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چکیده
ویژگی سیاست عمومی در هیبت کالسیک ،اراده معطوف به قدرت از سوی
حکومتی بود که به طور اقتدارآمیز و متمرکز ،سیاستهایش را تدوین و در
جامعه تحت امر خود اجرا میکرد .با افزایش مشکالت و چالشهای نوظهور که
به گونهای پیچیده و ریزوموار بر بروز مشکالت دیگر تاثیر میگذارند،
پیچیدگی اقدامات دولت و نتایج منبعث از آن ،دوچندان شد که دولتها وادار
به تغییراتی در ماهیت سیاستگذاری عمومی خود گردیدند .این تغییر پارادایمی
که در راستای افزایش قابلیت و ارتقای عمل دولت در طراحی و اجرای
سیاستها است ،متضمن رویکردی غیرمتمرکز و شبکهای به جای تمرکزگرایی
و حکومتمحوری میباشد؛ رویکردی که جهت حل مسائل عمومی ،به جای
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«نهاد» و «برنامه»  ،بر مجموعه وسیعی از «ابزارها»ی سیاستی یا فناوریهای
اقدام عمومی ،متمرکز است .تجارب اخیر نیز ،بیشتر متمایل به موضوع
«سبدهای سیاستی» یا آرایش و تنظیم ابزارها در «آمیختههای سیاستی» هستند
که محتوای جعبه ابزاری را شکل میدهند که حکومتها میتوانند از آن ،دست
به انتخاب و ساخت سیاستهای عمومی بزنند .این مقاله با اتخاذ رویکردی
معرفتشناسانه ،روایتگر ابعاد این تغییر پاردایمی در جهت شناسایی
روش های جدید سیاستگذاری عمومی است؛ تالشی برای فهم و استنباط منطق
متاخر دانش سیاستگذاری عمومی مبتنی بر بازآفرینی نقش دولت که ظهور
اشکال جدیدی از حکمرانی شبکهای ،چندسطحی و چندذینفعی را درپی داشته
است.
واژگان کلیدی :سیاستگذاری عمومی ،پارادایم حکمرانی ،ابزارهای
سیاستگذاری ،آمیختههای سیاستی.
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مقدمه
مشکالت و چالشهایی که جوامع امروز با آنها مواجهاند ،ماهیتی شبکهای و
ریزومی یافتهاند؛ ریزوم که نام علمی ریشهگونهای از گیاهان است در شبکهای
پنهان زیر خاک گسترده میشود و در هر جا که شرایط مساعد باشد ،ساقهای بر
آن میروید؛ مفهومی کلیدی در اندیشه ژیل دلوز ( )7۸-۴7 :139۵است؛ از
دید او ،الگوی حاکم بر روندها و پدیدارهای اجتماعی ،بر خالف تصور مرسوم،
به درختی با تنه تنومند و شاخههای نحیف شباهت ندارد ،بلکه الگویی ریزوموار
دارد یعنی امری منتشر ،پراکنده ،شاخهشاخه و مرکزگریز است که به طور
موضعی و در شرایطی ویژه در قالب رخدادهایی منحصر به فرد و خاص بروز
مییابد و همواره خصلتی موقت و تعمیمناپذیر دارد .بدینترتیب ،نظامهای
سیاسی با مسائلی مواجهاند که هر کدام بر دیگری تاثیر داشته و به گونهای
متناوب؛ مشکلآفرینی و چالشزایی ،کارویژه اصلیشان است .بطوریکه ،حل
آنها بنا به ماهیتشان ،مستلزم سیاستگذاریهایی است که تعداد زیادی از
عناصر متنوع و درعین حال متعامل که رفتارشان بعضاً خاصیت ظهور ناگهانی
دارد ،در آن درگیرند .تعداد زیاد عناصر ،تعامل میان آنها ،رفتار غیرقابل کنترل
و شگفتآور ،مختصات نظامهایی هستند که به طورکلی عنوان «نظامهای
پیچیده» به خود می گیرند .معادالت خطی ،قادر به تبیین رفتار چنین نظامهایی
نیستند؛ ممکن است تغییرات کوچک پیامدهای بزرگی دربرداشته باشند و در
کمال تعجب ،تغییرات بزرگ موجب پیامدهای کوچکی شوند .بههرحال ،رفتار
چنین نظامهایی را نمیتوان با پارادایمهای متداول تبیین کرد .پارادایم
پیچیدگی که در علم پیچیدگی متجلی گشته ،یکی از خزانههای دانشی
میانرشتهای است که در پی فهم ،پیشبینی و تأثیرگذاری بر رفتار نظامهای
پیچیده است  .این علم جدید در پی حل مسائلی است که علوم قبلی قادر به
تبیین آنها نبودهاند نظیر گسستها ،نظم و نسقهای غیرخطی ،الگوهای کالن
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جمعی بجای رویدادهای خرد علی ،رهآوردها و پیشبینیهای احتمالی بجای
جبری و تغییر بجای ایستایی( .داناییفرد)1392،
در مثالی خاص از ایران ،ظهور مسائل جدیدی چون فقر فزاینده ،بیکاری،
تخریب و آلودگی زیستمحیطی ،تغییرات آب و هوایی ،شیوع بیماریهای
غیرواگیر (مثل سرطان و بیماریهای قلبی و عروقی ،دیابت و ،)...حمل و نقل
ناایمن ،چالش حمایت های چندالیه و هوشمند اجتماعی و مسائل عمومی دیگر،
شواهدی از ناپایداری توسعه هستند که ناکارآیی و اثربخشنبودن روشهای
سنتی سیاستگذاری ،متکی بر دیدگاههای حکومتی و بخشینگر را آشکار ساخته
است .این مسائل چالشزا ،ماهیتاً فراتر از مرزهای سنتی حوزههای بخشی و
وظایف اختصاصی وزرای کابینه و وزارتخانهشان و حتی فراتر از اقتدار نهادی
حکومت قرار می گیرند ،بطوریکه حل آنها نیازمند اراده و تمرکز راهبردی و
همکاری و هماهنگی به منظور دستیابی به انسجام سیاستی در برنامهریزی و
کاربست اقدامات بلندمدت کارآمد از طریق مشورت و مشارکت با جامعه
(مردم و جامعه مدنی و بازار) و گرایش در جهت ارائه خدماتی منعطف است که
پاسخگوی نیازهای محلی و شرایط مقتضی باشد.
ایده مدیریت سازمان از طریق «همکاری» و «هماهنگی» هم یکی از جریاناتی
است که در دهه های اخیر ،بر ادبیات سیاستگذاری عمومی تأثیرگذاشته و کلید
ظهور رویکردهای جدیدی برای تسهیم حکمرانی شده است .چنانکه به زیان
سازوکارهای «دستور و کنترل» و تنظیمات صرفاَ «بازارمحور» ،بیش از هرزمان
بر این واقعیت تکیه دارد که سیاستگذاری مؤثر نیازمند «همکاری»،
«هماهنگی» و «مشارکت» در درون و فراتر از مرزهای سازمانی حکومت است؛
امری که مستلزم تعامالت گسترده بین بازیگرانی است که غالباً ،پیشزمینهها و
ترجیحات ارزشی کامال متفاوتی دارند (Rhodes, 1997; Pierre & Peters,

.)2000

سیاستگذاری عمومي متاخر؛ گذار از135 ...

سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه  ،)2001( 1این تحول را اینگونه
توصیف مینماید؛
* گونه های قدیم حکمرانی (هم در بخش عمومی و هم در بخش خصوصی)
بصورت فزایندهای در حال از دست دادن کارآمدی خود هستند.
* اشکال جدید حکمرانی ،مایل به درگیرکردن طیف وسیعتری از بازیگران
فعال میباشند؛ بخصوص که به میزان فزایندهای وابسته به درگیرکردن
(مشارکت) مردم است.
* اشکال جدیدی از رهبری در حال ظهور است که بطور مستمر در حال گذار
از انحصار قدرت و تضعیف ساختارهای تصمیمگیری متمرکز باال به پایین
میباشند ).(OECD, 2001
در مقایسه با پارادایم سنتی ،پارادایم جدید حکمرانی ،بطور قابل توجهی،
رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته است .حکومت ،در واژگانی سازگار با
عملکرد پویایی ،پیچیدگی و تنوع ،بازتفسیر شده و مفهوم حکمرانی شبکهای،
چندسطحی و چندذینفعی ،برای شناسایی و توضیح الگوهای جدیدی از حل
مشکل و تصمیمگیری تکامل مییابد تا شکافهای پدیدارشده در پی شکست
اشکال سنتی مدیریت عمومی را پرکند .البته ،جهتگیری سیاستگذاری به این
سمت ،موضوع تازهای نیست و از بدو توسعه «مدیریت عمومی مدرن»  ، 2روبه
گسترش بوده تا به برجستگی زمان کنونی رسیده است که تمامی نهادها و
شاخههای حکومت ،بعالوه کسب وکارها ،انجمنها ،جوامع و افراد را دستخوش

تغییر کرده است ).(Kickbusch & Behrendt, 2013:27-60
این منطق متأخر سیاستگذاری عمومی ،دستمایه رویکرد توصیفی ـ تحلیلی این
مقاله قرار گرفته که به روش تحقیق اسنادی (Baily, k d,1994 and Scott,
)1. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD
2. Modern Public Administration
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 ،(J,1990روایتگر سیر تکاملی آن مبتنی بر تجارب منطقهای و جهانی است.
چنین روایت جدیدی از دانش سیاستگذاری عمومی درصدد است تا شبکههای
پیچیده تعامل را تصدیق کرده و تالشهای شکلگرفته برای رسیدگی به
مشکالت عمومی در چارچوب پارادایم جدید حکمرانی را توصیف کند؛ نقاط
قوت شبکهها را که میتوانند نقش بسیجگری داشته باشند را درک کرده و
درعین حال ،چالش هایی که دربردارند را به رسمیت بشناسد و در نهایت سعی
دارد تا رویکرد دستوری و متمرکز سنتی را به رویکرد حکمرانی شبکهای و
مشارکتی تغییر دهد.

فهم پارادایم در سیاستگذاری عمومی
«پارادایم سیاستگذاری» ،مفهومی معرفتشناختی و هنجاری است که امکان
مفهومیکردن دنیای سیاستگذاری را فراهم کرده و برای تجزیه و تحلیل
فرایندهای سیاستگذاری و توضیح تغییر و تحوالت سیاستی مفید میباشد .بر
اساس نظر کارسون ( ،)200۴یک پارادایم سیاستگذاری ،مدل شناختی
مشترک بین بازیگران یک جامعه خاص سیاستگذاری است که فرایند حل
مشکل را تسهیل میکند .روابط متقابل مسائل ،مشکالت ،ایدهها ،انتخابها،
منافع ،نهادها ،بازیگران ،اهداف و راهحلهای سیاستی در چارچوب یک پارادایم
میتواند معنا یابد .بنابراین ،پارادایم سیاستگذاری ،نظام معناییای را شکل
میدهد که تصمیمگیران و بازیگران سیاستگذاری را احاطه کرده و آنها را در
تفسیر واقعیتها و دالیل آن ،شناسایی و تعریف مشکالت مربوط و راهحلهای
آنها کمک میکند .به عبارتی ،از طریق شکلدادن به عناصر مفهومی،
انتخابهای سیاستی را شکل داده و فرصتهای بالقوهای را ایجاد میکند ،انواع
اقدام ها و ساختارهای نهادی و مرز بین درست و غلط و مناسب و نامناسب را
معین میکند و به سیاستگذاران کمک میکند تا واقعیات و دالیل آنها را
درک و تفسیر کنند و حقوق و رسالت سیاستگذاران را تعیین میکند Carson
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) &and et al, 2009ملک محمدی ،کمالی.)139۴ ،

بحث از پارادایمهای سیاست گذاری درواقع ،بحث درباره پویایی سیاستی است
که میتواند برای تبیین و تشریح دگرگونیها و تحوالت اساسیای که در
درازمدت در باورها ،ارزشها ،نگرشها و روشهای استدالل سیاستگذاران
درباره ماهیت مسائل و راهحلهای آنها رخ میدهد ،بکارگرفته شود .از طرفی،
فهم پارادایمی از ایدههای سیاستگذاری از ساختارهای ایدهآلی است که امکان
تداوم محتوا و گفتمان سیاستی را در طول زمان فراهم میکند & (Hogan

.(howellet, 2015: 3-60
آنگونه که هال ( )1993توضیح داده است ،نقش ایدهها ،باورها ،ارزشها و
اندیشههای بازیگران سیاستی کلیدی میباشد و دقیقا زمانی که اینها تغییر
میکند ،امکان گذار پارادایمی هم فراهم میگردد و در واقع« ،منطق
روششناختی سیاستگذاری عمومی» تغییر میکند .تغییر پارادایم
سیاستگذاری ،اغلب با تغییری آرام در روششناسی یا تجربه همراه است که
غالباً به تغییر اساسی در تفکر منجر میگردد و حتی روش سیاستگذاری و نحوه
اجرا را تغییر میدهد .با تغییر پارادایم سیاستگذاری ،تعریف از مشکل،
راهحلهای آن و زیرنظامهای سیاستگذاری نیز متحول میگردند .شدت و نوع
تغییر همیشه تدریجی و آرام نیست و گاهی نیز بنیادین و سریع رخ میدهد.
علل تغییر در محتوای سیاست نیز متفاوت بوده و به عوامل مختلفی مثل نتایج
سیاستهای قبلی ،تغییر اندیشه و طرز فکر سیاستگذاران و بازیگران و
تحوالت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مربوط است .در هرحال در بیشتر
موارد ،ترکیبی از این عوامل بر سیاستگذاری تأثیر میگذارند .(Hall, 1993:
)275-296

تغییر پارادایم سیاستگذاری ،رویدادی همیشگی و بیش از آنکه فرایندی علمی
باشد ،فرایندی جامعهشناختی است و حرکت از یک پارادایم به پارادایم دیگر،
بیشتر از استدالل علمی ،مستلزم قضاوتها و اراده سیاسی و منبع اقتدار است و
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بدلیل همین سیاسی بودن فرایند تغییر است که اغلب یک پارادایم خود را بر
دیگری تحمیل میکند .یک پارادایم سیاستگذاری ممکن است بواسطه ظهور
ناهنجاریها و تغییرات مبهم ،مورد تهدید قرار بگیرد .گرایش به آزمایش
سیاستهای جدید یا شکست سیاستهای فعلی نیز نقش مهمی در گذار
پارادایمی ایفا می کند .با ظهور مسائل جدید و غیرقابل توضیح ،پارادایم تالش
می کند تا با گسترش حوزه ،تغییرات جدید و مسائل جدید را پوشش دهد؛ اما به
تدریج ک ه دقت و انسجام فکری پارادایم تضعیف شده و پاردادایم ،دیگر قادر به
رسیدگی به ناهنجاریهای رو به گسترش و پاسخگویی به پرسشهای جدید
نیست ،اقتدار آن در مقابل پارادایم رقیب متزلزل میگردد .گذار پارادایمی
مستلزم مراحلی شامل انباشت ناهنجاریها ،شکست سیاستهای فعلی و
آزمایش سیاست های جدید است که تغییر منبع قدرت را نیز تسریع کرده و
درنتیجه رقابت گستردهتری میان پارادایمهای رقیب بوجود میآورد .چنین
رقابتی ممکن است فراتر از مرزهای حکومت و حوزه خاص سیاستی رفته و تنها
زمانی پایان گیرد که حامیان پارادایم جدید ،موقعیت برتر سیاستگذاری خود را
تضمین کرده و قادر باشند سازمان و رویههای معمول فرایند سیاستگذاری را
در نهادینهسازی پارادایم جدید ،بازتنظیم کنند ()Hall, 1993: 290-294
براساس چنین فهمی ،در ادامه تالش میشود تا یکی از مهمترین تغییرات
پارادایمی دنیای سیاستگذاری یعنی گذار از «حکومتمحوری» به «حکمرانی» و
سیر تحوالت مفهومی آن توضیح داده شود.

پارادایم حکومتمحور
همواره تمرکز اصلی مدیریت عمومی سنتی بر کارکرد «نهادهای حکومتی» و
«برنامه عمومی» بوده است .حکومت ،عهدهدار مسئولیت تمام امور و موظف به
ارائه خدمات برای مصرف جامعه مدنی و شهروندان دانسته میشود .منطق
حکومت بر حول مفهوم قدرت و تحمیل استوار است .دراینجا ،روابط حکومت
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و جامعه بصورتی یکجانبه ،اقتدارآمیز و آمرانه مبتنی بر تصمیمگیری در دفاتر
مرکزی و صدور دستور و کنترل در سلسله مراتب عمودی قدرت و اختیار
میباشد.
هرچند بعداً جرح و تعدیلهایی صورت گرفته اما همچنان «نهاد عمومی» بعنوان
واحد اصلی تحلیل است؛ تفکیک بین «عمومی» و «خصوصی» ،تمایز بین
«سیاستگذاری» و «مدیریت» ،اولویتدادن به ترسیم خطوط روشن اداری و
مسؤلیتپذیری و تأکید بر مهارتهای «دستور و کنترل» وجود دارد .چنین
ویژگیهایی ،منعکسکننده ریشههای مدیریت عمومی سنتی در عصر
ترقی خواهی برای مشروعیت بخشیدن به تالش حکومت جهت مقابله با شکست
فزآینده پدیدارشده در سیستم بازار آزاد بوده است .بههرحال ،نظریه سنتی که
توسط تیلور ،ماکس وبر ،فردریک ،تئودور ویلسون ،لوتر گولیک و دیگران
شکل گرفت ،نوعی از موسسات و نهادهای عمومی دموکراتیک را برقرار
میکند تا بر سه مشکل عمده که سالها حکومتها با آن مواجه بودند ،غلبه
نماید؛ «اختیار اداری بیش از حد»« ،جذب منافع خاص» و «ناکارامد بودن» که
برای رفع اینها ،سه راهحل بکار گرفته میشود؛
اول ،محدودکردن نهادهای اجرایی به مدیریت به جای سیاستگذاری؛
دوم ،استخدام کارکنان بر اساس شایستگی فنی؛
سوم ،مجموعهای از اصول علمی مدیریت که برای تضمین کارآمدی در هدایت
کارهای اداری طراحی شده است است (Garvey, 1993:252 and
.)Ostrom, 1989:1-50

اعوجاج در پارادایم حکومتمحور
اگرچه ایدههای نهفته در پارادایم حکومتمحور ،چارچوب کاری مناسبی را
برای توسعه دستگاه اداری فراهم کردند ،اما در عمل با شکستهایی همراه بوده
است .نقطه عطف درک چنین شکستی در دهه  1970و در پی تحقق نیافتن
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وعدههای برنامه اجتماعی «جامعه بزرگ»  1در امریکا پدیدار گردید که خود
محرک به جریان افتادن مطالعات «مکتب اجرا» گردید .نظریهپردازان اجرا که
بین «سیاستگذاری» و «مدیریت» در نظریههای سنتی ،تفکیک فرض میکردند،
بر گذار واحد تحلیل کار سیاستگذاری از «نهاد عمومی» به «برنامه عمومی
اختصاصی» تأکید داشتند و با تشویق اختصاصیشدن و واضحترشدن اهداف
برنامه ای ،توجه بیشتر به «مدیریت برنامه» را توصیه کردند که با این وجود،
روشن نیست چه توسعه مدیریتیای را دربرداشته و چگونه چنین تفاوت
نظاممندی در میان انواع زیاد برنامههای موجود ممکن است بخصوص که
پیچیدهترشدن محیط سیاستگذاری بر این ابهام افزوده است .بههرحال ،شکست
در اجرای برنامه ها در پارادایم سنتی سیاستگذاری و مدیریت عمومی و اقدامات
«دیوانساالران ردهپایین» و دیگر کنشگران سیاستی ،سالهاست که توجه
تحلیلگران را به خود جلب کرده است .همانگونه که لیپسکی ،بحث میکند؛ «
نمی توان سیاست عمومی را به بهترین شکل در مجالس مقننه یا دفاتر
دیوانساالران بلندپایه درک نمود ،زیرا در ابعاد چشمگیری ،عمالً در دفاتر شلوغ
و مواجهات روزمره کارمندان ردهپایین شکل میگیرد ،چنانکه ،تصمیمات
دیوانساالران ردهپایین ،شیوههای عملیاتیای که بنیان مینهند و ابزارهایی که
برای رویارویی با نااطمینانیها و فشارهای کاری اختراع میکنند ،به شکل
مؤثری ،به آن دسته از سیاستهای عمومیای تبدیل میشوند که اجرا میکنند.
او با نگاه به این موضوع که چگونه قوانین در سازمانها توسط کارمندان اجرا
میشود و آنها تحت چه نوع فشارهایی هستند ،درمییابد که چرا «سازمانها
عکس قوانین و اهداف خود عمل میکنند» ).(M. Lipsky, 1980:140-156
از طرفی ،با پیچیدهترشدن قابل توجه جوامع ،ناتوانی بروکراسیهای
سلسلهمراتبی حکومتهای سنتی که سازوکار غالب برای ارائة خدمات بوده
1. Great Society
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است ،در مقابله با طیف وسیعی از مسائل عمومی که فراتر از مرزبندیهای
بخشی و سطوح حکومت قرار میگیرند ،آشکار شده و بتدریج ،بخوبی روشن
گردیده است که هیچ بازیگری (حکومتی یا خصوصی) ،به تنهایی نمیتواند کلیه
اطالعات و دانش مورد نیاز را در اختیار داشته باشد؛ هیچ بازیگری نظارت
کافی برای استفاده مؤثر از ابزارها ندارد؛ هیچ بازیگری از ظرفیت بالقوه برای
سلطه بخشیدن به مدل خاصی از حکومتگری برخوردار نیست .جامعه توسط
یک مغز مرکزی مدیریت و کنترل نمیشود؛ بلکه ابزارهای کنترلی پراکنده
هستند و اطالعات در بین واحدهای عملیاتی مختلف توزیع میشوند
).(Marin, B. & Mayntz, R, 1991: 12-70

ژیل دلوز و فیلیکس گاتاری با بهرهگیری از مفهوم ریزوم ،بخوبی ورود و
خروج غیرسلسلهمراتبی و چندگانه در دستورالعمل برنامهها را نشان میدهند.
ریزوم فاقد مرکز و ردهبندی ،عاری از داللت و بدون راهبر است و برخالف
درخت بهطور نامحدود گسترش مییابد و قادر است فعل «بودن» را به چالش
گرفته و «شدن» را به نمایش بگذارد .هر نقطهای از ریزوم میتواند به هر نقطه
دیگر پیوند بخورد .در یک مجموعه ریزومی ،اموری که با همدیگر لزوماً
همرنگ و همگون نیستند کنار هم قرار میگیرند و به زایش دست میزنند.
درواقع ،تئوری ریزوم که به چندگانگی بها میدهد ،فرهنگهای گوناگون و
متعدد را به هم وصل نموده و رابطه جدید میسازد .بنابراین ،دنیایی با چنین
پیچیدگی و بهم پیوستگی دیگر نمیتواند تابآوری خود را در برابر مشکالت،
بحرانها و خواست عمومی شهروندان د ر هیبتی سنتی ،متمرکز و آمرانه فراهم
آورد (دلوز.)70-۴7 :139۵ ،
سیر تحول تاریخی حکومتها ،بخصوص تجزیه و تحلیل عملکرد جوامع مدرن
و ساختارهای نهادی آنها از دهه 19۶0تاکنون هم نشان میدهد که پاسخهای
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سنتی بخشی (سیلویی  ) 1و عمودی (باال به پایین  ،)2گرچه ممکن است هنوز هم
موفقیتهای کوتاه مدتی داشته باشند ،اما ممکن نیست بتوانند به طبیعت
سیستمیک علل مشکالت رسیدگی کنند .لذا ،نتایج چنین تجزیه و تحلیلهایی
خواستار یکپارچگی بهتر و بیشتر در حوزههای فرمولبندی مشکل ،توسعه
سیاست و اقدام است (Fischer, 2006:19-40 and Pierre, J, 2000:1-9
.(and de Leeuw & Simos, 2017:20-65

با رشد این تفکر که دیگر حکومت به تنهایی قادر به پاسخدادن به مسایل
پیچیده اداره امور عمومی نیست و ظرفیتهای حل مسأله از طریق حکومت
برای چنین وظیفهای کافی نیست و نیاز است تا جامعه مدنی ،بازار و مردم،
نقشهای مهمتری را برعهده گیرند؛ مشاهده میشود که بسیاری از حکومتها
برای تحقق اهداف عمومی و ارائه بهتر خدمات عمومی در کنار اصالحات
درونی و ارتقای قابلیت دستگاه اداری ،رو به ایجاد روابط متقابل مبتنی بر
اعتماد و همکاری و مشارکت با بنگاههای خصوصی ،انجمنها و سازمانهای
خیریه و سمنها و دیگر ذینفعان آوردهاند & M. M.,

.(Atkinson,

.)Coleman, W. D. 1989:47-67
درعین حال ،از اواخر دهه  1990و ظهور عصر ارتباطات ،شاهد افزایش
روزافزون تمایل به اصالح بخش عمومی با استفاده از فناوریهای اطالعات و
ارتباطات بودهایم .عصر جدید که با انقالب ارتباطات به جهان مجازی و دنیای
شبکهای انجامیده و اینترنت که با فشردهکردن زمان و مکان تاریخی و کنارهم
قراردادن آگاهیهای گوناگون ،شبکهای درهم تنیده از اطالعات ایجاد کرده
است ،ترسیمکننده فضای پویا و سرزنده ریزومی در نظریه دلوز (-۴7 :139۵
 )70است که با مجازیسازی و بیمکانی همراه میباشد .چنین ،اشکال متغیر و
1. Silo-ed
2. Top-down
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پویایی از فناوری ،چشماندازها و مسایل تحلیلی تازهای (مثل دولت الکترونیک
و )...را پیش روی حکومتها و دیدگاه سنتی مدیریت عمومی گذشته است.
در تقابل با اعوجاج پدیدارشده در پارادایم حکومتمحور ،این پــارادایم نیــز بــه
تحول و گسترش حوزه خود ،جهت پوشــش تغییــرات و مســائل جدیــد اهتمــام
ورزیده که در سطحی انتزاعی ،چشمانداز این تحوالت با جستجوی راهحلهــا در
مواردی از این قبیل همراه بوده است:
 «تفکر سیستمی» و «علم پیچیدگی»؛ تفکیک مشکالت با عنوان «شرور/بغرنج»« ،1آشفته» ،2یا «مبهم»3؛ برای سیاستگذاری ،این اصطالحات به دیدگاههایی از این دست برگرداندهشدهاند« :کل حکومت» « ، ۴حکومتبهم متصل» « ، ۵حکومت جامع»  ۶و
«حکومت افقی»7؛
 در شرایط عملی (یعنی مداخلهای خاص) نیز شاهد ظهور اصطالحاتی مانند:اقدام «استراتژیک» « ، ۸جامع» « ، 9چندبخشی»  10یا «بینبخشی»  11هستیم
(de Leeuw, Simos, 2017: 20-65 and Carey, 2016: 25-46
and Carey & Crammond, 2015: 1020-1029 and Pollitt,
.)2003: 34-49

دی لیو و سیموس ( ،)۶۵-20 :2017اظهار میدارند که در ادبیات علمی شاهد
تالشهای مهمی برای تفکیک و پیوند بین این اصطالحات هستیم.
با همه این تالشهای صورتگرفته برای گسترش حوزه پارادایمی و ارتقای
قابلیت حکومت ،اما انباشت ناهنجاریها ،شکست سیاستها و ناتوانی این
1. Wicked
2. Messy
3. Fuzzy
4. Whole of Government
5. Joined-Up Government
6. Integral Government
7. Horizontal Government
8. Strategic
9. Comprehensive
10. Multi-sectoral
11. Intersectoral
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پارادایم در رسیدگی و پاسخگویی به پرسشهای جدید ،سبب شده تا انسجام
فکری و اقتدار آن متزلزل گردد و حکمرانی بعنوان پارادایم رقیب ظاهر گردد.

گذار به پارادایم حکمرانی
گذار از پارادایم حکومتمحور به پارادایم حکمرانی ،یکی از مهمترین تحوالت
نظری در علوم سیاسی و جامعهشناسی است که از اواخر قرن بیستم تاکنون رخ
داده است ) .(Fischer, 2006: 19-40 and Pierre, 2000:1-9این گذار از
سادگی به پیچیدگی سیاستگذاری عمومی ،خود منعکس کننده گذارهای
پارادایمی گستردهتر در دیدگاههای فلسفی و تغییر و تحوالت در جامعه است؛
از قبیل :تحوالت فلسفی بعد دهه 70میالدی و ظهور نگرش ریزومی در اندیشه
ژیل دلوز که فهم و تفسیر از پدیدههای اجتماعی را دگرگون ساخت ،ظهور
مدیریتگرایی 1و نئولیبرالیسم در حکومت (برای مثال ،توصیه به «رهبریکردن
و نه پاروزدن» « ، 2اختیاردادن به مدیران تا مدیریت کنند»« ،تفکیک خریدار و
ارائهکننده»  3و «تمرکز بر نتایج» و غیره) که خود منجربه گذار در جهت
مقرراتزدایی  ، ۴کوچکسازی حکومت ،سرمایهگذاری مبتنی بر نتایج /
خروجی  ، ۵ارزیابی مبتنی بر عملکرد  ، ۶گردید .همچنین ،گذار ایدئولوژیکی به
سمت بازار که به حکومتها اجازه داد تا با اتخاذ مدیریت قرارداد (به جای ارائه
خدمت) بعنوان هسته کسب و کار حکومتی ،مخاطرات مالی و سیاسی را
واگذار کنند .همزمان ،جنبشهای اجتماعی هم خواهان مشارکت بیشتر،
شفافیت و پاسخگویی در تصمیمگیریهای سیاستی شدند .عالوه براینها ،بدلیل
افزایش پیچیدگی در اقتصاد و جامعه ،این مهم به رسمیت شناخته شده است که
1. Managerialism
2. Steering, Not rowing
3. Purchaser / Provider Separation
4. Deregulation
5. Output / Outcome-based Funding
6. Performance-based Evaluation
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بایستی به جای تکیه صرف بر قدرت و منابع حکومتی ،ظرفیت جمعی بزرگتری
(از قبیل بخش خصوصی و جامعه مدنی) را برای انجام کارها بکار گرفت
(هارت )۶0-11 :1392 ،و ). ( McQueen et al, 2012:85-140
دراینجا ،فهم عمیقتر تفکر ریزومی به عنوان یکی از بنیانهای منطق حکمرانی،
از اهمیت بسزایی برخوردار است .از دید دلوز ،ارتباط و الگوی حاکم بر روندها
و پدیدهها ،بر خالف تصور مرسوم به درختی با تنه تنومند و شاخههای نحیف
شباهت ندارد ،بلکه الگویی ریزوموار دارد .این نگرش در برابر دیدگاه کالسیک
افالطونی قرار میگیرد که به سلسلهمراتبی از مفاهیم و روندها و علل معتقد
است که مفاهیم و امور حاشیهای ،جزئی و سطحی را به ساختارهایی عمیق،
عمومی و مرکزی متصل میسازند .این تمایز عمیق -سطحی و مرکزی-
حاشیهای ،در دیدگاه فوکو نیز آماج نقد بوده که در نظریه دلوز ،تا حدودی به
الهام از راهبردهای شالودهشکنانه دریدا ،موقعیتی مرکزی یافته است (دلوز،
.)۴7-70 :139۵

مفهوم مهم دیگر ،دراندیشه دلوز ،قلمروزایی -قلمروزدایی است که همچون
جفت متضاد معنایی بکار گرفته میشود .قلمروزایی ،روندی است که با ایجاد
ساختارهای درختگونه به شکلی موضعی ،گروه ،نهاد ،هویت و پیکرههایی
عمومی و فراگیر از این دست را ایجاد میکند .در جریان این روند ،عناصر با
هم تلفیق شده و اجزا در هم ذوب میگردند و کلی برتر به مثابه سیستمی
پیچیده ،پدید میآورند که باید مرزهای خویش را با جهان خارج تعیین کند اما،
با دستگاهی بغرنج برای رمزگذرای این مرز ،مواجه است .این روند ،با وجود
شباهتی که با ساختارهای درختی دارد ،اما از اصالت و سنگینی موردنظر
اندیشمندان کالسیک بیبهره است .لذا ،دلوز حتی این درختوارههای کلگرا و
حائز قلمرو را نیز اموری مقطعی ،موقت و موضعی میداند .قلمروزدایی،
واژگونه قلمروزایی است .این روندی است که از نوسان میان دو مفهوم مرکز و
حاشیه پدید میآید .قلمروزدایی فرآیندی مرکزگریز است و رمزگذاریهای
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حافظ تمایز سیستم و محیط را به طور مستمر نقض میکند .در عین حال ،نوعی
میل به مرکز در شرایط قلمروزدایی هم دیده میشود که از مقاومت عناصر
سیستم در برابر فروپاشی حکایت میکند (دیو.)120-1 :139۶ ،
براین اساس ،این تفکر ،هویتی چند شبکهای برای انسان مدرن به ارمغان آورده
است .هویتی که خود را بسیار و به تکرار میشکند و دوباره پیوند برقرار
میکند .در واقع ریزومها مابین تفکرات خطی قرار گرفته و آنها را به هم
مرتبط میکنند .لذا ،در نگرش ریزومی ،هر تفکر پایانش آغاز تفکر دیگر است
و نمیتوان برای آن آغاز یا پایانی قائل شد .که بدینترتیب ،ظهور پارادایم
حکمرانی به معنی پایان پارادایم حکومتمحور نیست بلکه صرفاً گذاریست به
آغازی دیگر (هارت ۶0-11 :1392 ،و دیو.)120-1 :139۶ ،
گایدنه و همکاران ( )2012که چگونگی پدیدار شدن مفهوم حکمرانی را بطور
جامع بررسی کردهاند ،نیز تمرکز بر حکمرانی را مکمل مطالعات حکومت
خوانده و آنرا نشأتگرفته از فهم تصفیهشدهتری از دامنه و طبیعت «دولت
رفاه» می دانند که به تقارب با این ایده منجر شده است که« :حکومتی که بوسیله
سیاستمداران مقتدر هدایت میگردد لزوما ،بهترین ترتیبات منطقی نیست»
). (Geidne et al, 2012: 305-322

مفهوم حکمرانی ،هنوز هم مفهومی در حال تکامل میباشد و تعاریف متنوعی را
درپی داشته است .استوکر ( )2۸-17 :199۸استدالل میکند؛ علیرغم نبود
تعریفی روشن از حکمرانی ،اجماعی درباره نسبتدادن آن به توسعه سبکهای
حکمرانیای که مرزهای بین و درون بخشهای عمومی و خصوصی را
درمینوردد ،وجود د ارد .بدین ترتیب ،حکمرانی بعنوان رویکردی چندبعدی و
وابسته به متن ،تعبیر میگردد .استوکر ،به چند خصلت کلیدی حکمرانی اشاره
میکند:
• مؤسسات و بازیگرانی درون و بیرون حکومت؛
• شبکه خودحکمران (مستقل) بازیگران؛
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• تعادل حق و مسؤلیت برای همه شرکتکنندگان در فرایند؛
• وابستگی قدرت بین مؤسسات با قوانین تجاری تعیین شده برای مدیریت
روابط؛
• ظرفیت انجام کارها وابسته به کنترل سلسله مراتبی نیست؛
• گذار از هدایت آمرانه حکومت (مبتنی بر بروکراسی فرمانبردار) به مذاکره
و اجماع میان ذینفعان.
بانک جهانی ،حکمرانی را بعنوان سبکی که در آن قدرت در مدیریت منابع
اجتماعی و اقتصادی یک کشور استعمال میگردد ،میبیند (World Bank,
 .(1992دانشگاهیان رویکردی انتزاعیتر را اتخاذ کردهاند که به روشهای
مختلفی با هر دو بعد ساختار و اقدام مرتبط میشود (به معنی ترویج اقدام
جمعی و ارائه راهحلهای جمعی یا بصورت خودسازماندهی و شبکههای
بینبخشی که بهم مرتبطاند) .جهتگیری این روند در نظریههای پستمدرن به
خوبی منعکس گردیده است و حکمرانی ،فرایند برهمکنش مستمر بین ذینفعان
درون و بیرون ساختارهای رسمی حکومت تعریف میگردد که تنوعی از
چارچوبها را از طریق موضوعاتی که به نظر میرسد نیازمند پاسخهای مورد
ارزیابی هستند ،به ارمغان میآورد (.)Colebatch, 2002: 417-435
حکمرانی با تنوع ،پویایی و پیچیدگی سیستمهای اجتماعی سروکار دارد یا به
طورسادهتر ،روش مدیریتکردن جریان رویدادها در سیستم پیچیده اجتماعی
است ) .)Burris et all, 2005: 6-10حکمرانی ،وسیله تعامل و شبکهسازی
بازیگران و اهداف اغلب متضادشان و ابزارهایی که برای حل مسائل اجتماعی
انتخاب میگردند و برای خلق فرصتهای اجتماعی در درون یک قلمرو خاص،
میباشد .درواقع ،حکمرانی فرایندی است که از طریق آن حکومتها با
سازمان های اجتماعی دیگر تعامل کرده ،با شهروندان مرتبط شده و در دنیایی
پیچیده و بهمپیوسته تصمیمگیری میکنند .حکمرانی ،متأثر از بازیگران،
هنجارهای چندگانه و وابسته به متن و رفتار گروهها یا افرادی است که بطور
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همزمان ،عمل در مسیرهای رسمی و غیررسمی را دنبال میکنند .اما بواسطه
دارابودن روش های متعدد و فراوانی که با آن ،افراد و نهادها (عمومی و
خصوصی) امور مشترکشان را مدیریت میکنند ،با سیستمهای سیاسی فرق
دارد (Graham, 2003:1-5 and Prno & Slocombe, 2012: 346-357
).and Commission on Global Governance, 1995:235

مؤلفههایی چون نقش و اقتدار حکومت ،ارتباط سیاستگذاریهای محلی ،ملی،
منطقهای و جهانی و نقش ذینفعان در سیاستگذاریهای عمومی ،موضوعات
عمدهای هستند که در ادبیات حکمرانی بحث میشود .اساساً این ادبیات،
الگوهای تسهیم قدرت را بررسی کرده و روابط بین سازمانها و متن آنها ،بین
بخشها و حوزههای سیاستی ،بین حکومتها ،بین نهادهای حکومتی و
غیرحکومتی و از همه مهمتر ،بین و درون شبکههایی که در درون این
گروهبندیها عمل میکنند ،مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد (الوز و هاجر،
.)۵0۸-۵27 :1393

چنین تشریک قدرتی در حکمرانی ،منجر به ظهور رویکردهای «چندسطحی» ، 1
«چندذینفعی»  2و «کل حکومت  » 3گردیده است .این سه رویکرد ،در ترکیب با
چهارمین رویکرد که «کل جامعه  » ۴خوانده میشود ،غالبا با هم استفاده
میگردند .این چهار رویکرد حکمرانی ،همدیگر را کامل کرده و طی دورههای
تغییر سیاستی ،به روشهای بسیار مختلفی جهت ارتقای قابلیت و افزایش
ظرفیت حل مشکل حکومت ،ترکیب و انطباق یافتهاند & (Kickbusch
 .(Gleicher, 2012:16یک نشریه کانادایی این بحث را با توضیحی از
«حکمرانییکپارچه» ( ۵نشأت گرفته از استرالیا) اینگونه شرح میدهد:
1. Multilevel
2. Multistakeholder
3. Whole of Government
4. Whole of Society
5. Integrated Governance
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«...حکمرانی یکپارچه ،ساختار روابط رسمی و غیررسمی برای مدیریت امور از
طریق رویکردهای مشارکتی (بهم متصل) است که ممکن است بین نهادهای
حکومتی یا در میان سطوح حکومت (ملی ،ایالتی ،محلی) و/یا بخش
غیرحکومتی باشد» ) .(Gagnon & Kouri, 2008:1-3این تعریف ،اصول
اساسیای که محرک پاسخهای سیاستی و مداخله در زمینه مسائل پیچیده
سیستمی در عرصه عمومی هستند را توصیف میکند .مثل؛ توسعه سالمت و
عدالت از طریق رویکردهای مشارکتی با ترویج گفتمانهای «سیاستهای
عمومی سالم» « ، 1سالمت برای همه ،همه برای سالمت» و «سالمت در همه
سیاستها».2
«حکمرانی افقی» « ، 3حکمرانیشبکهای» « ، ۴فراحکمرانی» « ، ۵حکمرانی بدون
حکومت»  ۶و «حکومت غیرمتعارف»  ، 7اصطالحات دیگری هستند که در توسعه
پارادایم حکمرانی پدیدار شدهاند ( .)Kickbusch & Gleicher, 2012:27
حکمرانی افقی که بصورتی چترگونه ،طیفی از رویکردها برای توسعه سیاستی،
موضوعات ارائه خدمت و کارکردهای مدیریتی را پوشش میدهد ،خود به نوعی
بسترساز ظهور اشکال دیگری از حکومت و حکمرانی گردیده است .این
اصطالح ،از روند برونسپاری ارائه خدمات عمومی به بخشهای خصوصی و
غیرانتفاعی در قالب قرارداد که یک ویژگی مدیریت عمومی جدید از
دهه 19۸0میالدی میباشد ،تکامل یافته که در طی سالها ،تحت نامهای
مختلفی ظاهر و متحول شده است؛ مثل« ،اقدامات بین وزارتی» « ،۸ائتالفها» ،9
1. Healthy Public Policy
2. Health in All Policies
3. Horizontal Governance
4. Network Governance
5. Meta-governance
6. Governance without Government
7. Hollowed-out State
8. Interdepartmental Actions
9. Alliances
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«سرمایهگذاری مشترک»« ،1اقدامهای مشترک» 2و بویژه «شراکت» .3حکمرانی
افقی ،رهبری سلسله مراتبی را با «همکاری»« ،هماهنگی»« ،مشارکت»،
«مسؤلیت پذیری مشترک» برای تصمیمات و نتایج و تمایل به کار از طریق
«مذاکره» و «اجماع» ،جایگزین میکند (Bourgault, & Lapierre,
.(2000:17 and Phillips, S, 2006:15

شبکه ،بعنوان ابزاری مفهومی است که برای درک رابطه افقی (در مقابل
عمودی) بکار میرود و به شدت مشارکتکنندگان را در سیستمهای فرعی و
کمیتههای سیاستگذاری با یکدیگر پیوند میدهد .شبکههای سیاستی،
مجموعهای از پیوندهای رسمی و غیررسمی نهادی هستند که بین بازیگران
حکومتی و دیگر بازیگران حول باورها و منافع مشترک در سیاستگذاری
شکل میگیرند ،اگرچه درباره این عالیق به شکلی بیپایان مذاکره میشود ،اما
این بازیگران ،مستقل بوده و سیاست ،حاصل تعامل بین آنها است .در واقع،
ریشههای حکمرانی شبکهای در تحلیل تقسیم قدرت بین بازیگران حکومتی و
خصوصی و بیش از همه بین اتحادیههای کارگری و تجاری و اصناف و
حکومت در سیاستگذاری اقتصادی نهفته است (Rhodes, 1997:193 and
.Atkinson (&Coleman, 1989: 50-62

ایده شبکه سیاستی تا حدودی در تکثرگرایی امریکایی و ادبیات حکومت ملی و
زیرملی نهفته است .ریپلی و فرانکلین ،زیرحکومتها را اینگونه تعریف
میکنند؛ «خوشههایی از افراد که به صورتی مؤثر اغلب تصمیمات عادی در هر
کدام از حوزههای سیاستگذاری را اتخاذ میکنند» .ساالمون ،در بررسی جامعی
که درباره ابزارهای در دسترس حکمرانی جدید امریکایی ارائه داده ،بر ماهیت
مشارکتی حکمرانی مدرن و ضرورت گذار از مدیریت سنتی سلسله مراتبی و
1. Joint Ventures
2. Co-actions
3. Partnerships
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دستور و کنترل به مدیریت توانمندساز و غیرمستقیم شبکهها تأکید میکند که
دیدگاهی ابزاری به مدیریت شبکهها است؛ اگرچه ،یادگیری مهارتهای مدیریت
غیرمستقیم برای بکارگیری ابزار شبکه ،خود چالشی بزرگ است (Salamon
L. M, 2002: 210 and Agranoff, R. 2003:7-13 and Mandell,

.)2002: 45

در ادبیات اروپایی ،شبکهها کمتر بر زیرحکومتها و بیشتر بر تحلیل روابط بین
سازمانی تمرکز گردیده است .روابط ساختاری بین نهادهای سیاسی به عنوان
عُنصر حیاتی در یک شبکه سیاستی و نه روابط فردی بین افراد فعال در این
نهادها ،دیده شده است .در سادهترین بیان استدالل میشود که «یک سازمان
متمرکز تالش می کند تا با استفاده از یک یا چند راهبرد ،وابستگان خود را
مدیریت کند و سازمان های دیگر در این شبکه به همین شکل درگیر هستند».
یک شبکه «پیچیده و پویا است؛ روابط متعدد و همپوشانی وجود داشته و
وضعیت هرکدام از آنها کم یا زیاد ،به شرایط دیگران بستگی دارد» (رودز،
 .)۵2۸-۵۵۸ :1993گسترش شبکهها و اعتراف به اینکه توانایی حکومت را
برای اقدام یکجانبه محدود میسازند ،موجب گردیده تا این مفهوم از حالت
استعارهای یا محلی برای بحثهای نظری محرمانه خارج شده و با انجام
تحقیقاتی درباره نحوه مدیریت شبکهها ،به بحث روز اصالح مدیریت بخش
حکومتی تبدیل گردد .این هدف رویکردهای «حکومت بهم پیوسته» و «کل
حکومت» است .ادبیات مدیریت شبکهها بعنوان ابزار حکمرانی ،هم در امریکا و
هم در اروپا به سرعت در حال رشد است ).(Powell, 1990: 295-336
پاول ( ،)1990چند مشخصه برای تمــایز «شــبکههــا» از «بازارهــا» و «سلســله
مراتب سازمانی» ،معرفی میکند:
• همکاری میتواند در بلندمدت و به شکل ترتیباتی کارامد تداوم یابد؛
• شبکهها انگیزهای برای یادگیری و انتشار اطالعات خلق میکنند و بنابراین
به ایدهها امکان میدهند تا به سرعت به عمل تبدیل شوند؛
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• زمانی که منابع متغییر هستند و محیط نامطمئن است کیفیت بازبودن
شبکهها بیشترین سودمندی را دارد؛
• شبکهها ابزارهایی کامال ملموس برای استفاده و ارتقای داراییهای نامرئی
مانند دانش ضمنی و ابداع فنی هستند.
مقررات کنترل تنباکو ،یکی از بهترین نمونههای حکمرانی از طریق شبکهها و
تعامل است که بطورکامل وابسته به یک هسته سلسله مراتبی باال به پایین از
قوانین و توافقات تنظیمی می باشد که در اینجا ،گذر از ماهیت محلی مسائل،
راهحلها و افزایش انتشار آنها به سطوح منطقهای ،ملی و بینالملل ،محرک
حرکت به سمت اشکال ترکیبیتر و چندسطحی حکمرانی است (Kickbusch
.(& Gleicher, 2012:13 and Zürn, 2010:731

بدین ترتیب ،میبینیم که پارادایم جدید حکمرانی ،بر تاریخ غنیای از تفکر،
تجربه گذشته ،تغییر و ترکیب عناصر جدید استوار شده و تقریبا جایگزین همه
آن چیزی میشود که در مدیریت عمومی سنتی غالب بوده است .این سنتز
جدید ،پنج مفهوم کلیدی در بطن خود دارد که آن را از رویکرد سنتی
حکومتمحور مدیریت عمومی جدا میکند .چگونگی این تمایز و ارتباط ،در
جدول زیر نشان داده شده است.)Lester, 2001:1611( :
جدول .1پارادایم جدید حکمرانی
پارادایم حکومت محور (سنتی)

پارادایم حکمرانی (جدید)

برنامه /نهاد (آژانس)

ابزار

سلسله مراتب

شبکه

عمومی در برابر خصوصی

عمومی با خصوصی

دستور و کنترل
مهارهای مدیریتی

مذاکره و اقناع
مهارتهای توانمندسازی
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ابزارهای سیاستگذاری
در قلب پارادایم حکمرانی ،گذاری در «واحد تحلیل» ،از «نهاد عمومی»  1یا
«برنامه عمومی اختصاصی»  ، 2به «ابزارها»  3و «سازوکارهای»  ۴مشخص دیده
میشود که از طریق آنها اهداف عمومی پیگیری میگردد .مطالعه ابزارها که در
طول چند دهه گذشته ،در سراسر مراحل مختلف ساخت نظریههای علمی-
اجتماعی ،توسعه یافته است ،اکنون سهم بزرگی در دانش تدوین و طراحی
سیاست دارد .اصطالحات دیگری هم در مطالعات سیاستگذاری برای توصیف
این پدیده بکار می روند از قبیل؛ «ابزارهای سیاستگذاری»« ،ابزارهای
حکمرانی»« ،ابزارهای حکومت» یا «فناوریهای اقدام عمومی» (Lester,
.)2001:1611 & Prno & Slocombe, 2012:346

اساس این رویکرد ،بر این فکر استوار است که گروه کثیری از نهادها و
برنامههای مختلف حکومتی در واقع مشمول تعداد محدودتری از «ابزارها» یا
«سازوکارهای» اقدام هستند که صرفنظر از حوزهای که در آن بکارگرفته
میشوند ،خصائل مشترکی را به نمایش میگذارند .در میان دیگر عوامل ،این
ابزارها هستند که تعیینکننده بازیگران و قواعد بازی آنها میباشند؛ بازیگرانی
که بخشی از شاکله همه فرایندهای اجرایی مهم میباشند و برنامههای تصویب
شده را پیگیری می کنند .ابزارها ،نقشی که این بازیگران ایفا خواهند کرد را
تعیین می کنند .از آنجاییکه ،این بازیگران مختلف ،چشماندازها ،اخالقیات،
استانداردهای عملکردی ،روشها ،مهارتها و انگیزههای خاص خودشان را
دارند ،بنابراین ،انتخاب ابزارها ،بدلیل نقش در تعیین بازیگران ،نتیجه فرایندها
را بطورقابل توجهی تعیین میکند .این همان دلیلی است که چرا تمرکز بر
1. Public Agency
2. Individual Public Program
3. Tools
4. Instruments
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بینش مطالعات اجرا ،در عمل کار نمیکند ولی« ،تمرکز ابزاری» حکمرانی
جدید کار میکن د ،چراکه فرایند طراحی برنامه با تصویب قانونی پایان نمییابد
بلکه در مرحله اجرا نیز ادامه پیدا میکند .در این شرایط ،منطقی است ،تمرکز
توجه بر تصمیماتی باشد که بازیگران را شکل میدهند ،بازیگرانی که نقشهای
مهمی در این مرحله از فرایندها دارند .بنابراین ،با گذار تمرکز از نهادها یا
برنامهها به ابزارهای زیربنایی در حکمرانی که برنامهها و نهادها را هم دربر
می گیرد ،راهی برای مدیریت فرایندهای پس از تصویب که ادبیات اجرا بعنوان
امر مهم و حیاتی معرفی میکند ،ارائه میگردد .انتخاب ابزارها ،فرایندهای اجرا
را بطور قابل توجهی شکل داده و بنابراین بر نتایج آن تأثیر میگذارد .به همین
دلیل ،انتخاب ابزار ،فقط تصمیمی فنی نیست در عوض ،اینگونه تصمیمات،
عمیقا سیاسی هستند؛ چراکه به برخی بازیگران و برخی دیدگاهها در تعیین
اینکه چگونه سیاستها اجرا خواهند گردید ،مزیت میدهند .این موضوع،
بخصوص با توجه به درجه شهودی که ادبیات اجرا برای این مرحله از فرایند
توصیه می کند ،حیاتی است .انتخاب ابزار در تعیین اینکه این شهود چگونه باید
بکار گرفته شود و در نتیجه کدام منافع برتری بیشتری خواهند داشت ،کمک
میکند .به همین دلیل ،انتخاب ابزار ،بخش محوری نبرد سیاسی است که
برنامههای عمومی را شکل میدهد .با این وجود ،اینگونه انتخابها کامال آزاد
نیستند ،بلکه بطورقابل توجهی توسط هنجارهای فرهنگی و تمایالت
ایدئولوژیکی شکل میگیرند و به نوبه خود بر نگرشهای عمومی نسبت به
حکومت تأثیر میگذارند .در اینجا ،بحث در تکنیکهای مناسب مداخالت
اجتماعی ،هسته اصلی گفتمان سیاسی است (Howlett, M & Mukherjee I,
).2017:60

اگرچه انتخاب ابزارها انتخابی سیاسی است اما بعنوان انتخابهای عملیاتی هم،
پیامدهایی مهم برای مدیریت امور عمومی دارد .ابزارهای مختلف ،دربرگیرنده
وظایف مدیریتی گوناگونی هستند و بنابرین ،نیازمند دانش و مهارتهای
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مدیریتی گوناگون هم می باشند .مثال ،عملیات یک برنامه کمک هزینه ،بطور
قابل توجهی ،متفاوت از عملیات یک برنامه تنظیمی است و این به نوبه خود
متفاوت از عملیات ارائه کوپن است .بنابراین ،هرقدرهم که مهارتهای کلی
مدیریت عمومی وجود داشته باشد ،اما باید با مهارتهای مختص ابزارهای
مختلفی که بکارگرفته میشوند تکمیل گردد تا برنامههای عمومی اثربخش
باشند؛ این نیازمند ادبیات و نوعی خاصی از آموزش است که به ویژگیهای
ابزارهای مختلف مجهز باشد که ادبیات حکمرانی تدارک چنین چیزی را دنبال
میکند .در واقع ،همراه با جایگزینی شبکههای پیچیده سازمانها و بازیگران به
جای سلسله مراتب سفت و سخت قدیمی جهت حل مسائل عمومی ،نیاز به
مهارتهای توانمندسازی جایگزین مهارتهای ساده مدیریتی ،برای مواجهه با
نتایج وابستگی متقابل میگردد .(Salamon, 2002:215 and Lester,
.)2001:1611

تکثیر ابزارهای حکمرانی ،الزمه رویکرد جدید به حل مسائل عمومی است .فراتر
از سادهسازی وظیفه حل مسائل عمومی ،تکثیر ابزارها بطور قابل توجهی پیچیده
است ،بویژه وقتیکه گستره وسیعی از گزینهها را در اختیار میگذارد و تجمیع
منابع را به ارمغان میآورد و همه اینها ،توسعه مجموعه نظاممندی از اطالعات
درباره پویایی و ویژگیهای ابزارهای گوناگون اقدام عمومی را ضروریتر
میسازد ( .)Prno & Slocombe, 2012:346چنین چشمانداز پیچیدهای از
تحلیل ،انتخاب و کاربرد سازوکارها و ابزارهای اجرای سیاست ،محور مطالعه،
درک و تحلیل و دغدغهای کلیدی در طراحی سیاست است .انتخاب ابزار ،از این
دیدگاه تا حدی همان ساخت سیاست عمومی است .درک و تجزیه و تحلیل و
انتخاب ابزارهای بالقوه ،شامل فعالیتهای اجرایی و تأثیرات آنها ،دغدغه محوری
مطالعات طراحی سیاست است .در اینجا ،پرسش از اینکه طراحی سیاست چیست
و طراحان سیاست چه کسانی هستند ،مهم است .طراحی سیاست هم فعل است و
هم اسم ،چراکه مطالعات طراحی همیشه هم به فرایند طراحی و هم به خود طراحی
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توجه داشتهاند .چارلز اندرسون ،اظهار میدارد« :طراحی سیاست (فعل) در واقع
معادل با «سیاستمداری» 1یا عمل حکومت بعنوان «هنر ممکن» 2است .همیشه این
به معنی سبکی از انتخاب گزینههای ممکنی است که توسط یک متن فرهنگی یا
موقعیت تاریخی معین عرضه میگردد .بواسطه این نقطه قوت است که نهادها و
روشهای حکومت تبدیل به سازوبرگی برای رهبران آن ،در شکل دادن مسیر
اقتصادی و اجتماعی ،جهت حل مشکالت عمومی بوسیله جامعه میشود»
).(Anderson, C. W, 1971: 117-131

لیندر و پتر ،درک مبنایی واژه طراحی را برای دانشمندان و طراحان سیاستی
حیاتی می دانند .آنها معتقدند درجایی که مشکل؛ یک مورد مکانیکی ،معماری یا
اداری است ،منطق طراحی اساساً مشابه است .ایده این است ابزاری بسازیم که
به سبک دلخواه کار کند .چیزی که طراحان سیاستی خلق میکنند؛ درواقع،
گزینههای جایگزین سیاستی برای چگونگی اقدام حکومتها بر روی یک
مشکل تعریف شده است .این گزینههای جایگزین ،مرکب از مجموعههای
مختلف عناصر سیاستی شامل آرمانها  3و اهداف  ۴سیاستی و مقاصد ،همچنین
سازوکارهای سیاستی ابزارها و کالیبریشن  ۵یا تنظیم آنها میباشد .درحالیکه،
همه این عناصر سیاستی در یک طرح به خوبی فکرشده ارائه میشوند،
سازوکارهای سیاستی ،بطور خاصی در این فرایند مهم هستند زیرا آنها
تکنیک های واقعی هستند که از طریق آنها دستیابی به اهداف سیاستی محقق
میگردد .بنابراین این ابزارها جایگاه ویژهای در مالحظات و مطالعات طراحی
سیاست دارند چراکه ،باهم بکارگرفته شده و محتوای جعبهابزاری را شکل
میدهند که حکومتها بایستی از آن ،دست به انتخاب و ساخت سیاستهای
عمومی بزنند (Howlett, 2014a: 281 and Salamon 1981:255
1. Statecraft
2. The Art of the Possible
3. Goals
4. Objectives
5. calibration
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& and Howlett & Cashore 2009:33 and Linder
).)Peters,1988:738

در متن مشکالت سیاستی ،طراحی دربرگیرنده هم فرایندهای نظاممند برای
تولید استراتژیهای اساسی و هم چارچوبی برای مقایسه آنها است .بررسی
مشکالت از منظر طراحی ،روشی سازندهتر برای سازماندهی تفکر و تالشهای
تحلیلی ارائه میدهد .ایجاد یک فهرست موجودی از ظرفیتها و منابع عمومی
بالقوه که ممکن است مرتبط با هر وضعیت حل مسأله باشند ،یک فعالیت
کلیدی در مطالعات طرا حی سیاست و موردی است که در چند دهه گذشته
توجه زیاد دانشمندان را به خود جلب کرده است (Howlett, 2014b:187
.(and Anderson, J.E, 1975:124

به هرحال ،طراحی سیاست بعنوان یک حوزه تحقیق در مطالعات
سیاستگذاری ،به بیان هاولت دارای تاریخی شطرنجی بوده است؛ پس از آغاز
امیدبخش در دهههای  1970تا  ،19۸0این عرصه در دهههای  1990و،2000
پژمرده شده و مطالعات سیاستگذاری متمرکز بر تأثیر نتایج سیاستی تغییرات
بزرگ در اجتماع و محیط بینالملل میشود .در این دوره ،مطالعات حکمرانی و
جهانی شدن ،با بحث ترویج ابزارهای (شبکهای) حکمرانی و بازار ،نگرانیهای
مربوط به طراحی های سنتی را نادیده گرفتند .با این حال ،کارهای اخیر ،دوباره
نقش حکومت را هم در سطح بومی و هم بینالمللی تایید میکنند که تجدید
حیات مطالعات طراحی سیاست را بدنبال داشته است .این موضوع خاص،
متمرکز بر تالشهای اخیر علوم سیاستگذاری برای «بازتولید» یا
بطورشایستهتر« ،بازکشف» مسیر طراحی سیاست در لوای این پیشرفتها
است .مقاالت در این موضوع ،به عناوین پیشرویی از این قبیل میپردازد؛
ماهیت تفکر طراحی و خبرگی در یک متن سیاستی؛ جنبههای گذرای
طراحیهای سیاستی؛ نقش تجربی طراحیها؛ پرسش از آمیختههای سیاستی؛
انعطافپذیری طراحی و برگشتپذیری و معیار برای ارزیابی طراحیهای برتر.
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چنین مطالعاتی عواقب نظری و عملی برای فهم و ساخت سیاستهای عمومی
دارد .بعنوان مثال ،طراحان سیاستی ،اکنون به جای محدود شدن در ظرفیتهای
فنی و فضای طراحی سیاست ،هم خواستار آشنایی با جنبههای فنی منوی
ابزارها هستند و هم آشنایی با ماهیت متن سیاستی و حکمرانی که در آن کار
میکنند (.)Howlett, 2014a.: 281 & 2012:539
طراحی ترکیبی ابزارها (آمیختههای سیاستی)
سیر ادبیات طراحی سیاست ،نوعی گذار از تجزیه و تحلیل ابزار واحد به ترکیب
ابزارها را نشان میدهد .جهتگیری جدید با دعوت به توسعه تفکر طرحریزی
سیاست ،بر این باوراست که باید فراتر از صرف انتخاب ابزار سیاستی ،ترکیبی از
ابزارهای اساسی و برهمکنش آنها در «آمیختههای سیاستی»  1پیچیده بکارگرفته
شود .همچنین ،بر مطالعه مفصلتر فرایندهای واقعی درگیر در انتخاب ابزار و
طراحی و تکامل آن در طول زمان ،تمرکز دارد )(Howlett, M,et al. 2015:291
اگر مطالعات قدیمی طراحی ،بر روی ابزارهای واحد متمرکز بودند ،مطالعات
اخیرتر ،بیشتر مربوط به موضوع «سبدهای سیاستی»  2یا آرایش ابزارها در یک
«آمیخته سیاستی» هستند که ترتیبات سیاستی را در عمل اختصاصی میسازد .به
عبارتی ،جهت گیری جدید طراحی ،متمرکز بر بسته یا سبدی از ابزارها و اثرات
برهمکنشی می باشند که به هنگام استفاده از ابزارهای چندگانه در بستههای
طراحی شده برای رسیدن به اهداف چندگانه ،بر بستر یک متن چندسطحی و
چندسیاستی پیچیدهتر ،در طول زمان رخ میدهند ( Jordan et al,

.)2012:104
در مبنایی ترین شکل ،مطالعات بطور ضمنی یا صریح« ،آمیخته سیاستی» را
ترکیبی از ابزارهای چندگانه سیاستی تعریف میکنند .اما یک آمیخته سیاستی،
1. Policy Mix
2. Policy’ Portfolios
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بیش تر از یک ترکیب صرف از ابزارهای سیاستی است؛ این مفهوم همچنین
شامل فرایندهایی است که بواسطه آن این قبیل ابزارها پدیدار شده و تعامل
میکنند (.)Lehmann, 2012:71
در جدول ، 2برخی تعاریف «آمیخته سیاستی» که عمدتاً نشأت گرفته از
مطالعات نوآوری و ادبیات تحلیل سیاست هستند آمده است:
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جدول .2خالصه تعاریفی از «آمیخته سیاستی»
منبع

خالصه تعریف

یک آمیخته سیاستی تحقیق و توسعه و نوآوری ،میتواند بعنوان
مجموعهای از سیاستهای حکومتی که (با طراحی یا شانسی) ،اثرات
)Guy et al. (2009
مستقیم یا غیرمستقیمی بر روی توسعه یک سیستم نوآوری یا تحقیق
و توسعه دارد ،تعریف گردد.
Kern and
)Howlett (2009

آمیختههای سیاستی ،ترتیبات پیچیدهای از اهداف و وسایل
چندگانهای هستند که در برخی موارد ،بصورت روزافزونی در چندین
سال توسعه مییابند.

Nauwelaers et
)& al. (2009
)Boekholt(2010

یک آمیخته سیاستی اینگونه تعریف میشود :ترکیبی از ابزارهای
سیاستی که برای تأثیرگذاری بر کمیت و کیفیت سرمایهگذاریهای
تحقیق و توسعه در بخشهای عمومی و خصوصی ،برهمکنش دارند.

)De Heide (2011

یک آمیخته سیاستی مجموعه ترکیبی ابزارهای سیاستی متعامل یک
کشور است که به تحقیق و توسعه و نوآوری میپردازد.

Ring and
Schröter)Schlaack (2011

یک آمیخته سیاستی ،ترکیبی از ابزارهای سیاستی است که برای
تحت تأثیر قراردادن کمیت و کیفیت حفاظت از تنوع محیط زیستی
و ارائه خدمات اکوسیستم در بخشهای خصوصی و عمومی ،تکامل
یافته است.

بههرحال ،تبدیل جاهطلبیهای سیاستی به عمل ،فرایندی پیچیده است .از
نظر تاریخی نیز ،اغلب تالشهای سیاستگذاران ،بدلیل طراحیهای ضعیفی که
ناشی از شکست در ترکیب پیچیدگی طی فرمولهکردن سیاست میباشد ،با
شکست مواجه گردیده است .از این رو ،مایکل هاولت در کتابش با عنوان
«طراحی سیاست های عمومی :اصول و ابزارها» ،چندین جریان ادبیات را باهم
ترکیب کرده تا بتواند پیچیدگی فرایندهای طراحی سیاست را بدرستی

سیاستگذاری عمومي متاخر؛ گذار از161 ...

مدلسازی کند .او یک مدل جدید «منابع سیاستمداری»  1برای تشخیص
موجودی ابزارهای سیاستگذاری و توصیف سیستمهایی که در آن
سیاستگذاران این ابزارها را بکار میگیرند و تصمیم میگیرند ،خلق میکند.
این مدل ،پراکندگی حوزهها و بخشها که در بحث از وابستگی متقابل
روزافزون قلمرو سیاستگذاری مورد توجه قرار میگیرد را پوشش میدهد
(.)Howlett, 2010:205

هاولت ،بصورتی اساسی به این موضوع میپردازد که چگونه نظامهای
سیاستگذاری مختلف ،آنچه را که ویلیام دان ) (Dunn, W. N, 2008:66با
عنوان «مشکالت بدصورتبندی شده» برچسب میزند ،مدیریت میکنند؛ آنهم در
وضعیتی شبکهای که تصمیمگیران چندگانه درحالیکه با تضاد ارزشها و
اولویتها مواجهاند ،باید از میان تعداد زیادی گزینه ،دست به تصمیمگیری بزنند؛
وظیفهای که برای مطالعات سیاستی حیاتی است .او فراتر از بدنه دانشی موجود
در ادبیات جهانیشدن و مدیریت شبکهای (که در حقیقت در آن ،تحلیل چگونگی
خلق ابزارهای موجود و ترتیبات مختلف بینسازمانی تأثیرگذار بر پذیرش
سیاستهای خاص ،نامشخص است) میرود .هاولت ،برای کشف نقشی که متن
در فرایند سیاستگذاری بازی میکند دست به ادغام ادبیات طراحی سیاست و
مدیریت شبکهای میزند .البته محققین دیگری هم مثل بابرو و درایزک ،درباره
تأثیر متن و فرهنگ بر طراحی سیاست بحث میکنند & (Bobrow, D. B
 )Dryzek, J. S, 1987:225و چارچوبهای چندگانهای را میتوان در مراجع
مختلف دید که نشان میدهند بازیگران گوناگون بر شدت ارزشها و اولویتها
تأثیر میگذارند .ارزشهای خاص میتواند محرک اولویتهای سیاستی باشد.
تأثیرگذاری سیاست نیز به در دسترس بودن ابزارهای سیاستی یا رویههای اجرایی

و ظرفیت سازمانها یا سیستمها جهت اجرای این گزینهها ،وابسته میباشد.
1. Statecraft-resource Model
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)(Wukich R Clayton,2012:195

هاولت ،با مدلسازی فضای تصمیمگیری به مثابه مجموعه تودرتویی از
بازیگران ،منابع و ارزشها ،بعدی از پیچیدگی را به مطالعات طراحی سیاست
می افزاید .او مدل «منابع سیاستمداری»اش را برای لحاظ کردن نقشی که
ارزشها و باورهای سیاستگذاران و جوامع هدف ،سبکهای مختلف حکمرانی و
دسترسی به ابزارهای خاص سیاستی (اساسی و پروسیجری) بازی میکنند ،خلق
کرده است .طبقهبندی ابزارهای سیاستی هاولت ،از رویکرد ابزارهای
هود( )۴۵ :19۸۶نشأت گرفته است که در آن منابع اطالعاتی ،مقرراتی ،مالی و
دیگر منابع سازمانی بعنوان کلید طبقهبندی استراتژیهای موجود ،معرفی
گردیده است .در حالیکه ،سالمون ( )211 :2002و دیگر محققین ،بر ابزارهای
اساسی متمرکز گردیدهاند ،هاولت ابزارهای پیادهسازی رویهای را استخراج
می کند از قبیل کمیسیون تخصصی تحقیق ،ابزارهای نشر اطالعات و
کمپینهای بازآرایی حکومت .این ابزارهای رویهای ،خلق و نگهداشت شبکه
سیاستی را تسهیل کرده و بطور روزافزونی در ترتیبات شبکهای مرسوم
میگردند .او می پذیرد که دسترسی محض به یک ابزار ،معیار پذیرفته شدن آن
محسوب نمی گردد و برای اینکه یک ابزار پذیرفته شود ،بایستی باورهای گروه
هدف ،انتظارت و صداقت در حکومت با استراتژی اقدام ،همراه باشد .هاولت،
تقسیمبندی کانسیدین ( )2۴ :2001مبنی بر چهار سبک حکمرانی برای
تشخیص استراتژی هایی که احتمال پذیرش بیشتری در ترتیبات سازمانی خاص
دارند را میپذیرد .این چهار سبک عبارتند از :مدلهای قانونی ،شرکتی،
بازاری ،و شبکه ای .در چنین متنی است که هاولت ،مطلوبیت ابزارهای بینادی
و پروسجری مختلف را شناسایی میکند .بطورکلی ،هاولت با توضیح فرایندی
که نقش ابزارها ،ارزشها و سبکهای حکمرانی را ادغام میکند ،و سنتز
روندهای شکل گرفته در ادبیات و خلق یک ابتکار برای بررسی بیشتر
سیاستگذاری در وضعیتهای حکمرانی شبکهای ،عمال به دانش مربوط به
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طراحی سیاست افزوده است .درهرحال ،پیچیدگی روزافزون سبکهای
حکمرانی در میان بخشها و سطوح حکومت ،وظیفه فرمولهکردن و پیادهسازی
گزینههای مختلف سیاستی را پیچیدهتر کرده است .درعین حال ،دو عامل
جهانیشدن و عجینشدن هرچه بیشتر جهان با مجموعه سیستمهای اطالعاتی و
ارتباطی ،چگونگی پرداختن و سروکارداشتن حکومتها با سیاستگذاریهایی
که مرزهای سیاسی را درمینوردند ،تغییر میدهد .(Wukich R Clayton,
)2012:195 and Schneider and Ingram, 1990: 510

جمعبندی
این مقاله روایتگر تغییر پارادایمی دانش سیاستگذاری عمومی است .گذاری
از حکومتمحوری به حکمرانی ،متضمن دربرگرفتن مؤسسات و بازیگران
درون و بیرون حکومت؛ شبکه خودحکمران (مستقل) بازیگران؛ تعادل حق و
مسئولیت برای همه شرکت کنندگان در فرایند؛ وابستگی قدرت بین مؤسسات
با قوانین تجاری تعیینشده برای مدیریت روابط؛ عدم وابستگی ظرفیت انجام
کارها به کنترل سلسلهمراتبی؛ گذار از هدایت آمرانه حکومت به مذاکره و
اجماع میان ذینفعان و در نهایت مشارکتدادن تمامی ذینفعان در فرایند
سیاست گذاری عمومی از سوی حکومت است .این گذار ،کماکان در حال
تکامل است؛ بدین معنی که اندیشمندان و پژوهشگران سیاست و مدیریت
عمومی هر روزه به دنبال پرکردن خالءهایی هستند که میتوانند بر اجرای
سیاست های عمومی تأثیرات نامطلوبی داشته باشند .هر روش و اقدامی که
بتواند خلوص بهینه اقدامات دولت را ارتقا بخشد به سرعت مورد توجه
سیاستگذاران قرار میگیرد.
درهرحال ،با پیشرفتهای شناختی و علمی صورتگرفته در دنیا ،اکنون دیگر
عصر جدیدی از حل مسائل عمومی پدیدار شده است که بجای تکیهزدن بر
حکومت برای حل مشکالت عمومی ،حکومت؛ بیشتر یک میزبان برای بازیگران

 164فصلنامه دولت پژوهي

دیگر است که بخوبی نقش بسیجگری را ایفا میکند و بازیگران هم ،گاه
براساس ا بتکارات خودشان ،اما اغلب در مشارکت پیچیده با حکومت هستند.
در این ترتیبات جدید ،بیانهای سنتی مسؤلیتپذیری بخش عمومی و خصوصی
در حال منسوخ شدن هستند .البته حکمرانی ،هم ویژگی مشارکتی اقدام عمومی
مدرن را به رسمیت میشناسد و هم چالشهای قابل توجهی که این قبیل
مشارکتها دربردارند.
محور پارادایم حکمرانی ،گذار از پارادایم مبنایی هدایتگر اقدام بر روی مسائل
عمومی است که بدین ترتیب ،به جای تمرکز انحصاری بر نهادهای عمومی یا
برنامههای عمومی ،تمرکز توجهاش را به سمت ابزارهای پیادهسازی سیاست یا
فناوریهای مشخص برای استفاده در حل مسائل عمومی ،سوق میدهد که
همین تمرکز بر ابزارها یا فناوریهای اقدام عمومی ،در «تحلیل سیاستها» و
«مدیریت عمومی» ،پارادایم حکمرانی را از پارادایم حکومتمحور یا همان
مدیریت عمومی سنتی و «مکتب اجرای» اخیر که از دهه  1970پدیدار گردیده
است ،متمایز میکند .در تمام این سالها ،چنین ابزارهایی هم در تعداد و هم در
اندازه به شکلی قارچگونه رشد کردهاند .ابزارهای گوناگون ،ویژگیهای
اختصاصی خودشان را دارند که باعث پیچیدگی مشخص در اجرای برنامههای
عمومی میگردد .ابزارها ،با مشخصکردن شبکه بازیگرانی که مایلاند نقش
مهمی در تعیین سیاست ایفا کنند و با شکلدادن به ماهیت اراده آنها ،بطور قابل
توجهی ،فرایند پس از تصویب را بنا میگذارند که بحث محوری ادبیات
حکمرانی هم این است که ظهور این ابزارها ،چگونه به روش بنیادین ماهیت
مدیریت عمومی و الگوی حل مشکالت عمومی را تغییر داده است ،روشهایی
که دانش آن فقط تا حدودی در رویکردها و نظریههای موجود وجود دارد.
اساسا ،در جهانی که شبکههای انسانی و اطالعاتی در روابطی پیچیده با یکدیگر
در تعاملاند و مسائل و پدیدهها خصلتی ریزومی یافتهاند ،رویکردهای
مشارکتی ،یکپارچه و منعطف و طراحی و تنظیم ترکیبی ابزارهای حکمرانی ،از
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معدود مدلهایی است که میتواند بر بستر نظمی شبکهای ،توانایی و
قابلیت های بدیع سیاستگذاری متناسب با این عصر جدید را به نمایش گذارد.
در چنین شرایطی ،غالب ویژگیهای سبک سنتی حل مسائل و مدیریت عمومی
بایستی تغییر کند؛ به جای دستور و کنترل سلسلهمراتبی باید تأکید بر «مذاکره»
و «متقاعدسازی» در فرآیندهایی افقی و مشارکتی باشد ،بجای مهارتهای
مدیریتی ،آموزش «مهارتهای توانمندسازی» الزم است .بر بازآفرینی نقش
تازه دولت بعنوان یک تنظیمگر ،تسهیلگر ،میانجی ،مربی ،مشوق و شریک ،در
تعامل با شهروندان و جامعه مدنی و بازار ،برای حل مسائل تمرکز گردد.
پیشنهاد پژوهشهای بعدی
 انجام مطالعات متمرکز بر ادبیات «طراحی سیاست» ،بعنوان یکی ازحوزههای مغفول مانده در ایران؛
 انجام مطالعات آسیبشناسی و قابلیتسازی دولت در ایران ،جهت گذار بهپارادایم حکمرانی.
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