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Political geography in the context of social relations deals with how “power and space” 
interact. Among the debatable topics are government, state, and governance. With the advent 
of the age of globalization and communication, a new pattern in the study of state-society 
relations was raised that by referring to the movements of state to high power (Transnational 
organizations) and downstream (Subordinate institutions) and outsiders (Nongovernmental 
and private organizations), rejected the role of upper, subordinate and regulators of the state, 
and introduced the corporatism and pluralistic-corporatism models. Increasing the “self-
organization” of the society and promoting its role in the governance process, coupled with the 
fragmentation of government power, has paved the way for the ineffectiveness of the traditional, 
coercive government tools, and made persuasive tools based on negotiating community groups 
and organizations more noticeable. Governance is no longer doable, instead must give more 
attention to governance patterns and use them. The “arrogant government” should be replaced 
by a “humble government”. The transfer of “governance” from idea-to-action, along with the 
structural and functional changes of government, requires more than just a state, and other 
actors also have an impact on improving the quality of life and well-being of the various groups 
of stakeholders. In fact, the challenges facing its operation are very complicated. The present 
study, using a descriptive-analytical method, after addressing the concept and different angles of 
the governance model, has sought to address the challenges posed by it. The results indicate that 
obstacles such as government size, citizen’s access to political leaders, the transfer of collective 
goals to individual goals of politicians, and conflicts among stakeholders in the government are 
among the main challenges of implementing the governance model.
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  چکيده
چگونگی کنش متقابل  جغرافیای سیاسی در چهارچوب روابط اجتماعی به

توان به حکومت، دولت پردازد. از موضوعات قابل بحث آن می"قدرت و فضا" می
شدن و ارتباطات، الگوی جدیدی در و حکمرانی اشاره نمود. با ظهور عصر جهانی

جامعه مطرح شد که با استدالل به حرکت قدرت دولت به  -مطالعه روابط دولت
های پایین (نهادهای فروملی) و به بیرون (سازمان های فراملی)، بهباال (سازمان

غیردولتی و خصوصی)، نقش صدر و ذیلی و تنظیمی دولت را رد کرد و الگوهای 
کورپوراتیستی را مطرح نمود. افزایش "خودسازمانی"  - کورپوراتیستی و پلورال

شدن قدرت دولت تکهجامعه و ارتقای نقش آن در فرآیند حکمرانی به همراه تکه
موجب شده تا ابزارهای سنتی اجبارآمیز حکومت، ناکارآمد و ابزارهای اقناعی و 

های جامعه مد نظر قرار گیرند. دیگر ها و سازمانمبتنی بر مذاکره بر گروه
وسیله توان حکومت کرد بلکه باید با شناخت الگوهای حکمرانی، جامعه را بهنمی

د را به "دولت فروتن" دهد. انتقال آنها مدیریت کرد. "دولت متکبر" باید جای خو
"حکمرانی" از ایده به عمل، در کنار تغییرات ساختاری و کارکردی حکومت، به 
چیزی بیش از یک دولت نیازمند است و سایر بازیگران نیز در بهبود کیفیت 

های مقابل نفعان تاثیرگذارند. درواقع چالشهای مختلف ذیزندگی و رفاه گروه
کارگیری روش بسیار پیچیده است. پژوهش حاضر با به شدن آنعملیاتی
تحلیلی، پس از پرداختن به مفهوم و زوایای مختلف الگوی حکمرانی،  - توصیفی

دهند موانعی های پیش روی آن برآمد. نتایج نشان میدنبال واکاوی چالشبه
جایی اهداف همچون اندازه دولت، دسترسی شهروندان به رهبران سیاسی، جابه

نفع در حکومت از مداران و تعارض نهادهای ذیعی با اهداف فردی سیاستجم
  روند.های اصلی اجرای الگوی حکمرانی به شمار میترین چالشمهم
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  مقدمه
های غیردولتی، جغرافیای سیاسی به اهداف و عملکرد سازمان

های بین دولتی و حتی سازمان عفو های چندملیتی، اتحادیهشرکت
برد، توجه نوعی حاکمیت کشورها را زیر سئوال میالملل که بهبین

دارد. این مباحث در زمره رویکرد انتقادی است که در دو دهه اخیر 
محققان قرار گرفته است. همچنین دامنه مباحث مورد توجه 

دلیل این که کنش متقابل قدرت و فضا را در جغرافیای سیاسی به
کند، گسترش یافته و به چهارچوب روابط اجتماعی پیگیری می

مسایل زندگی روزمره ما نیز راه یافته است. با این حال، "حکومت" 
قلب واژه "سیاسی"  ترین ساختارهای قابل دید درهنوز هم از مهم

شده در مقیاس ایاست و سیاست در سطح فرد و سیاست شبکه
ها هنوز از توانند مالحظه حکومت را نفی کنند. حکومتجهانی نمی

دلیل ویژگی هستند و این موضوع به نقاط مهم مرجع در سیاست
کنند؛ مانند آور کدهای قانونی است که آنها تعریف و اعمال میالزام

گیری و تعریف حقوق کومت در زمینه اخراج، مالیاتقدرت ح
  .[1]روندسیاسی که هنوز از ارکان حاکمیت کشورها به شمار می

عناصر تاسیسی حکومت، "حاکمیت" است. در واقع همین یکی از 
کند. در هر حکومت، ها مشخص میعنصر، حکومت را از دیگر انجمن

ی بر همه افراد و اقتداری وجود دارد که اراده آن از نظر حقوق
آور است. در هایی که در داخل قلمرو آن قرار دارند، الزامانجمن

شود واقع، مفهوم حاکمیت به آمریت سیاسی و اقتداری اطالق می
های آن یعنی قوه مجریه، مقننه، که حکومت از طریق زیرمجموعه
منظور اداره امور داخلی و خارجی قضائیه و نیروهای مسلح، به

کند. مفهوم حاکمیت از نظر تاریخی از نتایج ن را اعمال میکشور، آ
تکامل دولت مدرن است. کارکرد تاریخی حاکمیت این بوده است 
که سرچشمه بنیادین حقیقت و معنی برای تشخیص نظم از 

. در حالی که [2]نظمی، امنیت از خطر و هویت از تفاوت باشدبی
لملل، موجب تفرقه اپردازان روابط بینحاکمیت از نظر نظریه

پردازان سیاسی در درون کشورها تمرکز شود، اما از نظر نظریهمی
کند. در حقیقت، اقتدار حکومت یک راه قدرت یا اقتدار را تداعی می

حل استثنایی و ظریف برای مشکل تناقض ظاهری میان تمرکز و 
  .[3]تر، میان کلیت و جزئیت استتفرق یا به زبان فلسفی

سازی" اعمال ا فن "حکمرانی"، سازمانی برای "عقالنیدر این راست
ها قدرت سیاسی است. حکمرانی به معنای حیات معقول حکومت

ای در پی تعدیل قدرت دولت است. های مفاهمهاست که با سیاست
در این فن، میزان مشارکت مردم، حاکمیت قانون نافع، شفافیت 

گفتن در اسخگیری در نظام اجرایی کشور، پقانون و تصمیم
وجودآوردن وفاق عمومی در کشور، های قانونی، بهچارچوب

ها، اثربخشی و برخورداری از حقوق مساوی به تناسب فعالیت
. تحقق "حکمرانی" از ایده به عمل، [4]کارآیی از نکات برجسته است

در کنار تغییرات ساختاری و کارکردی حکومت، به چیزی بیش از 
زیرا اینک بازیگران گوناگون فراملی و یک دولت نیازمند است، 

رسد فروملی از تاثیرگذاری خاصی برخوردارند. بنابراین به نظر می
شدن حکمرانی متعدد و پیچیده های پیش روی عملیاتیچالش

دنبال پاسخ به این پرسش است. در این راستا، پژوهش حاضر به
ند؟ به سازی الگوی حکمرانی کدامهای اساسی پیادهاست که چالش

سازی مدل دیگر سخن، واکاوی موانع اساسی بر سر راه پیاده
  حکمرانی، هدف اصلی نگارندگان این مقاله است.

های اصلی اجرای ترین چالشدهند مهمنتایج تحقیق نشان می
الگوی حکمرانی شامل اندازه دولت، دسترسی شهروندان به رهبران 

ی سیاستمداران و جایی اهداف جمعی با اهداف فردسیاسی، جابه
  نفع در حکومت هستند.تعارض نهادهای ذی

  

  روش تحقیق
کارگیری های نظری است که با بهپژوهش حاضر از نوع پژوهش

تحلیلی صورت گرفته است. در این پژوهش، منابع  -روش توصیفی
گیری از ای و اینترنتی استفاده شده است. همچنین با بهرهکتابخانه

  متناسب با نوع پژوهش تهیه شده است.افزار ورد اشکال نرم
  

  چارچوب مفهومی تحقیق
یکی از موضوعات جالب در جغرافیای سیاسی بررسی و  حکمرانی:

مطالعه رابطه حکمرانی و دولت به نیابت از حکومت است. در واقع 
رو ها در امر اداره کشور با آن روبهبرای رهایی از مشکالتی که دولت

ی شیوه آن راه حل مناسبی به نظر هستند، حکمرانی و چگونگ
  رسد.می

" در پایان قرن بیستم رایج شده و کاربرد بسیار Governanceواژه "
زیادی داشته و در رابطه با مسایل توسعه و همچنین دموکراسی و 

های دموکراتیک از این واژه بسیار استفاده شده است. حکومت
ی برخوردار نیست و کاربرد این مفهوم در زبان فارسی از قدمت زیاد

های جدید نامههای متفاوتی در فرهنگبه همین علت با ترجمه
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های حکومت، " معادل واژهGovernanceمواجه شده است. "
گری و حتی مدیریت روایی، فرمانروایی، نظارت، حکومتحکم

ترین . در اینجا به برخی از مهم[5]اجتماعی ترجمه شده است
  شود.شاره میتعاریف در مورد حکمرانی ا

ها از دیدگاه انستیتو حکمرانی اوتاوا، حکمرانی ترکیبی از سنت
و رسوم)، نهادها و فرآیندهایی است که تعیین (قواعد و آداب 

کند چگونه قدرت باید اعمال شود؛ چگونه شهروندان حق می
مشارکت و اعتراض دارند و چگونه تصمیمات در زمینه مباحث 

های . بانک جهانی، کمیته همکاری[6]شوندعمومی اتخاذ می
های اقتصادی و توسعه و برنامه توسعه توسعه، سازمان همکاری

ای کنند: سیستم پیچیدهملل متحد، حکمرانی را چنین تعریف می
ها) و ها، کارکردها (مسئولیتاز تعامالت بین ساختارها، سنت
وسیله سه ارزش کلیدی یعنی فرآیندها (عملکردها) که به

شود. به یک گویی"، "شفافیت" و "مشارکت" مشخص میخ"پاس
تعبیر، حکمرانی به روابط بین دولت و جامعه مدنی، حکومت و 

. موسسه برنامه توسعه سازمان [7]شودشوندگان مربوط میحکومت
گوید: این واژه مفهوم تازه و در تعریف این واژه می (UNDP)ملل 

گردد. ی بشری باز میهاجدیدی نیست و تاریخ آن به عمر تمدن
ها است و کردن تصمیمگیری و عملیاتیحکمرانی پروسه تصمیم

شود. بنابراین، حکمرانی شامل کلیه بازیگران رسمی و غیررسمی می
تنها حکومت، تر از حکومت است و این فرآیند نهبسیار گسترده

گیرد، بلکه های رسمی را در بر میها، نهادها و سازمانوزارتخانه
ها، سندیکاها، نهادهای تحقیقاتی، های غیردولتی، انجمنزمانسا

ها، های نظامی و حتی رسانهرهبران مذهبی، احزاب سیاسی، بخش
های چندملیتی را هم شامل های خصوصی و شرکتها، شرکتالبی
  .[8]گیری نقش دارندنوعی در تصمیمشود که هر یک بهمی

شود. در حالی که، رفته میگاه مفهوم حکومت با حکمرانی اشتباه گ
توان این دو مفهوم را یکسان تلقی نمود. حکومت متشکل از نمی

گذاری، اجرایی، های قانوننهادهای سیاسی، اداری و دستگاه
ها یا قضایی و نظامی است. حال آن که حکمرانی به پویش

های دولت گیری، چگونگی اعمال قدرت، تعاملفرآیندهای تصمیم
ها) اشاره دارد. همچنین باید بین دو افراد و گروهو شهروندان (

داری" و حکمرانی تمایز قایل شد. مفهوم مفهوم "حکومت
 میشل فوکوهای داری همواره با مطالعات و پژوهشحکومت

های پیش روی دولت در شود؛ و به مشکالت و دشواریشناخته می
و بسیار یک تعریف متفاوت  فوکواداره موثر اجتماع اشاره دارد. 

داری، کند. وی معتقد است "حکومتداری ارایه میخاص از حکومت
کارگیری آن در ظهور شکلی جدید و خاص از تفکر در مورد قدرت و به

برخی جوامع خاص است". این رویکرد جدید، بر تفکر سیاسی که 
منبع تغذیه اطالعاتی دولت است، تاکید دارد. تفکر سیاسی، شامل 

ای مناسب فعالیت برای انواع مختلف حاکمیت هبازشناسی حوزه
است. پس از آن که فضای قانونی و مشروعیت دولت تثبیت شد، 

های جمعیتی، تحقیقات آماری، آمارگیری -های دولتیفناوری
همچون  -برداری و ابزارهای امنیتیروندهای حقوقی، نقشه

تحت تاثیر  -های رفاه اجتماعیبهداشت، تحصیالت و نظام
های شوند. تمامی این فناوریداری تبیین میای حکومتدورنم

دولتی و ابزارهای امنیتی، ضامن اجرا، کارآیی و تقویت قدرت 
. در عین حال که، حکمرانی که نتیجه ذاتی [9]دولتی هستند

ها و سایر حاکمیت است، موضوعی است که بر نحوه تعامل دولت
شهروندان و نحوه های اجتماعی با یکدیگر، نحوه ارتباط سازمان

اتخاذ تصمیمات در جهانی پیچیده تمرکز داشته و فرآیندی است که 
واسطه ها تصمیمات خود را اتخاذ و بهاز طریق آن، جوامع و سازمان

کنند که چه کسانی در این فرآیند درگیر و چگونه آن، مشخص می
 . در واقع، حکمرانی به افراد و[10]وظیفه خود را به انجام برسانند

گیری و اجرای پردازد که در فرآیند تصمیمهایی میسازمان
  .[11]تصمیمات نقش دارند

المللی پول، واژه حکمرانی را برای بانک جهانی و صندوق بین
سازی دولت و توانمندسازی آن مطرح کردند و تعریفی که از کوچک

آن ارایه دادند این بود که حکمرانی، مدیریت اداره امور است که در 
ن رابطه دولت و شهروندان براساس حاکمیت قانون، دستگاه آ

  .قضایی موثر و کارآمد و دیپلماسی تنظیم شده باشد
شایان ذکر است، اگر شعار دوره اول نظریات دولت مدرن را، "دولت 
موتور توسعه" و دوره دوم را "دولت کوچک" بدانیم، شعار دوره سوم 

ال قدرت اقتصادی، "حکمرانی" است. منظور از حکمرانی، اعم
گویی و اثربخشی است. از سیاسی و اداری براساس قانون، پاسخ

منظر نظریه حکمرانی، دولت و بازار هر دو نهادی اجتماعی هستند 
برند و توسعه در گرو های مختلف رنج میکه از نقایص و کاستی

. بنابراین، کلید [12]رفع نقایص و عیوب نهاد بازار و نهاد دولت است
ساختن شرایط و نهادهایی است که دولت از عهده عه در فراهمتوس

ساز انجام وظایف حکومتی و پشتیبانی خود برآید و بتواند زمینه
رشد بازار و هدایت آن به نفع عامه مردم باشد. در حکمرانی، 
کارکردهای یک دولت کارآمد در گرو آن است که دولت بتواند چند 

ه بر وظایف قهری و حاکمیتی) ونقش اساسی و استراتژیک را (عال
  ).۱ایفا کند (شکل 

  

	
  های اساسی یک دولت کارا در حکمرانینقش )۱شکل 

  
گانه فوق، مرکز ثقلی را برای فلسفه وجودی برآیند محورهای پنج
"نقش توان آن را کند که در یک کالم میدولت ایجاد می

تلقی کرد. به بیان دیگر، حکمرانی به معنای  گری" دولتتنظیم
وضع فرآیندها، ساختارها و مقررات رسمی و غیررسمی است که به 

ها وسیله افراد و سازمانپردازند که بدانهایی میتعریف روش
توانند بر تصمیماتی که بر رفاه و کیفیت زندگی آنها تاثیر می
گونه که از این تعریف بر . همان[13]گذارند، اعمال قدرت کنندمی
آید، حکمرانی به چیزی بیش از یک دولت نیازمند است و سایر می

نقش های اساسی و استراتژیک یک 
دولت کارآ در الگوی حکمرانی

برای  نقش های انگیزشی و برانگیختگی
ه هاحصول رشد و توسعه در تمامی زمین

ی در نقش شروع کنندگی و شتاب دهندگ
برخی عرصه های گزینشی و سپس 

خارج شدن از همان عرصه

حل تعارضات در زمینه های مختلف

مقابله با نوسانات شدید سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی و کمک به حفظ 

گروه های

مختلف آسیب پذیر 

مهیاسازی شبکه ها و ساختارهای 
فقر مربوط به تامین اجتماعی و تقلیل
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های مختلف بازیگران نیز در بهبود کیفیت زندگی و رفاه گروه
گانه حکمرانی شامل موارد زیر نفعان تاثیر گذارند. ارکان سهذی

  است:
های یک ) بعد اقتصادی، شامل فرآیندهایی است که فعالیت۱

دهد و با اقتصاد کشورهای دیگر در کشور را تحت تاثیر قرار می
  ارتباط است.

گیری برای تنظیم ) بعد سیاسی، همان فرآیندهای تصمیم۲
  ها است.سیاست

  .[14]ها است) بعد اداری، سیستم اجرای خط مشی۳
بنابراین حکمرانی اعمال اقتدار اداری، اقتصادی و سیاسی در 

امور کشور در تمام سطوح و سازوکارها، فرآیندها و  راستای مدیریت
های گیرد که از طریق آنها شهروندان و گروهموسساتی را در بر می

جامعه منافع خود را به هم پیوند زده، حقوق خود را پیگیری، 
 .نمایندوفصل میتعهدات خود را ادا و اختالفات خود را حل

تای اداره امور اجتماعی، است در راس حکمرانی فرآیندیبنابراین، 
ریزی های برنامهسیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه در قالب شیوه

برای نظام حكومتی و نحوه و چگونگی طراحی دستگاه دولت و 
ای، های محلی، ملی، منطقهها و دولتحكومت در سطوح حكومت

المللی و جهانی. قابل ذکر است حکمرانی، وجود قدرت در داخل بین
ج از اقتدار نهادهای رسمی و غیررسمی را به رسمیت و خار
های اصلی از بازیگران دولتی، بخش خصوصی و شناسد و گروهمی

جامعه مدنی را شامل و نیز دربرگیرنده فرآیند شناسایی و تشخیص 
  اند.ریزی شدهتصمیماتی است که در آن مجموعه پایه

گویی، ل پاسخآور برای حکمرانی شامبانک جهانی شش ویژگی الزام
کارآمدی، حاکمیت قانون، فسادزدایی، دولت کوچک، ثبات را بر 

  ).۲(شکل  [15]شمردمی
کوتاه سخن این که، اساسًا حکمرانی درباره قدرت، روابط و 

گویی است. به این معنا که، چه کسی صاحب نفوذ است، چه پاسخ
گو باقی گیران چگونه پاسخگیرد و تصمیمکسی تصمیم می

  نند.مامی
  

  
  آور برای حکمرانی از نظر بانک جهانیشش ویژگی الزام )۲شکل 

  
  تنیدگی دولت و حکومت با حکمرانیدرهم

باید اذعان کرد حکومت، برخالف اصرار مخالفان هنوز بازیگر کلیدی 
کننده مسلط منافع جمعی است. در راستای جامعه و بیان

زدایی از نقش و کارکرد حکومت، باید یادآور شد حکومت مدرن ابهام
جای صرفًا تامین حدی از دفاع در برابر مهاجمین خارجی یا اراذل به

رفاه درمانی و اقتصادی مردم خود، داخلی، مسئولیت تامین 
کننده، برابری موقعیت در آموزش آنها، حقوق آنها در مقام مصرف

های گوناگون زندگی و غیره را پذیرفته است. البته، کارکردهای عرصه
بندی کرد. "مان"، توان به طرق مختلفی طبقهحکومت را می

یر های حکومت را تحت عناوین زترین اشکال فعالیتدائمی
  کند:بندی میدسته
  ) حفظ نظم داخلی۱
  ) دفاع یا تهاجم نظامی۲
  ) نگهداری تاسیسات زیربنایی ارتباطات۳
  ) توزیع مجدد اقتصادی۴

های حکومت مدرن را نیز نقش جانستونعالوه بر موارد ذکرشده، 
  کرده است. خالصه ۳شده در شکل صورت بیانبه
  

  
  [15]جانستونکارکردهای حکومت از نگاه  )۳شکل 

  
توان گفت با ورود به هزاره سوم، نقش حکومت در حال کاهش می

از نقشی بر پایه قدرت قانونی به نقشی نیست بلکه در حال تغییر 
مبتنی بر همیاری و تعامل میان منابع بخش خصوصی و بخش 

ها در الگوی دیگر سخن، از آنجایی که حکومت . به[3]عمومی است
درستی به ایفای نقش بپردازند، الگوی جدید سنتی نتوانستند به

  حکمرانی برای رفع معایب و بهبود کارکرد مطرح شد.
ای" هریک از ارکان حکمرانی در حقیقت گذار از "فعالیت جزیره

ی آنها موجود در جامعه و هر یک از قوای دولت، به فعالیت تکامل
کننده فعالیت و است که در نتیجه، هر یک از ارکان و قوا تکمیل

خدمات دیگر ارکان و قوا خواهند بود. از نگاه دیگر در حکمرانی، 
مسئولیت، عدالت و انصاف سیاسی حق حیات ویژه دارند و دو 

گیرند و مشروعیت بخش کارآیی و اثربخشی در امتداد آن قرار می
  .[16]کنندمی فن حکمرانی را توجیه

کند به تعداد زیادی از عوامل نقشی که دولت در حکمرانی ایفا می
توان به روندهای تاریخی تنظیم و وابسته است که از آن جمله می

گذاری، عالقه سازمانی به حفظ کنترل، میزان کنترل بخش سیاست
ها و نیازمندی حکمرانی به اقتدار قانونی و سیاسی و توان سازمان

  های اجتماعی اشاره کرد.شبکه
بانک جهانی راهبرد پیشنهادی خود برای توانمندساختن دولت را 

عنوان مساله کلیدی توسعه اقتصادی "راهبرد دوبخشی" نامید. به
های دولت و راهبرد دوم ها با نقشراهبرد نخست، تطبیق ظرفیت

های دولت عنوان شد. بخش نخست با شعار افزایش ظرفیت
لت این تفاوت را داشت که قالب و چارچوب سازی دوکوچک
داد. قاعده سازی دولت ارایه نمیای برای کوچکشدهتعیینازپیش

های پیشنهادی این بود که دولت وظایف متعددی دارد و توانمندی
این نهاد مانند هر سازمان دیگری محدود است و بنابراین باید 
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ویت بیشتری های خود را به وظایفی اختصاص دهد که الظرفیت
ای به ها از جامعهشد که الویتدارند. ضمنًا به این نکته اعتراف می
توان برای کشورها از پیش جامعه دیگر متفاوت است و نمی

مشخص ساخت که دولت چه وظایفی را باید به عهده گیرد، بلکه هر 
هایش را مشخص سازد. با این که اهداف کلی کشور خود باید الویت

گویی و کاهش فقر در همه جا مشابه آیی، عدالت، پاسخاز قبیل کار
عنوان هستند اما ابزارهای خاص رسیدن به آنها متفاوت است. به
نفوذ نمونه، کشوری که در معرض تصرف دولت توسط نخبگان ذی

شرکتی بوده است، نسبت به کشوری که در آن منشاء حکمرانی بد، 
اهبرد متفاوتی نیاز دارد. ساالری است، به رساختار سیاسی یا دیوان

های خاصی که در عرصه اصالحات حکمرانی باید بنابراین، پرسش
پاسخ داده شوند عبارتند از اینکه کدام نوع تغییرات، تحت کدام 

توان اصالحات را در پذیر است و چگونه میشرایط سیاسی امکان
چارچوب جامعه سیاسی، مدنی و واقعیات شرکتی در هر کشور 

  بندی کرد.یتخاص الو
های آن بخش دوم راهبرد توانمندسازی دولت، افزایش ظرفیت

های متعددی های دولت سیاستمعرفی شد. برای افزایش ظرفیت
های پیشنهادی در گزارش بانک ترین سیاستپیشنهاد شد. عمده

جهانی شامل اصالح نظام قضایی، تمرکززدایی، مبارزه با فساد، 
ساالری و پیوستن به نظامات شایسته ای،سازی نظام بودجهشفاف
. همچنین مشارکت و حق اظهار نظر در افزایش [17]المللی بودبین

شفافیت اهمیت حیاتی دارند، زیرا امکان بازبینی و ترازسازی الزم 
و اصالح تصرف دولت به دست نخبگان صاحب نفوذ را فراهم 

فایت های اصلی اقتصادی روی کاغذ، کآوردند. تدوین سیاستمی
اندرکار نیز باید شناخته کند و نیروهای اقتصاد سیاسی دستنمی

شوند. این نیروها در کشورهای گوناگون متفاوت هستند. در 
تعدادی از کشورها، پرداختن به اصالح قوانین، مقررات و انجام 
مناقصات دولتی، برای بهبود حکمرانی و کنترل فساد ضرورت دارد. 

ها که نخبگان شرکتی، دولتی را تصرف در تعدادی دیگر از کشور
اند و اراده سیاسی معطوف به اصالحات ضعیف است، نظارت کرده

منظور حمایت های اقتصادی و تالش بهجامعه مدنی، رقابت بنگاه
  تواند اقداماتی کلیدی باشند.بیشتر از حقوق مالکیت می

همچنین، وجود شکاف بین دولت و ملت در جوامع در حال توسعه 
ه ریشه در شرایط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور دارد، ک

ای در تحقق حکمرانی است. بنابراین هر گونه تالش برای مانع عمده
زا خواهد بود ایجاد و استقرار حکمرانی در یک جامعه به شکل برون

های الزم و هنگامی که بسترهای ایدئولوژیکی، فرهنگی و زیرساخت
ند رشد سریع فرهنگ دموکراتیک در آن جوامع توافراهم نباشد، نمی
  را به ارمغان آورد.

  
  های تحقیقیافته
  های تحقق حکمرانیچالش

های متعددی بر سر راه روندهای کنونی حکمرانی انتقادات و چالش
قرار دارند که عمدتًا مبتنی بر چهار مساله اصلی هستند که از ابعاد 

تنیده وار به یکدیگر مرتبط و درهمصورت زنجیرهگوناگون، به
های اندازه دولت، عدم دسترسی شهروندان به هستند. چالش

اهداف جمعی با اهداف فردی جایی رهبران سیاسی، جابه
نفع در های ذیآمیز نهادها و سازمانسیاستمداران و ماهیت منازعه

های اصلی اجرای الگوی حکمرانی ترین چالشحکومت که از مهم
ها، تر، با رفع هر یک از این چالشروند. به بیان دقیقبه شمار می

اگر شود؛ و ها و موانع فراهم میشرایط برای حل دیگر چالش
ها نزول کند، وضعیت حکمرانی در حکومتی، در یکی از این شاخص

آن کشور در مجموع نزول خواهد کرد. در بخش بعدی به این 
  ).۴شود (شکل ها اشاره میچالش

  

	
  های تحقق حکمرانیچالش )۴شکل 

  
  اندازه دولت )۱

دانان بیشتر روی اندازه دولت سرزمینی یا در گذشته بررسی جغرافی
بودن وسعت آن و تبعات مثبت و منفی کوچک یا بزرگ کشور

گرفت، در حالی که امروزه در زمره تحوالتی که در صورت می
رویکردهای جغرافیای سیاسی انجام شده، توجه به نقش و عملکرد 

اندازهای جغرافیایی کشور دولت و تاثیراتی است که بر چشم
"، معیاری برای میزان گذارند. در این رویکرد، مفهوم "اندازه دولتمی

گری و نقش دولت در مدیریت اقتصادی، اجتماعی و تصدی
فرهنگی جامعه در مقایسه با نقش بخش خصوصی و تعاونی است. 

معنی که هر چه نقش دولت بیشتر و تا حدودی انحصاری بدین
تر باشد، اصطالحًا "دولت بزرگ"، و هر چه بخش خصوصی گسترده

شود. این امر البته به شکل حکومت میباشد، "دولت کوچک" گفته 
بستگی دارد و براساس قانون اساسی از یک کشور به کشور دیگر 

عنوان نمونه، کوبا از نظر جغرافیایی یک کشور . به[18]کندتغییر می
کوچک ولی از نظر اندازه دولت، بسیار بزرگ است. در طرف مقابل، 

ع ولی از نظر ایاالت متحده آمریکا از نظر وسعت، کشوری وسی
  اندازه دولت، کوچک است.

ها به سخن دیگر، با وجود این که سئوال مربوط به اندازه دولت
دانان سیاسی بوده است، اما همواره مورد عالقه فراوان جغرافی
عنوان مثال، در ای شده است. بهتحوالت اخیر موجب بحث تازه

قیر بودنش تحشدن، دولت را به خاطر کوچکحالی که جهانی
های پایانی دیگر جنبش بزرگ در سال - گرایی نوینکند، قبیلهمی

هایی است که در حال تضعیف بسیاری از حکومت - قرن بیستم
گاه اندازه مشخص و صحیحی های اقلیت دارند. احتماًال هیچملت

برای یک دولت وجود نداشته است؛ اما در دنیای مدرن، 
محیطی، دولت را تخریب زیستشدن توانایی انسان برای المللیبین

کارانه های محافظهبه ماشینی بسیار کوچک برای انجام سیاست
ها عزم الزم برای کارآمد تبدیل کرده است. حتی در جایی که دولت

مقابله با این مشکالت را در اختیار دارند، همواره مساله این بوده 
از است که دامنه یک مشکل و گسترش عواقب آن، بسیار فراتر 

رود. در نتیجه، دولت مانند سرزمین تحت حاکمیت دولت می
ای که برای وظیفه طرح رسد. جامعهای بدقواره به نظر میجامعه

تواند از پایین به باال راهبردهای عملی توسعه پایدار که تنها می
صورت بگیرد، بیش از حد بزرگ و برای مدیریت کارآمد مسایل 
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تر همکاری کال دائما گستردهجهانی که طبیعتًا مستلزم اش
. بنابراین، دولتی که [19]المللی هستند، بیش از حد کوچک استبین

محیطی بیش از حد کوچک است، برای مقابله با مسایل زیست
ممکن است برای اسکان آسان جمعیتی با اقوام گوناگون، بیش از 

  حد بزرگ باشد.
  

ها به دو نوع دولتبندی کالن، شایان ذکر است، در یک تقسیم
بندی هستند. دولتی با اختیارات و حداقلی و حداکثری قابل طبقه

امکانات محدود، "دولت حداقلی" است که تنها وظیفه حفاظت از 
حقوق فردی اعضای جامعه و آزادی شهروندان، دفاع خارجی، 
تضمین امنیت و همکاری اقتصادی برای همه، از طریق ارایه برخی 

های ز طریق تضمین رقابت کامل و جدا از دخالتخدمات آن هم ا
دولت را بر عهده دارد. اما نظریه "دولت حداکثری"، ناظر بر دولتی 
است که با دستی به نسبت باز، به دخالت در امور اقتصادی و 

گرا و پردازد. البته میزان دخالت در مکاتب چپاجتماعی می
فاه" مطرح است و گرا متفاوت است. در طیف راست، "دولت رراست

  در طیف چپ، "دولت مارکسیستی" جای دارد.
در واقع، از نگاه کارکردی، منظور از "اندازه دولت"، میزان دخالت آن 
در امور اقتصادی و اجتماعی است و اگر این دخالت زیاد باشد از 

کنند، یعنی محوری" استفاده میساالری" یا "دولتواژه "دولت
یز زیر سلطه دولت باشد. چنین فرآیندی گرایش به این که همه چ

انجامد با که به تکثر وظایف دولت، تمرکز و اقتدار آن در جامعه می
استبداد متمایز است. فلسفه اساسی این مکتب، این است که 
دولت نماینده جامعه است و با این عنوان از حق تصحیح روند 

اقدام جز با اقتصاد و تامین عدالت اقتصادی برخوردار است؛ و این 
. مبانی فکری نظریاتی که مروج تفکر [20]تمرکز کنترل میسر نیست
کردن امور توسط دولت بودند، بر این اساس سیطره دولت و قبضه

استوار بود که برای مقابله با نوسانات شدید اقتصادی و کمک به 
حفظ درآمد قابل تصرف افراد جامعه طی بروز این نوسانات باید 

ترش یابد. هدف اساسی از اجرای این سیاست، بخش دولتی گس
استقرار نظام اقتصادی بود که امکان مواجهه با نوسانات و برقراری 
ثبات را داشته باشد؛ و معتقد بودند که انجام چنین وظیفه خطیری 

پذیر است. محور دیگر این فقط از عهده ساختارهای دولتی امکان
العات بیشتری برخوردار اندیشه، بر این فرض بود که دولت از اط

بودن گیری در مورد تعیین ضروریاست و بهترین داور برای تصمیم
  کاالها و خدمات است.

به بیان دیگر، نظام مداخله دولت در امور اقتصادی برای تنظیم 
ها، جلوگیری از احتکار، روابط اقتصادی و نظارت در تعدیل قیمت

یت از صنایع داخلی و منظور حماهای سنگین گمرکی بهوضع تعرفه
های بزرگ از دولت وبرکردن آن است. در طرف مقابل، از نظر ملی

ساالری خود هستند و هر طور مطلق تابع مبنای دیواننظر فنی به
چه دولت بیشتر رشد کند، تابعیت او از بوروکراسی هم بیشتر 

، برقراری عدالت، آدام اسمیتشود. همچنین با وجود این که می
های اساسی، تجارت و آموزش را از جمله ز مرزها، زیرساختدفاع ا

داند که بر عهده دولت است، اما بسیاری از اختیارگرایان مواردی می
افراطی، حتی این اندازه از حضور دولت را مدخلی برای پیدایش 

  دانند.دیکتاتوری می
کسب کارکردهای جدید حکومتی، به مثابه تبدیل "حکومت نگهبان 

"دولت رفاه گستر صنفی" تعبیر شده است، زیرا حکومت شب" به 
جای تامین حدی از دفاع در برابر مهاجمین خارجی یا مدرن صرفًا به

اراذل داخلی، وظایفی مانند مسئولیت تامین رفاه درمانی و 
کننده، اقتصادی مردم خود، آموزش آنها، حقوق آنها در مقام مصرف

ن زندگی و نیز بسیاری از های گوناگوبرابری موقعیت در عرصه

  مسئولیت های دیگر را پذیرفته است.
، چهره حکومت، ۱۹۸۰بنابراین، در خالل قرن بیستم و تا حدود دهه 

نو به تر شد، سپس، به هنگام تهاجم متفکران راستبزرگ و بزرگ
مفهوم "دولت بزرگ"، دولت در برخی کشورها ثبات یافته و در برخی 

ر حالی که در مناطق مختلف و یکی پس از دیگر حتی افول کرد. د
های دیگری، توانایی حکومت برای پایدارماندن زیر سئوال رفته، الیه

صالح غیرحکومتی نفوذ حکومت سلب شده و به دست مراجع ذی
المللی سپرده شده های بینهای چندملیتی و سازماننظیر شرکت

  است.
  

اما این امر با  بنابراین، نیاز است تا حکمرانی عملیاتی شود
کردن رو است. اولین چالش بر سر راه عملیاتیهایی روبهچالش

حکمرانی این است که، ساختارهای کنونی حکومت بسیار بزرگ 
دلیل فضای اجتماعی و جغرافیایی وسیعی است هستند و این به
دهند و نیز دامنه وسیع مسایلی که این نهادها که پوشش می

طلبی آنها در حکمرانی بر آنها هستند و جاه دنبال اعمال مدیریتبه
ها در شود حکومتشود. به همین دلیل استدالل میمحسوب می

های بسیار های صنعتی، تعهدات و مسئولیتبسیاری از دموکراسی
زیادی بر دوش دارند و قادر به ارایه خدمات و کاالهای متعهدشده 

یی نسبت به بحث هابه شهروندان نیستند. این استدالل با تفاوت
کند که شکاف میان "تعهدات" و "عملکرد"، بار، استدالل میاضافه

های نارضایتی بسیاری از شهروندان از یکی از مولفه
گرایان هایشان است. اندازه در اساس، مورد نقد اجتماعحکومت

ساز است. است اما از نگاه حامیان دموکراسی مشورتی هم، مساله
د که واحدهای بزرگ، تعریف مشکالت شوچنین استدالل می

سازند. هر چند دلیل دامنه گسترده خود، مشکل میعمومی را به
عنوان درک و تجربیات مشترک تعریف اجتماعات ممکن است به

های مشترک بسیار مشکل خواهد سازی این ارزششود اما پیاده
و  بود. دامنه وسیع این امر، در ادامه افراد را در برابر حکمرانی

تواند راه سازد و نیز کمتر میپذیر میشان کمتر مسئولیتمدیریت
ها را مفهومی سازد. شهروندان با مشاهده خود زیر سایه حل

کنند، نیروهای اجتماعی که به ظاهر منافع آنها را نمایندگی می
مانند. نکته دیگر این راحتی از مشارکت سیاسی واقعی دور میبه

نوعی تعریف شده است که متمایل به هاست که زندگی سیاسی ب
های اجتماعی خاصی را محدودکردن کسانی است که ارزش

  .[21]دهندپذیرند یا خود را با الگوی رفتاری مناسب انطباق نمینمی
همچنین ساختارهای حکمرانی که از دامنه وسیع برخوردارند، 

ی جاتمایل دارند هر گونه مشارکت سودمند میان شهروندان را به
معنا نمایند. هر چند که در ظاهر فضاهای دهی، کمرنگ و بیسازمان

های نمایندگی وسیع دامنه حفظ عمومی برای مباحثه در دموکراسی
فایده شده است، زیرا امکان طور کلی بیشده است اما مشورت به

های مفیدی در الگوی حکمرانی بسیار اندکی وجود دارد که بحث
شدن اندازه دولت در صورتی منجر به بزرگ وسیع دامنه انجام شود.

شود که توام با افزایش کاهش سطح فساد و بهبود حکمرانی می
سطح دموکراسی باشد. از این منظر، علت اصلی کاهش مشارکت در 

ها تابعی از خود بیگانگی حاصل از اندازه و بسیاری از دموکراسی
  عدم دسترسی حکومت است.

این است که اندازه  گستره وسیعحکومت با جنبه دیگر این انتقاد از 
های الزم برای دموکراسی بزرگ حکومت آن را از بسط سیاست

های دارد. به همین دلیل است که یکی از محرکهپساصنعتی باز می
، تالش برای ۱۹۹۰و  ۱۹۸۰های اصالح بخش عمومی در دهه

های اجرایی و انطباق آنها با اقشار مختلف کردن سیاستمتناسب
های وسیع چه ملی و بوده است. گرچه حکومت جامعه و حتی افراد
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های جدی و فراوانی برای چه محلی، ممکن است تالش
دادن خود انجام دهند؛ اما از نظر طرفداران دوست نشانمشتری

ها ناموفق خواهند بود و علت آن هم الگوهای جایگزین، دولت
  .[22]طور ساده، اندازه آن استبه

جربه ناموفق کشورهای اروپای شرقی و نباید از نظر دور داشت که ت
های مالی، کاهش رشد اقتصاد جهانی شوروی سابق، افزایش بحران

های تعدیل ساختاری و افزایش نابرابری بر اثر سیاست
های خود سازی دولت) سبب شد بانک جهانی در توصیه(کوچک

دولت، "حکمرانی" را محور  سازیجای کوچکو بهتجدیدنظر کند 
ی خود قرار دهد. هر چند بانک جهانی همچنان به هاسیاست
کند اما موفقیت سازی و مداخله کمتر دولت توصیه میخصوصی
سازی و آزادسازی را منوط به تحقق شرایطی همچون خصوصی

ای از داند. از منظر حکمرانی، مجموعهشفافیت و نظم مالی می
شود. ها برای "توانمندسازی دولت" پیشنهاد میسیاست

های توانمندسازی سازی دولت در برخی موارد یکی از شیوهوچکک
ها و سازی همیشه به افزایش ظرفیتدولت است اما کوچک

شود. های دولت برای انجام وظایف اصلی منجر نمیتوانمندی
ساالری، تمرکززدایی، همکاری و ساالری، شایستهعالوه بر کوچک

های آماری، پولی و منظارت نهادهای مدنی و استانداردسازی نظا
  .[23]ترین راهکارهای توانمندسازی دولت هستندای مهمبودجه

های کوشند تا با استفاده از اهرمها میدر الگوی حکمرانی، حکومت
مختلف و حضور غیرمستقیم در بازار، زمینه مناسب برای دستیابی 

اه این روند را "ر گیبلرو  اسبورنبه نتایج مطلوب را فراهم سازند. 
نامند که حد واسط رویکرد دولتمداری یعنی طراحی و سوم" می

  ها از سوی دولت و رویکرد بازار آزاد است.اداره کامل برنامه
  

  ) عدم دسترسی شهروندان به رهبران سیاسی۲
ها با یک مانع مهم دیگر به نام حکمرانی در دموکراسی

مرانان و رو است که موجب فاصله مردم از حک"تمرکزگرایی"، روبه
ها و همچنین عدم عدم دسترسی به آنها برای انتقال خواسته

شود. از آنجایی که فاصله دارای ابعاد گویی مدیران میپاسخ
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و همچنین طولی است، 
هر چه فاصله مردم از دولت مرکزی بیشتر باشد، احتمال کمتری 

تر، ات دولت پیروی کنند. از همه مهموجود دارد که آنها از دستور
ها بر حسب ها است. از زمانی که دولتفاصله روانی میان گروه

اند، کاهش هایشان وجود داشتههای جمعیتها و تواناییفعالیت
احتمال فرمانبرداری که با افزایش فواصل روانی همراه است، اندازه 

  ها را محدود کرده است.دولت
های اصلی سازمان ملل و بانک جهانی در برنامهبنابراین یکی از 

طرح حکمرانی، تالش برای "تمرکززدایی" این کشورها بود. در 
که موج دموکراسی در بیشتر کشورهای دنیا  ۱۹۹۰و  ۱۹۸۰های دهه

های دموکراتیک فعال شدند و مشروعیت تاثیر گذاشت، جنبش
رکززدایی را دولت را زیر سئوال بردند و در این راستا، سیاست تم

مطرح کردند. در این سیاست طرفداران جنبش دموکراتیک با بعضی 
نخبگان درون دولت همراه شدند و اصالحات از باال شروع شد. 
استراتژی تمرکززدایی، مبتنی بر اقداماتی بود که بتواند برای 

های مناسبی فراهم سازد تا آنها از حقوق خود شهروندان فرصت
تباط میان دولت و شهروندان سبب انتخاب مند شوند و اربهره

تر شود. رهبران و مقامات توسط شهروندان شده و دسترسی آسان
گیری ایده اصلی راهبرد تمرکززدایی این است که مسئولیت تصمیم

تری با صورت مستقیمبه سطوحی منتقل شود که مردم بتوانند به
. در واقع، [24]ندکارگزاران خود در ارتباط باشند و آنها را کنترل کن

گو که بتواند به سرعت به نیازها داشتن حکومتی در دسترس و پاسخ

العمل نشان دهد مستلزم آن است که کارکنان در و تغییرات عکس
  گیری کنند.سطوح ملی تقویت شوند تا حداالمکان خود تصمیم

به دیگر سخن، در حال حاضر نظام حکومتی کنونی بسیار دور از 
ان عادی است. از این رهگذر، شهروندان عادی با دسترس شهروند

شرایط بسیار دشواری برای نفوذ یا تاثیرگذاری در تعریف دستور کار 
گذاری مواجه هستند. به همین جهت عامه مردم بخش سیاست

کنند، عنوان بوروکراسی مخرب و متکبر ارزیابی میدولتی را به
هروندان توجه دارند های شدرحالی که، حکمرانان مقبول به خواسته

  دهند.العمل نشان میخوبی عکسو در قبال نیازهای آنها به
  

گذاران ارایه اکنون مردم حجم باالیی از اطالعات مفید را به سیاست
گذاران آنها را نادیده بگیرند. حتی نمایند که ممکن است سیاستمی

کانون هایی که در عنوان اجزای شبکهنفع، بههای ذیدر مورد گروه
حکمرانی جدید قرار دارند، شکافی میان اعضای عادی و گروه 

طور خالصه، هم نهادهای نمایندگی معمول و رهبری وجود دارد. به
نفع که وجود آنها الزمه نهادهای دموکراسی های ذیهم گروه

نمایندگی در برخی الگوهای حکمرانی دموکراتیک است، دور از 
تواند گزینه لحاظ نمیندسترس عموم اعضا هستند و بدی

های دموکراتیک قابل اعتمادی برای افراد باشد. در دموکراسی
نمایندگی، مشارکت مردم در حد حضور در پای صندوق رای است و 
بعد از آن دیگر کاری با مردم نیست؛ اما در حکمرانی تعامل میان 
برند سیستم و شهروندان از طریق مشارکت است. هم مردم سود می

کنند و هم کارگزاران از طریق مشارکت های مناسب پیدا میصتو فر
  شوند.تر و اجرای برنامه بهتر میگیری دقیققادر به تصمیم

اجرای حکمرانی به نحو مطلوب، مستلزم وجود یک نظام بازبینی و 
ترازسازی در جامعه است که از طریق آن، اعمال خودسرانه و 

محدود کند،  ارکنان دولت رااداری سیاستمداران و کهای مزاحمت
مشارکت و جایگاه صدای مردم (حق اظهارنظر) را ارتقا دهد، 

های نخبگان را برای تصرف دولت کاهش دهد و حاکمیت انگیزه
های جاری در مورد تصرف قانون را تقویت کند. به عالوه، پژوهش

دولت، نیاز به بازبینی و ترازسازی نخبگان از طریق ارتقای اقتصاد 
کند. تر میزار رقابتی و ایجاد یک جامعه مدنی فعال را برجستهبا

های رسان، از ویژگیساالر و خدمتوجود یک نظام اداری شایسته
  .[25]مهم دیگر این راهبرد است

حکمران خوب به این درک رسیده است که دوران سیاستمداران 
 گر سپری شده است، و اینک دوره کسب اعتماد عمومی، دورهمعجزه

ای که کل گونههای عمومی است. بهترویج و گسترش مشارکت
کند با حاکمان سرنوشت مشترکی دارد. به جامعه احساس می
تنها توسعه سیاسی، شود که نهگیری میهمین جهت، نتیجه

ناپذیر، بلکه همانند تار و پود فرهنگی و اقتصادی از یکدیگر تفکیک
  در یکدیگر ممزوج هستند.

دیگر، در حکمرانی "دولت ساخت آفرین"، توانایی خود را ای از زاویه
روی دو نوع قدرت شامل اول، قدرت مبتنی بر دانش و معرفت و 

کند. در این دوم، قدرت مبتنی بر ذات ماهوی مدیریت متمرکز می
راستا، قدرت علمی را مولد دگرگونی و تحول در مبانی تولید و ثروت 

مدیریت را برای برداشتن هر نوع  دانند و قدرتو دانایی بیشتر می
مانعی برای دسترسی عموم مردم به این ثروت (تولید و دانایی) 

  کنند.تلقی می
دلیل نقش بسزای سرمایه اجتماعی در ها بهدر برخی از پژوهش

حکومتی" برای اشاره به  - حکمرانی، از مفهوم "سرمایه اجتماعی
ی و سیاسی و های مدنهایی چون حاکمیت قانون، آزادیارزش
بودن آنها برای هر حکومت استفاده شده است. ایده مرکزی سرمایه

ها از طریق سرمایه اجتماعی، بر این اساس است که انسان
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شوند و تمایل دارند که در ها به هم متصل میای از شبکهمجموعه
ها شریک شوند. از های مشترک با دیگر اعضای این شبکهارزش

توان دهنده یک منبع هستند، میها تشکیلآنجایی که این شبکه
  آنها را سازنده نوعی سرمایه دانست.

  جایی اهداف جمعی با اهداف فردی سیاستمداران) جابه۳
از پس عدم دسترسی مردم به رهبری در نهادهای سیاسی و 

آید که اهداف های نفوذ، این امکان برای رهبران فراهم میگروه
وندان و اعضای گروه نمایند. علت این خود را جایگزین اهداف شهر

است که ساختارها با دامنه وسیع، سطوح پایین اطالعات برای 
های عمومی صوری برای ارایه خط سیر دهندگان و حتی نشسترای

  به سیاستمداران ناکافی است.
مثابه در این نقد، تعقیب اهداف فردی توسط نخبگان سیاسی به

ر ساختارهای حکمرانی کنونی است. ادامه هنجارهای فردگرایانه د
داشتن به یک اجتماع از هر نوع، یک فرد جای تعلقیک شهروند به

دنبال برآوردن خواست خویش تنها است که به هر طریق ممکن به
عنوان یک حداکثرکننده است. این تصور به فرد سیاستمدار به

 کند. از این رو، از بعدهایش به اسم حکومت نگاه میخواسته
شناختی به فردگرایی "نظریه انتخاب عقالنی" که یکی از روش
شود. های غالب در علوم اجتماعی است، نزدیک میتحلیل

کنند که شهروندان، سیاستمداران خود را این گونه مشاهده می
دنبال ارتقای موقعیت خود در های آنها بهجای متابعت از ارزشبه

را نوعی رفع تکلیف تا خود  عرصه سیاسی هستند. عامه این رفتار
دلیل پیچیدگی مسایل معاصر و دانند. این امر بهسازماندهی می

های مختلف ممکن است به منافع متفاوتی است که خط مشی
وجود آورد. شهروندان این مساله را تنها یکی از اشکال مختلف 

  .[26]دانندجدایی نخبگان و شهروندان عادی می
ولت و ملت، در برخی از ساختارهای فاصله و مرزی که میان د

مایه اصلی تعارض منافع حکومتی وجود دارد، در حقیقت درون
ملت در  - دهد. گسست دولتفردی و منافع جمعی را شکل می

حقیقت هر نوع قرارداد جمعی که در آن نقش دولت برجسته باشد و 
دهد. این گسست، الشعاع قرار میگرایی را، تحتنیز اشکال قانون

عنوان سطوح میانی گیری خودجوش نهادهای اجتماعی را بهکلش
آورد. از این رو، سطوح هرم قدرت اجتماعی به حالت تعلیق در می

میانی که باید نقش رابط را میان جامعه و دولت ایفا کنند، ضعیف 
شود. در این حالت، منافع جمعی با منافع دولت یکسان فرض می
فاداری سیاسی در قبال دولت شود و افراد به جهت ضعف ومی

دهند. بنابراین، فردیت پیگیری منافع فردی خود را در الویت قرار می
ملت خواه یا ناخواه نوعی  -انزوایافته در شرایط گسست دولت

آورد. تحرک کم قدرت در شرایط گسست دولت انزوایافته را پدید می
که شود گیری نهادهای اجتماعی قدرتمند موجب میو عدم شکل

افراد هویت جمعی خود را که باید از نهادهای اجتماعی، احزاب 
های های غیردولتی تغذیه کند، به هویتسیاسی و سازمان

  تر نظیر جنسیت یا قومیت تقلیل دهند.ابتدایی
  

به همین دلیل است که گزارش "کمیسیون حکمرانی جهانی یا 
داند پیوسته می)، حکمرانی را فرآیندی ۱۹۹۵همسایگی جهانی ما" (

که از طریق آن منافع متضاد یا متنوع همساز شده و اقدام 
شود. از نظر سقراط نیز، زمانی که جویانه اتخاذ میهمکاری

صالحیت و مهارت در حاکم وجود داشته باشد، ایشان منفعت 
کننده در نظر خواهد شوندگان را همانند منفعت حکومتحکومت
پنجمین شرط دستیابی  شل کامدسوسمی. عالوه بر این، [27]گرفت

جای آن که به نفع داند که دولت بهبه حکمرانی را این می
های خاصی از جامعه فعالیت کند، باید به کل جامعه خدمت بخش

رسد نهادهایی که سیاستمداران را کند. به همین دلیل، به نظر می
دارای  هایگو سازند، در کاهش نفوذ گروهشان پاسخدر قبال اقدامات

  منافع خاص بر سیاست تجاری موثرند.
المللی گالوپ در پژوهشی تحت های موسسه بینبراساس یافته

 ۱۹۹۹ساالری و حکمرانی" که در سال عنوان "نظرسنجی درباره مردم
مردم جهان بر این باورند که کشورهای  %۶۰صورت گرفت، بیش از 

هر چند که  شود،آنها براساس خواست عمومی مردم حکمرانی نمی
اکثریت آنها توافق داشتند که انتخابات در کشور آنها آزاد و عادالنه 

ساالر به صرف های مردماست. باید خاطر نشان شویم که نظام
تاسیس و تشکیل احزاب سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد و عادالنه 

شود (تا زمانی که شهروندان فرصت اندکی برای انتقال ساخته نمی
ز ترجیحات خود در فاصله تبلیغات انتخاباتی به نمایندگان و و ابرا
داشتن نمایندگان خود در قبال تصمیمات متخذه گو نگهپاسخ

بودن گیری مشارکتی و دردسترسداشته باشند). بدون تصمیم
یابند که منافع هایی تخصیص میحکومت، منابع عمدتاً به پروژه

جای این که اکثریت شود، بههای خاص میآنها عاید افراد یا گروه
جمعیت، منتفع شوند. بنابراین، جایگزینی اهداف و منافع رهبران 

های جای اهداف و منافع شهروندان و اعضای گروه، از چالشبه
  مهم در تحقق حکمرانی است.

  

  نفع در حکومتهای ذیآمیز نهادها و سازمان) ماهیت منازعه۴
کومت نمایندگی، ماهیت چالش دیگر در ارتباط با نهادهای ح

طوری نفع در حکومت است؛ بههای ذیآمیز نهادها و سازمانمنازعه
 استفان کلمنکه این نهادها گرایش به "رقابت و تعارض" دارند. 
های سیاسی، اینگونه استدالل کرده است که تفاوت مهم نظام

های مربوط به اندازه تعارض آنها است. از منظر طرفداران بدیل
راسی نمایندگی، نهادهای نمایندگی در حالت کلی به سوی دموک

روند و الگوی "برنده، صاحب همه چیز" در آن حاکم منازعه می
  است.

آید این است که حکومت با این مشکلی که به وجود می
هایی اتخاذ نماید که جای این که سیاستهای رقابتی، بهمکانیزم

معه را به "برنده/ بازنده" همه شهروندان را راضی نماید، افراد جا
کند. دموکراسی مستقیم به اندازه دیگر الگوهای بدیل به تقسیم می

دادن به یک پردازد، چرا که ایده رایآمیز نمیمساله نهادهای رقابت
رسد. اما نگاه مثبت این آمیز به نظر میشرایط به خودی خود رقابت

ها را آشکار تگیری، مسایل و رقاباست که رقابت از طریق رای
سازد. گرچه ذات انتخاب و نیز رقابت حول آن بیشتر موجب می
بندی و نه اجماع است. شهروندان از فشار و نفوذ سیاسی قطب
منظور دستیابی به منافع و امتیازات تخصیصی دولت استفاده به
کنند، سیاستمداران از منابع و عوامل دولتی برای بیشترماندن در می

کنند، کارمندان رسمی دولت برای کسب فاده میراس قدرت است
درآمدهای شخصی و امتیازات خاص از موقعیت شغلی خود و 

ها نیز قدرت کنند و دولتنزدیکی به منابع دولتی سوء استفاده می
برند، نتیجه این خود را برای تملک دارایی شهروندان به کار می
قر عمومی و کاهش رفتارها تخصیص غیرکارآمد و ناعادالنه منابع، ف

  آزادی است.
هنگامی که در سطح ساختار اجتماعی با عدم تعادل میان منافع 

آید که منافع دولت در برابر شویم، شرایطی پدید میرو میروبه
گیرد. های کوچک و میانی در سطح جامعه قرار میمنافع گروه

وژی، طور مثال حاکمیت خود را نماینده ایدئولترتیب که، اگر بهبدین
های مشخص معرفی کند، تقابل منافع در سبک زندگی و ارزش

ها، سبک سطح اقتصادی یا سیاسی، به فشار و نزاع متقابل ارزش
شود. ساخت اجتماعی ناتوان، هنگامی زندگی و ایدئولوژی بدل می
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یابد و که خود را بازنده جدال میان منافع سیاسی و اقتصادی می
اندام سیاسی و اقتصادی برایش پدید  های الزم برای عرضمکانیزم
ها و سبک آید، دولت ایدئولوژیک را در حوزه ایدئولوژی، ارزشنمی

کوشد تا دست کم در این عرصه، کند و میزندگی با فشار مواجه می
  رو سازد.منافع دولت را با بحران روبه

های ها مقاصد سیاسی بر ارزشهمچنین، در بسیاری از حکومت
ه دارند. در حقیقت، مقاصد سیاسی موانع مهمی را بر سر اجرایی غلب

کند. در راه صاحب منصبان در مسیر اصالحات حکومتی ایجاد می
واقع، چون سیاست حق غلبه و مداخله در امور اجرایی را دارد، 

ناپذیر به نظر نظمی و عدم تناسب در امور اجرایی اجتناببی
نفعان دولتی، ذی های بخش. بسیاری از سازمان[27]رسدمی

مختلفی دارند که منافع آنها بسیار متنوع بوده و حتی گاهی با 
نفعان یکی از یکدیگر در تضاد و تعارض هستند. پس مدیریت ذی

های دولتی است. معموًال ابعاد کلیدی مدیریت ریسک برای سازمان
توان از کلیه تعارضات جلوگیری کرد. باید درجه، ماهیت و نمی

ین تعارضات را مد نظر قرار داد، و طرفین درگیر را نسبت گستردگی ا
به این تعارضات آگاه نمود و همچنین، برای کاهش احتمال بروز 
این تعارضات، قراردادهایی بین طرفین وضع کرد. در این راستا، به 

رسد برای بهبودبخشیدن به عملکرد دولت، نیاز به "سرمایه نظر می
اعی به شکل اعتماد و هنجارهای سرمایه اجتم اجتماعی" است.

مدنی قوی که مستلزم مشارکت و همکاری افراد با یکدیگر است، 
  های زیر بهبود دهد:تواند عملکرد دولت را به شکلمی
گویی دولت را بیشتر کرده و تواند پاسخاجتماعی می) سرمایه ۱

ها و عالیق تعداد بیشتری از شهروندان دولت را نسبت به خواست
  کند.حساس 

) هنگامی که ترجیحات سیاسی قطبی شده و تعارضات بر سر آنها ۲
تواند امکان بروز توافق و شود، سرمایه اجتماعی میتشدید می

  مفاهمه در این خصوص را فراهم آورد.
  

  گیرینتیجه
ترین بازیگران سیاسی شدن، دولت یکی از مهمدر عصر جهانی
است. از این رو، در نیمه کننده مسلط منافع جمعی جامعه و بیان

 - نه کاهش آن -ویکم، شاهد تغییر نقش دولتنخست قرن بیست
کوشد در عنوان مثال، دولت میهای گوناگون هستیم. بهدر حوزه

تعامل میان منابع بخش خصوصی و بخش عمومی تعامل و 
همکاری ایجاد نماید اما در بیشتر موارد ناکارآ و ناتوان عمل 

  آید.ها میاستا، فن حکمرانی به کمک دولتکند. در این رمی
سازی" اعمال قدرت سیاسی اگر حکمرانی، را سازمانی برای "عقالنی

بدانیم، این الگو (حکمرانی) در حقیقت فعالیت تکاملی هر یک از 
رود؛ که هر رکن و ارکان جامعه و هر یک از قوای دولت به شمار می

گر ارکان و قوا خواهد بود. کننده فعالیت و خدمات دیای تکمیلقوه
بنابراین مدل حکمرانی، در پی تعدیل قدرت دولت است؛ و به 

گیری، چگونگی اعمال قدرت، ها یا فرآیندهای تصمیمپویش
ها) اشاره دارد. عوامل های دولت و شهروندان (افراد و گروهتعامل

ها، عالقه به گذاریگیری سیاستگوناگونی مانند روند تاریخی شکل
فظ کنترل و نظارت، نیاز حکمرانی به اقتدار سیاسی و قانونی و ح

های اجتماعی در ایفای نقش ها، نهادها و سازمانسرانجام شبکه
دولت در حکمرانی دخالت دارند. از نکات قابل توجه فن حکمرانی، 

توان به مواردی مانند میزان مشارکت مردم، حاکمیت قانون می
گیری در نظام اجرایی کشور، منافع، شفافیت قانون و تصمی

های قانونی، ایجاد همدلی و وفاق عمومی گویی در چارچوبپاسخ
ها، در کشور، برخورداری از حقوق مساوی به تناسب فعالیت

اثربخشی و کارآیی اشاره کرد. در حکمرانی، مواردی مانند مسئولیت، 
ای دارند و مشروعیت فن عدالت و انصاف سیاسی جایگاه ویژه

  شود.واسطه کارآیی و اثربخشی توجیه میمرانی بهحک
با چهار چالش  ۲۱این مطالعه نشان داده است حکمرانی در قرن 

اصلی شامل اندازه دولت، دسترسی شهروندان به رهبران سیاسی، 
جایی اهداف جمعی با اهداف فردی سیاستمداران و تعارض جابه

رو، باید بسترهای  رو است. از ایننفع در حکومت روبهنهادهای ذی
های الزم فراهم باشند تا فرهنگ ایدئولوژیکی، فرهنگی و زیرساخت

دموکراتیک در یک جامعه به سرعت رشد کند. در غیر این صورت، 
زا و تصنعی خواهد بود صورت برونایجاد حکمرانی در یک جامعه به
  و کارآیی الزم را نخواهد داشت.
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