
 

 

  

  رابطۀ مفهومی و تأثیر حکمرانیبررسی 
  ي عمومیگذار بر سیاست

  *زازرانی محمدرضا یزدانی

  
  
  

  چکیده
ي هـا  پدیدة حکمرانـی، یکـی از مباحـث میـانی جدیـد در طیفـی از رشـته       

آید که پیش از هر چیز متوجه تمرکززدایی از قـدرت   حساب می اجتماعی به
رو حکمرانـی بـدون شـک داراي     است؛ از این) معناي سنتی وستفالیایی در(

ي گـذار  که واجد نقش محوري در سیاست ـ   بر بخش عمومی اي تأثیر عمده
بـر ایـن اسـاس، پـژوهش حاضـر بـه دنبـال        . خواهـد بـود   ـ  عمـومی اسـت  

پاسخگویی به این پرسش تدوین یافته که پدیدة حکمرانی چـه تـأثیري بـر    
ي عمومی خواهد داشـت؟ در ایـن مسـیر،    گذار ج آتی سیاستسازوکار و نتای

ي گـذار  دهد، آیندة سیاسـت  بررسی مفاهیم و مفروضات حکمرانی نشان می
عمومی توسط بخش عمومی با ورود حکمرانی و گسترش سرمایۀ اجتمـاعی  

                                                                 
دانشگاه تهران ) ي عمومیگذار گرایش سیاست( دانشجوي دکتري علوم سیاسی* 
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هـاي   هاي اقدام گروه
ي گسـترش  گـذار 

رو پس از ورود حکمرانی به دستگاه ادارة جامعه و فراینـد  
ي، شهروندان بـه قـوت سـرمایۀ اجتمـاعی بیشـتر و گسـترش       
هاي غیردولتـی، هـم در تشـخیص مشـکالت و قـراردادن مسـائل در       
هـا و همچنـین در اجـرا و ارزیـابی، نقـش      
دهند که مشارکت بیشـتر  

ي عمـومی و  هـا 

ي گـذار  حکمرانی، حکومت، مدیریت دولتی نوین، سیاسـت 

هاي اقدام گروه شود؛ تحوالتی که عرصه می دموکراتیکدچار تحوالتی 
گـذار  را در فراینـد سیاسـت  ) هـا  شـبکه ( غیردولتی و شهروندان

رو پس از ورود حکمرانی به دستگاه ادارة جامعه و فراینـد   بخشند؛ از این می
ي، شهروندان بـه قـوت سـرمایۀ اجتمـاعی بیشـتر و گسـترش       گذار سیاست
هاي غیردولتـی، هـم در تشـخیص مشـکالت و قـراردادن مسـائل در        شبکه

هـا و همچنـین در اجـرا و ارزیـابی، نقـش       یندستور کار، هم در ارائۀ جایگز
دهند که مشارکت بیشـتر   تجربیات نیز نشان می. آورند دست می بیشتري به

هـا  در امور، عمالً به تقویت کیفیت خـدمات عمـومی، سیاسـت   
  .انجامد اثربخشی نتایج می

حکمرانی، حکومت، مدیریت دولتی نوین، سیاسـت : هاي کلیدي واژه
  .ها ی، شبکهعموم
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دچار تحوالتی 
غیردولتی و شهروندان

می
سیاست
شبکه

دستور کار، هم در ارائۀ جایگز
بیشتري به

در امور، عمالً به تقویت کیفیت خـدمات عمـومی، سیاسـت   
اثربخشی نتایج می

واژه
عموم
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ــین شــاخه یی از حقــوق، هــا ب
پژوهشگران ایـن حـوزه عمـدتاً بـر     
شدن قدرت میان سطوح دولتی و فرودولتی، تشویق و 
اتکاي روزافزون بر انواع جدید مشاوره و مشـارکت  
حکمرانی اغلب با نگـاهی جدیـد، بـه    
و تغییـر مسـیر آن بـه سـوي     

 هـا  پژوهشگران این حوزه معتقدند ناکارآمدي دولـت 
ي هـا  تازانۀ امور، موجب خلق این مفهوم شده؛ بنابراین با تفکیک حوزه

مختلف دولت و تمایز میان بخش خصوصی و دولتی و تمایز میان دولـت و جامعـۀ   
دهـی بیشـتر بـه نهادهـاي مـوازي      
رو قدرت مؤثر و مشروع، 
قدرتی است که از طریق مشارکت و منازعـۀ نهادهـا و نیروهـاي متنـوع در سـطوح      

شود، گسترش حکمرانـی، بـدون شـک    
ــرین عامــل  محــوري ت

بر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسـخ بـه   
ایــن پرســش اســت کــه گســترش پدیــدة حکمرانــی چــه تــأثیري بــر ســازوکار آتــی 
ها دارد؟ البته در خـالل  
تـر موضـوع، بـه برخـی سـؤاالت فرعـی ماننـد        
                                        
1. Collective  

  
ــان  ــی، موضــوعی اســت می ــین شــاخه اي رشــته پدیــدة حکمران ب

پژوهشگران ایـن حـوزه عمـدتاً بـر      .شناسی، مدیریت، اقتصاد و علوم سیاسی
شدن قدرت میان سطوح دولتی و فرودولتی، تشویق و  تکه مباحث جدیدي مانند تکه

اتکاي روزافزون بر انواع جدید مشاوره و مشـارکت  ترغیب تمرکززدایی از دولت و 
حکمرانی اغلب با نگـاهی جدیـد، بـه    ). Meehan, 2003: 2(شهروندان، متمرکز هستند 

و تغییـر مسـیر آن بـه سـوي     ) پـایین  ـ  بـاال (مراتبی محدودکردن قدرت سنتی سلسله
پژوهشگران این حوزه معتقدند ناکارآمدي دولـت . پردازد می 1ي جمعیها

تازانۀ امور، موجب خلق این مفهوم شده؛ بنابراین با تفکیک حوزه در انجام یکه
مختلف دولت و تمایز میان بخش خصوصی و دولتی و تمایز میان دولـت و جامعـۀ   

دهـی بیشـتر بـه نهادهـاي مـوازي       مدنی، سعی در تغییر ساختار سنتی قدرت و وزن
رو قدرت مؤثر و مشروع،  دارند؛ از این ها يگذار و سیاست ها گیري دولت در تصمیم

قدرتی است که از طریق مشارکت و منازعـۀ نهادهـا و نیروهـاي متنـوع در سـطوح      
  .آید میدست  بهو جهانی  اي مختلف ملی، منطقه

شود، گسترش حکمرانـی، بـدون شـک     طور که از جمالت باال مشخص می همان
ــأثیر عمــده ــر ســازوکار بخــش عمــومی    اي ت ــاکنونـ ب محــوري کــه ت
بر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسـخ بـه   . خواهد داشت ـ  بوده ها يگذار

ایــن پرســش اســت کــه گســترش پدیــدة حکمرانــی چــه تــأثیري بــر ســازوکار آتــی 
ها دارد؟ البته در خـالل   ي عمومی و به دنبال آن بر نتایج این نوع سیاستگذار

تـر موضـوع، بـه برخـی سـؤاالت فرعـی ماننـد         بپژوهش و در راستاي شناخت مناس
                                                                 

  

 

  

  مقدمه
ــان  ــی، موضــوعی اســت می پدیــدة حکمران

شناسی، مدیریت، اقتصاد و علوم سیاسی جامعه
مباحث جدیدي مانند تکه

ترغیب تمرکززدایی از دولت و 
شهروندان، متمرکز هستند 

محدودکردن قدرت سنتی سلسله
ها تصمیم

در انجام یکه
مختلف دولت و تمایز میان بخش خصوصی و دولتی و تمایز میان دولـت و جامعـۀ   

مدنی، سعی در تغییر ساختار سنتی قدرت و وزن
دولت در تصمیم

قدرتی است که از طریق مشارکت و منازعـۀ نهادهـا و نیروهـاي متنـوع در سـطوح      
مختلف ملی، منطقه

همان
ــأثیر عمــده ت

گذار سیاست
ایــن پرســش اســت کــه گســترش پدیــدة حکمرانــی چــه تــأثیري بــر ســازوکار آتــی 

گذار سیاست
پژوهش و در راستاي شناخت مناس



  . ي عمومی و تمایز حکومت و حکمرانی نیز پرداخته خواهد شد
دهد که با وجود تأثیرات فراوانـی کـه   
توانند به شکل متقابل بـر یکـدیگر داشـته باشـند،     
پژوهش چندانی در سنجش ارتباط میان آنها صورت نگرفته است؛ بنابراین پژوهش پیش 
رو عالوه بر آنکه تمایز میان حکومت و حکمرانی را مشـخص کـرده و موجـب اصـالح     
کند تا روابط مفهومی ایـن  

  . تر در ساحت علوم سیاسی مدنظر قرار گیرد
و بـا   اي نگارنده در پاسخ بـه پرسـش نظـري پـژوهش، در رویکـردي مقایسـه      

پس از بررسی متون موجود، ضـمن بررسـی مختصـات    
کلیـدي؛ مـرتبط بـا     خصـوص مفـاهیم  

دولـت را   نقـش  و قـدرت 
ي از منظر رویکـرد  گذار

الزم بـه ذکـر اسـت اسـتفاده از     
عـدم امکـان اسـتفاده از    
چنانکه اساساً یکـی از اهـداف علـوم    
ي اجتمـاعی بـوده و بـه اعتقـاد     

ي هـا  دهو آشکار پدی مند
عنـوان   بـه  اي بر این اساس بررسی مقایسـه 

بـراي تفسـیر    اي بـراي سـازماندهی و هـم شـیوه    

مـیالدي  1980 ي دهـۀ 
. گردد، اما مفهوم حکمرانی، جدید نیست و قدمتی به اندازة تمدن بشـري دارد 

گرفتـه شـده اسـت و معنـی آن     
اکبـري،  (داشتن اسـت  

ي عمومی و تمایز حکومت و حکمرانی نیز پرداخته خواهد شدگذار چیستی سیاست
دهد که با وجود تأثیرات فراوانـی کـه    ي عمومی نشان میگذار مرور ادبیات سیاست

توانند به شکل متقابل بـر یکـدیگر داشـته باشـند،      ي عمومی میگذار حکمرانی و سیاست
پژوهش چندانی در سنجش ارتباط میان آنها صورت نگرفته است؛ بنابراین پژوهش پیش 
رو عالوه بر آنکه تمایز میان حکومت و حکمرانی را مشـخص کـرده و موجـب اصـالح     

کند تا روابط مفهومی ایـن   شود، فرصتی را نیز فراهم می ها از مقولۀ حکمرانی می برداشت
تر در ساحت علوم سیاسی مدنظر قرار گیرد دو پدیدة نوین به شکلی برجسته

نگارنده در پاسخ بـه پرسـش نظـري پـژوهش، در رویکـردي مقایسـه      
پس از بررسی متون موجود، ضـمن بررسـی مختصـات     اي استفاده از روش کتابخانه

خصـوص مفـاهیم   نظري پدیـدة حکمرانـی، مفروضـات آن در   
قـدرت  دموکراسـی،  ي بخش عمومی شـامل کـارآیی،  ها سیاست

گذار بررسی و بر این اساس به تشریح اثرات آن بر آیندة سیاست
الزم بـه ذکـر اسـت اسـتفاده از     . و گسترش سرمایۀ اجتماعی پرداخته است اي

عـدم امکـان اسـتفاده از    ( هـا  ة ماهیت اساسی پـژوهش کنند ، منعکساي روش مقایسه
چنانکه اساساً یکـی از اهـداف علـوم    . در حوزة علوم اجتماعی است) روش تجربی

ي اجتمـاعی بـوده و بـه اعتقـاد     هـا  اجتماعی، تشخیص و توصیف روابط میان پدیده
مند تالشی است براي مقایسۀ نظام« اي ، روش مقایسهریچارد رز
بر این اساس بررسی مقایسـه ). 281: 1384مارش و استوکر، ( »
بـراي سـازماندهی و هـم شـیوه     اي ی پژوهشی، هم شیوهچهارچوب

  .ي پژوهش حاضر به کار گرفته شده است

  حکمرانی چیست؟
ي دهـۀ هـا  گرچه واژة حکمرانی، جدیـد بـوده و سـابقۀ آن بـه سـال     

گردد، اما مفهوم حکمرانی، جدید نیست و قدمتی به اندازة تمدن بشـري دارد 
گرفتـه شـده اسـت و معنـی آن     kybernetes و kybernanاین اصـطالح از واژة یونـانی   

داشتن اسـت   و یا چیزها را در کنار هم نگه کردن و راهنمایی کردن 
1386:149 .(  
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چیستی سیاست
مرور ادبیات سیاست

حکمرانی و سیاست
پژوهش چندانی در سنجش ارتباط میان آنها صورت نگرفته است؛ بنابراین پژوهش پیش 
رو عالوه بر آنکه تمایز میان حکومت و حکمرانی را مشـخص کـرده و موجـب اصـالح     

برداشت
دو پدیدة نوین به شکلی برجسته

نگارنده در پاسخ بـه پرسـش نظـري پـژوهش، در رویکـردي مقایسـه      
استفاده از روش کتابخانه

نظري پدیـدة حکمرانـی، مفروضـات آن در   
سیاست

بررسی و بر این اساس به تشریح اثرات آن بر آیندة سیاست
اي شبکه

روش مقایسه
روش تجربی

اجتماعی، تشخیص و توصیف روابط میان پدیده
ریچارد رز

»سیاسی
چهارچوب

ي پژوهش حاضر به کار گرفته شده استها داده

حکمرانی چیست؟
گرچه واژة حکمرانی، جدیـد بـوده و سـابقۀ آن بـه سـال     

گردد، اما مفهوم حکمرانی، جدید نیست و قدمتی به اندازة تمدن بشـري دارد  بازمی
این اصـطالح از واژة یونـانی   

 هدایت
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رانـدن، اعمـال    فعالیـت یـا روش حکـم   
تعریـف شـده    »ا قدرت بر فعالیت زیردستان و نظـامی از قـوانین و مقـررات   

این مفهوم در ادبیات غـرب اساسـاً بـا ایـدة تغییـر درك از حکومـت قـدیم و        
یی هـا  دولت ـ ملـت  که بر اساس آن، جهان به 

در قلمروهایی مشخص سـازماندهی شـده و هـر کـدام بـا در اختیارداشـتن       
و با داشتن حکومت که بـازیگر اصـلی   
در ایـن سیسـتم قـدیمی،    

بـاال بـه پـابین     فراینـد 

ي موجـود، کـاري   ها با این حال، تعریف حکمرانی با توجه به اختالف برداشت
هـومی فراگیـر   ي گذشته تبدیل به مف

ي سیاسـتی، مـدیریت   
عمـومی، حکمرانـی    ـ

شده توسـط بانـک جهـانی    
بـه نظـر   ) 1992(2گبلـر 

حلـی   رسید واژة حکمرانی، جایگزینی براي حکومت اسـت؛ زیـرا حکومـت، راه   
امـا در مقابـل،   . شـده و بـازارمحور بـود   
کـار آزبـورن و   . شـد 

ي از تر تواند استفادة مؤثرتر و معقول
از نظـر ایـن   . ابزار گستردة خود و فراتر از ادارة مستقیم خدمات داشته باشد

و  4، آزادسازي تجـاري 
این پدیده دربارة همـان چیـزي بـود کـه     
                                        
البته این تعریف، تمایزي میان حکومت و حکمرانی قائل نیست که در بحث تمـایز ایـن   
2. Osborne & Gaebler 
3. Potential for contracting 
4. Franchising  
5. New forms of regulation 

فعالیـت یـا روش حکـم   « آکسفورد، حکمرانـی  در فرهنگ لغت
ا قدرت بر فعالیت زیردستان و نظـامی از قـوانین و مقـررات   

  .1)193-194 :1383میدري و خیرخواهان، 
این مفهوم در ادبیات غـرب اساسـاً بـا ایـدة تغییـر درك از حکومـت قـدیم و        

که بر اساس آن، جهان به  اي ایدهسیستم وستفالی سروکار دارد؛ 
در قلمروهایی مشخص سـازماندهی شـده و هـر کـدام بـا در اختیارداشـتن       

و با داشتن حکومت که بـازیگر اصـلی   ) حاکمیت(انحصار داخلی خشونت مشروع 
در ایـن سیسـتم قـدیمی،    . شدند میشد، مشخص  میدر حوزة سیاسی در نظر گرفته 

فراینـد واضحی از اقتدار و قدرت در یک ) هرم(مراتب  هشاهد سلسل
  . )Kennett, 2008: 4(در مرکز آن قرار دارند  ها هستیم که دولت

با این حال، تعریف حکمرانی با توجه به اختالف برداشت
ي گذشته تبدیل به مفها این واژه در دهه. بسیار ظریف و پیچیده است

ي سیاسـتی، مـدیریت   هـا  و مورد استفاده در طیف وسیعی از موضوعات مانند شبکه
 ـ  ي اقتصادي، مشارکت خصوصـی ها عمومی، هماهنگی بخش

شده توسـط بانـک جهـانی     عنوان اهداف اصالحی ارائه بهشرکتی و حکمرانی خوب 
گبلـر و  آزبـورن در دوران . )Pierre and Peters, 2000: 8(بوده اسـت  

رسید واژة حکمرانی، جایگزینی براي حکومت اسـت؛ زیـرا حکومـت، راه   
شـده و بـازارمحور بـود    نامناسب براي ارائه به یک جامعۀ خصوصی

شـد  میحکمرانی دربارة شکلی جدید از حکومت بود که بهتر اداره 
تواند استفادة مؤثرتر و معقول میر این مورد بود که چگونه یک دولت 

ابزار گستردة خود و فراتر از ادارة مستقیم خدمات داشته باشد مجموعه
، آزادسازي تجـاري 3سازي بود مربوط به پتانسیل کوچک اي دو، حکمرانی، پدیده

این پدیده دربارة همـان چیـزي بـود کـه      به شکل خالصه؛ 5اشکالی جدید از قواعد
                                                                 
البته این تعریف، تمایزي میان حکومت و حکمرانی قائل نیست که در بحث تمـایز ایـن   

  .دو مفهوم به آن خواهیم پرداخت
. Potential for contracting  

. New forms of regulation  

  

 

در فرهنگ لغت
ا قدرت بر فعالیت زیردستان و نظـامی از قـوانین و مقـررات   کنترل ی
میدري و خیرخواهان، (است 

این مفهوم در ادبیات غـرب اساسـاً بـا ایـدة تغییـر درك از حکومـت قـدیم و        
سیستم وستفالی سروکار دارد؛ 

در قلمروهایی مشخص سـازماندهی شـده و هـر کـدام بـا در اختیارداشـتن        مستقل
انحصار داخلی خشونت مشروع 
در حوزة سیاسی در نظر گرفته 

شاهد سلسل
هستیم که دولت

با این حال، تعریف حکمرانی با توجه به اختالف برداشت
بسیار ظریف و پیچیده است

و مورد استفاده در طیف وسیعی از موضوعات مانند شبکه
عمومی، هماهنگی بخش

شرکتی و حکمرانی خوب 
بوده اسـت  

رسید واژة حکمرانی، جایگزینی براي حکومت اسـت؛ زیـرا حکومـت، راه    می
نامناسب براي ارائه به یک جامعۀ خصوصی

حکمرانی دربارة شکلی جدید از حکومت بود که بهتر اداره 
ر این مورد بود که چگونه یک دولت گبلر د

مجموعه
دو، حکمرانی، پدیده

اشکالی جدید از قواعد

البته این تعریف، تمایزي میان حکومت و حکمرانی قائل نیست که در بحث تمـایز ایـن   . 1
دو مفهوم به آن خواهیم پرداخت



). Stoker, 1998: 1(کند 
آنهـا ذکـر شـده و      ین

 از اي مجموعـه  حکمرانی،

 و امـور  مشترك ادارة 
 اقـدامات  قالب در که

و  غیررسـمی  ترتیبـات 

رابطۀ بین جامعۀ «: اند
 »شـوندگان  شوندگان، حکومت و حکومت

هماهنگی مداوم و وابستگی میان 
چنـین بـازیگرانی احتمـاالً شـامل     

ي غیردولتـی و  هـا  ي منافع جامعۀ مدنی و سازمان
ه حکومـت یـک دولـت    
ي درونی و بیرونـی از جانـب بـازیگران فـوق     
هایی که قبالً در حوزة خاص حکومت قـرار داشـت ممکـن    

  
گـاي  و  یـر  جـان پـی  

تعریفـی از ایـن    »حکمرانی، سیاست و دولت
که این دو تصدیق  حتی هنگامی

کنند که حکمرانی به روابط در حال تغییر میان دولت و جامعه و رشد و اتکـا بـه   
دولـت همچنـان   «کننـد کـه   

کننـد کـه    میي تصور 
                                        
1. Hood, Christopher 

کند  میتحت عنوان مدیریت دولتی جدید از آن یاد  1کریستوفرهود
ینتـر  ي مختلف، در ادامه برخی از مهمها براي آگاهی از برداشت

  . مورد بررسی قرار گرفته است

  شده از حکمرانی برخی تعاریف ارائه
حکمرانی،«: کند گونه تعریف می ل متحد، حکمرانی را اینسازمان مل
 و ریزي برنامه خصوصی براي و عمومی نهادي، و فردي اقدامات

که است متضاد و متفاوت منافع میان ایجاد تفاهم از مستمري
ترتیبـات  و رسـمی  نهادهـاي  شامل و کند می حرکت و سازگار مشارکتی

  ). UN, 1996: 1( »است شهروندان اجتماعی
اند و همکارانش، حکمرانی را چنین تعریف کرده مک کارنی

شوندگان، حکومت و حکومت مدنی و دولت، بین حکمرانان و حکمرانی
Cartney et al, 1995: 12(.  

هماهنگی مداوم و وابستگی میان «، حکمرانی اشاره دارد به یر پی جانبه اعتقاد 
چنـین بـازیگرانی احتمـاالً شـامل     . »طیف وسیعی از بـازیگران بـا اهـداف متفـاوت    

ي منافع جامعۀ مدنی و سازمانها بازیگران سیاسی و نهادي، گروه
ه حکومـت یـک دولـت    دهد، در حالی ک میاین تعریف نشان . فرادولتی خواهند بود

ي درونی و بیرونـی از جانـب بـازیگران فـوق     ها کنارآمدن با چالشسنتی مجبور به 
هایی که قبالً در حوزة خاص حکومت قـرار داشـت ممکـن     است، برخی از کارویژه

  . )Pierre, 2000: 10(واگذار شود  است به برخی نهادهاي مشابه
جـان پـی  اسـت،   محور در حالی که تعریف پیر از حکمرانی، جامعه

حکمرانی، سیاست و دولت«کتاب مشترك خود با عنوان  در
حتی هنگامی. محور است که بیشتر دولت دهند میواژه را پیشنهاد 

کنند که حکمرانی به روابط در حال تغییر میان دولت و جامعه و رشد و اتکـا بـه   
کننـد کـه    میشود، ادعا  میابزارهاي سیاستی کمتر قهرآمیز مربوط 
ي تصور فرایندآنها حکمرانی را . »مرکز قدرت قابل توجه سیاسی است

                                                                 

  

 

بررسی رابطۀ 
مفهومی و تأثیر 
حکمرانی بر 

يگذار سیاست
عمومی
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کریستوفرهود
براي آگاهی از برداشت

مورد بررسی قرار گرفته است

برخی تعاریف ارائه
سازمان مل
اقدامات
مستمري فرایند

مشارکتی
اجتماعی سرمایۀ

مک کارنی
مدنی و دولت، بین حکمرانان و حکمرانی

)Cartney et al, 1995: 12

به اعتقاد 
طیف وسیعی از بـازیگران بـا اهـداف متفـاوت    

بازیگران سیاسی و نهادي، گروه
فرادولتی خواهند بود

سنتی مجبور به 
است، برخی از کارویژه

است به برخی نهادهاي مشابه
در حالی که تعریف پیر از حکمرانی، جامعه

در پیترز
واژه را پیشنهاد 

کنند که حکمرانی به روابط در حال تغییر میان دولت و جامعه و رشد و اتکـا بـه    می
ابزارهاي سیاستی کمتر قهرآمیز مربوط 
مرکز قدرت قابل توجه سیاسی است



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  م،چهارشماره 
  1391 تابستان
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کند؛ ایـن تعریـف    می
گـاه   در راستاي این نظریه است که نقش دولت، هدایت جامعه و اقتصاد است و هیچ

کنـد حکمرانـی را    می
کرد که از طریـق آن، یـک فعالیـت بـا     

بتواننـد   هـا  شود؛ تا حدي که این فعالیت
دسـت آورد   بـه شـده  

ها و فراینـد حکمرانـی، دربردارنـدة نهادهـا،    
شـود،   مـی کنـد قـدرت چگونـه اعمـال     

شوند و چگونـه منـافع مختلـف بـا     
Sakiko & pouzio, 2002: 2(.  

 حکمرانی، برچسبی توصیفی است که براي برجسـته 
ي اخیر به کار برده شـده  

 فراینـد ویژه این مفهوم، توجه ما را به تنوع بـازیگران و عوامـل حاضـر در    
تمـامی  کند؛ در نتیجه، حکمرانی خواستار آن اسـت کـه مـا    

ــی ــدحاضــر در ) دولت  فراین

تصـویر یـک رابطـۀ هرمـی میـان      
تصـادم و  دولت و تابعین با ایدة فضاهاي موازي چندگانـه کـه در آن قـدرت مـورد     

، »حکمرانی به مثابه نظریۀ پنج برداشـت 
ي مختلف از حکمرانی، از این دیدگاه کلی حمایـت  

اسـت کـه در آن،    کـردن 
وي ادعـا  . شـوند  مـی 
است کـه   کردن یی از حکومت

Stoker, 1998:2( .   بـه اعتقـاد

میو اهداف را ایفا  اه در آن، دولت نقش راهنما و سازندة اولویت
در راستاي این نظریه است که نقش دولت، هدایت جامعه و اقتصاد است و هیچ

  ). UN, 2006: 3( کنار زده نخواهد شد
میدهد؛ وي ادعا  میاین واژه ارائه  از تر تعریفی کلی هیرست

کرد که از طریـق آن، یـک فعالیـت بـا     عنوان ابزاري تعریف  بهتوان به شکل کلی 
شود؛ تا حدي که این فعالیت میکنترل یا هدایت  ها از فعالیت اي مجموعه

شـده   را با توجه به برخی اصول ثبت ها داده طیف قابل قبولی از برون
Hirst, 2000, p 15(.  

حکمرانـی، دربردارنـدة نهادهـا،    «از نظر مؤسسۀ حکمرانـی اوتـاوا   
کنـد قـدرت چگونـه اعمـال      میقواعد در یک اجتماع است که مشخص 

شوند و چگونـه منـافع مختلـف بـا      میي تأثیرگذار بر جامعه اتخاذ ها چگونه تصمیم
Sakiko & pouzio, 2002: 2( »شوند مییی هماهنگ ها چنین تصمیم

حکمرانی، برچسبی توصیفی است که براي برجسـته « اسمیتو  ریچارداز نظر 
ي اخیر به کار برده شـده  ها ي در دههگذار سیاست فرایندماهیت در حال تغییر 

ویژه این مفهوم، توجه ما را به تنوع بـازیگران و عوامـل حاضـر در     به
کند؛ در نتیجه، حکمرانی خواستار آن اسـت کـه مـا     میي جلب گذار سیاست

ــت ــازیگران و موقعی ــا ب ــی  ه ــر از هســتۀ اجرای ــی(ي فرات دولت
  ). Kennett, 2008: 14( »ي را نیز در نظر بگیریمگذار سیاست

تصـویر یـک رابطـۀ هرمـی میـان      «حکمرانی  در نیومن بر این اساس، به اعتقاد
دولت و تابعین با ایدة فضاهاي موازي چندگانـه کـه در آن قـدرت مـورد     

  ). Newman, 2005: 82( »شود می مذاکره است، جایگزین
حکمرانی به مثابه نظریۀ پنج برداشـت «تحت عنوان  اي در مقاله جري استوکر

ي مختلف از حکمرانی، از این دیدگاه کلی حمایـت  ها ضمن ارائه و تشریح برداشت
کـردن  یی از حکومـت هـا  کند که حکمرانی، مربـوط بـه شـیوه   

مـی ي خصوصـی و عمـومی مـبهم    ها مرزهاي میان و درون بخش
یی از حکومتها ماهیت حکمرانی، تمرکز آن بر مکانیزم«کند که 

Stoker, 1998:2( »متکی به منابع اقتـداري و مجـازات حکومـت نیسـت    

  

 

در آن، دولت نقش راهنما و سازندة اولویت
در راستاي این نظریه است که نقش دولت، هدایت جامعه و اقتصاد است و هیچ

کنار زده نخواهد شد
هیرست

توان به شکل کلی  می
مجموعه

طیف قابل قبولی از برون
)Hirst, 2000, p 15

از نظر مؤسسۀ حکمرانـی اوتـاوا   
قواعد در یک اجتماع است که مشخص 

چگونه تصمیم
چنین تصمیم
از نظر 

ماهیت در حال تغییر  کردن
به. است

سیاست
ــت ــازیگران و موقعی ب

سیاست
بر این اساس، به اعتقاد

دولت و تابعین با ایدة فضاهاي موازي چندگانـه کـه در آن قـدرت مـورد     
مذاکره است، جایگزین
جري استوکر

ضمن ارائه و تشریح برداشت
کند که حکمرانی، مربـوط بـه شـیوه    می

مرزهاي میان و درون بخش
کند که  می

متکی به منابع اقتـداري و مجـازات حکومـت نیسـت    



بـه تعریفـی متفـاوت از مفهـوم حکمرانـی      
تـوان داشـت عبـارت    
وسیلۀ آن تصمیمات به اجرا گذاشـته  

تعامـل   ةنحـو  مربوط بـه 
ها بـا شـهروندان و   ینارتباط ا

 ،ي است کـه از آن طریـق  
چـه   سـازند  مـی و مشـخص  

 ,UN( خود را بـه انجـام برسـانند   

ی اسـت  چهـارچوب سیستم حکمرانی، 
، قراردادهـا و  هـا  از توافقات، رویـه 

ت در دست چه کسی باشد، تصمیمات چگونـه  
Pierre and Peters, 2000: 48( .   بـه عبـارت

ي که به وسیلۀ آن، قدرت و اقتدار در یـک  
ي شـهروندي منـافع   هـا 

ي خود را تعدیل و حقوق قـانونی و تعهـد خـود را    
کند کـه بـه وسـیلۀ     می

Sakiko & pouzio, 2002: 3( .
به جـاي  (شود  عنوان نهادي مستقل مطرح می

خـود را   ،عنوان مفهومی جداي از دولـت 
عنوان مهد دموکراسی شـناخته  
دند تا به مسـائل مـورد   

ي بـود بـراي   فرایند ،در چنین شرایطی، دولت
 فراینـد عنوان یک  ندرت به

شود و تنها  از نهادها نگریسته می

بـه تعریفـی متفـاوت از مفهـوم حکمرانـی       منجـر  ها استوکر، هر یک از این برداشت
تـوان داشـت عبـارت     میین تعریفی که از مفهوم حکمرانی تر رو ساده ؛ از این

وسیلۀ آن تصمیمات به اجرا گذاشـته    بهي که فرایندگیري و  تصمیم فرایند«: است از
  ). Ibid( »شوند

  :با توجه به این تعاریف
مربوط بـه موضوعی است  ،یحکمراناز یک سو باید گفت ) الف
ارتباط ا ةي اجتماعی با یکدیگر، نحوها و سایر سازمان ها

ي است کـه از آن طریـق  فرایند ،حکمرانی ؛در جهانی پیچیده ها اتخاذ تصمیم
و مشـخص   کرده مهم خود را اتخاذ يها تصمیم ها جوامع یا سازمان

خود را بـه انجـام برسـانند    ۀدرگیر شوند و چگونه وظیف فرایندکسانی در این 
.(  
سیستم حکمرانی، از سوي دیگر نباید فراموش کرد که ) ب
از توافقات، رویـه  است اي بدین معنی که مجموعه ؛فرایند متکی بر
ت در دست چه کسی باشد، تصمیمات چگونـه  قدر ،نندک مشخص می که ها سیاست

Pierre and Peters, 2000: 48( شـود  و وظایف چگونه انجـام   گرفته شوند

ي که به وسیلۀ آن، قدرت و اقتدار در یـک  فرایندشود به  میدیگر، حکمرانی مربوط 
هـا  جامعه توسط دولت یا بخش خصوصی اعمال شده و گـروه 

ي خود را تعدیل و حقوق قـانونی و تعهـد خـود را    ها کنند، تفاوت میطرح  
میي تشریح فرایندتعریف عمومی، حکمرانی را . کنند می

Sakiko & pouzio, 2002: 3(شـود   میآن، قدرت بیان و جستجوي صریح نتایج اعمال 

عنوان نهادي مستقل مطرح می شهروندان به که دولت در نظر 
عنوان مفهومی جداي از دولـت  ، نیاز به حکمرانی به)باشد فراینداینکه یک 
عنوان مهد دموکراسی شـناخته   بهباستان که  یونانشود که در  میگفته . کند می

دند تا به مسـائل مـورد   کر میشده است، شهروندان در بازار شهر همدیگر را مالقات 
در چنین شرایطی، دولت ؛رفع آن بپردازند ةتوجه جامعه و نحو

ندرت به بهحال، امروزه دولت  با این. پرداختن به مسائل و رفع آن
از نهادها نگریسته می اي عنوان نهاد و یا مجموعه بهشود، بلکه  میتعریف 
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استوکر، هر یک از این برداشت
؛ از ایناند شده

است از
شوند می

با توجه به این تعاریف
الف

ها دولت
اتخاذ تصمیم ةنحو

جوامع یا سازمان
کسانی در این 

2007: 4.(
ب
متکی بر
سیاست

گرفته شوند
دیگر، حکمرانی مربوط 

جامعه توسط دولت یا بخش خصوصی اعمال شده و گـروه 
 خود را
میاعمال 

آن، قدرت بیان و جستجوي صریح نتایج اعمال 
 هنگامی

اینکه یک 
میآشکار 

شده است، شهروندان در بازار شهر همدیگر را مالقات 
توجه جامعه و نحو

پرداختن به مسائل و رفع آن
تعریف 
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که دولت قادر به انجـام کـاري   
نباشد، سایر عامالن و بازیگران، ممکن اسـت وارد عمـل شـوند و آن کـار را انجـام      

صـانعی،  ( ننـد کشهروندان با یکدیگر تصمیم بگیرند تا شهر خود را تمیز 

تغییـر در تـوازن قـدیمی    
دهد، به همان  میحکمرانی به ما نشان 

نحو که ساختارهاي رسمی دولـت، یکـی از ابزارهـاي اتخـاذ و اجـراي تصـمیمات       
. است، در سطح ملی نیز ساختارهاي غیررسمی ممکـن اسـت وجـود داشـته باشـند     

واسـطۀ   حکمرانی، مدعی است که بخش خصوصـی و جامعـۀ مـدنی بـه     
میزان و حوزة نقششان در حل مسائل جمعی، بدون تکیـه بـر منـابع رسـمی دولـت      

که بـه   ها انگارانۀ ائتالفی از گروه
کند  میرهنمون  ها از گروه

اختیاراتی نیز به همین شـکل  
در . غیرانتفاعی در دسـت گرفتـه شـده اسـت    

ي عمـومی واگذارشـده توسـط    
آب، بـرق، تلفـن   (ي هواپیمایی، تسـهیالت زنـدگی   

البته در یک رابطۀ مبتنی بر حکمرانـی گرچـه ممکـن اسـت یـک سـازمان بـر        
تنهـایی قـادر بـه فرمانـدهی     
کن است به دنبـال تحمیـل کنتـرل    
تنشی مداوم میان خواست اقدامی معتبر و وابسته به رضـایت  

از  کـردن  حکومـت ). 
تعاملی است، زیرا هـیچ بـازیگر واحـدي چـه     

جانبۀ مشکالت را  تنهایی دانش و منابع الزم براي حل یک
گویــد  مــیچنانکــه اســتوکر در خصــوص انگلســتان 

ي محلی براي حل مسائل اقتصـادي و اجتمـاعی متنابـه جوامـع خـویش،      
ایـن  . ه هستندي خصوصی و داوطلبان

که دولت قادر به انجـام کـاري     زمانی. از چندین بازیگر اصلی در اجتماع است
نباشد، سایر عامالن و بازیگران، ممکن اسـت وارد عمـل شـوند و آن کـار را انجـام      

شهروندان با یکدیگر تصمیم بگیرند تا شهر خود را تمیز  مثالً
4.(  
تغییـر در تـوازن قـدیمی    «شود بـه   میرانی مربوط ین بیان، حکمتر در کوتاه) 

حکمرانی به ما نشان . )Stoker, 1998: 2( »میان دولت و جامعۀ مدنی
نحو که ساختارهاي رسمی دولـت، یکـی از ابزارهـاي اتخـاذ و اجـراي تصـمیمات       
است، در سطح ملی نیز ساختارهاي غیررسمی ممکـن اسـت وجـود داشـته باشـند     

حکمرانی، مدعی است که بخش خصوصـی و جامعـۀ مـدنی بـه      انداز
میزان و حوزة نقششان در حل مسائل جمعی، بدون تکیـه بـر منـابع رسـمی دولـت      

انگارانۀ ائتالفی از گروه چنین ادعایی ما را از درك ساده. شوند میمشخص 
از گروه اي دنبال تأثیرگذاري بر دولت هستند، به شناخت مجموعه

اختیاراتی نیز به همین شـکل  . اند که برخی از وظایف سنتی دولت را فراچنگ آورده
غیرانتفاعی در دسـت گرفتـه شـده اسـت    هاي  توسط بخش خصوصی و سازمان

ي عمـومی واگذارشـده توسـط    هـا  ي مشـهوري از بنگـاه  هـا  تـوان بـه مثـال    می
ي هواپیمایی، تسـهیالت زنـدگی   ها شرکت: اشاره کرد ها حکومت
  .)Ibid(و مواردي از این دست ) 

البته در یک رابطۀ مبتنی بر حکمرانـی گرچـه ممکـن اسـت یـک سـازمان بـر        
تنهـایی قـادر بـه فرمانـدهی      بهي خاص از تبادل مسلط شود، اما هیچ سازمانی 

کن است به دنبـال تحمیـل کنتـرل    حکومت یا دیگر نهادها در سطح ملی مم
تنشی مداوم میان خواست اقدامی معتبر و وابسته به رضـایت   خود باشند، اما همواره

). Rhodes, 1996: 625-667(و عمـل دیگـر بـازیگران وجـود دارد     
تعاملی است، زیرا هـیچ بـازیگر واحـدي چـه      فراینددیدگاه حکمرانی، همواره یک 

تنهایی دانش و منابع الزم براي حل یک بهتی، خصوصی و چه دول
)Kooiman, 1993: 215 .( چنانکــه اســتوکر در خصــوص انگلســتان
ي محلی براي حل مسائل اقتصـادي و اجتمـاعی متنابـه جوامـع خـویش،      ها

ي خصوصی و داوطلبانها نیازمند اتکا به منابع دیگر بازیگران در بخش

  

 

از چندین بازیگر اصلی در اجتماع است یکی
نباشد، سایر عامالن و بازیگران، ممکن اسـت وارد عمـل شـوند و آن کـار را انجـام      

مثالً. دهند 
1385 :4
) ج

میان دولت و جامعۀ مدنی
نحو که ساختارهاي رسمی دولـت، یکـی از ابزارهـاي اتخـاذ و اجـراي تصـمیمات       
است، در سطح ملی نیز ساختارهاي غیررسمی ممکـن اسـت وجـود داشـته باشـند     

انداز چشم
میزان و حوزة نقششان در حل مسائل جمعی، بدون تکیـه بـر منـابع رسـمی دولـت      

مشخص 
دنبال تأثیرگذاري بر دولت هستند، به شناخت مجموعه

که برخی از وظایف سنتی دولت را فراچنگ آورده
توسط بخش خصوصی و سازمان

میاینجا 
حکومت

) وغیره 
البته در یک رابطۀ مبتنی بر حکمرانـی گرچـه ممکـن اسـت یـک سـازمان بـر        

ي خاص از تبادل مسلط شود، اما هیچ سازمانی فرایند
حکومت یا دیگر نهادها در سطح ملی مم. نیست

خود باشند، اما همواره
و عمـل دیگـر بـازیگران وجـود دارد     

دیدگاه حکمرانی، همواره یک 
خصوصی و چه دول

(نــدارد 
ها انجمن«

نیازمند اتکا به منابع دیگر بازیگران در بخش



احتماالً نیازمند همکاري با سـطوح بـاالي حکومـت نیـز خواهنـد بـود؛ از       
عنوان شرکایی جذاب، براي تبدیل به بـازیگري شـاخص   

  .»توانند درخواست استقالل کنند
شود که سه  میشده، این نتیجه حاصل 

دولت، جامعـۀ مـدنی و   
هرچه گفتگو و ارتباط این سه بخش بیشـتر باشـد، حکمرانـی بـه     
میزان بیشتري تحقق یافتـه و مسـیر حرکـت جامعـه در جهـت رسـیدن بـه توسـعۀ         

  
Source: Graham, 2003: 7

هر ة انداز داشته وبا یکدیگر تداخل 
در کشـوري ممکـن    

ا اشغال کـرده  ر ي دولتی
در بسـیاري از کشـورها،   

 ةدر بعضـی کشـورها انـداز   
 يهـا  بنگـاه بخش خصوصی در حال گسترش بوده و برخـی از وظـایف دولـت بـه     

 ها  سنت

 فرهنگ

احتماالً نیازمند همکاري با سـطوح بـاالي حکومـت نیـز خواهنـد بـود؛ از        ها
عنوان شرکایی جذاب، براي تبدیل به بـازیگري شـاخص    بهي محلی ها رو انجمن

توانند درخواست استقالل کنند میتوانند متقاضی منابع باشند، اما ن
شده، این نتیجه حاصل  استخراجي ها بر مبناي تعریف و شاخص

دولت، جامعـۀ مـدنی و   : نوع رژیم اصلی در حکمرانی مشارکت دارند که عبارتند از
هرچه گفتگو و ارتباط این سه بخش بیشـتر باشـد، حکمرانـی بـه     . بخش خصوصی

میزان بیشتري تحقق یافتـه و مسـیر حرکـت جامعـه در جهـت رسـیدن بـه توسـعۀ         
  . اعی هموارتر خواهد شداقتصادي و اجتم

  سه رژیم اصلی در حکمرانی: 1شکل شماره 

Source: Graham, 2003: 7 

با یکدیگر تداخل  ها این بخشو همکارانش  جان گراهامبه اعتقاد 
 مـثالً . متفـاوت باشـد   ،ممکن است در کشورهاي مختلف

ي دولتیاست بخش نظامی و یا یک حزب سیاسی، بخش اعظم فضا
در بسـیاري از کشـورها،   . خواهـد بـود   تر رنگ نقش دولت کم ،در این شرایط

در بعضـی کشـورها انـداز   . شـود  توزیـع مـی   ها قدرت در سطح مرزهاي این بخش
بخش خصوصی در حال گسترش بوده و برخـی از وظـایف دولـت بـه     

 ).Graham &Plumptre, 2003: 8( خصوصی سپرده شده است

 دولت

 جامعۀ مدنی بخش خصوصی

سنت

فرهنگ  تاریخ 

 تکنولوژي
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ها انجمن
رو انجمن این
توانند متقاضی منابع باشند، اما ن می

بر مبناي تعریف و شاخص
نوع رژیم اصلی در حکمرانی مشارکت دارند که عبارتند از

بخش خصوصی
میزان بیشتري تحقق یافتـه و مسـیر حرکـت جامعـه در جهـت رسـیدن بـه توسـعۀ         

اقتصادي و اجتم

به اعتقاد 
ممکن است در کشورهاي مختلف کدام

است بخش نظامی و یا یک حزب سیاسی، بخش اعظم فضا
در این شرایط ؛باشد

قدرت در سطح مرزهاي این بخش
بخش خصوصی در حال گسترش بوده و برخـی از وظـایف دولـت بـه     

خصوصی سپرده شده است
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: رود از جملــه مــیمفهــوم حکمرانــی در بســترها و ســطوح مختلــف بــه کــار 
حکمرانی شرکتی، حکمرانی جهانی، حکمرانی خوب، حکمرانی ملـی و حکمرانـی   
حکمرانی در هر یک از این سطوح با توجه به مختصاتی کـه در تعریـف آن   

و افزایش کـارآیی   بیان شد، راهکارهایی را براي افزایش نقش ذینفعان در تصمیمات
نگاهی کوتاه بـه هـر   . 

یک از این بسترها و نحوة کاربرد حکمرانی در آنها نکـات مفیـدي را در خصـوص    
ي مختلف در خود خواهد داشت که به دلیل 

  . شود میاشاره 
در  2ویلیامسـون توسـط  

و اقـدامات   1980ادبیات اقتصادي به کار رفت، اما استفادة اصلی و عمدة آن به دهۀ 
پیشـنهاد  ی پـول در  المللـ 

ي مالی، ها عنوان شرط اعطاي کمک
طرح توسعۀ سازمان ملل متحـد  

هایی اسـت کـه   فراینـد 
شـوند   مـی اتخـاذ  ) روتین

دهد کـه چگونـه و تـا    
ي جاري کشور حـق اظهـار نظـر    
اسـتفاده از قـدرت و اختیـارات دولتـی را     

حکمرانـی  . اران دولت چه میزان پاسخگوي اقداماتشان هستند وغیره 
: کـه بـه ترتیـب عبارتنـد از    

، کـارآیی و  7يپذیر ، مسئولیت

                                        
1. Good governance 
2. Oliver E. Williamson  
3. Participation  
4. Consensus oriented 
5. Accountability 
6. Transparency  
7. Responsiveness 

مفهــوم حکمرانــی در بســترها و ســطوح مختلــف بــه کــار 
حکمرانی شرکتی، حکمرانی جهانی، حکمرانی خوب، حکمرانی ملـی و حکمرانـی   
حکمرانی در هر یک از این سطوح با توجه به مختصاتی کـه در تعریـف آن   

بیان شد، راهکارهایی را براي افزایش نقش ذینفعان در تصمیمات
. کند میگیري و اجرا، پیگیري و ارائه  تصمیم فرایندو کارآمدي 

یک از این بسترها و نحوة کاربرد حکمرانی در آنها نکـات مفیـدي را در خصـوص    
ي مختلف در خود خواهد داشت که به دلیل ها و حوزه ها اثرات این مفهوم بر عرصه

اشاره  1آن خودداري و تنها به حکمرانی خوبتفصیل مقاله، از ذکر 
توسـط   1979بـار در سـال    این مفهوم هرچنـد بـراي نخسـتین   

ادبیات اقتصادي به کار رفت، اما استفادة اصلی و عمدة آن به دهۀ 
المللـ  ی مالی مانند بانک جهانی و صـندق بـین  الملل نهادهاي بین

عنوان شرط اعطاي کمک بهتوسعه  تغییرات ساختاري به کشورهاي درحال
طرح توسعۀ سازمان ملل متحـد  ). 13: 1388سازمان بازرسی کشور، (شود  می

فراینـد ، نهادها و ها معتقد است که حکمرانی خوب مشتمل بر سنت
روتین(صورت روزمره  بهکند چگونه تصمیمات دولتی  می

UNESCAP, 2008: 3 (دهد کـه چگونـه و تـا     مییی از این دست پاسخ ها و به پرسش
ي جاري کشور حـق اظهـار نظـر    ها يگذار توانند در سیاست میچه حدي شهروندان 
اسـتفاده از قـدرت و اختیـارات دولتـی را      توان جلوي سـوء  میداشته باشند؟ چگونه 

اران دولت چه میزان پاسخگوي اقداماتشان هستند وغیره گرفت؟ کارگز
کـه بـه ترتیـب عبارتنـد از    ) 2شـکل شـماره   (مؤلفـۀ اصـلی اسـت     8خوب داراي 

، مسئولیت6، شفافیت5، پاسخگویی4محوري ، اجماع3بودن مشارکتی

                                                                 

 

  

 

مفهــوم حکمرانــی در بســترها و ســطوح مختلــف بــه کــار 
حکمرانی شرکتی، حکمرانی جهانی، حکمرانی خوب، حکمرانی ملـی و حکمرانـی   

حکمرانی در هر یک از این سطوح با توجه به مختصاتی کـه در تعریـف آن   . محلی
بیان شد، راهکارهایی را براي افزایش نقش ذینفعان در تصمیمات

و کارآمدي 
یک از این بسترها و نحوة کاربرد حکمرانی در آنها نکـات مفیـدي را در خصـوص    

اثرات این مفهوم بر عرصه
تفصیل مقاله، از ذکر 

این مفهوم هرچنـد بـراي نخسـتین   
ادبیات اقتصادي به کار رفت، اما استفادة اصلی و عمدة آن به دهۀ 

نهادهاي بین
تغییرات ساختاري به کشورهاي درحال

میمربوط 
معتقد است که حکمرانی خوب مشتمل بر سنت

میتعیین 
)UNESCAP, 2008: 3

چه حدي شهروندان 
داشته باشند؟ چگونه 

گرفت؟ کارگز
خوب داراي 

مشارکتی



   .3قانونو حاکمیت 

 
Source: UNESCAP: 3 
هدفی دانست که باید بتوانـد فقـر،   

ي هـا  ناامنی و تبعیض را از میان بردارد و همچنین محیطی ایجـاد کنـد کـه سـازمان    
مدنی، بخش بازرگانی، شهروندان خصوصی و دیگر نهادهاي مربوط، خود را مالـک  

 از مشـترکی  بر این اعتقادیم که تعریـف 
 و اعمـال  ایجـاد، «را  آن

 مفیـد اي  گسـترده  تعریـف 
پوشـش   را حکمرانـی 

اما نکتۀ مهم آن است که بنا بر نظر وي که ما نیز در این پژوهش با آن موافـق  
 تئـوري  در مشـترك  مفروضـات 
مفـاهیم   ایـن . دارنـد  بررسـی 
 ,Kjær(دولت  نقش و 

در قسمت بعد، ضمن تشریح رابطۀ حکمرانی با مدیریت نوین دولتـی،  
  . مفروضات تئوري حکمرانی در رابطه با هر یک از این مفاهیم را تشریح خواهیم کرد

                                        
1. Effectiveness and efficiency
2. Equity and inclusiveness
3. Rule of law 
4. efficiency 

 بودن

 حاکمیت قانون

 کارآیی و اثربخشی

و حاکمیت 2 ، جامعیت و عدم تبعیض میان شهروندان1اثربخشی
  هشت مؤلفۀ حکمرانی خوب: 2شکل شماره 

 
هدفی دانست که باید بتوانـد فقـر،   توان روند یا  میبه این ترتیب حکمرانی خوب را 

ناامنی و تبعیض را از میان بردارد و همچنین محیطی ایجـاد کنـد کـه سـازمان    
مدنی، بخش بازرگانی، شهروندان خصوصی و دیگر نهادهاي مربوط، خود را مالـک  

  . بدانند ها روند توسعه و مدیریت بخش
بر این اعتقادیم که تعریـف  کاجرما نیز در این پژوهش همانند خانم 

آن تـوان  مـی  کلی و گسـترده  شکلی به اما ندراد، وجود حکمرانی
تعریـف  کاجر معتقد است چنـین . »تعریف نمود بازي قواعد

حکمرانـی  هـاي موجـود   برداشـت  اساسـی  هاي جنبه از بسیاري زیرا
اما نکتۀ مهم آن است که بنا بر نظر وي که ما نیز در این پژوهش با آن موافـق   .
مفروضـات  سـري  یـک  وجود این اغتشاش در تعاریف، هستیم، با
بررسـی  ارزش کـه  دارد آن وجود اصلی مفاهیم دربارة حکمرانی

 قدرت دموکراسی، ،4کارآیی از عبارتند )مفاهیم کلیدي حکمرانی
Kjær, 2005: 3(.   ،در قسمت بعد، ضمن تشریح رابطۀ حکمرانی با مدیریت نوین دولتـی

مفروضات تئوري حکمرانی در رابطه با هر یک از این مفاهیم را تشریح خواهیم کرد
                                                                 

. Effectiveness and efficiency 

. Equity and inclusiveness 

  حکمرانی
 خوب

  پاسخگویی

 شفافیت

 پذیري مسئولیت

 جامعیت و عدم تبعیض

 محوري اجماع

بودن مشارکتی

حاکمیت قانون

کارآیی و اثربخشی
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اثربخشی

به این ترتیب حکمرانی خوب را 
ناامنی و تبعیض را از میان بردارد و همچنین محیطی ایجـاد کنـد کـه سـازمان    

مدنی، بخش بازرگانی، شهروندان خصوصی و دیگر نهادهاي مربوط، خود را مالـک  
روند توسعه و مدیریت بخش

ما نیز در این پژوهش همانند خانم 
حکمرانی
قواعد تقویت
زیرا است
.دهد می

هستیم، با
حکمرانی

مفاهیم کلیدي حکمرانی(
)Kjær, 2005: 3

مفروضات تئوري حکمرانی در رابطه با هر یک از این مفاهیم را تشریح خواهیم کرد
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 علـوم  و حقوق مانند تر
 رفـاه  آوردن فـراهم  و 
 چهــارچوب در کــه اســت
 ینتـر  شـده  شناخته از یکی

 جـزء  وبري، بوروکراسی
 پـارادایم  ،1980 دهـۀ  اوایـل 

 آن، ضـعف  نقاط و منفی
 و سـازي  خصوصـی  کـه 
 جریـان  این وعیدهاي وعده

 و نبـود  بـیش  سـرابی 
 بـراي اي  عادالنـه  و مناسب
 ظهـور . برآمـد  دیگري 

 مـدیریت  واژة. نتیجـۀ ایـن تـالش جدیـد بـود     
 مطرح 1980 دهۀ اواسط

: اصــول اساســی مــدیریت دولتــی نــوین عبــارت بودنــد از      
، )اجرایـی  مـدیریت  مسـئول 

که مدیریت نوین دولتـی  
  12و تقویـت شـهروندان  

                                        
1. Public Administration(
2. New public management (NPM)
3. New Public Services 
4. Louis guyon 
5. Christopher Hood 
6. Privatization 
7. Agencification 
8. Competition 
9. Decentralization 
10. Devolution 
11. Deconcentration  
12. Citizen’ empowerment

  رابطۀ حکمرانی و مدیریت عمومی نوین
تر طوالنی پیشینۀ با ییها رشته از دولتی مدیریت رشتۀ ایجاد 
 دولتی بخش مدیریت و اداره نحوة جهت مختلفی نظریات 

اســت شــده ارائــه اندیشــمندان ســوي از شــهروندان بــراي
یکی. اند پرداخته حل راه ارائۀ و اظهارنظر به خود، زمان يها

بوروکراسی که بود 1»سنتی )اداري( دولتی مدیریت« پارادایم ،ها  پارادایم
اوایـل  تـا  فکـري  جریان یا پارادایم این. آید می شمار به آن
منفی ابعاد ظاهرشدن با اما. بود دولتی بخش مدیریت حوزة در
کـه  ظهـور یافـت   ،2نـوین  عمـومی  مـدیریت  نام به  دیگري 

وعده اما. داد قرار خود در عرصۀ عمومی اصلی شعار را پیمانکاري
سـرابی  آن، مبـدع  کشـورهاي  در حتـی  کشـورها  از بسیاري در نیز
مناسب و رفاه خیر نیست قادر نیز پارادایم این شد مشخص زودي

 هاي پارادایم جستجوي در مجدداً بشر پس. سازد فراهم شهروندان
نتیجـۀ ایـن تـالش جدیـد بـود      »حکمرانـی « و 3»نوین عمومی خدمات
اواسط در 5هود کریستوفر و 4گان لوئیس توسط بار اولین نوین، 

اصــول اساســی مــدیریت دولتــی نــوین عبــارت بودنــد از       .)1380وارث، 
مسـئول  مسـتقل  نیمه نهادهاي ایجاد( 7، واحدسازي6سازي خصوصی
که مدیریت نوین دولتـی  ( 9، تمرکززدایی)سازي است نیاز آن، خصوصی که پیش(

و تقویـت شـهروندان  ) 11متمایل است تا مرکززدایی 10دولتی در اینجا بیشتر به واگذاري
                                                                 

(PA) 
. New public management (NPM) 

empowerment 

  

 

رابطۀ حکمرانی و مدیریت عمومی نوین
 زمان از

 سیاسی،
بــراي بیشــتر
ها پارادایم

پارادایم این
آن الینفک
در مطرح
 پارادایم

پیمانکاري
نیز فکري

زودي به
شهروندان

خدمات«
 عمومی
وارث، (شــد 

خصوصی
( 8رقابت

دولتی در اینجا بیشتر به واگذاري



 دهـۀ  اواخـر  در نـوین 
 يهـا  شاخص رقابتی، مناقصۀ

 کـه  کشورهایی در خصوصاً
ـ   نیوزلنـد  و انگلستان 

 نـوین،  دولتـی  مـدیریت 
 حاضر حال در آورد و

 و ترکیبـی  اقتصـادهاي 
 و دولـت  تشـکیالت  بهبـود 
 همـان  در حال این با. است

 بخــش در. گرفــت شــکل
 و انحصاري قدرت از
 دولتـی،  بخـش  در و مـدیره 

 واقـع،  در. بـود  غیراخالقی
 انـدك  همـان  دادن ازدسـت 

 را خـود  اعتمـاد  چشـمگیري 
بودنـد   داده دسـت  از 

نیازمند برخورداري از حکمرانی صـحیح  
 يهـا  واقعیـت  کـه  دهـد 

 بـه  بنـابراین  و نیسـت  
در  .اسـت  اصـالح  قابـل 
 عمـومی  بخـش  در تغییـرات 
  اسـت  بـوده  نـوین  عمـومی 

عنـوان   بـه به اعتقاد خانم کاجر این نکته تا حدي حقیقـت دارد کـه حکمرانـی    
مفهومی بعد از عواقب موج اصالحات مدیریت نوین دولتی که بسیاري از کشـورها  
اما این تمام مـاجرا نیسـت؛ زیـرا    
بـراي مثـال در سـطح محلـی،     

Kjær, 2004: 2.( نـوین  دولتـی  مـدیریت  به اتخاذشده ناپختۀ رویکردهاي
مناقصۀ داخلی، بازارهاي سازي، خصوصی بر که 1990 دهۀ
خصوصاً داشتند، تأکید عملکرد تشویق و سازمان سطح در عملکردي

 نظیر ـ  کردند می استفاده مصرانه و مشتاقانه خیلی را رویکردها
مـدیریت  ایـن حـال   بـا . شـدند  خـارج  خـود  اصـلی  جریـان  از زودي
آورد و دست به انگلوساکسون کشورهاي برخی در را چندي يها 
اقتصـادهاي  عملکـرد،  مدیریت از مختلفی اشکال جهان مختلف يها بخش

بهبـود  سـبب  کـه  شـود  مـی  دیـده  مدیریتی غیرمتمرکز ساختارهاي
است شده کشورها از دسته این در دولتی خدمات ارائۀ يها

شــکل غــرب جهــان در حکمرانــی دربــارة جدیــدي نگرانــی
از سوءاستفاده فساد، محیط، تاراج از برخاسته نگرانی این خصوصی،
مـدیره  هیئت اعضاي و اجرایی مدیران به پرداختی باالي يها

غیراخالقی يها فعالیت و فساد کشف و شناسایی از برخاسته نگرانی
ازدسـت  معـرض  در آنها که یافتند آگاهی تلخ واقعیت این بهها 
چشـمگیري  طـور  بـه  شهروندان، زیرا هستند، خود ماندة باقی مشروعیت
 خـاص  مفهـوم  در دولتـی  مقامات و عام مفهوم در دولت به
نیازمند برخورداري از حکمرانی صـحیح   ها اسخگویی به این چالشپ ).2: 1385صانعی، 

دهـد  مـی  نشـان  نـوین  عمـومی  مدیریت .در سطح کالن جامعه است
 حکومـت کـردن   سـنتی  ایدئال مدل همانند حکومت کردن، دیگر

قابـل  عمومی خدمات سازماندهی آن، در که کند می اشاره ییها
تغییـرات  تحلیل براي تالش از حکمرانی ان گفت ادبیاتتو نتیجه می

عمـومی  مـدیریت  نتیجـۀ  ناخواسـته  یـا  خواسته و است شده
Kjær, 2004: 30(.  

به اعتقاد خانم کاجر این نکته تا حدي حقیقـت دارد کـه حکمرانـی    
مفهومی بعد از عواقب موج اصالحات مدیریت نوین دولتی که بسیاري از کشـورها  

اما این تمام مـاجرا نیسـت؛ زیـرا    . درنوردید، ایجاد شد 90و  1980را در خالل دهۀ 
بـراي مثـال در سـطح محلـی،     . تئوري حکمرانی بر نقش جامعۀ مدنی نیز تأکید دارد
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)Kjær, 2004: 2

دهۀ و1980
عملکردي

رویکردها این
زودي به

 موفقیت
بخش در

ساختارهاي
ها سیستم
نگرانــی زمــان،

خصوصی،
ها حقوق
نگرانی این

ها  دولت
مشروعیت

به نسبت
صانعی، (

در سطح کالن جامعه است
حکومت کردن، دیگر

ییها روش
نتیجه می
شده حاصل

)Kjær, 2004: 30-31

به اعتقاد خانم کاجر این نکته تا حدي حقیقـت دارد کـه حکمرانـی    
مفهومی بعد از عواقب موج اصالحات مدیریت نوین دولتی که بسیاري از کشـورها  

را در خالل دهۀ 
تئوري حکمرانی بر نقش جامعۀ مدنی نیز تأکید دارد
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طرفـه بـوده و    جایی که مداخالت، یک
جـایی  ( 2به حکمرانی محلـی 

خصوصی صورت گرفتـه  
چنـین  . انـد  بـوده ) مثـل قـرار دارد  

جوسـت کـه در    طور طبیعی نیازمند یک جامعۀ فعال و شهروندان مشارکت

با توجه به به مباحث بخش قبل و شناسایی کارآیی، دموکراسی، قدرت و نقش 
) 4شـماره   شکل(توان جدول زیر 

را با هدف مقایسه و درك بهتر مفروضات سه نظریۀ مدیریت دولتی سنتی، مـدیریت  

  جدول مفروضات تئوري حکمرانی دربارة مفاهیم کلیدي

 مفروضات تئوري حکمرانی

از طریق مشارکت تأمین 
 .شود می

از طریق مشورت و مشارکت 
هیچ تمایزي . شود  تأمین می

میان امور سیاسی و 
 .نداردفرایندهاي اجرایی وجود 

ي مورد اجماع ها میان شبکه
گیري پخش  در حال شکل
 .است

را  اي دولت، حکمرانی شبکه
 .کند تسهیل می

Source: Anne Mette Kjær

                                        
1. local government  
2. local governance  

جایی که مداخالت، یک( 1پژوهشگران شاهد تغییر از حکومت محلی
به حکمرانی محلـی ) جامعه بر پایۀ اقتدار و فرمان قرار داردـ   روابط دولت

خصوصی صورت گرفتـه  ـ   گان عمومیکنند که مداخالت چندجانبه توسط مشارکت
مثـل قـرار دارد   بـه  جامعه بر پایۀ اعتماد و مقابلهـ   و روابط دولت

طور طبیعی نیازمند یک جامعۀ فعال و شهروندان مشارکت بهتغییري 
  ).Ibid(مدیریت عمومی نوین، توجهی به آن نشده است 

با توجه به به مباحث بخش قبل و شناسایی کارآیی، دموکراسی، قدرت و نقش 
توان جدول زیر  میعنوان مفاهیم کلیدي نظریۀ حکمرانی،  به

را با هدف مقایسه و درك بهتر مفروضات سه نظریۀ مدیریت دولتی سنتی، مـدیریت  
  . عمومی نوین و حکمرانی ترسیم نمود

جدول مفروضات تئوري حکمرانی دربارة مفاهیم کلیدي: 3شکل شماره 
  سی، قدرت و نقش دولتدموکراکارآیی، 

مفروضات تئوري حکمرانی مفروضات مدیریت دولتی 
 نوین

مفروضات مدیریت دولتی 
 سنتی

مفاهیم کلیدي در 
 تئوري حکمرانی

از طریق مشارکت تأمین  از طریق رقابت تأمین 
 .شود می

مراتب  از طریق سلسله
 .شود اداري تأمین می

 کارآیی

از طریق مشورت و مشارکت 
تأمین می

فرایندهاي اجرایی وجود 

بندي ترجیحات افراد  جمع
توسط سیاستمداران صورت 

تمایز میان امور  .گیرد می
 سیاسی و مدیریت

از طریق پارلمان انتخابی 
  .شود تأمین می

تمایز میان امور سیاسی و 
 اجرا

 دموکراسی

میان شبکه
در حال شکل شود و در  در بازار پخش می

 .مشکل استنتیجه بدون 
مشهود بوده و در مرکز 
 .حکومت قرار دارد

 قدرت

دولت، حکمرانی شبکه دولت شرایط مناسب براي 
 .کند دادوستد را فراهم می

دولت داراي مکانیزم 
 .کنترل و هدایت است

 نقش دولت

Source: Anne Mette Kjær, 2005: 4 

                                                                 

  

 

پژوهشگران شاهد تغییر از حکومت محلی
روابط دولت

که مداخالت چندجانبه توسط مشارکت
و روابط دولت

تغییري 
مدیریت عمومی نوین، توجهی به آن نشده است 

با توجه به به مباحث بخش قبل و شناسایی کارآیی، دموکراسی، قدرت و نقش 
بهدولت 

را با هدف مقایسه و درك بهتر مفروضات سه نظریۀ مدیریت دولتی سنتی، مـدیریت  
عمومی نوین و حکمرانی ترسیم نمود

مفاهیم کلیدي در 
تئوري حکمرانی

کارآیی

دموکراسی

قدرت

نقش دولت



 مـدیریت  مفروضات 
 و کـارآیی  میـان  بـالقوه 

 نظري موقعیت سه از 
طریـق مـدلی حـل     از
 بـر  کـار  و سـاالري  شایسه

 از اي مجموعـه  توسـط 
 فـرد  باشد قادر الف فرد

 نتیجـه  در. داد مـی ن انجـام 
 مـدل،  ایـن  در .اسـت 

 منافع که است چیزي 
 اسـت  آن مـدل  ایـن  

 امـا  کنـد،  مـی  سـخت 
 تصلب یا زیاد سیاسی

 بـه  اتکـا  طریـق  از دموکراسـی 
 عنوان به مداران سیاست

 مرکـز  قـدرت، . شـود 
 الزم کـه  ضمنی را در خـود دارد 

 در ها دست از اکثریتی
 دولت که است ساز مشکل

 از بـیش  چیـزي  نباید
 کـه  اسـت  آن مـدل در 

 رو ایـن  از و نیست افراد
 شـود  گرفته نادیده است

 آنکه از بیش دموکراسی
 است آن امر این دلیل

 مقابل در حکمرانی نظریۀ در موجود مفروضات جدول،
بـالقوه  تنشـی  .انـد  گرفتـه  قرار نوین دولتی مدیریت و سنتی
 یک هر توسط مختلف يها روش به که دارد وجود دموکراسی
از تنش این دولتی سنتی، مدیریت در. اند گرفته قرار توجه

شایسه مراتب، سلسله بر مبتنی بوروکراسی در آن یککه  
توسـط  و ارتقـا بـوده   يها سیستم و خوب پرداخت يها انگیزه
فرد که است آن قدرت مفهوم. شود  می کنترل منتخب نمایندگان
انجـام  صـورت  ایـن  غیـر  در کـه  کند کاري انجام به وادار

اسـت  بعـدي  یـک  حدي تا و آشکار شناسایی، قابل اي پدیده 
 آن راستاي در که حکومتی يها سیاست اجراي طریق از

 ضعف نقطه. کند می اعمال را کامل رهبري شود، می خوانده
سـخت  گـذار  قانون براي را کنترل کار خودمختار، بوروکراسی 
سیاسی مداخالت تأثیر تحت عکس، شکل به است ممکن نیز 

 .)Kjær, 2005: 5( گیرد قرار بوروکراتیک
دموکراسـی  و کـارآیی  میان تنش نوین، عمومی مدیریت 
سیاست نقش تهدید وسیلۀ به و کارآیی تضمین روش عنوان به
شـود  می حل کنند، می بندي جمع را شهروندان ترجیحات که

ضمنی را در خـود دارد  فرضیۀ این زیرا نیست، نوین دولتی مدیریت
اکثریتی اختیار در و شده پراکنده زیرا قدرت کرد، تمرکز آن بر
مشکل صورتی در دولت قدرت مدل، این در. گیرد می قرار
نباید دولت کند؛ بنابراین مداخله طرفه یک روش به و زیاد میزان

مـدل در  ایـن  ضـعف  نقطـه . کنـد  برقرار دادوستد براي مساعد
افراد ترجیحات بندي جمع موضوع تنها عمومی، اهداف شناسایی

است ممکن باشد، میسیاسی  اجتماع) نفع به( مدنظر واقعاً
  
دموکراسی و کارآیی که دارد وجود درك این حکمرانی، نظریۀ 

دلیل. هستند دوجانبه گانیکنند تقویت باشند، یکدیگر با مغایرت

  

 

بررسی رابطۀ 
مفهومی و تأثیر 
حکمرانی بر 

يگذار سیاست
عمومی

124

جدول، این در
سنتی دولتی

دموکراسی
توجه مورد
 شود می

انگیزه مبناي
نمایندگان

وادار را ب
 قدرت،
از دولت
خوانده ملی
 یک که

 کارآیی
بوروکراتیک

در
به رقابت
که کسانی
مدیریت توجه
بر نیست
قرار بازار
میزان به

مساعد محیط
شناسایی

واقعاً آنچه
)Ibid( .  

در
مغایرت در
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 آسـان  آن اجراي باشد،
 شـکلی  بـه  باشد، عالقه

 کشورهاي از بسیاري
بـاالیی وجـود دارد، مصـداق    

 سیاسـتی  تصـمیمات 
 قـرار  مشـورت  مـورد 

مقابـل   در بروز مقاومت
 حکمرانـی  نظریـۀ . خورنـد 

 طریـق  از تنهـا  مشروعیت،
 ذینفعـان  دادن مشارکت

 از همکاري و شود می
 تضـمین  ي عمـومی هـا 

 دموکراسـی  و کـارآیی 

 از عـدول  با که است 
 را سیاسـت  دولت، هنجاري
 اولـی  ،تر ساده بیانی 
 سیاسـی  قـدرت  که پردازد

ـ یتعـار   را يشـمار  یف ب
ـ   سـته اسـت  یده نگری

گونـه ابـزاري بـراي تفکیـک     
اما یـک ویژگـی مثبـت نیـز دارد و آن     

ایـن  . ي عمومی، دولت اسـت 
                                        
1. Politic 
2. Policies 

باشد، شده حاصل عمومی سیاست یک خصوص در اجماع
عالقه یا تأیید مورد مثبت شکلی به که سیاستی چراکه بود؛ 

بسیاري در ویژه به موضوع این. شود می پذیرفته شهروندان توسط
بـاالیی وجـود دارد، مصـداق     سیاسـتی  )اسـتقالل (حاکمیـت   آنها در که سوم

تصـمیمات  اسـت  ممکـن  هسـتند،  مسـتقل  فرمانروایـان  که زمانی. 
مـورد  نه ذینفعان اینکه دلیل به اغلب آنها اما کنند، اتخاذ اي به
بروز مقاومت نتیجۀ در ،اند شده متقاعد تصمیم اتخاذ از قبل نه و اند

خورنـد  می شکست تصمیمات این اجراي مرحلۀ در سیاست،
مشروعیت، مثال براي دارد؛ اي چندگانه مشروعیت منابع است،

مشارکت طریق از بلکه شود، مین حاصل) منظم(مکرر  انتخابات
می حاصل نیز خاص سیاست یک اجراي و صورتبندي در

هـا  کـارآیی را بـراي سیاسـت    از بـاالتري  میزان ذینفعان،
کـارآیی  میـان  تناقضی را گونه حکمرانی هیچ تئوري رو این از 

   ).Ibid(متصور نیست 

  ي عمومیگذار سیاست
 سیاسی علوم در جدید يها زیرشاخه عمومی از يگذار سیاست

هنجاري يها زمینه و قدرت مطالعۀ علم عنوان به 1سیاست
 به. دهد می قرار توجه مورد جامعه بهتر ادارة هنر یا علم 
پردازد می 2ییها سیاست به دومی و سیاسی قدرت هايفرایند
ـ گذرا به آثار مهـم ا  یدر نگاه .گیرد می پیش تعـار  ،نـه ین زمی
ـ د ةاز حـوز  یـک ه هر کافت یتوان  ـ ش بـه ا ید خـو ی ـ ن پدی ی

Birkland, 2005:18.(   
گونـه ابـزاري بـراي تفکیـک      این تعاریف به واسطۀ سادگی بیش از اندازه، هیچ

اما یـک ویژگـی مثبـت نیـز دارد و آن     . کند میاقدامات مهم ارائه ناقدامات جزئی از 
ي عمومی، دولت اسـت گذار کند که عامل سیاست میوضوح مشخص  به

                                                                 

  

 

اجماع اگر که
 خواهد
توسط فعال
سوم جهان
. یابد می
بهجان یک

اند گرفته
سیاست، آن

است، معتقد
انتخابات انجام
در اصلی
ذینفعان، جانب
 کند؛ می

متصور نیست 

سیاست
سیاست
سیاست مطالعۀ

 مثابه به
فرایند به
پیش در
توان  می

)Birkland, 2005:18

این تعاریف به واسطۀ سادگی بیش از اندازه، هیچ
اقدامات جزئی از 

بهاینکه 



ي ذینفـع و  ها بدان معناست که تصمیمات تجاري بخش خصوصی، تصمیمات گروه
ص هنگـامی کـه در خصـو   

مورد توجه اسـت و   ها
، تصـمیمات یـا   هـا  با وجود تأثیر اقدامات بـازیگران غیردولتـی بـر عملکـرد دولـت     
بر این  داي. دهد میبه خودي خود سیاست عمومی را تشکیل ن

ابی بنیـادین از سـوي دولـت در    
وسـیلۀ کـارگزاران دولـت و    

ین شـکل انتخـاب   تـر 
1380 :8-7(.  

دانست، آن را یـک   می
افتد که دولت در مواجهه بـا  

متضمن یک  ها زیرا اکثر سیاست
ي هـا  ل بـراي درك کامـل سیاسـت   

بهداشتی دولت، باید تصمیمات همۀ بازیگران ذیربط دولتـی در اداره و تـأمین مـالی    
همچنین جنکینز با طرح این موضـوع  

شده تـأثیر دارد،   ي گرفته
یش را در هـا  یی مواجـه اسـت کـه دامنـۀ انتخـاب     

ان کـ نجا امیو در ا بوده
توان از مجمـوع بررسـی ایـن    

رده کـ وتاه کسخن را ي مشترك دست یافت؛ بنابراین 

  . هستند یعموم
  . االجرا هستند

 ۀهمـ  یم بـر زنـدگ  یرمسـتق 

بدان معناست که تصمیمات تجاري بخش خصوصی، تصمیمات گروه
هنگـامی کـه در خصـو   . ي اجتماعی سیاست عمومی نیستها دیگر افراد یا گروه

ها شود، در واقع اقدامات دولت میي عمومی صحبت ها سیاست
با وجود تأثیر اقدامات بـازیگران غیردولتـی بـر عملکـرد دولـت     

به خودي خود سیاست عمومی را تشکیل ن ها اقدامات این گروه
ابی بنیـادین از سـوي دولـت در    واقعیت تأکید دارد که سیاست عمومی شـامل انتخـ  

وسـیلۀ کـارگزاران دولـت و     بـه ایـن تصـمیم   . مورد انجام یا عدم انجام کاري اسـت 
تـر  شود و سیاست عمـومی در سـاده   میي دولتی گرفته ها

1380هاولت و ام رامش، (ت دولت در زمینۀ تقبل برخی اقدامات اس
میي را یک انتخاب گذار بر خالف داي که سیاست جنکینز

افتد که دولت در مواجهه بـا   میندرت اتفاق  بهدر دیدگاه وي، . کند میمعرفی 
زیرا اکثر سیاست. یک مشکل، تنها به اتخاذ تصمیمی انفرادي بپردازد

ل بـراي درك کامـل سیاسـت   براي مثـا . هستند) پیوسته هم به(مجموعه تصمیم 
بهداشتی دولت، باید تصمیمات همۀ بازیگران ذیربط دولتـی در اداره و تـأمین مـالی    

همچنین جنکینز با طرح این موضـوع  . تصمیمات بهداشتی نیز مورد توجه قرار گیرد
ي گرفتهها که توانایی دولت در اجراي تصمیمات نیز بر نوع تصمیم

یی مواجـه اسـت کـه دامنـۀ انتخـاب     ها ت دولت با محدودیتمعتقد اس
  ). 9: پیشین(سازد  میي محدود گذار عرصۀ سیاست
بودهده نیپوش یسکن حوزه بر یف ایثرت تعارکو  یگستردگ

توان از مجمـوع بررسـی ایـن     میبا این حال . ستین نها نیز ممکنآ ۀپرداختن به هم
ي مشترك دست یافت؛ بنابراین ها سري ویژگی یکتعاریف، به 

  : میپرداز می كمشتر يها یژگیو این
  . ردیگ میبه نام عموم انجام  یعموم گذاري استیس 
عموم گذاري استیعامل س ،یررسمیا غیو  یگران رسمیباز 
االجرا هستند الزم ،ل قوانین و مقرراتکدر ش یعموم يها استیس 
رمسـتق یم و غیرات مسـتق یثأت يدارا یعموم يها استیس 

  .)Birkland, 2005: 17(هستند شهروندان 
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بدان معناست که تصمیمات تجاري بخش خصوصی، تصمیمات گروه
دیگر افراد یا گروه

سیاست
با وجود تأثیر اقدامات بـازیگران غیردولتـی بـر عملکـرد دولـت     

اقدامات این گروه
واقعیت تأکید دارد که سیاست عمومی شـامل انتخـ  

مورد انجام یا عدم انجام کاري اسـت 
ها سازمان

دولت در زمینۀ تقبل برخی اقدامات اس
جنکینز

معرفی  فرایند
یک مشکل، تنها به اتخاذ تصمیمی انفرادي بپردازد

مجموعه تصمیم 
بهداشتی دولت، باید تصمیمات همۀ بازیگران ذیربط دولتـی در اداره و تـأمین مـالی    

تصمیمات بهداشتی نیز مورد توجه قرار گیرد
که توانایی دولت در اجراي تصمیمات نیز بر نوع تصمیم

معتقد اس
عرصۀ سیاست
گستردگ

پرداختن به هم
تعاریف، به 

این و به
n 
n 
n 
n 

شهروندان 
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طور کـه در تعریـف حکمرانـی گفتـه شـد، از نظـر ریچـارد و اسـمیت،         
نمـودن ماهیـت در حـال تغییـر     

ویـژه ایـن مفهـوم     بـه 
. کند میي جلب گذار

ي فراتـر از  ها در نتیجه حکمرانی خواستار آن است که ما تمامی بازیگران و موقعیت
ي را نیـز در نظـر بگیـریم    

ي گـذار  با توجه به این تعریف، آنچه مشـخص اسـت، سیاسـت   
متشکل از بخش خصوصی 

بـه  . باشد می) دهند می
ارتبــاط میــان حکومــت و جامعــۀ خــویش تــا حــد زیــادي 

رو در  ي عمومی خواهـد بـود؛ از ایـن   
ي مختلف این تعامل رفته و سپس به تأثیر آن بـر  

و پس ي در قالب دو مرحلۀ کلی پیش از تصمیم 

 حکومـت  میـان  روابط
پـیش  . جامعه و تأثیر حکمرانی بر این رابطه اسـت 

طور کلی نظریات در این خصـوص  
بندي کرد؛ در یک سوي ایـن  
عنوان بـازیگري مسـتقل بـا توانـایی     
شود، نه عاملی که صرفاً نسبت به فشـارهاي وارد  

اسـتقالل و  . دهـد  مـی 
ي خاص و نیـز  ها توانایی دولت در اینجا مبتنی بر داشتن کارکنان رسمی با تخصص

رتبـه اسـت کـه منـابع مـالی،      
شیوة تفکر بـه دالیلـی از جملـه    
ي اجتماعی، عدم توانـایی دولـت در   

طور کـه در تعریـف حکمرانـی گفتـه شـد، از نظـر ریچـارد و اسـمیت،          همان
نمـودن ماهیـت در حـال تغییـر      حکمرانی، برچسبی توصیفی است که براي برجسته

بـه . ي اخیر به کار برده شده استها ي در دههگذار سیاست
گذار سیاست فرایندتوجه ما را به تنوع بازیگران و عوامل حاضر در 

در نتیجه حکمرانی خواستار آن است که ما تمامی بازیگران و موقعیت
ي را نیـز در نظـر بگیـریم    رگـذا  سیاسـت  فراینـد حاضـر در  ) دولتـی (هستۀ اجرایی 

Kennett, 2008: 14( .   با توجه به این تعریف، آنچه مشـخص اسـت، سیاسـت
متشکل از بخش خصوصی (عمومی رابطۀ نزدیکی با نحوة تعامل حکومت و جامعه 

میو جامعۀ مدنی که در کنار دولت، اجزاي حکمرانی را تشکیل 
ارتبــاط میــان حکومــت و جامعــۀ خــویش تــا حــد زیــادي بیــان بهتــر، چگــونگی 

ي عمومی خواهـد بـود؛ از ایـن   ها ة نحوة اتخاذ و اجراي سیاستکنند مشخص
ي مختلف این تعامل رفته و سپس به تأثیر آن بـر  ها ادامه، ابتدا به سراغ بررسی شیوه

ي در قالب دو مرحلۀ کلی پیش از تصمیم گذار سیاست فرایندمراحل مختلف 
   .پردازیم میاز تصمیم 

   جامعه و )يگذار مرجع سیاست(دولت  میان 
روابط ي مختلف در زمینۀها بررسی اشکال یا مدل بخش، هدف این
جامعه و تأثیر حکمرانی بر این رابطه اسـت  و) يگذار سیاست عامل عنوان

طور کلی نظریات در این خصـوص   هباز ورود به بحث، ذکر این نکته الزم است که 
بندي کرد؛ در یک سوي ایـن   مدار تقسیم مدار و جامعه توان در دو طیف دولت

عنوان بـازیگري مسـتقل بـا توانـایی      بهگرایی افراطی، دولت  طیف، در دیدگاه دولت
شود، نه عاملی که صرفاً نسبت به فشـارهاي وارد   میتدوین و اجراي اهداف معرفی 

مـی العمـل نشـان    و طبقات اجتماعی فائق عکـس  ها گروهاز سوي 
توانایی دولت در اینجا مبتنی بر داشتن کارکنان رسمی با تخصص

رتبـه اسـت کـه منـابع مـالی،       این واقعیت است که دولت، سازمانی قدرتمند و عالی
شیوة تفکر بـه دالیلـی از جملـه    این . رقیب در اختیار دارد انسانی و نهایتاً قدرتی بی

ي اجتماعی، عدم توانـایی دولـت در   ها نداشتن توضیح خاص در مورد وجود آزادي

  

 

همان
حکمرانی، برچسبی توصیفی است که براي برجسته

سیاست فرایند
توجه ما را به تنوع بازیگران و عوامل حاضر در 

در نتیجه حکمرانی خواستار آن است که ما تمامی بازیگران و موقعیت
هستۀ اجرایی 

)Kennett, 2008: 14

عمومی رابطۀ نزدیکی با نحوة تعامل حکومت و جامعه 
و جامعۀ مدنی که در کنار دولت، اجزاي حکمرانی را تشکیل 

بیــان بهتــر، چگــونگی 
مشخص

ادامه، ابتدا به سراغ بررسی شیوه
مراحل مختلف 

از تصمیم 

 ارتباط
هدف این

عنوان به(
از ورود به بحث، ذکر این نکته الزم است که 

توان در دو طیف دولت میرا 
طیف، در دیدگاه دولت

تدوین و اجراي اهداف معرفی 
از سوي 

توانایی دولت در اینجا مبتنی بر داشتن کارکنان رسمی با تخصص
این واقعیت است که دولت، سازمانی قدرتمند و عالی

انسانی و نهایتاً قدرتی بی
نداشتن توضیح خاص در مورد وجود آزادي



و انقـالب و ایـن مفـروض اشـتباه کـه      
دهنـد،   مـی العمـل نشـان   

مـدار، در عـوض ایـن دیـدگاه     
گزینند که در آن بر پیوند دولت و 

در ). 62-63: 1380هاولت و ام رامش، 
زاران نیـز در  و کـارگ  

گرایـی   در این حالت، دولـت 
الزم بـه ذکـر   . محوري خواهد بود، نـه جـایگزین آن  

یسم است؛ چنانکه این نحله بـه جـاي رابطـۀ    
در نگـاه  . اندیشـد  مـی 
اسـت   دموکراتیکداري، حکمرانی 

 میـان  روابط از مرسوم

 خـود  خـاص هـاي   داللت
 پـی  نیـز در  را متفاوتی

توسـط   1908بار بـه شـکل رسـمی در سـال     
 فراینـد ي ذینفـع در  هـا 

                                        
1. Pluralism  
2. Corporatism  
3. Corporate pluralism  
4. Arthur Bentley  

و انقـالب و ایـن مفـروض اشـتباه کـه       هـا  ي خود در زمان شورشها اعمال خواسته
العمـل نشـان    ي قوي نسبت به مشکالت مشابه به شکلی عکـس ها

مـدار، در عـوض ایـن دیـدگاه      مشـتاقان دیـدگاه دولـت    اکثـر . طرفداران اندکی دارد
گزینند که در آن بر پیوند دولت و  میگرایی را بر ي از دولتتر افراطی، رویکرد مالیم

هاولت و ام رامش، (شود  میجامعه در بستر برتري دولت تأکید 
 هـا  دولت مطمئناً همه چیز نیست و دیگر سـازمان «این نگرش 

در این حالت، دولـت » .دادن به روابط سیاسی و اجتماعی دخالت دارند
محوري خواهد بود، نـه جـایگزین آن   مکمل طیف مقابل یعنی جامعه

یسم است؛ چنانکه این نحله بـه جـاي رابطـۀ    ایدئالاست حکمرانی یکی از ارکان نئو
مـی دولت نیز ـ   جامعه و جامعهـ  به مناسبات جامعه ها بین دولت

داري، حکمرانی  ین نوع مملکتتر یست، سالمایدئالاندیشمندان نئو
  ).720-728 :1384نصري، 

مرسوم مدل سه گاي پیترز، و یر جان پی اعتقاد با این مقدمه، به
  )Pierre and Peters, 2000: 34(: دارد وجود جامعه و حکومت
  1)گرایی کثرت(پلورالیسم  
  2)گرایی کل(کورپراتیسم  
  3پلورالیسم کورپوریت 

داللت دربردارندة مدل سه این از یک بنا بر نظر این دو، هر
متفاوتی اجتماعی ـ  سیاسی تعامالت بیش و کم و بوده حکمرانی

  گرایی کثرت
بار بـه شـکل رسـمی در سـال      گرایی نخستین طور کلی نظریۀ کثرت

هـا  گرایی مبتنی بر فرضـیۀ گـروه   کثرت. مطرح شد 4آرتور بنتلی

                                                                 

  

 

بررسی رابطۀ 
مفهومی و تأثیر 
حکمرانی بر 

يگذار سیاست
عمومی

128

اعمال خواسته
ها دولت

طرفداران اندکی دارد
افراطی، رویکرد مالیم

جامعه در بستر برتري دولت تأکید 
این نگرش 

دادن به روابط سیاسی و اجتماعی دخالت دارند شکل
مکمل طیف مقابل یعنی جامعه

است حکمرانی یکی از ارکان نئو
بین دولت

اندیشمندان نئو
نصري، (

با این مقدمه، به
حکومت

1. 
2. 
3. 

بنا بر نظر این دو، هر
حکمرانی براي
 .دارند

کثرت .1
طور کلی نظریۀ کثرت به

آرتور بنتلی
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جامعـه،  «: گویـد  مـی  
در جامعـه منـافع و    »

و  هـا  ي مختلف شامل افرادي با عالقـه 
ي هـا  گرایی گـروه  ي نظریۀ کثرت

از منظـر  . زیاد و بدون ساخت، عضویت متداخل و نبـود اعضـاي نماینـدگی اسـت    
ي است که بر اساس آن، منافع رقباي مختلـف، تعـدیل   
ي عمـومی نتیجـۀ رقابـت و همکـاري     

هاولت (کنند  مییی است که در جهت منافع جمعی اعضاي خود تالش 
 عامـل ت مـدل  آشـناترین 

 صـورت مسـتقیم   بهحکومت 
 از کـه  کنـد  می ایجاد 
 بـازي  قواعـد  از اي مجموعه
 هـیچ  منظر این در. کنند

 برابـري  نسـبتاً  شـانس 
راحـت بـا داشـتن     نسـبتاً 
. شـوند  مـی  وارد آن بـه 

 آن، در دارد؛ حکمرانی
 بـیش  و کم تواند می نتیجه

. خیـر  یـا  کنند منازعه
 کـه  گروهـی  توانـد  مـی 
 از اسـتفاده  چگونگی 
 ایـن  حقیقـت،  در. باشد

 اي جامعه را مجموعه 
 1سیاسـت  بـر  سیسـتماتیک 

                                        
1. Policy 

 دولـت  فرایندبنتلی در کتاب خود تحت عنـوان  . سیاسی است
».نیسـت دهنـدة آن   ي تشـکیل هـا  گروه چیزي جداي از مجموعه

ي مختلف شامل افرادي با عالقـه ها ي مختلفی وجود دارد که در گروهها
ي نظریۀ کثرتها ویژگی. یابد میي مشترك تجلی عینی ها 

زیاد و بدون ساخت، عضویت متداخل و نبـود اعضـاي نماینـدگی اسـت    
ي است که بر اساس آن، منافع رقباي مختلـف، تعـدیل   رایندفگرایی، سیاست، 

ي عمـومی نتیجـۀ رقابـت و همکـاري     ها شوند؛ بنابراین سیاست میو به هم نزدیک 
یی است که در جهت منافع جمعی اعضاي خود تالش ها میان گروه

آشـناترین  شـمالی،  آمریکاي ساکنان براي). 54-55: 1380و ام رامش، 
حکومت  است معتقد که است گرایی کثرت مدل جامعه،ـ 

 فضایی را عوض، در. دارد منافع يها رابطۀ نسبتاً اندکی با گروه
مجموعه و کرده حل را خود سیاسی منازعات ها گروه آن،
کنند می ارائه شوند، اتخاذ باید چگونه ها تصمیم که باره این
شـانس  ها گروه تمامی اما شود، مین محسوب مسلط تنهایی به 

نسـبتاً  شکلی به عالوه به دارند؛ موضوعی هر بر تأثیرگذاري
بـه  یا شده خارج سیاسی فرایند از مصونیت و به خواست خود

حکمرانی پایین ـ  باال سنتی نظریات با زیادي پلورالیستی، همسانی
نتیجه در و بوده منافع يها گروه از مستقل نسبتاً حکومت

منازعه یکدیگر با بدهد اجازه ها گروه ، به)کند انتخاب(بگیرد  
مـی  نیز حکومت شوند، می داخل یا خارج ها گروه طور که
 تواند در می و برگزیند و انتخاب کرده را دارد آن با تعامل
باشد هکنند گزینش زیادي میزان به جامعه با تعامل در خود

 دارد که حکمرانی سنتی دیدگاه با را هماهنگی بیشترین
سیسـتماتیک  تـأثیر  کمتـرین  با گسسته نشده و ي ساماندهیها از گروه
 . )Pierre and Peters, 2000: 34(داند 

                                                                 

  

 

سیاسی است
چیزي جداي از مجموعه

ها عالقه
 خواسته

زیاد و بدون ساخت، عضویت متداخل و نبـود اعضـاي نماینـدگی اسـت    
گرایی، سیاست،  کثرت

و به هم نزدیک 
میان گروه

و ام رامش، 
ـ   دولت

رابطۀ نسبتاً اندکی با گروه
آن، طریق

این در را
 گروهی
تأثیرگذاري براي

مصونیت و به خواست خود
پلورالیستی، همسانی مدل

حکومت دیدگاه
 تصمیم
طور که همان
تعامل قصد
خود اقتدار
بیشترین دیدگاه
از گروه

داند  می



هستند کـه در   اي فاقد آن شکل آزاد، داوطلبانه یا رقابتی
عالوه آنها مستقل نیسـتند، زیـرا بـراي اینکـه در ازاي     
. ي، شناسایی و حمایت شوند، وابسته به دولـت هسـتند  

ي هـا  ي عمومی بر اساس تعامل بین دولت و گـروه 
). 59: 1380 هاولـت و ام رامـش،  

 را نزدیکـی  ارتبـاط  بـاال، 
 و منـافع  يهـا  گـروه  

 عنـوان  بهقانونی  نقش
 مـدل  رسـد  مـی  نظـر  

 مفهـوم  بـا  سازگاري کمـی 
 قـدرت  دولـت  بـه  مـدل نیـز  
 تعـداد  محـدودکردن  

 آن داشتن نگه و باشند
 رسـد  مـی  نظـر  بـه  مدل

 دیگـر،  جهـات  بسیاري از
 در کارآمـد  شـکلی  بـه 

 نشـان  آن نـام  کـه  طور
 مـدل  شـبیه  مـدل  این
 مشـارکت (دارنـد   وجـود 
 مشـروعی  موقعیـت  داراي

 از دیگـر  برخـی  و نـروژ 
 در منـافع  يهـا  گـروه 
 از دیگـري  متنـوع  اشکال

  گرایی
فاقد آن شکل آزاد، داوطلبانه یا رقابتی ها گرایی، گروه در نظریۀ کل

عالوه آنها مستقل نیسـتند، زیـرا بـراي اینکـه در ازاي      به. شود میگرایی مطرح 
ي، شناسایی و حمایت شوند، وابسته به دولـت هسـتند  گذار ایفاي نقش در سیاست

ي عمومی بر اساس تعامل بین دولت و گـروه گذار گرایی، سیاست در نظریۀ کل
هاولـت و ام رامـش،  (گیـرد   میشده از سوي دولت شکل  ذینفع شناخته

بـاال،  در شـده  طرح گراي کثرت مدل بر خالف گرا، کل ي
 رابطـۀ  کننـدة تأیید حدي تا و نموده تصور جامعه و دولت
نقش داراي خاص، منافع يها گروه گرایی، کثرت در. است حکومت
 بـه  اگرچه .هستند خود اقتصادي یا اجتماعی بخش نمایندگان
سازگاري کمـی  نموده و اعطا جامعه به را بیشتري تأثیرگذاري گرایی،
مـدل نیـز   ایـن  جهـات،  برخی از اما دارد، پایین ـ  باال حکمرانی
 بـا  را دولـت  گیري ظرفیت تصمیم مدل، این بخشد؛ می 
باشند داشته شرکت گیري تصمیم در توانند می که اجتماعی بازیگران

مدل این در. بخشد می قدرت خود، سیطرة در معدود گروه
بسیاري از در اما دهد، می دست از را استقالل خود از بخشی

بـه  دهنـد و  مـی  دسـت  از را بیشتري استقالل اجتماعی بازیگران
  .)Pierre and Peters, 2000: 35(گیرند  می قرار دولت محدودة

  پولورالیسم کورپوریت
طور همان که است پولورالیست کورپوریت مدل سوم، مدل
این اصلی استدالل. گیرد می قرار قبلی مدل دو میان جایی دهد،

وجـود  بـازیگران  از زیادي تعداد معتقد است و بوده گرایی
داراي بـازیگران  این است معتقد گرا نیز کل مدل مانند اما

نـروژ  در شـده  زمینۀ مشاهده. هستند سیاست بر تأثیرگذاري
گـروه  از تـوجهی  قابـل  مشـارکت تعـداد   اسـکاندیناوي،  کشورهاي
اشکال و دادخواهی فرایند اجتماعی، يها کمیته طریق از حکومت
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گرایی کل. 2
در نظریۀ کل

گرایی مطرح  کثرت
ایفاي نقش در سیاست

در نظریۀ کل
ذینفع شناخته

يها مدل
دولت میان

حکومت
نمایندگان

گرایی، کل
حکمرانی
 بیشتري
بازیگران

گروه تعداد
بخشی دولت،

بازیگران
محدودة

کورپوریت .3
مدل نهایتاً
دهد، می

گرایی کثرت
اما) دارند
تأثیرگذاري براي

کشورهاي
حکومت
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 عنــوان بـه  رسـمی  صـورت 
 روابـط  ایجـاد  دنبـال  

 کورپوریـت  مـدل . هسـتند 
 سازد، می نزدیک »حکومت

 مـدل، کـاربرد   اصلی ایـن 
 ارائـۀ  جـاي  بـه  دولتـی 

 پلورالیسـتی،  کورپوریـت 
حکومتـداري و شـاید آسانترسـاختن اجـرا     

 مواجهه را فرایند در گان
 یکـدیگر  بـا  همـاهنگی 

 سـاختارهاي  کـه  ي مختلف تعامل است که توجه ما بـه تـأثیري  
  .شود میباشند جلب 

خـوبی وارد ادبیـات علـوم سیاسـی شـده و اشـکال رابطـۀ        
هاي جدیدي نیز  ، اما در این زمینه مدل
با توجه به اشکال . اي اشاره کرد

، بررسی تأثیري که سـاختارهاي مختلـف ایـن    
  .توانند بر ظرفیت کنترل حکومت داشته باشند، واجد اهمیت است

  
  هاي اجتماعی

  سه و بیشتر  دو

 کثرت يها شبکه  وجهی شبکۀ سه
  گرا

  شبکۀ موضوعی  شبکۀ گروهی

صـورت  بــه هـا  گـروه  ایـن . اســت بـوده  مشـارکت  يهـا  مکـانیزم 
 بـه  و شده شناخته سیاستی فرایند در مشروع گانکنند مشارکت
هسـتند  وزرا ویـژه  بـه  عمومی بخش در رسمی بازیگران با

حکومت بدون حکمرانی« مشهور پارادایم به را دولت پلورالیست،
اصلی ایـن  رویکرد. کند مین اتخاذ را رویکردي چنین وجه هیچ
دولتـی  نهادهاي از طریق حکومتداري ابزارهاي عنوان به ها گروه
کورپوریـت  سـاختارهاي  نهادهاسـت؛ بنـابراین   آن براي ییها جایگزین
حکومتـداري و شـاید آسانترسـاختن اجـرا      فرایند درون به ها ورودي ارائۀ ابزارهاي

گانکنند مشارکت ساختارها، این عالوه به .براي حکومت هستند
همـاهنگی  و هـا  اولویـت  خصوص در مذاکره و یکدیگر يها خواسته
  ). Ibid( است حکمرانی اصول همگی از که
ي مختلف تعامل است که توجه ما بـه تـأثیري  ها بافت این 
باشند جلب  داشته دولت کنترل اعمال ظرفیت بر توانند می ها گروه 

  اي رویکرد شبکه
خـوبی وارد ادبیـات علـوم سیاسـی شـده و اشـکال رابطـۀ         هاي فوق بـه  اگرچه مدل

، اما در این زمینه مدلاند حکومت و جامعه را براي ما روشن ساخته
اي اشاره کرد هاي شبکه توان به مدل ترین آنها می هستند که از مهم

، بررسی تأثیري که سـاختارهاي مختلـف ایـن    )4شکل شماره (مختلف این نظریات 
توانند بر ظرفیت کنترل حکومت داشته باشند، واجد اهمیت است ها می

  يگذار هاي سیاست شناسی شبکه گونه: 4شکل شماره 

هاي اجتماعی نوع اعضاي شبکه، تعداد گروه  
دو  یک  مؤسسات دولتی

جامعه  رابطۀ بین
و دولت در 
  شبکه

تحت رهبري 
  دولت

شبکۀ 
  ساالر دیوان

شبکۀ 
شبکۀ سه  مدار مشتري

تحت سلطۀ 
  جامعه

شبکۀ مشارکتی 
شبکۀ گروهی  شبکۀ محصور  دولتی
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مکـانیزم 
مشارکت
با پایدار

پلورالیست،
هیچ به اما
گروه این

جایگزین
ابزارهاي

براي حکومت هستند
خواسته با
که کند می

در
متفاوت

رویکرد شبکه
اگرچه مدل

حکومت و جامعه را براي ما روشن ساخته
هستند که از مهم

مختلف این نظریات 
ها می گروه

رابطۀ بین
و دولت در 
شبکه

مایکل هاولت و ام رامش: منبع



، تمـایز میـان جوامـع و    
ــۀ نخســت، درجــۀ بســیار بــاالتري از توافــق میــان   ي گون

. گیرنـد  مـی در نظر  ها
در میـان   هـا  اگرچه هر دو نسـخه متمایـل بـه تصـور میزانـی از یکسـانی در ادراك      
ي فرهنگی ها تري از ارزش

، میـزان  اي نقطـۀ تفـاوت دیگـر در خصـوص رویکردهـاي شـبکه      
طور  بهحکمرانی  فرایند

بازیگران بخش عمومی است، پس 
د به شـکل مسـتقیم در فراینـد مشـارکت داده شـوند؛ در غیـر ایـن        

 قـدیمی  يهـا  مـدل . داشت
 در را عمـومی  بخـش 

 گیـري  تصـمیم  در کسـی 
 يهـا  مـدل  در حـال  

 یک جـزء  عنوان به تنها
 بـه  حقیقـت  در. شـود 

و اجتنـاب از دسـتورات اقتـدارآمیز    
  .اند گرفته قرار

 بـا  همـواره  دو ایـن  هسـتند؛ 
 را روابـط  سیاسـی،  دانشـمندان 
 را حکمرانـی  فرایند 

 شـبکۀ  رابطـۀ  سـازي 
 ایـن  شـد؛ ) تـر  غیرشـفاف 
 حداقل امر، این. دهد

 هـا  داده بـرون  انتظـارات 

                                        
1. Decentralized  
2. Deconcentrared  

، تمـایز میـان جوامـع و    اي ي خـانوادة شـبکه  هـا  ین تفاوت در میـان زیرمـدل  
ــۀ نخســت، درجــۀ بســیار بــاالتري از توافــق میــان  هــا مــدل. ســتها ي گون
ها گان را نسبت به تعامالت رسمی متصور در شبکهکنند مشارکت

اگرچه هر دو نسـخه متمایـل بـه تصـور میزانـی از یکسـانی در ادراك      
تري از ارزشگان هستند، اما رویکرد اجتماعی، درجۀ باالکنند مشارکت
نقطـۀ تفـاوت دیگـر در خصـوص رویکردهـاي شـبکه      . کند میرا تصور 

فراینداز آنجایی که . مشارکتی است که براي بازیگران دولتی قائلند
بازیگران بخش عمومی است، پس 2زدایی و مرکز 1زدایی روزافزونی دربردارندة تمرکز

د به شـکل مسـتقیم در فراینـد مشـارکت داده شـوند؛ در غیـر ایـن        ن بایاین بازیگرا
داشت نخواهد وجود هماهنگی اجراي و سیاست يابن صورت، 

بخـش  نهادهـاي ) پلورالیسم کورپوریت حتی( جامعهـ   دولت
کسـی  چـه  گیرنـد  مـی  تصـمیم  که دهند می قرار مسلطی موقعیت
 ایـن  بـا . کنـد  اتخـاذ  را سیاست دربارة نهایی تصمیم و 
تنها و شده سازي مفهوم متفاوت زیادي حد تا ، حکومتاي
شـود  می گرفته نظر در تعامل پیچیدة يها زمینه اجزائی از یا) 

و اجتنـاب از دسـتورات اقتـدارآمیز    رفـتن   دولـت بـراي طفـره    نهادهاي رسد
قرار ها شبکه درون بازیگران ظرفیت )مطیع(سیطرة  تحت حکومتی،
هسـتند؛  هـم  به متصل حکومت، فرایند در جامعه و دولت
دانشـمندان  عنـوان  به ما که اند بوده مسیري در اندکی يها

 آن، طریق از ما که را روشی مقابل، در اینها و کرده سازي
سـازي  مفهـوم  ویـژه  به. دهند می قرار تأثیر تحت کنیم، می سازي
غیرشـفاف ( تر نظم بی حدي تا نیز حکمرانی که معناست آن به

دهد می کاهش را حکمرانی کارآیی خود، جاي در زیاد خیلی
انتظـارات  از شـفاف  ییهـا  بینـی  پـش  ارائـۀ  عدم با را حکمرانی

   .کند می دشوارتر
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ین تفاوت در میـان زیرمـدل  تر مهم
ها شــبکه

مشارکت
اگرچه هر دو نسـخه متمایـل بـه تصـور میزانـی از یکسـانی در ادراك      

مشارکت
را تصور 

مشارکتی است که براي بازیگران دولتی قائلند
روزافزونی دربردارندة تمرکز

این بازیگرا
صورت، 
دولت روابط

موقعیت
 شرکت
اي شبکه

) مؤلفه(
رسد می نظر

حکومتی،
دولت

ها تفاوت
سازي مفهوم
سازي مفهوم

به نظم بی
خیلی ابهام،
حکمرانی تحلیل

دشوارتر
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حکمرانی  فرایندآنچه مشخص است جامعه، کارکردي تکمیلی و گاه رقیب در 
و و نیازهایشان بـه حکومـت   

ي هـا  جامعـه همچنـین نقـش   
اجـرا صـحبت    فراینـد 

حکومـت از  . توانـد یـک مجـري باشـد    
کند، البته نـه فقـط بـه    
شود دولت هزینۀ کمتـري را تقبـل کـرده و کمتـر     
ي اجتماعی، حکومت را 

یـن  ا. ي بهتر بهره بگیرد
آورد، باعـث   میرا به حساب 

 .شود تا آنها و اعضایشان، با احتمال کمتري به مخالفت با سیاست برخیزند

  ي عمومی
د که حکمرانی خوب با 

گیـري   اقتصادي و البته تصمیم
شواهد این تأثیر در آثار زیادي مـورد بررسـی قـرار    
این تأثیر در بعد سیاسی و با نگـاهی کوتـاه بـه مفروضـات     
کـارآیی، دموکراسـی، قـدرت و نقـش     

تأکیـد  ) هـا  شـبکه (ي غیردولتـی  
تحقـق و  . خـوبی شـاهد ایـن مدعاسـت    

شناخت ) 1ي شامل گذار
) 5اجـرا؛  ) 4گیـري؛   تصـمیم 

ــد) 122 ــدة  فراین و آین
سـوي ایـن تحـول بـدون شـک      
ه در برداشت سنتی، مخـتص  
                                        
احمـد میـدري و جعفـر    

مجلـس   هـاي  پـژوهش 

آنچه مشخص است جامعه، کارکردي تکمیلی و گاه رقیب در 
و نیازهایشان بـه حکومـت    ها نقش بدیهی اعضاي جامعه ارائۀ خواسته. کند
جامعـه همچنـین نقـش   . یشان وارد دسـتور کـار شـود   ها ست تا برنامهها

فراینـد کند؛ زمانی که دربـارة   میحکمرانی ایفا  فراینددیگري هم در 
توانـد یـک مجـري باشـد     مـی کنیم، جامعه نیز همچـون حکومـت   

کند، البته نـه فقـط بـه     میاستفاده  ها ي حاضر در جامعه براي اجراي برنامهها
شود دولت هزینۀ کمتـري را تقبـل کـرده و کمتـر      میاین دلیل که این استفاده باعث 

ي اجتماعی، حکومت را ها جو جلوه نماید؛ عالوه بر این، اجرا از طریق گروه
ي بهتر بهره بگیردها براي اتخاذ تصمیم ها سازد تا از تخصص آن گروه می

را به حساب  ها گیري در اجرا از آن روي که تا حدي این گروه
شود تا آنها و اعضایشان، با احتمال کمتري به مخالفت با سیاست برخیزند

ي عمومیگذار تأثیر حکمرانی خوب بر سرمایۀ اجتماعی و سیاست
د که حکمرانی خوب با ي قبلی، مشخص شها شده در بخش با توجه به مباحث طرح

اقتصادي و البته تصمیم ـ  تدریج سیستم سیاسی بهتغییر در شیوة ادارة جامعه، 
شواهد این تأثیر در آثار زیادي مـورد بررسـی قـرار    . را درگیر تحول خواهد ساخت

این تأثیر در بعد سیاسی و با نگـاهی کوتـاه بـه مفروضـات      1.اند گرفته و اثبات شده
کـارآیی، دموکراسـی، قـدرت و نقـش       ی در خصوص مفاهیم کلیـدي پدیدة حکمران

ي غیردولتـی  هـا  دولت که همگی بر مشارکت شهروندان و گروه
خـوبی شـاهد ایـن مدعاسـت     ، نیـز بـه  )3شـماره  مراجعه به شکل 

گذار گانۀ سیاست کاربست این مفروضات بنیادین در مراحل پنج
تصـمیم ) 3حل؛  ارائۀ راه) 2دستور کار؛  مشکل و قرارگیري در

ــابی ــک . (ارزی ــه مل ــونز، ترجم ــدي،  پارس 122-128: 1385محم
سـوي ایـن تحـول بـدون شـک       و سـمت . ي را دچار تحول خواهد کردگذار سیاست
ه در برداشت سنتی، مخـتص  ک(ي گذار را پیش روي سیاست تر دموکراتیک اي

                                                                 
احمـد میـدري و جعفـر    : ي چهارم و پـنجم ها براي مطالعۀ تفصیلی رجوع کنید به فصل

پـژوهش  مرکـز  تهـران،  توسعه، بنیان خوب؛ حکمرانی ،)1383(خیرخواهان 
  . شوراي اسالمی

  

 

آنچه مشخص است جامعه، کارکردي تکمیلی و گاه رقیب در 
کند میایفا 
ها رسانه

دیگري هم در 
کنیم، جامعه نیز همچـون حکومـت    می

ها سازمان
این دلیل که این استفاده باعث 

جو جلوه نماید؛ عالوه بر این، اجرا از طریق گروه مداخله
میقادر 
گیري در اجرا از آن روي که تا حدي این گروه بهره
شود تا آنها و اعضایشان، با احتمال کمتري به مخالفت با سیاست برخیزند می

تأثیر حکمرانی خوب بر سرمایۀ اجتماعی و سیاست
با توجه به مباحث طرح

تغییر در شیوة ادارة جامعه، 
را درگیر تحول خواهد ساخت

گرفته و اثبات شده
پدیدة حکمران

دولت که همگی بر مشارکت شهروندان و گروه
مراجعه به شکل (دارند 

کاربست این مفروضات بنیادین در مراحل پنج
مشکل و قرارگیري در

ــابی ارزی
سیاست
اي منظره

براي مطالعۀ تفصیلی رجوع کنید به فصل. 1
خیرخواهان 

شوراي اسالمی



نکتۀ مهم در این میان آن است که تمامی ایـن  
گیرنـد کـه حکمرانـی خـوب بـر سـرمایۀ       
اجتماعی شهروندان دارد؛ چراکه سرمایۀ اجتماعی، در حقیقـت سـنگ بنـاي جامعـۀ     

به دو بخش پیش و پـس از  
 بر عمومی يگذار سیاست

 تمرکـز  گیـري،  تصـمیم 
 از سیاسـتی  يهـا  پویـایی 

 و کـار  دسـتور  تهیـۀ  
 از پـیش  عناصـر  ینتـر 

خـوب،   ي قبلی بدان اشاره شد، حکمرانی
ــاعی     ــیط اجتم ــهروندان، مح ــاعی ش ــرمایۀ اجتم ــزایش س ــل اف ــت از مح در حقیق

ي هـا  اعتمادآوري را فراهم و عالوه بر افزایش کارآیی دولـت، واردشـدن بـه شـبکه    

ماننـد   ـ  هـایی از سـازمان اجتمـاعی   
است که با تسهیل همکاري و هماهنگی در 

طور کارآمـد دنبـال    به
یی همچـون  هـا  ویژگی متمایز این نوع سرمایه که ارزش

Powell, 2000: 98(  عالوه بـر ،
باشد؛ بدین معنا که به دنبال استفادة بیشتر، بر مقـدار آن  

در  هـا  وري افـراد و گـروه  
ي هـا  یۀ اجتمـاعی، سـرمایه  

دسـت   بـه شوند، رشـد اقتصـادي و بهزیسـتی و رفـاه     
: 1385خضـري،  (مانـد  

قبلی، گذار به حکمرانی بـه تبـع خـود افـزایش سـرمایۀ      

نکتۀ مهم در این میان آن است که تمامی ایـن  . گشاید می) شد میبخش دولتی تصور 
گیرنـد کـه حکمرانـی خـوب بـر سـرمایۀ        مـی تحوالت بر مبناي اثرگذاري صـورت  

اجتماعی شهروندان دارد؛ چراکه سرمایۀ اجتماعی، در حقیقـت سـنگ بنـاي جامعـۀ     
  .مرفه و دولت کارآمد است

به دو بخش پیش و پـس از   فرایندي تشریح این مسئله با تقسیم فرضی این برا
سیاست اثباتی نظـریات. خواهیم گرفت گیري، بحث را پی 

تصـمیم  لحظـۀ  خود به جاي گیري، تصمیم از پس و پیش هاي
پویـایی  و یـادگیري  سیاسـت،  ارزیابی بر این اساس، اجرا، 

 مسـئله،  تعریـف  و گیري تصمیم از پس تحلیل يها حوزه
تـر  وابسـته  هـم  بـه  و ینتـر  مهـم  جملـۀ  از ي،پـذیر  امکـان 
  ). Majone,2008: 228(است  گیري

ي قبلی بدان اشاره شد، حکمرانیها با توجه به مباحثی که ضمن بخش
ــاعی     ــیط اجتم ــهروندان، مح ــاعی ش ــرمایۀ اجتم ــزایش س ــل اف ــت از مح در حقیق

اعتمادآوري را فراهم و عالوه بر افزایش کارآیی دولـت، واردشـدن بـه شـبکه    
  .سازد میاجتماعی را براي اعضاي جامعه سودمند و معنادار 

هـایی از سـازمان اجتمـاعی    بـه ، سـرمایۀ اجتمـاعی، جن  پوتنـام از نظـر  
است که با تسهیل همکاري و هماهنگی در  ـ  ي اجتماعی، هنجارها و اعتماد

بهسازد اهداف مشترکشان را  میمیان اعضاي جامعه، آنها را قادر 
Putnam, 1993: 36-42 .(ویژگی متمایز این نوع سرمایه که ارزش

Powell, 2000: 98(مشارکت را در خود دارد  همدردي، همیاري، اعتماد و

باشد؛ بدین معنا که به دنبال استفادة بیشتر، بر مقـدار آن   میمولدبودن، خودافزایی آن 
وري افـراد و گـروه   شود و همانند هر شکل دیگر سرمایه، بـه بهـره   می

یۀ اجتمـاعی، سـرمایه  رو باید گفت بـدون سـرما   رساند؛ از این میجامعه یاري 
شوند، رشـد اقتصـادي و بهزیسـتی و رفـاه      میمادي و انسانی نیز انباشته ن

مانـد   میآمیز به اهـدافش بـاز   آید و جامعه از دستیابی موفقیت

قبلی، گذار به حکمرانی بـه تبـع خـود افـزایش سـرمایۀ      هاي  با توجه به بخش
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بخش دولتی تصور 
تحوالت بر مبناي اثرگذاري صـورت  

اجتماعی شهروندان دارد؛ چراکه سرمایۀ اجتماعی، در حقیقـت سـنگ بنـاي جامعـۀ     
مرفه و دولت کارآمد است

برا
گیري، بحث را پی  تصمیم
هايفرایند
 کند؛ می

حوزه جمله
امکـان  تحلیل
گیري تصمیم

با توجه به مباحثی که ضمن بخش
ــاعی     ــیط اجتم ــهروندان، مح ــاعی ش ــرمایۀ اجتم ــزایش س ــل اف ــت از مح در حقیق

اعتمادآوري را فراهم و عالوه بر افزایش کارآیی دولـت، واردشـدن بـه شـبکه    
اجتماعی را براي اعضاي جامعه سودمند و معنادار 

از نظـر  
ي اجتماعی، هنجارها و اعتمادها شبکه

میان اعضاي جامعه، آنها را قادر 
42(کنند 

همدردي، همیاري، اعتماد و
مولدبودن، خودافزایی آن 

میافزوده 
جامعه یاري 

مادي و انسانی نیز انباشته ن
آید و جامعه از دستیابی موفقیت مین

33 .(  
با توجه به بخش
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خواهد داشت، اما این تنها یک وجه موضوع است؛ چون افزایش 
ي دولـت، عملکـرد بهتـري را    
ه با گسـترش سـرمایۀ   

بودن تـدارك   پرهزینه(
بـراي انتقـال    هـا  رات

خودسرانۀ بخشی از منابع عمومی به خود از طریـق ارائـۀ کـاال و خـدمات بـیش از      
، مشـکل کـارگزاري   )

کـارگزار بـه نفـع کـارگزار و در کـل بـه زیـان        
مـداران و   سیاست این امر همچنین کاهش تعارضات احتمالی

، فساد اداري و تقویت نظارت درونی در بخش عمـومی را نیـز در پـی    

لــت در برابــر ظهــور حکمرانــی خــوب و 
تواند از میزان سرمایۀ اجتمـاعی بکاهـد؛ بـر ایـن اسـاس دولـت       
تواند به طرق مختلف و حتی به واسطۀ همان منابع سازندة سـرمایۀ اجتمـاعی از   
. نهـاد، سـرمایۀ اجتمـاعی را تحلیـل بـرد     

ولت وظایفی را انجام دهد که بهتر است به جامعۀ مدنی سپرده شود، در 
بر این اساس امکان تخریب سرمایۀ اجتماعی 
و اقتدارگرا، در دو طیف بهرمند از اقتصـاد رقـابتی و   

خواهد داشت، اما این تنها یک وجه موضوع است؛ چون افزایش  اجتماعی را در پی
ي دولـت، عملکـرد بهتـري را    هـا  سرمایۀ اجتماعی، همزمان با تعدیل و رفع نارسایی

ه با گسـترش سـرمایۀ   ي دولتی کها ین این نارساییتر از مهم. براي آن رقم خواهد زد
( ایکستوان به ناکارآیی  اجتماعی رو به تقلیل خواهد رفت، می

راتتالش بـوروک (، ناکارآیی تخصیصی )هاي بخش عمومی
خودسرانۀ بخشی از منابع عمومی به خود از طریـق ارائـۀ کـاال و خـدمات بـیش از      

)آنچه شهروندان تمایـل بـه پرداخـت مالیـات بـراي آن دارنـد      
کـارگزار بـه نفـع کـارگزار و در کـل بـه زیـان         ـ  فرمـا انحراف در مسیر رابطـۀ کار 

این امر همچنین کاهش تعارضات احتمالی. اشاره کرد) شهروندان
، فساد اداري و تقویت نظارت درونی در بخش عمـومی را نیـز در پـی    ها بوروکرات

  ). 35-44: 1385خضري، : ك.ر(خواهد داشت 
لــت در برابــر ظهــور حکمرانــی خــوب و البتــه در نقطــۀ مقابــل، مقاومــت دو

تواند از میزان سرمایۀ اجتمـاعی بکاهـد؛ بـر ایـن اسـاس دولـت        میي آن ها شاخص
تواند به طرق مختلف و حتی به واسطۀ همان منابع سازندة سـرمایۀ اجتمـاعی از   

نهـاد، سـرمایۀ اجتمـاعی را تحلیـل بـرد      ي مـردم ها جمله خانواده، مدرسه و سازمان
ولت وظایفی را انجام دهد که بهتر است به جامعۀ مدنی سپرده شود، در موقعی که د

بر این اساس امکان تخریب سرمایۀ اجتماعی . شود میحقیقت سرمایۀ اجتماعی تهی 
و اقتدارگرا، در دو طیف بهرمند از اقتصـاد رقـابتی و    دموکراتیکي ها در فضاي نظام

  .دولتی، به شکل زیر ترسیم شده است

  

 

اجتماعی را در پی
سرمایۀ اجتماعی، همزمان با تعدیل و رفع نارسایی

براي آن رقم خواهد زد
اجتماعی رو به تقلیل خواهد رفت، می

هاي بخش عمومی ستانده
خودسرانۀ بخشی از منابع عمومی به خود از طریـق ارائـۀ کـاال و خـدمات بـیش از      

آنچه شهروندان تمایـل بـه پرداخـت مالیـات بـراي آن دارنـد      
انحراف در مسیر رابطـۀ کار (

شهروندان
بوروکرات

خواهد داشت 
البتــه در نقطــۀ مقابــل، مقاومــت دو

شاخص
تواند به طرق مختلف و حتی به واسطۀ همان منابع سازندة سـرمایۀ اجتمـاعی از    می

جمله خانواده، مدرسه و سازمان
موقعی که د

حقیقت سرمایۀ اجتماعی تهی 
در فضاي نظام

دولتی، به شکل زیر ترسیم شده است
  
  
  
  
  
  
  
  



  ي سیاسی

  

، )ویژه بر میزان سـرمایۀ اجتمـاعی  
این رفـع  . از این پس شناسایی و تعریف مشکل، لزوماً در اختیار دولت نخواهد ماند

مدنی نیز بتوانند موضوعات مـورد نظـر را   
گیـري   و تصمیم ها با ابزارهاي در دسترس، وارد دستور کار کنند و در ارائۀ جایگزین

از این، در زمینـۀ اجـرا و ارزیـابی نیـز نظراتشـان مـورد       
، از این همان رویکردي است که در ادبیات علمی اجـراي سیاسـت  

این رویکرد که نقطۀ مقابل اندیشۀ 
است، بر این نکته تأکید دارد که سیاست و اجراي آنچـه رویکـرد بـاال    
راحتی قابل تفکیک نیستند؛ این رویکرد با توجـه بـه نقـش    

 اجـراي  و درك بر پایین
 کـه  اجـرا  حـوزة  در 

                                        
1. Bottom- up  
2. Up- down  

  اقتصاد دولتی
  )دولت لویاتان(

ي سیاسیها فضاي سرمایۀ اجتماعی در نظام: 5شماره  شکل

  46 :1385، خضري، محمد
ویژه بر میزان سـرمایۀ اجتمـاعی   به(بندي باید گفت با تأثیر حکمرانی  با این تقسیم

از این پس شناسایی و تعریف مشکل، لزوماً در اختیار دولت نخواهد ماند
مدنی نیز بتوانند موضوعات مـورد نظـر را   ي ها شود تا گروه میانحصار دولتی باعث 

با ابزارهاي در دسترس، وارد دستور کار کنند و در ارائۀ جایگزین
از این، در زمینـۀ اجـرا و ارزیـابی نیـز نظراتشـان مـورد        تر نیز به حساب آیند و مهم

این همان رویکردي است که در ادبیات علمی اجـراي سیاسـت  . توجه قرار گیرد
این رویکرد که نقطۀ مقابل اندیشۀ . شود مییاد  1آن تحت عنوان رویکرد پایین به باال

است، بر این نکته تأکید دارد که سیاست و اجراي آنچـه رویکـرد بـاال     2باال به پایین
راحتی قابل تفکیک نیستند؛ این رویکرد با توجـه بـه نقـش     بهبه پایین تصریح دارد، 

پایین رده کارمندان تأثیر خیابانی، سطح درو سیاست  ها بوروکرات
 ویـژه  بـه  مسئله این. کند می بررسی را سیاست یک آمیز موفقیت

                                                                 

  نظام سیاسی دموکراتیک

  نظام سیاسی اقتدارگرا

  اقتصاد رقابتی 
 )دولت حداقل

  اعتماد عمومی
  تخریب حداقل

 سرمایۀ اجتماعی حداکثر

  اعتماد ویژه
  تخریب حداقل

 حداکثرسرمایۀ اجتماعی 

  اعتماد ویژه
  تخریب زیاد

 سرمایۀ اجتماعی ضعیف

  اعتماد ویژه
  تخریب زیاد

 سرمایۀ اجتماعی ضعیف
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خضري، محمد: منبع
با این تقسیم

از این پس شناسایی و تعریف مشکل، لزوماً در اختیار دولت نخواهد ماند
انحصار دولتی باعث 

با ابزارهاي در دسترس، وارد دستور کار کنند و در ارائۀ جایگزین
نیز به حساب آیند و مهم

توجه قرار گیرد
آن تحت عنوان رویکرد پایین به باال

باال به پایین
به پایین تصریح دارد، 

بوروکرات
موفقیت

اقتصاد رقابتی 
دولت حداقل(
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 حسـاب  بـه  هـا  سیاست

در مقابل، ویژگی مشخص رویکرد باال به پایین که تحت عنوان مشت آهنین یا 
مراتبی است کـه در   شود، یک دولت قوي و سلسله

از  اي زنجیره و سپس آن را از طریق
ایـن دیـدگاه بـر    . کننـد 

تأکیـد   هـا  ، عقالنیت، فرمان، کنترل، اطاعت و محدودیت
ي و سطوح زیردست مجـري  

قالــب یــک کــار تحقیقــاتی در مرکــز  
. سالۀ توسعه استفاده شـده اسـت  
 هـا  ي و اجراي سیاست

ي متمرکز و از باال به پایین سـازگار  
ي نفتی که مسـتقیماً نصـیب   
شود نیز عامل دیگري است که بر میزان قدرت و تمرکـز دولتـی افـزوده و    
میل به اتخاذ رویکردهاي مشارکتی و از پایین به بـاال را تقریبـاً از بـین بـرده اسـت      

گیري از این بخش باید گفت شهروندان، ابزار و هدف توسعه هسـتند؛  
متفـاوت اسـت؛ از    هـا 

 هـا  رو چنانچه دولتی بخواهد کارآمد باشد، بایـد نماینـده و پاسـخگوي همـۀ آن    
ي و اجـرا  گـذار  عی را به هنگـام سیاسـت  

گیرد، دولت قابلی نیست؛ بنابراین نهادهاي عمـومی کـه بـه دنبـال دمیـدن      
روح تازه در کالبد اجتماع هستند، باید نزدیکی بیشتر با مردم را در سـرلوحۀ کـاري   

، هـا  يگـذار  دادن افکـار عمـومی در سیاسـت   
هـاي بخـش    گان مستقل، سـازمان 

: 1383 میـدري و خیرخواهـان،  
اجتمـاعی از طریـق اصـل    

سیاست شکست عبارتی محل اصلی به و منازعه و تنش دائمی
  . )Bevir, 2007: 49-50(است  مؤثر بسیار 

در مقابل، ویژگی مشخص رویکرد باال به پایین که تحت عنوان مشت آهنین یا 
شود، یک دولت قوي و سلسله میدستکش مخملی نیز از آن یاد 
و سپس آن را از طریق) تدبیر(را اتخاذ  ها آن، نخبگان سیاسی، سیاست

کننـد  مـی جرایـی  ا هـا  ي محکم و متـوالی بـه بـوروکرات   ها
، عقالنیت، فرمان، کنترل، اطاعت و محدودیت)یکپارچه(ریزي ملی 

ي و سطوح زیردست مجـري  گذار دارد و تمایز شفافی را میان سطوح باالي سیاست
  ). Bevir, 2007: 999(کند  میو البته جامعۀ هدف ترسیم 

قالــب یــک کــار تحقیقــاتی در مرکــز   از ایــن رویکــرد در کشــور مــا نیــز در 
سالۀ توسعه استفاده شـده اسـت   5ي مجلس جهت ارزیابی احکام برنامۀ ها پژوهش

ي و اجراي سیاستگذار در این پژوهش این نتیجه حاصل آمده که روند سیاست
ي متمرکز و از باال به پایین سـازگار  ها و روش ها در ایران، بیشتر از هر چیز با سبک

ي نفتی که مسـتقیماً نصـیب   ها منظر این پژوهش، درآمدهاي ناشی از ثروت از
شود نیز عامل دیگري است که بر میزان قدرت و تمرکـز دولتـی افـزوده و     می

میل به اتخاذ رویکردهاي مشارکتی و از پایین به بـاال را تقریبـاً از بـین بـرده اسـت      
  . )1388گران تکنولوژي ایران،  تحلیل شبکۀ
گیري از این بخش باید گفت شهروندان، ابزار و هدف توسعه هسـتند؛   در نتیجه

هـا  اما قدرت، منابع و منافع آنها براي دخالت در رونـد سیاسـت  
رو چنانچه دولتی بخواهد کارآمد باشد، بایـد نماینـده و پاسـخگوي همـۀ آن    

عی را به هنگـام سیاسـت  ي وسیع اجتماها دولتی که نیاز گروه
گیرد، دولت قابلی نیست؛ بنابراین نهادهاي عمـومی کـه بـه دنبـال دمیـدن       می

روح تازه در کالبد اجتماع هستند، باید نزدیکی بیشتر با مردم را در سـرلوحۀ کـاري   
دادن افکـار عمـومی در سیاسـت    خود قرار دهند؛ این به معناي مشارکت

گان مستقل، سـازمان کنند استفادهي ابراز عقیده براي ها یعنی گشایش راه
میـدري و خیرخواهـان،  (هـاي مـدنی جامعـه اسـت      خصوصی و دیگر گروه

اجتمـاعی از طریـق اصـل     این در موضع مطلوب، به معناي افـزایش سـرمایۀ  

  

 

دائمی عرصۀ
 آید، می

در مقابل، ویژگی مشخص رویکرد باال به پایین که تحت عنوان مشت آهنین یا 
دستکش مخملی نیز از آن یاد 
آن، نخبگان سیاسی، سیاست

ها فرمان
ریزي ملی  برنامه

دارد و تمایز شفافی را میان سطوح باالي سیاست
و البته جامعۀ هدف ترسیم 

از ایــن رویکــرد در کشــور مــا نیــز در 
پژوهش

در این پژوهش این نتیجه حاصل آمده که روند سیاست
در ایران، بیشتر از هر چیز با سبک

از. است
میدولت 

میل به اتخاذ رویکردهاي مشارکتی و از پایین به بـاال را تقریبـاً از بـین بـرده اسـت      
شبکۀ: ك.ر(

در نتیجه
اما قدرت، منابع و منافع آنها براي دخالت در رونـد سیاسـت  

رو چنانچه دولتی بخواهد کارآمد باشد، بایـد نماینـده و پاسـخگوي همـۀ آن     این
دولتی که نیاز گروه. باشد

مینادیده 
روح تازه در کالبد اجتماع هستند، باید نزدیکی بیشتر با مردم را در سـرلوحۀ کـاري   

خود قرار دهند؛ این به معناي مشارکت
یعنی گشایش راه

خصوصی و دیگر گروه
این در موضع مطلوب، به معناي افـزایش سـرمایۀ  ). 647



اسـت؛ یعنـی همـان    ) 

ي دهـۀ  هـا  پدیدة حکمرانی، اصطالح جدیدي است کـه سـابقۀ کـاربرد آن بـه سـال     
گردد، اما مفهوم حکمرانی، جدید نیست و قدمتی به اندازة تمدن 
رب بـا ایـدة تغییـر درك از    
در ایـن سیسـتم قـدیمی، شـاهد     
باال به پایین هستیم که 
رو حکمرانی با نگاهی جدید، به محدودکردن 

ي هـا  و تغییر مسیر آن به سوي تصـمیم 
البته ذکر این نکته الزم است که دسـتیابی بـه نظریـۀ حکمرانـی از     

 میطـور کلـی پـارادا    بـه 
 حـوزة  در مطـرح  میپـارادا 
 میپـارادا  آن، ضـعف  
 يمانکـار یپ و يساز ی
 يفکـر  انیجر نیا ي
برآمـد کـه    يگـر ید ي
بـا تعـاریفی کـه از    . نتیجـۀ آن بـود  

شود، کامالً روشن است که گذار از شیوة موجـود ادارة جامعـه و   
 يگـذار  تحقق این پدیده، بیشـترین تـأثیر را بـر حکومـت و سـازوکارهاي سیاسـت      

از این منظـر نحـوة ارتبـاط حکومـت و جامعـه کـه یکـی مشخصـاً         
بـا  . باشد، از اهمیت بسزایی برخـوردار اسـت  

ویژه با گسترش مفهـوم سـرمایۀ اجتمـاعی، رابطـۀ     
ي هـا  ی بـه انـواع شـبکه   

این تغییر که در زبـان سیاسـی از آن تحـت عنـوان رویکـرد      
ي گـذار  سیاسـت  فراینـد 

) اهـ  گسترش شبکه(تمرکززدایی بیشتر از منابع و قدرت دولت 
   .هدفی که حکمرانی در ذات خود پیگیر آن است

  گیري
پدیدة حکمرانی، اصطالح جدیدي است کـه سـابقۀ کـاربرد آن بـه سـال     

گردد، اما مفهوم حکمرانی، جدید نیست و قدمتی به اندازة تمدن  میمیالدي باز
رب بـا ایـدة تغییـر درك از    این مفهـوم در حـال حاضـر در ادبیـات غـ     . بشري دارد

در ایـن سیسـتم قـدیمی، شـاهد     . حکومت قدیم و سیسـتم وسـتفالی سـروکار دارد   
باال به پایین هستیم که  فرایندواضحی از اقتدار و قدرت در یک ) هرم(مراتب 

رو حکمرانی با نگاهی جدید، به محدودکردن  در مرکز آن قرار دارند؛ از این ها
و تغییر مسیر آن به سوي تصـمیم ) پایین ـ  باال( مراتبی سلسله این قدرت سنتی

البته ذکر این نکته الزم است که دسـتیابی بـه نظریـۀ حکمرانـی از     . پردازد می
بـه . مسیر شکست باورهاي مدیریت دولتی نـوین حاصـل شـد   

ـ اوا تـا  »یسـنت  )اداري( یدولتـ  ت پـارادا  ،1980 دهـۀ  لی
 نقـاط  و یمنفـ  ابعاد ظاهرشدن با اما. بود یدولت بخش ت
یخصوص که ظهور یافت »نینو عمومی تیریمد« نام به  
يدهایوع وعده اما. داد قرار خود در عرصۀ عمومی یاصل شعار

يها میپارادا يجستجو در مجدداً بشر برآورده نشد؛ بنابراین
ـ « و »نینـو  یعمـوم  خـدمات  نتیجـۀ آن بـود   »یحکمران
شود، کامالً روشن است که گذار از شیوة موجـود ادارة جامعـه و    میحکمرانی ارائه 

تحقق این پدیده، بیشـترین تـأثیر را بـر حکومـت و سـازوکارهاي سیاسـت      
از این منظـر نحـوة ارتبـاط حکومـت و جامعـه کـه یکـی مشخصـاً         . خواهد داشت

باشد، از اهمیت بسزایی برخـوردار اسـت   میهدف   و دیگري گروه گذار سیاست
ویژه با گسترش مفهـوم سـرمایۀ اجتمـاعی، رابطـۀ      به تحقق مفاهیم کلیدي حکمرانی

ی بـه انـواع شـبکه   دهـ  میان این دو بیش از گذشته بر مبناي مشـارکت و نقـش  
این تغییر که در زبـان سیاسـی از آن تحـت عنـوان رویکـرد      . یابد میاجتماعی سوق 
فراینـد اسـت کـه حکمرانـی بـر      اي شود، نقطه میپایین به باال یاد 
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تمرکززدایی بیشتر از منابع و قدرت دولت 
هدفی که حکمرانی در ذات خود پیگیر آن است

گیري نتیجه
پدیدة حکمرانی، اصطالح جدیدي است کـه سـابقۀ کـاربرد آن بـه سـال     

میالدي باز1980
بشري دارد

حکومت قدیم و سیسـتم وسـتفالی سـروکار دارد   
مراتب  سلسله
ها دولت

این قدرت سنتی
میجمعی 

مسیر شکست باورهاي مدیریت دولتی نـوین حاصـل شـد   
تیریمد«

تیریمد
 يگرید
شعار را
برآورده نشد؛ بنابراین زین

خـدمات « ظهور
حکمرانی ارائه 

تحقق این پدیده، بیشـترین تـأثیر را بـر حکومـت و سـازوکارهاي سیاسـت      
خواهد داشت

سیاست
تحقق مفاهیم کلیدي حکمرانی

میان این دو بیش از گذشته بر مبناي مشـارکت و نقـش  
اجتماعی سوق 
پایین به باال یاد 
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که پیش از این ) مرحلۀ جونز
، صرفاً در حیطۀ وظـایف دولـت قـرار    

از . شـود  میگیري از شهروندان 
شـهروندان هـم در تشـخیص    

و همچنـین در   هـا  مشکالت و قراردادن مسائل در دستور کار، هم در ارائۀ جایگزین
توان گفت رویکرد پایین 
 دهد، در حقیقـت، غیرسیاسـی  

دادن به قدرت شهروندان و نهادهاي مدنی 
ن، تــأثیر و تغییــري اســت کــه حکمرانــی بــر عرصــۀ  

ي ها گذارد؛ تحقق این غایت، بدون شک موفقیت سیاست
ي هدف را نیز افزایش داده و رفاه و تعـادل  

مرحلۀ جونز 5(ي گذار سیاست فرایندبه بیان بهتر، . شود میاثرگذار 
، صرفاً در حیطۀ وظـایف دولـت قـرار    )باال به پایین(مراتبی  سلسلهبر مبناي رویکرد 

گیري از شهروندان  داشت، تا حد زیادي وارد قلمرو مشاوره و مشارکت
شـهروندان هـم در تشـخیص    ) ورود حکمرانـی بـه دسـتگاه ادارة جامعـه    (این پس 

مشکالت و قراردادن مسائل در دستور کار، هم در ارائۀ جایگزین
توان گفت رویکرد پایین  میآورند؛ بنابراین  میدست  بهاجرا و ارزیابی نقش بیشتري 

دهد، در حقیقـت، غیرسیاسـی   میین غایت حکمرانی را تشکیل تر به باال که محوري
دادن به قدرت شهروندان و نهادهاي مدنی  ارتباط میان سیاست و عمل و نقش

ن، تــأثیر و تغییــري اســت کــه حکمرانــی بــر عرصــۀ  ایــن حرکــت از پــایی. 
گذارد؛ تحقق این غایت، بدون شک موفقیت سیاست میي عمومی گذار سیاست

ي هدف را نیز افزایش داده و رفاه و تعـادل  ها واسطۀ رضایت بیشتر گروه بهعمومی، 
  õ .بیشتري را متوجه اجتماع خواهد ساخت

   

  

 

اثرگذار 
بر مبناي رویکرد 

داشت، تا حد زیادي وارد قلمرو مشاوره و مشارکت
این پس 

مشکالت و قراردادن مسائل در دستور کار، هم در ارائۀ جایگزین
اجرا و ارزیابی نقش بیشتري 

به باال که محوري
ارتباط میان سیاست و عمل و نقش کردن
. اســت
سیاست

عمومی، 
بیشتري را متوجه اجتماع خواهد ساخت

  
  



 سـال  ،جغرافیـایی  تحقیقـات 

، ترجمـۀ حمیدرضـا   هـا  گـذاري عمـومی و تحلیـل سیاسـت    

، سـال نهـم، شـماره    فصلنامۀ مطالعات راهبردي

، ترجمـۀ امیرمحمـد حـاجی    

نامـۀ   هفتـه  دوت و ارزیـابی،  

ارائه مدلی براي ارزیابی احکام برنامه پـنج سـاله   
، 11/8/1388ي مجلس شوراي اسـالمی، تـاریخ انتشـار    

هفدهم،  سال ،تدبیر ماهنامه

 .دادگستر، نشر ،تهراني
 زکــمر تهــران، ،توســعه بنیــان

، سـال  فصلنامه دانـش مـدیریت  

، 4، سال هشتم، شـماره  فصلنامه مطالعات راهبردي

عبـاس منوریـان و ابـراهیم    

Bevir, Mark (2007), Encyclopedia of Governance

Birkland, T (2005), An Introduction to Policy Process

  
تحقیقـات  فصلنامۀ شهري، حکمرانی و اجتماعی سرمایۀ )1386(اکبري، غضنفر 
  .1386 بهار ،)84 یاپیپ( 1 شماره دوم، و ستیب

گـذاري عمـومی و تحلیـل سیاسـت     انی سیاستمب) 1385(پارسونز، واین 
  .محمدي، تهران، پژوهشکدة مطالعات راهبردي ملک
فصلنامۀ مطالعات راهبردي سرمایۀ اجتماعی،دولت و ) 1385(خضري، محمد 

  .1385اول، بهار 
، ترجمـۀ امیرمحمـد حـاجی    روش و نظریه در علوم سیاسی) 1384(دیوید مارش و جري استوکر 

  .یوسفی، تهران، پژوهشکدة مطالعات راهبردي، چاپ دوم
ت و ارزیـابی،  حکمرانی خوب به مثابـه آرمـان نظـار   ) 1388(سازمان بازرسی کشور 
  .تحلیلی سازمان بازرسی کل کشور علمی

ارائه مدلی براي ارزیابی احکام برنامه پـنج سـاله   ) 1388) (ایتان(گران تکنولوژي ایران  تحلیل
ي مجلس شوراي اسـالمی، تـاریخ انتشـار    ها ، تهران، مرکز پژوهشتوسعه

  . 9932شماره مسلسل 
ماهنامه دولتی، مدیریت در نو مفهومی خوب حکمرانی )1385(، مهدي 

 .187 شماره ،1385اسفند 
يملک محمد درضایترجمه حم، یعموم ياستگذاریس، )1383(ر ی 
بنیــان خــوب؛ حکمرانــی ،)1383(جعفــر  رخواهــان،یخ احمــد، 

 . مجلس شوراي اسالمیهاي  پژوهش
فصلنامه دانـش مـدیریت  نگرش فراپارادایمی به مدیریت دولتی، ) 1380(وارث، سید حامد 

  . 1380، زمستان 55چهاردهم، شماره 
فصلنامه مطالعات راهبرديیسم، ایدئالشناسی مکتب نئو نصري، قدیر، روش
  .719-737، 1384زمستان 

عبـاس منوریـان و ابـراهیم    : ، ترجمـه مطالعه خط مشی عمومی) 1380(هاولت، مایکل و ام رامش 
  .گلشن، تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی

Encyclopedia of Governance, USA, sage publication.  

An Introduction to Policy Process (2 Ed. ), N. Y.:ME Sharp.  

  

 

بررسی رابطۀ 
مفهومی و تأثیر 
حکمرانی بر 

يگذار سیاست
عمومی

140

  

  ابعمن
اکبري، غضنفر 

پارسونز، واین 

خضري، محمد 

دیوید مارش و جري استوکر 

سازمان بازرسی کشور 

تحلیل شبکه

، مهدي یصانع

 یپ مولر،
 ،يدریــم

وارث، سید حامد 

نصري، قدیر، روش

هاولت، مایکل و ام رامش 

 



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  م،چهارشماره 
  1391 تابستان

141  

Cartney. P & Others. (1995), Toward and Understanding of Governance_ the emergency 

of an idea and its implications for research in developing countries, University 

of Toronto. 

Graham J., Amos B., Plumptre T (2003), 

century, Policy

Hirst, paull (2000), 

governance: authority, steering & democracy, oxford university press. 

Pierre, Jon and B. Guy Pe

LTD, London.

Kettl, Donald F.(2000), The Transformation of Governance: Globalization, Devolution, 

and the Role of Government, Public Administration Review, Nov/Dec 2000, 

Vol. 60, No. 6. 

Kennett, patricia (2008), 

press.  

Kjær, Anne Mette (2004),

Kjær, Anne Mette (2005), 

Participatory governance: th

on Participatory Governance, ILO, Geneva, 9

http://www.fau.dk/Paper%20VI%20

Kooiman, J (1993), Modern Governance: New Government

sage Publications. 

Majone,giandomenico (2006)

Moran & M.Rein & R. E. Goodin, New York,

 Meehan, Elizabeth (2003), From Government to Governance, Civic Participation and 

‘New Politics’; the Context of Potential Opportunities for the Better 

Representation of Women, Queen's University Belfast, School of Politics and 

International Studies, October 2

Newman, Janet (eds) (2005), 

Sphere, University of Bristol, policy press. 

Pierre, jon (2000), Debating Governance, Steering & Democracy

Putnam, Robert D (1993) 

American Prospect, 13 Spring 1993, pp. 36.42

Powell, F.(2000) State, Welfare and Civil Society

Trust and Civil Society, Macmillan Press.

& Others. (1995), Toward and Understanding of Governance_ the emergency 

of an idea and its implications for research in developing countries, University 

of Toronto.  

Graham J., Amos B., Plumptre T (2003), Principles for good governance in the 21st 

, Policy brief No. 15, Institute on Governance. 

Hirst, paull (2000), Democracy and Governance in pierre john (ed.), debating 

governance: authority, steering & democracy, oxford university press.  

Pierre, Jon and B. Guy Peters (2000), Governance, Politics and State, MacMillan Press 

LTD, London. 

Kettl, Donald F.(2000), The Transformation of Governance: Globalization, Devolution, 

and the Role of Government, Public Administration Review, Nov/Dec 2000, 

Vol. 60, No. 6.  

patricia (2008), Governance, Globalization and Public Policy, UK, Edward elgar 

Kjær, Anne Mette (2004), Governance, Cambridge, Polity Press. 

Kjær, Anne Mette (2005), Central Government intervention as obstacle to Local 

Participatory governance: the case of Uganda, presented at IILS- workshiop 

on Participatory Governance, ILO, Geneva, 9-10 December 2005.(available at: 

http://www.fau.dk/Paper%20VI%20-%20Mette%20Kjær.doc) 

Kooiman, J (1993), Modern Governance: New Government-society Interactions, London, 

sage Publications.  

Majone,giandomenico (2006) Agenda Setting, in oxford handbook of public policy, M. 

Moran & M.Rein & R. E. Goodin, New York, oxford university press. 

han, Elizabeth (2003), From Government to Governance, Civic Participation and 

‘New Politics’; the Context of Potential Opportunities for the Better 

Representation of Women, Queen's University Belfast, School of Politics and 

International Studies, October 2003.  

Newman, Janet (eds) (2005), Remarking Governance: People, Politic and the Public 

, University of Bristol, policy press.  

Debating Governance, Steering & Democracy, oxford university press. 

Putnam, Robert D (1993) The Prosperous Community: Social Capital and Public life

American Prospect, 13 Spring 1993, pp. 36.42. 
State, Welfare and Civil Society, in Tonkiss, F. and Passey, A.(eds.), 

Trust and Civil Society, Macmillan Press. 

  

 

& Others. (1995), Toward and Understanding of Governance_ the emergency 

of an idea and its implications for research in developing countries, University 

good governance in the 21st 

(ed.), debating 

 

, MacMillan Press 

Kettl, Donald F.(2000), The Transformation of Governance: Globalization, Devolution, 

and the Role of Government, Public Administration Review, Nov/Dec 2000, 

, UK, Edward elgar 

Central Government intervention as obstacle to Local 

workshiop 

10 December 2005.(available at: 

society Interactions, London, 

, in oxford handbook of public policy, M. 

 

han, Elizabeth (2003), From Government to Governance, Civic Participation and 

‘New Politics’; the Context of Potential Opportunities for the Better 

Representation of Women, Queen's University Belfast, School of Politics and 

Remarking Governance: People, Politic and the Public 

, oxford university press.  

rous Community: Social Capital and Public life, The 

, in Tonkiss, F. and Passey, A.(eds.), 



Stoker, Gerry (1998), 

social science, v 50, 17

Rhodes, R. A. W (1996), 

studies, 44, pp. 625

Rosenau, James., Ernst Otto Czempiel (1992), 

and Chang in World Politics

Sakiko fukuda-parr & Richard pouzio (2002), 

the governance for the millennium declaration

Global Forum on Re

December, 2002, UN, New York 2002. (available at: 

intradoc/groups/public/d

UN (1996), Governance, Participation and Partnerships

the United Nations Department of Public Information for the United Nations 

Conference on Human Settlements, 3

http://www.un.org/cyberschoolbus/habitat/background/bg5.asp

UN (2006), Defining of basic concepts and terminologies in governance and public 

administration

public administration, 5th session, New York, 27

UN (2007), Public Governance Indicators

and Social Affairs, new York. (available at: 

groups/public/documents/UN/UNPAN027075.pdf

(unescap) United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 

(2008), What i

pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.pdf

Stoker, Gerry (1998), Governance as theory: five proposition, international journal of 

social science, v 50, 17-28. 
Rhodes, R. A. W (1996), The New Governance: Governing without Government, political 

studies, 44, pp. 625-67.  

Rosenau, James., Ernst Otto Czempiel (1992), Governance without Government: Order 

and Chang in World Politics, Cambridge: Cambridge University Press. 

parr & Richard pouzio (2002), Governance: past, present, future, setting 

the governance for the millennium declaration, Background Paper of the 4th. 

Global Forum on Re-inventing Government, Marrakech, Morocco, 10th.

December, 2002, UN, New York 2002. (available at: http://unpan1.un.org/

intradoc/groups/public/documents/un/unpan006224.pdf ) 

Governance, Participation and Partnerships, background papers prepared by 

the United Nations Department of Public Information for the United Nations 

Conference on Human Settlements, 3-14 June 1996, Istanbul. (Available at: 

http://www.un.org/cyberschoolbus/habitat/background/bg5.asp)  
Defining of basic concepts and terminologies in governance and public 

administration, UN commercial and social council, committee of experts on 

public administration, 5th session, New York, 27-31 march 2006.  

Public Governance Indicators: A Literature Review, Department of Economic 

and Social Affairs, new York. (available at: http://unpan1.un.org/intradoc/

groups/public/documents/UN/UNPAN027075.pdf)  

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 

What is Good Governance? (available at : http://www.unescap.org/

pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.pdf ) 

  

 

بررسی رابطۀ 
مفهومی و تأثیر 
حکمرانی بر 

يگذار سیاست
عمومی

142

, international journal of 

, political 

thout Government: Order 

, Cambridge: Cambridge University Press.  
Governance: past, present, future, setting 

, Background Paper of the 4th. 

10th.-13th. 

http://unpan1.un.org/ 

, background papers prepared by 

the United Nations Department of Public Information for the United Nations 

(Available at: 

Defining of basic concepts and terminologies in governance and public 

rcial and social council, committee of experts on 

of Economic 

http://unpan1.un.org/intradoc/ 

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 

http://www.unescap.org/ 

  


