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ای از کنشگران جامعه مدنیحکمرانی خوب شبکه  
*سیدمهدی الوانی  

 قزوین آزاد اسالمی دانشگاه  –مدیریت و حسابداری  هدانشکد 

1388اردیبهشت : تاریخ پذیرش .1388فروردین  :تاریخ داوری .1388فروردین  :تاریخ دریافت  
  چکیده

های دقیقی خود اختصاص داده و در اصالحات مدیریتی شاخصهای را بتوسعه جایگاه ویژهای است که در ادبیات مدیریت و مفهوم تازه "حکمرانی خوب"
را حاصل تعامل و  شمرد فراتر رفته است و آنها بر میهایی را برای دولتدر این مقاله حکمرانی خوب از معنای اولیه آن که ویژگی .را مطرح ساخته است
ها های ذینفوذ داشته است که از طریق رسانهو گروه مذهبی نهادهای ،های نظامیسازمان ،بخش خصوصی ،لتیدوهای غیرسازمان ،ارتباط متقابل دولت

    مراه هم توسعه و بهبود را برای جامعه به ارمغان های از کنشگران جامعه مدنی است که بهبدین ترتیب حکمرانی خوب شبکه. خورندهم پیوند میهب
  .آوردمی

.ایرابطه شبکه ،جامعه مدنی ،کنشگران ،مرانی خوبحک :کلمات کلیدی

  مقدمه - 1

های سازی جامعه مدنی طی سالیکی از مفاهیمی که در راستای نهادینه
این اصطالح  .باشدمی "حکمرانی خوب"دیده است مفهوم اخیر مطرح گر
و  همیالدی وارد ادبیات توسعه سیاست و مدیریت گردید 80از اواخر دهه 
شمار از مباحث اساسی در ارزیابی کشورها در عرصه جهانی بهامروزه یکی 

    طی گزارشی حکمرانی خوب را  1989انک جهانی در سال ب .آیدمی
عمومی کارآمد نظام قضایی قابل اعتماد و نظام ی خدمات ارائه"عنوان به

پس از آن تعاریف مختلفی از حکمرانی  .]7[ تعریف کرد "اداری پاسخگو
آزادی  .های دیگری به تعریف اولیه افزوده شدآمد و ویژگی عملبه  خوب

 ،نظام قضایی مستقل ،حمایت از حقوق شهروندی ،انتخابات آزاد ،سیاسی
و بهداشتی از زمره عناصر حکمرانی  یتوسعه اجتماعی و امکانات آموزش

در تعریفی که گراهام از حکمرانی خوب ارائه  .خوب در تعاریف بعدی بود
نام برده و را های حکمرانی خوب تری از ویژگیست طوالنیدهد فهرمی

های مستقل و آزاد را شفافیت در نظام حکومتی و رسانه ،آزادی اطالعات
اصوالً حکمرانی یا حاکمیت در مفهوم  .]5[ افزایدبه عناصر قبلی می

ها در آن اعمال تصمیمات و مجموعه اقداماتی بوده است که دولت یاولیه
این مفهوم مبتنی بر مدل دولت قدرتمند و  .انددادهمی امجوامع انج

است که هابز آن را در لوتیان توصیف نیروی فائقه بوده و همان دولتی 
شود کشور محسوب نمی اما امروزه دولت تنها بازیگر صحنه. ]3[ کندمی

  بازیگران حکمرانی در جامعه . باشدعمل او نمیو حکمرانی صرفاً حاصل 
  

  
  

های گروه ،دولتیهای غیربخش سوم یا تشکل، بخش خصوصی ،دولت
ها و در برخی جوامع نیروی انتظامی رسانه ،های مذهبیسازمان ،ذینفوذ
  .دهدبازیگران عرصه حکمرانی را نشان می) 1(شکل  .است
شود نهاد دولت مرکب از سه قوه مالحظه می )1(گونه که در شکل همان

دهنده ها نقش پیوندرسانه دهنده آن استاصلی و سایر اجزاء تشکیل
ند و جزء نمایکنند و اطالعات را میان آنها توزیع میبازیگران را ایفا می
نیروی انتظامی نیز  .روندشمار میهها بسازی فعالیتمهمی در شفاف

علت اهمیت و قدرت آن در شود اما بهاگرچه بخشی از دولت محسوب می
طور مستقل جزء بازیگران آمده همعه مدنی بشکل دادن به رفتارهای جا

  .است
آید که روابط بین بازیگران یندی درمیآصورت فرهمنظر حکمرانی بز این ا

های اولیه دولت این شکل از حکمرانی شبیه صورت .دهنده آن استشکل
یند روابط بین شهروندان فرآبرگیرنده در تضمن آن مفهوم دولاست که 

نام دولت نبود بلکه در قالب ه نهادی ب ای حکمرانیبردر آن دوران  .بود
عبارت  به .کردیندی که ناشی از روابط بین مردمان بود تحقق پیدا میآفر

نهاد یا سازمان معینی با سلسله مراتب  ،دیگر در آن زمان دولت
یندی بود که در روابط میان شهروندان شکل آبلکه فر .دیوانساالرانه نبود

آنکه تابع ساختاری خاص باشد تابع گرایشات و نظرات گرفت و قبل از می
  .مردم بود

* sralvani@gmail.com 
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  بازیگران عرصه حکمرانی ):1(شکل
یند خارج شد و در آحالت فر ما بتدریج و با گذشت زمان حکمرانی ازا

رجعتی به  لیاکنون و در شرایط فع .بنام دولت خالصه گردید نهادی
ی حاصل عمل بازیگران مختلفی شده ها صورت گرفته و حکمرانگذشته

 .سازندرا محقق می مراه هم و در تقابل با یکدیگر آنهاست که به
ها زدوده عنوان عمل دولت باید از ذهنهبراین شائبه حکمرانی خوب ببنا

شود و این اندیشه که برای به فعلیت درآوردن حکمرانی خوب باید 
حال که روشن شد حکمرانی  .تنهایی اقدام نماید اصالح گردددولت به

باشد دیگر خوب حاصل عمل بازیگران متعدد و متنوعی در جامعه می
ی تنهاینباید انتظار داشت که استقرار حکمرانی خوب از عهده دولت به

ی را صرفاً به دولت پیشنهاد نمود و امید هایتوان توصیهدیگر نمی .برآید
افزا بین بازیگران ط همدر چنین وضعیتی رواب .اصالح داشت بهبودی و

کننده حکمرانی خوب در و همکاری و همراهی آنان با یکدیگر تضمین
ای میان برای تحقق حکمرانی خوب پذیرش دیدگاه شبکه .جامعه است

وجود سرمایه اجتماعی در مراودات آنان و داشتن آرمان  ،بازیگران
 هایقسمت شود که درمشترک از الزامات اولیه و اساسی محسوب می

  .آتی به توضیح آنها پرداخته خواهد شد

  ای میان بازیگرانساختار شبکه -  2

ها و در های اولیه برخی حکومتگونه که قبالً اشاره شد در شکلهمان
حال حاضر در برخی کشورها مانند سوئیس و بعضی ایاالت امریکا در 

م در پرسی که نوعی دخالت مستقیم مردزمینه امور شهری و ایالتی همه
اما پس از گذشت زمان و شتاب  .باشد مرسوم استسرنوشت خودشان می

یندی به آدولت از حالت فر ،های جوامعگرفتن روند توسعه و پیچیدگی
صورت قدرتی در رأس هرم حکمرانی هشکل نهادی تغییر شکل داد و ب

جای خود را به  1عبارت دیگر مشارکت مستقیم شهروندان به .قرار گرفت
یا نظام نمایندگی داد که طی آن نهاد پارلمان یا  2غیرمستقیممشارکت 

  .]1[ گیرنده در مورد حیات شهروندان گردیدمجلس تصمیم
 آمد و با ساختاری سلسلهشمار میهدر این شرایط دولت قدرتی فائقه ب

ی و یاطالعات و دانا .کردهای زیرین خود اعمال اقتدار میراتبی به بخشم
ها در رأس هرم مشیها و خطقرار داشت و سیاستقدرت در رأس هرم 

 .چون و چرای آنها بودندهای زیرین مجریان بیگردید و بخشاتخاذ می
کرد و مراتبی نوعی جدائی میان سیاست و اجرا را القا مینگاه سلسله

جدائی و گسست میان  .دانستاولویت در دانائی را متوجه رأس هرم می
میان  ،میان ذهنیت و عینیت ،سیاست و اجرا میان ،ها و واقعیتارزش
مراتبی به موضوع حکمرانی همه ناشی از نگاه سلسله ؛بینی و اجراپیش

پذیر از آنجائی که این جدائی واقعی نبود و در عمل امکان .خوب بود
کار مناسبی برای حکمرانی توانست راهمراتبی نمیشد نگاه سلسلهنمی

  .دست دهدهخوب ب
مراتبی میان بازیگران ای و نه سلسلهای شبکهوب در رابطهحکمرانی خ
ارز و یابد و در این رابطه همه اجزا در شبکه با هم ارتباطی همتحقق می

تنوع  .هستند همه دانا .دیگری برتری نیست سطح دارند و یکی را برهم
زندگی در  .در دانائی هست اما اولویت در دانائی پذیرفته شده نیست

ها با هم زندگی ا نفی سلطه است و بازیگرانی که در حلقه شبکههشبکه
     مفاهیم با یکدیگر را  .کنندکنند تعامل و مشارکت را پیشه میمی
های دیگران کنار و تنوع هاگیرند که چگونه با تفاوتآموزند و یاد میمی

آنها در اندیشه اینکه همه را همانند خود کنند نیستند و با  .بیایند
  .گیرندها خو میها و ناهمسانیناهمانندی

هائی که ست شبکها هاحکمرانی خوب حاصل این نحوه ارتباط در شبکه
جوئی در متشکل از بازیگران مختلف در جامعه بوده و روح سلطه و برتری

حکمرانی را نشان  ای میان عناصررابطه شبکه )2(شکل  .آن وجود ندارد
  .دهدمی

گردد که از جهـت فرهنگـی و ارزشـی در    درونی می ای زمانیشبکه تفکر
مراتبـی  های آن باید تفکر سلسـله جامعه و نهاد .جامعه پذیرفته شده باشد

ای بـا  تاریخی در جوامـع دارد فرامـوش کننـد و نگـاه تـازه      ایرا که ریشه
این تغییر دشـوارترین مرحلـه    .ساختار روابط بر مبنای شبکه پیدا نمایند

درستی صـورت  هسوی شبکه است و هرگاه بهه مراتب بدر حرکت از سلسل
ای در طول زمان از آسیب در امان بوده و پایداری آن پذیرد ساختار شبکه

ساز اندیشه که تغییر فرهنگی زمینهپس از آن .خواهد ماند همواره محفوظ
ـ   فناوریبه کمک  ای گردید باید ساختارهاشبکه صـورت  ههـای جدیـد و ب
م هـ هـای ارتبـاطی بـه   و اجزاء شـبکه بـا فنـاوری   شوند  سازماندهی شبکه

یـاری ارتباطـات الکترونیـک از    ها بهشبکهدوری فیزیکی اجزای  .بپیوندند
ای و ملـی و فراملـی بـا یکـدیگر     های محلی و منطقهرود و واحدمیان می
  .]6[ شوندیمرتبط م

                                                 
1- City Process 
2- Proxy Process 
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  بازیگران عرصه حکمرانی ):2(شکل 
با هم تنها وجه مشخصه ساختار  طر داشت که روابط اجزاه خاالبته باید ب

  ای از روابط نوعی دارای شبکهها بهای نیست زیرا همه سازمانشبکه
  .باشندمی

 ،سازد ارتباطات منعطفای را از سایر متمایز میآنچه ساختار شبکه
  ساختارهای .مراتبی و ساده و سهل استغیر سلسله ،افقی ،نامتمرکز

کنند و ارتباطات خود برقرار می ای ارتباطاتی قوی بین اجزایشبکه
تخصص صرفاً مالک و  .درونی هر جزء تحت الشعاع ارتباطات بیرونی است

های مبنای ارتباط نبوده و واحدهای موجود در شبکه با یکدیگر مراوده
ای از ضوابط و ها در ساختار شبکهواحد .غیر تخصصی و عمومی دارند

دانی را در کنند و کلیو غیر قابل انعطاف دوری می موازین خشک
 اگرچه اجزای .سازندمیهای ریز گرائیها جایگزین تخصصفعالیت

باشند ولی نوع ای میهای وظیفهای دارای تفکیکساختارهای شبکه
ها از نوعی هماهنگی و ارتباطات آنها افقی بوده و علیرغم تنوع فعالیت

  .وحدت برخوردارند
مراتبی شیوه برخورد نهادهای موجود در جامعه با های سلسلههدگادر دی

کوشند گیرد و واحدهای قدرتمند میهم بر اساس قدرت شکل می
در چنین  .واحدهای دیگر را تحت تأثیر قرار داده و خود تأثیر نپذیرند

    تدریج دچار کهنگی و رکودهکنند بوضعیتی واحدهایی که تغییر نمی
     پذیرند استقالل خود را از کف هایی که صرفاً اثر میاحدشوند و ومی
 3استراتژی تعامل ،ای استراتژی مطلوباما در دیدگاه شبکه .دهندمی

   ها ضمن حفظ استقالل خود بر یکدیگر اثر بدین معنا که نهاد .است
 این رابطه تعاملی اهداف همه اجزای پذیرند و درگذارند و اثر میمی

 ایدر ساختارهای شبکه طور کلیبه .شوندای برآورده میکهسیستم شب
مراه هم وجود هتعدد و هماهنگی به ،تنوع روابط بر مبنای تعامل بوده و
  .آورندافزائی را برای کل سیستم فراهم میدارند و بدین ترتیب امکان هم

                                                 
3- Interactive 

  افزائی نهادها در حکمرانی خوبهم - 3

های دولت و و گسترده شدن فعالیتگونه که اشاره شد با پیچیده همان
تنهائی متولی توان دولت را بهو نیازهای جامعه دیگر نمی افزایش انتظارات

    های دولتدر چنین شرایطی تالش .و مسئول همه مسائل جامعه دانست
تواند پاسخگوی مراه دیگر نهادهای موجود در جامعه است که میهبه

های الزم در بدنه بود دانش و مهارتدلیل کم ها بهدولت .نیازها باشد
های بوروکراسی ،عدم انعطاف سازمانی ،منابع مالی محدود ،کارشناسی

اند و های ضروری بازماندهمدار از انجام بسیاری از فعالیتمتمرکز و قانون
   .اندخوبی احساس کردههنیاز به همکاری سایر نهادها را ب

افزائی در میان گیرد که موجد هم ای شکلگونههاین همکاری باید باما 
های عنوان یکی از ویژگیافزائی بههم .بازیگران حکمرانی خوب باشد

      یابد که بردارهای نیرو میان واحدهای زمانی تحقق می ،سیستم
در جهت خالف یکدیگر حرکت  راستا بوده ودهنده آن سیستم همتشکیل
 .دهدمی گران حکمرانی را نشانافزا میان بازیتعامل هم) 3(شکل  .نکنند

به معنای همکاری و  synergosمشتق از لغت یونانی  4افزائیواژه هم
افزائی اشاره به تعامل میان دو عامل یا بیشتر هم .همیاری با یکدیگر است

در  .که نتیجه حاصله بیشتر از جمع آن دو عامل باشد طوریهب .دارد
های بازیگران داشت که تالش توان امیدحکمرانی خوب نیز زمانی می

افزائی بر وجود روابط بین آنان هممنتج به نتیجه مطلوب گردد که عالوه
آرمان مشترک در جامعه یکی از  .ها وجود داشته باشدنیز در روابط آن

تأکید بر نقاط و  .افزائی میان بازیگران استثر در ایجاد هموکارهای مؤساز
ای یری آرمان مشترک نقش سازندهگوجوه مشترک بازیگران در شکل

      های جامعه مدنیموجود در شبکه که همانا نهادباید اجزای  .دارد
مدنظر داشته  را باشند هدفی نمائی و نهائی که حکمرانی خوب استمی

هایشان ایجاب های گوناگون که نوع فعالیتها و روشباشند و با شیوه
آن هدف مشترک تالش  کند در یک جهت واحد و برای نیل بهمی

بازیگران در  یبرای تحقق حکمرانی خوب ضرورت ندارد که همه .نمایند
شیوه و رویه یکسان باشند بلکه باید جهت و سمت و سوی یکسانی را 

  .دنبال نمایند و در عین تنوع و کثرت میانشان وحدت برقرار باشد

  سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب - 4

افزا و تضایفی بـین بـازیگران   اری و همیاری همها و همکزندگی در شبکه
 بینـی ماو اطمینان فی دهد مگر آنکه در فضای اعتمادنتیجه مطلوبی نمی

وجود سرمایه اجتماعی الزمه تحقق حکمرانی خوب از طریق  .شکل گیرد
طـور کـه قـبالً    البته همـان  .مشارکت نهادهای جامعه مدنی با دولت است

نهادها محسوب شده و در شبکه هیچ بازیگر و ذکر شد دولت خود یکی از 
  .جزئی برتری بر دیگری ندارد

                                                 
4- Synergism 
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  یافزائی میان بازیگران حکمرانهم): 3(شکل 

ها در تحقق الزامات مشیها و خطتواند با وضع سیاستدولت می
بخشی آنها در رها و اثاما اجرای این سیاست .بردارد حکمرانی خوب قدم

هائی از قبیل ویژگی .همکاری تمامی نهادهای موجود در جامعه است گرو
عدم وجود  ،شفافیت ،گزینیشایسته ،رعایت قانون ،پاسخگو بودن ،عدالت
جامه عمل نخواهد پوشید مگر آنکه همه  ...احترام به حقوق افراد و ،فساد

ی ای مبتنی بر اعتماد برای تحقق آنها سعجامعه مدنی در رابطه نهادهای
شود این برداشت که در برخی متون و نظرات مشاهده می .و اهتمام کنند

تواند عنوان تنها قدرت حاکم بر سرنوشت جامعه میآنکه دولت به مبنی بر
در دنیای امروز استنباطی ناروا و  آورنده حکمرانی خوب باشد، وجود هب

ره و اجرا نادرست از مفهوم حکمرانی خوب و قائل به جدایی سیاست از ادا
  سیاست بدون اجرا عملی نخواهد شد و مجریان در تحقق .باشدمی

نددهنده ساعی اعتماد پیو .همه نهادهای جامعه هستند ،هاسیاست
شود حکمرانی خوب به همت همه وده و موجب میبازیگران در شبکه ب

  .نهادها در جامعه استقرار پیدا کند
ه و اجزاء یک نظام اجتماعی ب سرمایه اجتماعی که از اعتماد بین افراد

    های اجزا و افراد را در درون آن ساختار تسهیلآید کنشوجود می
ها مانند سرمایه سرمایه اجتماعی استفاده از سایر سرمایه .کندمی

سازد و تحقق اهدافی را که بدون مادی و انسانی را حداکثر می ،فیزیکی
ه اجتماعی در روابط مبتنی بر سرمای .سازدپذیر نبود ممکن میآن امکان

کند و اعتماد میان افراد و اجزا یک نظام اجتماعی تجسم پیدا می
 هایی را پیدا یکدیگر دارند قابلیتبازیگران این نظام با اعتمادی که به

های آن نظام را فزون ساخته و ظرفیتا کنند که توانمندی آنها رامی
عبارت ساده سرمایه اجتماعی  هب .دهدها ارتقا مینسبت به سایر نظام

دهد از سایر نوعی اعتماد متقابل بین کنشگران است که به آنان امکان می

راحتی استفاده کنند و با ه های موجود نزد یکدیگر بمنابع و سرمایه
  .یافته را شکل دهندرشد ای سالم و همکاری و همیاری یکدیگر جامعه

  گیرینتیجه - 5

های پیشین ذکر شد حکمرانی خوب حاصل اساس آنچه در قسمت بر
های مختلف جامعه در یک شبکه از روابط تعامل نهادها و سازمان

های اهداف متعالی و آرمان .باشدمراتبی میپذیر و غیر سلسلهانعطاف
ای سازنده و متقابل رابطهواالی جامعه تحقق نخواهد یافت مگر آنکه 

دد و با سرمایه اجتماعی حاصل میان بازیگران عرصه حکمرانی برقرار گر
عبارت دیگر به .از این روابط فضای جامعه آماده تحول و رشد گردد

تنهایی نیست بلکه حکمرانی خوب تنها در گرو عملکرد بهینه دولت به
ای بین تمامی ذینفعان و کنشگران جامعه مدنی ی رابطه شبکهنتیجه
  .است

  منابع و مأخذ - 6

 تهران، . گذاری عمومیمشییند خطآفر .فتاح ،ادهزشریف .سیدمهدی ،الوانی ]1[
 .1386 .دانشگاه عالمه طباطبائی

 .نشر نی :تهران ،ترجمه منوچهر صبوری .بنیادهای نظریه اجتماعی .جیمز ،کلمن ]2[
1377. 
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