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مقدمه
ایــن مقالــه بــه برخــی از چالشهــای پی ـشروی حکومتهــای شــکننده میپــردازد .مقالــه متشــکل از چهــار بخــش اســت ،کــه هــر بخــش یــک
اصطــاح نامأنــوس را معرفــی میکنــد.
ـاح نامأنــوس تقلیـ ِـد همســان( 1بــه ایــن معنــی کــه حیوانــات گاهــی اوقــات بــرای حفــظ بقــا تظاهــر میکننــد کــه از آنچــه درواقــع
اولیــن بخــش اصطـ ِ
ـان ســازمانها از نظریــۀ تکامــل برگرفتهانــد ،دربــارۀ حکومتهــای شــکننده ب ـهکار میبــرد .ایجــاد
هســتند ،خطرنا کترنــد) را ،کــه جامعهشناسـ ِ
ســازمانی شــبیه نیــروی پلیــس (بــا همــۀ فر مهــای قانونــی 2از جملــه چارتهــای ســازمانی ،درجههــا ،لباسهــای متحدالشــکل ،ســاختمانها و
ســاحها) بهمراتــب آســانتر از ایجــاد ســازمانی بــا کارکــرد بالفعـ ِـل 3اجــرای قانــون اســت .خطــر تقلیــد همســان ایــن اســت کــه ســازوکار نیرومنــدی
ایجــاد میکنــد کــه ماحصــل آن ،نــه ســازمانها و مؤسســات دارای کارکــرد مناســب ،بلکــه تقلیدهایــی اســت کــه میتواننــد تنهــا نقــاب ســازمانهای
توانمنــد را داشــته باشــند ،بــدون برخــورداری از عملکــردی مشــابه آنهــا.
ـال واهــی (کــه
ـال واهــی و بهطــور خــاص بــر تمایــز میــان خوشبینــی (کــه میتوانــد یــک نیــروی مثبــت قدرمنــد باشــد) و خیـ ِ
بخــش دوم بــر خیـ ِ
ـدی حکومــت را بررســی میکنیــم .رابطــۀ میــان ایــن
ـان سـ ِ
چنیــن ویژگ ـیای نــدارد) متمرکــز اســت .مــا «طـ ِ
ـول زمـ ِ
ـردی توانمنـ ِ
ـطوح کارکـ ِ
ـاخت» سـ ِ
ســطوح و نــرخ رشــد ،بــه صــورت ریاض ـیوار ،ماننــد رابطــۀ میــان مــکان و ســرعت اســت .رفتــن از نقطــۀ  Xبــه نقطــۀ  Yچــه مــدت طــول میکشــد؟
ـرعت ممکــن از  Xبــه  Yبــرود« .برنامهریــزی» بــرای رفتــن از X
ـان جابهجایــی ،حالتــی اســت کــه کســی بــا حداکثــر سـ ِ
خوشبینانهتریــن طـ ِ
ـول زمـ ِ
بــه  ،Yزودتــر از حالــت ذکــر شــده« ،برنامهریــزی» نیســت ،خیالــی واهــی اســت .متأســفانه ،بیشــتر برنامهریزیهــای حکومتهــای درگیــر نــزاع و
ـرعت توانمندســازی حکومــت صــورت میگیــرد کــه بــر تجربــه مبتنــی نیســتند.
شــکننده ،بن ابــر فرضیاتــی در مــورد سـ ِ
ـال واهــی را شــرح میدهــد :بارگیــری شــتابزده .ا گــر ورزشکاری آســیب دیــده باشــد ،او بایــد در یــک دورۀ
بخــش ســوم ،یکــی از خطــرات کلیــدی خیـ ِ
ب دیــده میتوانــد هرگونــه بهبــودی
زمانــی ،از واردآوردن فشــار بــر محــل آســیبدیده اجتنــاب کنــد .بارگیــری شــتابزدۀ فشــار بــر روی یــک فــرد آســی 
را بــه حالــت اول بازگردانــد و حتــی ممکــن اســت آســیب اصلــی را بدتــر کنــد .انتظــار پیشــرفت ســریع از حکومتهــای شــکننده ،حتــی بــا گامهــای
ـک ایجادشــده میانجامــد .بهویــژه هنگامــی کــه پــای
بســیار مطلــوب ،خطــر ایجــاد فشــارهایی را بــه همــراه دارد کــه بــه فروپاشــی توانایــی کوچـ ِ
4
ـان خارجــی از جانــب حکومتهــای بــا توانمنــدی زیــاد بــه میــان آیــد ،خطـ ِـر «خواســتۀ زیــاد و ســریع و فــوری از ناتــوان» وجــود دارد.
مشــارکت عامـ ِ
نبــری بــرای خــروج از درماندگــی مفــرط وجــود دارد یــا نــه« .درماندگــی مفــرط» ترکیبــی از شــرایط
بخــش چهــارم بررســی میکنــد کــه آیــا راه میا 
ـاعد داخلــی بههمــراه عوامــل خارجــی ناکارآمــد اســت کــه مــی توانــد محیطــی را بیافرینــد کــه در آن حکومتهــای شــکننده ،بــا توانمنــدی کــم
نامسـ ِ
ُ
و در معــرض خطــر نزاعهــای پـیدر پــی ،بــرای مدتــی طوالنــی شــکننده باقــی بماننــد .رویکردهــای «خــرد» و «کالن» درجهــت توســعه ،هــر یــک بــه
ً
شــیوۀ خــاص خــود شکســت خوردهانــد و پرســش ایــن اســت کــه آیــا رویکــرد دیگــری وجــود دارد کــه «کامــا مناســب» باشــد؟

ً
 .4این مقاله ارتباط زیادی با [کتاب] پریچت ،وولکا ک و اندروز (که در آینده ارائه میشود) دارد که ما بعضا ایدهها و عباراتی را از آن وام میگیریم.

1. Isomorphic mimicry
2. de jure forms
3. de facto function
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حکومتهای شکننده :درمانده در تلۀ توانمندسازی؟

 -1فرم در مقابل کارکرد و خطرات تقلید همسان
«توســعه» را میتــوان همچــون یــک فراینــد تاریخـ ِـی چهارگانــه از تحــوالت اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماع ـی و اجرایــی و ســازمانی تعریــف کــرد[ .در
ّ
یشــوند ،سیاس ـتها ب ـ ه شــکلی عادالن هتــر خواســتههای شــهروندان خــود را انباشــت میکننــد[ ،1دامنــۀ] حقــوق
ایــن فرآینــد] اقتصادهــا مولدتــر م 
و فرصتهــای برابــر اجتماعــی بــه همــۀ گروههــا بســط مییابــد و دســتگاههای اجرایــی در انجــام هرچــه بیشــتر وظایـ ِـف خواســته شــده ،توانــا
میشــوند (بــه شــکل  1بنگریــد) .توجــه داشــته باشــید کــه بخشــی از تحــول در هــر یــک از ایــن نظامهــا ،تغییــری در «نظامهــای حکمرانــی» کلــی
اســت (الگوهــای تثبیــت شــده ،هنجارهــای رفتــاری و انتظــارات) کــه افــراد در آنهــا ،بــه مثابــۀ عاملیــن قــرار دارنــد .ایــن بــدان معنــی اســت کــه در
طــول دورههــای انتقالــی ،افــراد در نظامهــای حکمرانــی متعــدد و بالقــوه متعارضــی قــرار خواهنــد گرفــت کــه موجــب تنــش و تعــارض میشــوند و
اینکــه ایــن انتقــال آســان و بــدون درد بــه دســت نمیآیــد و «موفقیــت» حتمــی نیســت.
شکل « :1توسعه» همچون یک فرایند مدرنیزاسیون چهارگانه

در این یادداشت ما بر آن بخشهایی از توسعه که مرتبط با تحولِ اداری است متمرکز شدهایم ،که یک مولفۀ
یک
عنوان
متمایـبه
«حکومت»
است.ـه یـآیا
اجراییِ
ـول توانای
[مولفۀ]
بطور
توسعه
متمایز،
ـتۀ توســعه
همبسـ
ـز ،امــا
ـک مولفــۀ
حکومتایم ،کـ
متمرکــز شــده
اداری ایِســت
ـعه کــه مرتبــط
ـی ازو،توسـ
همبستۀشهایـ
اما بــر آن بخ
ـت مــا
در ایــن یادداشـ
مخصوص ،بــا تحـ ِ
اقتصادی
زیرساخت
قانون،
حوزهآیــاها (به
گستردهـای
قادرـۀ]است
نهاد
ـتردهای از
مقررادرتطیــف گسـ
ها،ســت
ـادر ا
ـاد متمایــز قـ
نظمیـوـک نهـ
مثالنــوان
عنوان بــه ع
«حکومــت»
ـت اازســت.
طیفیـ ِـی حکوم
توانایـدر ِـی اجرا
متمایز[مولفـ
صــوص،
و بطــور مخ
اقتصــادی و اجــرای قــرارداد و غیــره) ،بــر رونــد رخدادهــا تاثیــر بگــذارد؟
تاثیرـررات
ها ،مقـ
زیرســاخت
ـون،
ـال نوظــم و قا
ـوان مثـ
حوزههــا (وبــه عنـ
بگذارد؟
رخدادها
روند
غیره)،نـبر
قرارداد
اجرای
یــک حکومــت «شــکننده» را میتــوان بــه مثابــۀ حکومتــی تعریــف کــرد کــه اراده و/یــا توانایــی انجــام کارکردهــای اصلــی مرتبــط بــا حکومتــی
یک حکومت «شکننده» را میتوان به مثابۀ حکومتی تعریف کرد که اراده و/یا توانایی انجام کارکردهای اصلی
«توســعه یافتــه» را نداشــته باشــد.
نداشتهــهباشد.
یافته»ـ را
مرتبط
کارکردهــای حکومتهــای توانمنــد (هــم در سیاســت و هــم در اجــرا) بــا فرمهــای
ـن اســت ک
«توسعهتوســعه ای
حکومتیگفتمــان
ـراتباکلیــدی در
یکــی از خطـ
همـه در
هسـو
سیاست
(هم در
حکومتـا،های
کارکردهای
ـام این
توسعه
کلیدی اسـدر
بازتابدهنــدۀ
ـتند کـ
سیاسـتهایی
توانمندمــدرن
سیاسـتهای
ـرای اهــداف مـ
که کنــد یــا نکنــد .بـ
استشــکار
دموکراســی آ
گفتمان یــک نظـ
ـت خــود را در
خطراتامــر ممکــن
ازــید کــه ایــن
یکیباش
 .1توجــه داشــته
ـند).
ـ
باش
ـته
ـ
داش
ـه
ـ
ک
ای
ه
ـت
ـ
خواس
ـر
ـ
ه
(
ـتند
ـ
هس
ـردم
ـ
م
های
ه
انباشــت خواســت
اجرا) با فرمهای نهادی ،قانونی و سازمانی که این کارکردها را صورت میدهند ،اشتباه گرفته شود .بهعنوان مثال،
در سیر تاریخیِ بسیاری از حکومتهای «توسعه یافتۀ» کنونی ،بسیاری از کارهای اجرایی حکومت (مانند امور
انتظامی ،آموزش ،جمع آوری مالیات ،حل و فصل اختالفات قانونی ،وضع مقررات (مالی ،بهداشتی ،ایمنی) ،تأمین
زیرساختها ،امنیت ملی) توسط سازمانهای «مدرنی» انجام میشوند که به لحاظ ساختاری ،در موقعیتهای
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نهــادی ،قانونــی و ســازمانی کــه ایــن کارکردهــا را صــورت میدهنــد ،اشــتباه گرفتــه شــود .بهعنــوان مثــال ،در ســیر تاریخـ ِـی بســیاری از حکومتهــای
«توســعهیافتۀ» کنونــی ،بســیاری از کارهــای اجرایــی حکومــت (ماننــد امــور انتظامــی ،آمــوزش ،جمــع آوری مالیــات ،حــل و فصل اختالفــات قانونی،
وضــع مقــررات (مالــی ،بهداشــتی ،ایمنــی) ،تأمیــن زیرســاختها ،امنیــت ملــی) توســط ســازمانهای «مدرنــی» انجــام میشــوند کــه بــه لحــاظ
ســاختاری ،در موقعیتهــای متعــدد ،مشــابه بــه نظــر میرســند و میتواننــد بــه عنــوان بوروکراس ـیهای خدمــات مدنـ ِـی وبــری توصیــف شــوند.
ایــن تشــابه ظاهــری فرمهــای قانونــی ،کــه کارکردهــای بالفعــل (شــامل کارکردهــای اصلــی حکومــت) بــه موجــب آنهــا صــورت میگیــرد،
خــود بــه خــود ایــن پنداشــت را ایجــاد میکنــد کــه «کارکــرد از فــرم پیــروی میکنــد» .درواقــع توســعه ،بــرای دولت_ملتهــای عقبمانــده (یــا
تــازه اســتقاللیافته) ،فرآینـ ِـد شتاببخشــی بــه گذارهــای چهارگانــۀ مدرنیزاســیون بــود .یــک «تئــوری تغییـ ِـر» بنیادیــن کــه پشــت تالشهــای
ـیون شــتابزده از طریــق انتقــال فرمهــای بهتریــن سرمشــق» بــود.
توســعهگرایانۀ عوامــل داخلــی و خارجــی وجــود داشــت «مدرنیزاسـ ِ
ـمی» در جهــت توســعه (بهطــور گســترده) ایــن اســت کــه ســریعترین مســیر ب ـ ه ســوی مدرنیتــۀ کارکــردی،
پنداشــت بســیاری از کمکهــای «رسـ ِ
ـدرن بــا کارکــرد بــاال ،اســتفاده میکننــد .جــدول  1چنــد نمونــۀ راهنمــا از گــذار تاریخــی بــه فــرم
اقتبــاس فرمهایــی اســت کــه اکنــون کشــورهای مـ ِ
«مــدرن» را عرضــه میکنــد ،کــه نشــان میدهــد هــدف کارکــردی میتوانــد مســتقل از فــرم خاصــش تبییــن شــود.
جدول  :1نمونههایی از تمایز میان فرمهای «پیشامدرن» و «مدرن» و میان فرم و کارکرد
کارکرد  /توانمندی موردنظر

فرم مدرن

پیشینههایتاریخی

جنگآوری

ارتش متمرکز با سلسلهمراتب فرماندهی و کادر حرفهای
متخصص

واحدهای جنگجویان داوطلب که در سطح محلی به کار
گرفته شدهاند ،به رهبری اشراف محلی با انسجام کم

روشهای امن پرداخت برای سپردهگذاران ،سطح
پایدار قیمتها

بانکهای مرکزی تنظیمکنندۀ پول ملی واحد

بانکهایخصوصی  ،سازمانیافتگی ضعیف ،شیوههای
متعدد پرداخت

آماده سازی کودکان برای نقشهایشان در بزرگسالی

نظامهای تحصیلی رسمی در مقیاس بزرگ

ادارۀ مدارس و موسسات آموزشی توسط اشخاص
(مانند روحانیت ،نخبگان) و جامعه

افزایش اخذ مالیات برای مقاصد عمومی با هزینۀ اداری
و اختالل اقتصادی پایین

آژانسهای اخذ مالیات با مقیاسی تثبیت شده

سیستمهای پرا کندۀ جمعآوری مالیات و سپردن اخذ
مالیات به بخش خصوصی

پنداشــت «مدرنیزاســیون شــتابزده از طریــق انتقــال فرمهــای بهتریــن سرمشــق» دارای جاذبههــای قدرتمنــدی اســت .متأســفانه،
ایــن
ِ
اســتراتژی توســعۀ قابلاجــرای جهانــی ،بهوضــوح [پنداشــتی] نادرســت بــوده اســت .دولت-ملتهــای
تا کنــون ( )2010بــه عنــوان یــک
ِ
زیــادی بودهانــد کــه فرمهــای بوروکراســیهای خدمــات مدنــی وبــری را پذیرفتهانــد و بــا ایــن وجــود افزایــش متناظــری در توانمنــدی
حکومــت مشــاهده نکردهانــد (در پاییــن بیشتــر بــه ایــن تجربیــات پرداختهشــده) بنابرایــن نمیتوانیــم همچنــان بــه ایــن بــاور وفــادار
کارســاز عمومــی دربــارۀ تغییــر اســت« .مدرنیزاســیون شــتابزده از طریــق انتقــال
بمانیــم کــه «کارکــرد از فــرم پیــروی میکنــد» یــک نظریــۀ
ِ
فرمهــای بهتریــن سرمشــق» ،بــه طــور واضــح ،یــک نظریــۀ کلــی غلــط دربــارۀ تغییــر نیســت ،زیــرا موفقیتهایــی درزمینــۀ توســعه وجــود
داشــتهاند کــه بــه نظــر میرســد از ایــن اســتراتژی پیــروی میکننــد ،امــا آشــکار اســت کــه بطــور کلــی صحیــح نیســت ،زیــرا دامنــۀ کاربــرد
جهانــی (در همــۀ کشــورها و شــرایط) نــدارد.
یضــرر بــودن» را نیــز بــرآورده
«کارکــرد از فــرم پیــروی میکنــد» در مقــام شــیوهای بــرای ترویــج توســعه ،ممکــن اســت حتــی اســتاندارد ضعیــف «ب 
نســازد .ایــن اســتداللی مناقشـهبرانگیز اســت [کــه گفتــه شــود] در آن مــواردی کــه ایــدۀ «مدرنیزاســیون شــتابزده از طریــق انتقــال فرمهــای بهتریــن
سرمشــق» (هنــوز) موفــق نبــوده اســت ،آسیبرســان هــم نیســت ،بنابرایــن بهدســت آوردن فــرم «صحیــح» ممکــن اســت شــرط الزم باشــد ،امــا
شــرط کافــی نباشــد  .از ایــن گذشــته ،ا گــر همــۀ کشــورها بخواهنــد کارکــرد را از طریــق [اتخــاذ] فرمهایــی کــه اکنــون کشــورهای بــا کارکــرد بــاال در
اختیــار دارنــد ،بهدســت آورنــد ،ممکــن اســت فشــاری کــه بــه کشــورها در جهــت اتخــاذ ایــن فرمهــا وارد میشــود ،شــتابزده باشــد و بالفاصلــه بــه
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موفقیــت منجــر نشــود ،امــا در نهایــت بــرای کشــورهایی کــه فرمهــای «صحیــح» ارتـش ،نیــروی انتظامــی ،بانکهــا یــا نظامهــای آموزشــی را اتخــاذ
کردهانــد ،نتیجهبخــش خواهــد بــود.
ایــدۀ «مدرنیزاســیون شــتابزده از طریــق انتقــال فرمهــای بهتریــن سرمشــق» بــر پنداشــت تقلیــد همســان اســتوار اســت کــه نــزد جامعهشناســان
ســازمانها (دیماجیــو و پــاول) بهخوبــی شــناخته شــده اســت .ایــده ایــن اســت کــه انتقــال فرمهــای ســازمانی و اداری خارجــی (کــه «در جــای
دیگــری» و لــذا در شــرایطی متفــاوت ،موفقیتآمیــزبودنــش ثابــت شــده اســت) ممکــن اســت ســازوکاری را ایجــاد کنــد کــه بــه جــای پیشــرفت ،مانــع
مســیری شــود کــه در آن ،کارکــرد پایــدار و رشــدیابنده پدیــدار میشــود.
در محــدودۀ ایــن مقالــۀ پیشزمین ـهای ،قصــد مــا اثبــات ایــن امــر نیســت کــه زیــان «مدرنیزاســیون شــتابزده از طریــق انتقــال فرمهــای بهتریــن
ً
سرمشــق» بــه لحــاظ تجربــی تاییــد شــده اســت ،بلکــه فقــط میخواهیــم اجمــاال اســتدالل کنیــم کــه چــرا چنیــن ادعایــی میتوانــد (حداقــل در
شــرایط خاصــی) درســت باشــد.
(زیر)سیســتمهای اجتماعــی را همچــون یــک فضــای «بومشــناختی» بــا ســه عنصــر تشــکیلدهنده تصــور کنیــد :عامــان (رهبــران ،مدیــران
و کارکنــان خــط مقــدم)؛ ســازمانها (شــرکتها ،ســازمانهای غیردولتــی ،وزارتخانههــا)؛ و عوامــل زیس ـتبوم (دســتگاه اجرایــی و سیاســی
وســیعتری کــه فعالیــت ســازمانی در قلمــرو آن صــورت میگیــرد) (شــکل .1)2
در ایــن تصویــر شــماتیک ،عامــان (رهبــران ،مدیــران و نماینــدگان خــط مقــدم) درون ســازمانها قــرار دارنــد و اهــداف خــود را دنبــال میکننــد ،امــا
بــه شــیوههایی کــه میتواننــد ،بهواســطۀ انگیزههــای بیرونــی و درونــی ،بــا اهــداف ســازمانها همســو شــوند .یکــی از اهــداف اساســی ســازمانها
ـداوم ســازمان بــه آن بســتگی دارد.
مشــروعیت اســت ،یعنــی همــان چیــزی کــه در ایــن تصویــر شــماتیک ،رشــد مـ ِ
از اینرو ،دو سوال اساسی در ارزیابی هر (زیر)سیستم این است که آیا عناصر بومشناختی سیستم:
الف) فضا را برای نوآوری سازمانی فراهم میکنند؟
ب) ارزیابیشان از سازمانها و نوآوری سازمانی بر اساس کارکرد اثباتشده است؟
کل اقتصــاد کــه بخــش آزاد و رقابتــی آن یعنــی «بــازار» اســت ،فضایــی بــرای ظهــور شــرکتهای
بــه عنــوان مثــال ،در یکــی از زیرسیســتم ِ
های ِ
جدیــدی پدیــد میآیــد و شــرکتهای خصوصــی بــه منظــور بقایشــان ،حداقــل تــا حــدی ،بــر مبنــای تواناییشــان در جــذب مشــتری «ارزیابــی» مــی
ـتریان بــا قــدرت خریــد) تــا حــدودی کارکــردی ارزیابــی شــده اســت .ســپس ایــن عوامــل
شــوند ،اینگونــه آن نــوآوری (از نقطهنظــر [داشــتن] مشـ ِ
بومشــناختی ،بــرای ســازمانها محیطــی را ایجــاد میکننــد کــه در آن میتواننــد یادگیــری بومشــناختی یــا بــه تعبیــر شــومپیتر ،واســازی خالقانــه
متــر را میگیرنــد ،بهــرهوری افزایــش
شتــر جــای شــرکتهای بــا بهــرهوری ک 
داشــته باشــند ،کــه رویهمرفتــه ،وقتــی شــرکتهای بــا بهــرهوری بی 
مییابــد( .البتــه مــوارد بســیاری نیــز وجــود دارنــد کــه شــرکتهای پیشــرو ســعی میکننــد ،بهطــور عادالنــه یــا ناعادالن ـهای ،فضــا را بــرای نــوآوری
تــازهواردان تنــگ کننــد و از فــروش آنهــا جلوگیــری کننــد).

 .1بطــور محاورهایتــر میتــوان میــان خدمــه ،کشــتی و اقیانــوس تمایــز قائــل شــد .اظهــارات مشــترک بــا ابــراز تاســف از بیهودگـ ِـی «مرتبســازی صندلیهــای تاشــو بــر روی تایتانیــک» اشــاره
ـدوال
ـهودی وســیعتری دارد مبنــی بــر ای 
بــه شــناخت شـ
ِ
ـاص متـ ِ
نکــه ارزیابــی دقیــق کنشهــای کنشــگران میبایســت در چارچــوب تعامــل میــان فضــای ســازمانی بالفصــل و ویژگیهــای خـ ِ
محیــط فهمیــده شــود .ا گــر آن محیــط بــه طــور بالقــوه یــا یالفعــل متخاصــم باشــد (ماننــد کوههــای بــزرگ یـ ِـخ نزدیکشــونده در آبهــای منجمــد) و ســازمان ،علیرغــم ظواهــر عالــی ،بســیار
آســیبپذیر باشــد (یعنــی سیســتمهای تشــخیص کــوه یــخ ضعیــف باشــند؛ ا گرکشــتی در مــکان مشــکلزایی ســوراخ شــود بهســرعت غــرق خواهــد شــد؛ تعــداد قایقهــای نجــات فعــال بســیار
کــم باشــد) ،آنــگاه اثــر متقابــل ایــن عوامــل محدودیتهــای شــدیدی را در کارایـی عامــان جزئــی (یعنــی خدمــه) ایجــاد میکنــد .ایــن قیاســی کامــل نیســت ،امــا بــرای درک بهتــر و آموختــن
از ایــن واقعــۀ بهخصــوص ،توجــه بــه هــر ســه عنصــر و تلفیــق آنهــا بســیار مهــم اســت -تصمیمــات متفاوتــی کــه توســط خدمــه اتخــاذ میشــود (بــه مثابــۀ یــک پیامــد «توانمندســازی» و
عتــر («طراحــی فنــی بهتــر»« ،حکمرانــی صحیــح») و همچنیــن یــک محیــط مســاعدتر ممکــن اســت از یــک
«رهبــری») ،یــک ســاختار بــا آســیبپذیری کمتــر یــا برنامــۀ انتقــال اضطــراری جام 
فاجعــه جلوگیــری کنــد .امــا تمرکــز روی یــک عنصــر بــه منظــور حــذف عناصــر دیگــر ،بــه ایــن دلیــل کــه یکــی از آنهــا «ابــزاری» بــرای پرداختــن بــه ایــن مســاله را دارا اســت ،بعیــد اســت کــه بــه
لونقــل مســافر از طریــق آبهــا را امنتــر ،ارزانتــر ،ســریعتر و لذتبخشتــر میکنــد.
ـناختی یادگیــری بیانجامــد کــه بــا گذشــت زمــان ،بــه تدریــج راههــای حم 
ـطح بومشـ
سـ ِ
ِ

تواناییشان در جذب مشتری «ارزیابی» می شوند ،اینگونه آن نوآوری (از نقطهنظر [داشتن] مشتریانِ با قدرت
خرید) تا حدودی کارکردی ارزیابی شده است .سپس این عوامل بومشناختی ،برای سازمانها محیطی را ایجاد
میکنند که در آن میتوانند یادگیری بومشناختی یا به تعبیر شومپیتر ،واسازی خالقانه داشته باشند ،که
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
9
رویهمرفته ،وقتی شرکتهای با بهرهوری بیشتر جای شرکتهای با بهرهوری کمتر را میگیرند ،بهرهوری افزایش
مییابد( .البته موارد بسیاری نیز وجود دارند که شرکتهای پیشرو سعی میکنند ،بهطور عادالنه یا ناعادالنهای،
فضا را برای نوآوری تازهواردان تنگ کنند و از فروش آنها جلوگیری کنند).
شکل  :2یک بومشناسی از نوآوری اجرایی /سازمانی

شکل دو :یک بومشناسی از نوآوری اجرایی /سازمانی

ـری شــماتیکی ماننــد شــکل  ،2تقلیــد همســان بــه مثابــۀ یــک راهبــرد ســازمانی بــه چــه معنــی اســت؟ اصطــاح تقلیــد همســان
ـام تصویـ ِ
در بافتــار نظـ ِ
شــبیه تقلیــد در تکامــل بیولوژیکــی اســت کــه در آن حیوانــات بــا تظاهــر بــهداشــتن ویژگیهــای حیوانــات دیگــر ،امــکان بقــا کســب میکننــد .بــه
یشــوند کــه شــبیه زنبــور بــه نظــر بیاینــد
عنــوان مثــال ،برخــی از گونههــای مگــس بــا ایجــاد رنــگ و حتــی وزوزی ماننــد صــدای زنبــور عســل ،باعــث م 
ولــی درواقــع نیــش نمیزننــد .برخــی از گونههــای مارهــا بــه رنگــی درآمدهانــد کــه باعــث میشــود در نظــر شــکارچیان خــود ماننــد گونههــای ســمی
ظاهــر شــوند ،اگرچــه ســمی نیســتند .ایــن کمــک میکنــد کــه ایــن مارهــا بــا اینکــه در حقیقــت مــار ســمی نیســتند ،خــورده نشــود.
دیماجیــو و پــاول ( )1983 ،1991تقلیــد همســان را راهبــردی ســازمانی توصیــف کردهانــد کــه در آن ســازمانها در تــاش هســتند کــه در حــوزۀ
ســازمانی ،مشــروعیت خــود را بــا تــاش بــرای شــبیه ســاختن خــود بــه ســایر ســازمانهای مشــروع بهدســت آورنــد .آنهــا ســه نــوع فشــار را بــرای
تقلیــد همســان شناســایی کردنــد ،کــه همگــی بــه هــم مربــوط هســتند« :اجبــاری» (کــه در آن عوامــل بیرونــی ،همســانی را بــه ســازمان تحمیــل
میکننــد)« ،هنجــاری» (کــه در آن ســازمانها بدینخاطــر بــه تقلیــد روی میآورنــد کــه «بهتریــن سرمشــق» شــناخته شــده اســت) و «تقلیــدی» (کــه
ً
در آن ســازمانها صرفــا از اقدامــات ســازمانهای دیگــر الگوبــرداری میکننــد).
ـمت چــپ شــکل  2منتقــل کنــد ،جایــی کــه
بوم» سـ
تاکیــد بی 
ـازوکار ســازمانی را بــه سـ ِ
ـرم ســازمانی بهجــای کارکــرد میتوانــد «زیس ـت ِ
شتــر بــر فـ ِ
ِ
«فضــای» نــوآوری ســازمانی مســدود شــده اســت  -هــم بــه ایــن دلیــل کــه ســازمان دارای انحصــار بــر فعالیتــی اســت (بــه عنــوان مثــال ،ادارات پســت
ـال نامههــا ،سیســتمهای مــدارس دولتــی ادعــای انحصــار اســتفاده از بودجــۀ عمومــی بــرای آمــوزش ،نیروهــای پلیــس ادعــای
ادعــای انحصــار انتقـ ِ
انحصــار تأمیــن امنیــت را دارنــد و مــواردی از ایــن قبیــل) و نیــز از آنجــا کــه پیشــاپیش ،ســازمان از فرمــی صحیــح برخــوردار اســت ،هیــچ نــوآوری
ســازمانی قابلتوجهــی الزم نیســت.
امــا نــه تنهــا فضــا بــرای نــوآوری مســدود شــده اســت ،بلکــه بهوضــوح هیــچ نــوع ارزیابــی کارکــردیای از نــوآوری امکانپذیــر نیســت ،زیــرا ســازمانها
تشــدن بــر مبنــای هــر چیــزی ،ب هجــز فرمشــان و انطباقشــان بــا رویههــای «پذیرفتــهشــده» را از بیــن
بــه طــور سیســتماتیک امــکان قضاو 
ـازمانی
میبرنــد .بنابرایــن نیروهــای پلیــس ،بــرای دهههــا ،اهــداف خــود را برمبنــای ایــن مــوارد تعریــف کردهانــد( :الــف) انطبــاق بــا ســاختارهای سـ
ِ
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پذیرفتهشــده در خصــوص اســتخدام و ترفیــع( ،ب) انطبــاق بــا هنجارهــای رفتــاری (ماننــد سلســله مراتــب) و (ج) ورودیهــا ،ماننــد در اختیــا ر
داشــتن تجهیــزات مطلــوب .امــا ا گــر هیــچ هــدف پذیرفت هشــدهای در خــارج از ایــن ســازمان وجــود نداشــته باشــد کــه اثربخشــی نیــروی پلیــس بــر
ـرد بهواقــع کارکــردی
مبنــای آن قضــاوت شــود ،آنــگاه راهــی بــرای ارزیابــی نــوآوری وجــود نخواهــد داشــت .بــدون ســنجش سیســتماتیک عملکـ ِ
ســازمانها ،تنهــا بهطــور اتفاقــی ممکــن اســت نوآوریهــا بــه ســطوح باال تــری از عملکــرد بیانجامنــد.
در محیطــی کــه فضــا بــرای نــوآوری مســدود شــده اســت و هیــچ نــوع ارزیابــی کارکــردیای از عملکــرد وجــود نــدارد ،منطقــی اســت کــه تقلید همســان،
دلخواهتریــن راهبــرد ســازمانی بــرای ســازمانهای موجــود باشــد و ســازمانهای جدیــد از ورود بــه ایــن فضــا منــع شــوند .اگــر یــک ســازمان (یــک
نظــام آمــوزش ،یــک نیــروی پلیــس ،یــک نظــام اخــذ مالیــات ،یــک شــعبۀ تــدارکات) هیــچ راهــی بــرای تضمیــن مشــروعیت خــود از طریــق عملکــرد
پذیرفت هشــده نداشــته باشــد و ازپیــش موقعیتــی انحصــاری را در یــک فضــا اشــغال کــرده باشــد ،آنــگاه بــه ســادگی میتوانــد بــا ارائــۀ ظاهــر یــک
ســازمان کارکــردی از طریــق اعمــال اصالحــات موجــود در «بهتریــن سرمشــق» ،کامیــاب شــود؛ خــواه ایــن اصالحــات منجــر بــه بهبــود کارکــرد شــود یــا
نــه ،یــا حتــی رفتــار عامــان خطمقــدم را در ایــن رابطــه تغییــر بدهــد یــا نــه.
ـوآوری اجرایی/ســازمانی در«ســمت چــپ» شــکل  2تشــکیلشــود ،ممکــن اســت بــه «درماندگــی مفرطــی» دچــار شــویم کــه در
بوم نـ
ِ
وقتــی زیس ـت ِ
ـرفت بســیار کنـ ِـد ســازمانها میتوانــد بــرای دورههــای طوالنــی ادامــه یابــد ،زیــرا عاملیــن منفــرد نمیتواننــد بــه تنهایــی
ـرد ضعیــف و پیشـ ِ
آن کارکـ ِ
سیســتم را از دام توانمنــدی ســطح پاییــن درآورنــد .بهعنــوان مثــال« ،رهبــران» را بــه عنــوان افــراد بالقــوه پویایــی کــه مهارتهــای الزم را بــرای
ـودن بالقــوه را دارنــد در نظــر بگیریــد .ا گــر یــک «رهبــر» تالشــی نوآورانــه در جهــت کارآمدتــر کــردن یــک ســازمان انجــام دهــد ،در حالــی کــه
نــوآور بـ ِ
اســتراتژی دلخــواه بــرای ارتقــای مشــروعیت آن ســازمان تقلیــد همســان باشــد ،ایــن تــاش از بــاال و پاییــن ســازمان بــا مخالفــت روب ـهرو میشــود.
در ســطح بــاال ،کســانی کــه مســئولیت ســازمان بــر عهــدۀ آنهاســت ،نگــران خواهنــد شــد کــه ایــن نوآوریهــا ،در غیــاب یــک معیــار بهخوبــی
ً
فشــده بــرای [ســنجش] نوآوریهــای کارکــردی ،ســازمان را در معــرض خطــر قــرار دهنــد .چــه خواهــد شــد ا گــر نوآوریهــا واقعــا بــد «بــه نظــر
تعری 
رســند» و بــه نظــر رســد کــه کنتــرل ســازمانی را تضعیــف کردهانــد؟ (شــاید بــه ایــن دلیــل کــه عامــان خطمقــدم اســتقالل بیشــتری یافتهانــد)[ .از نظــر
آنهــا] حتــی ا گــر ایــن نوآوریهــا بــه نتایجــی عالــی منجــر شــوند ،راهــی بــرای اثبــات آن وجــود نــدارد .در ســطح پاییــن ،مدیــران ســازمانی و کارکنــان
خطمقــدم در برابــر نــوآوری مقاومــت خواهنــد کــرد ،زیــرا بــدون [داشــتن] معیــار شــفافی بــرای [ســنجش] کارکــرد ،راهبــرد بهینــه آنهــا انطبــاق بــا
فرایندهــا و رویههــای داخلــی اســت کــه آنهــا را از مســئولیت [پیامدهــای] بالقــوه منفــی خــاص میکنــد.
عالوهب رایــن ،حتــی ا گــر یــک رهبــر بتوانــد ســازمان خــود را دایــر کنــد و حتــی ا گــر آن ســازمان موفقیتــش را در ســطح محلــی بهاثبــات برســاند،
ممکــن اســت در صــورت مســدود بــودن فضــا بــرای نــوآوری ســازمانی ،ایــن موفقیــت ،دســتاوردی مختصــر در ســطح محلــی باقــی بمانــد و قــادر بــه
ـان معیــن
گســترش بــه کل سیســتم نباشــد .ایــن مســئله میتوانــد وجــود نــوآوری حبابــی را توضیــح دهــد .بــه ایــن معنــی کــه ممکــن اســت در هــر زمـ ِ
ـردی سیســتماتیک هرگــز بهبــود
بــه نظــر برســد کــه بــا اینکــه نوآوریهــای امیدبخــش زیــادی در مرحلــۀ «آزمایشــی» وجــود دارنــد ،امــا عملکـ ِ
ـرد کارکـ ِ
نمییابــد ،زیــرا در «مراحــل آزمایشــی» بــه ایــن موضــوع توجــه نمیشــود کــه هنگامــی کــه هیــچ نــوع فضــای خارجـیای بــرای نــوآوری وجــود نداشــته
باشــد ،نوآوریهــای بهدس ـتآمده در خــارج از ســازمان نمیتواننــد در داخــل اتخــاذ شــوند.
دو نکتــه .نخســت اینکــه مــا هنــگام بیــان نگرانیهــای عمیــق در مــورد خطــرات تقلیــد همســان (یــا «تک ِکشــتی نهــادی» ،ایوانــز )2004 ،و عنصــر
همبســتۀ آن یعنــی جس ـتوجوی راهحلهــای «بهتریــن سرمشــق جهانــی» بــرای مســائل توســعه ،تشــخیص دادیــم کــه میتــوان و بایــد بــرای
پرداختــن بــه انــواع خاصــی از مســائل از ایــن شــیوه بهــره جســت .ا گــر درمانــی بــرای ســرطان یــا روشــی کمهزینــه بــرای نمکزدایــی از آب دریــا ابــداع
شــود ،بهتــر اســت هرچــه ســریعتر آن را در دســترس همــگان قــرار داد .نگرانــی مــا بــا تکیــه بــر فرمــول پیشــین (پریچــت و وولــکاک  ،)2004چنیــن
اســت کــه بــرای برخــی از مســائل توســعه ،جســتجوی راهحــل ،خــود یــک مســئله اســت؛ بهخصــوص در مــوارد مربــوط بــه اصالحــات سیاســی ،قانونــی
و ســازمانی کــه در آن ســاختن راهحلهــای (جمعــی) قابــل پشــتیبانی ،نیازمنــد تلفیــق تصمیمگیــری بــا اختیــارات بــاال و مذاکــرات رودرروی متعــدد
اســت.
دوم ،بــا تأ کیــد بــر مزیتهــای یادگیــری بومشــناختی و تقویــت مســیرهای چندگانــه بــرای عملکــرد ســطح بــاالی ســازمانی ،مــا از پذیــرش آرمــان
وبــری درخصــوص یــک بوروکراســی حرف ـهای بــه مثابــۀ بهتریــن حالــت ارائــۀ خدمــات اصلــی -بــا وقــوف بــر اهمیتــش -ســر بــاز میزنیــم .ا گــر
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ســازمانهای وبــری زیربنــای زندگــی اقتصــادی و سیاســی مــدرن در کشــورهای پردرآمــد باشــند ،آیــا ایــن ،همــان هدفــی نیســت کــه کشــورهای
کمدرآمــد بایــد مشــتاقش باشــند و در اســر ع وقــت بــه ســویش حرکــت کننــد؟ ا گــر بدانیــم کــه ســازمانهای اثرگــذار چــه شکلوشــمایلی دارنــد -ا گــر
آنهــا در عمــل «بهتریــن سرمشــق جهانــی» را شــکل میدهنــد  -آیــا معرفــی آنهــا در اســر ع وقــت ثمربخــش یــا حتــی بهلحــاظ اخالقــی پســندیده
ً
نیســت؟ آیــا کســی بــدون آنهــا واقعــا «پیشــرفت» کــرده اســت؟
خطــری کــه در شــرایط شــکننده وجــود دارد ایــن اســت کــه ســاخت ســریع «فرمهــای» یــک حکومــت توانمنــد (بــرای مثــال تصویــب قانــون خدمــات
مدنــی ،ایجــاد نیروهــای انتظامــی «جدیــد» ،تصویــب بودجههایــی کــه اولویتهــای «درســت» را نشــان میدهنــد ،تبییــن «برنامههــای توســعه»)
ـرد کارکــردی و ایجــاد یــک فراینــد ارگانیــک اســت کــه در آن فرمهــای متناســب بهطــور ارگانیــک
بســیار آســانتر اســت از ایجــاد شــرایط ارزیابــی عملکـ ِ
از دل موفقیــت کارکــردی ســربرمیآورند .امــا همانطــور کــه در زیــر نشــان داده شــده اســت ،ممکــن اســت تــاش بــرای ایجــاد ســریع «فرمهــای»
یــک حکومــت توانمنــد ،بــدون توجــه کافــی بــه کارکــرد ،بیــش از فایــده ،زیــان برســاند.
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حکومتهای شکننده :درمانده در تلۀ توانمندسازی؟

 -2زمان توانمندسازی کارکردی :تفکیک خوشبینی از خیالواهی
حکومتهــای شــکننده توانمنــدی کمــی دارنــد و در یــک یــا چنــد ُبعــد از «حاکمیــت» [تصویــر شــده] در نمــودار توســعۀ شــکل یــک ،کمتــر توســعه
یافتهانــد .آنهــا یــا از ضعــف سیاســی رنــج میبرنــد ،بــه ایــن معنــا کــه ســازوکارهای ضعیفــی بــرای انباشــت نیازهــا /خواســتهها /امیــال /ترجیحــات
شــهروندان در اهــداف دولت(-ملــت) دارنــد و یــا از توانمنــدی اجرایــی ضعیفــی برخوردارنــد ،بــه ایــن معنــا کــه ســازوکارهای ضعیفــی بــرای تبدیــل
اهــداف حکومــت بــه اقداماتــی دارنــد کــه بــر رونــد وقایــع در حکوتشــان تأثیرگــذار باشــد (و یــا هــر دو) .در ایــن بخــش مــا نشــان خواهیــم داد کــه (الــف)
ـدی حکومــت بســیار
حکومتهــای شــکننده گویــی در یــک «درماندگــی مفــرط» گرفتارنــد (وضعیتــی کــه در آن پیشــرفت در [حــوزۀ] توســعۀ توانمنـ ِ
ُ
کنــد اســت) و (ب) توانمندســازی کارکــردی ،حتــی در خوشــبینانهترین شــرایط ،مــدت زمــان زیــادی طــول میکشــد .ایــن امــر هــم مبانــی تجربــی
بخــش قبــل دربــارۀ کارکــرد را بهدســت میدهــد و هــم تنظیمکننــدۀ بخــش بعــدی در مــورد خطــرات احتمالــی داشــتن «خیــال واهــی» نســبت بــه
ســرعت بالقــوۀ تغییــر ،چــه توســط عوامــل داخلــی و چــه خارجــی اســت.
چگونــه میتوانیــم بــدون هیــچ دادۀ تاریخـیای بــرای ســنجش تکامــل توانمنــدی ،ادعــا کنیــم کــه کشــورها دچــار یــک «درماندگــی مفــرط» یــا «تلــۀ
ـرعت تغییــر را حــدس بزنیــم؟ تصــور کنیــد بــه درون
توانمنــدی »1هســتند؟ چگونــه میتوانیــم تنهــا بــا اســتناد بــر میــزان کنونــی [توانمنــدی] ،سـ ِ
جنگلــی پــا گذاشــتهاید و درختانــی بــا ارتفاعــات مختلــف را یافتهایــد .ممکــن اســت فکــر کنیــد کــه هیــچ راهــی وجــود نــدارد کــه دریابیــد کــدام یــک از
ـطح
درختــان ســریع و کــدام یــک بــه آرامــی رشــد میکننــد .امــا ا گــر ســن درخــت و طــول آن را هنــگام بــذر بــودن (کــه صفــر اســت) بدانیــد ،میتوانیــد سـ ِ
مقطــع آن را بــه ســندی قابــل دفــاع دربــارۀ تحــرکات و پویاییهــای بلندمــدت [درخــت] تبدیــل کنیــد .از آنجــا کــه ارتفـ ِـاع فعلـ ِـی یــک درخــت نتیجــۀ
ـرخ رشـ ِـد تجمعــی آن آ گاه هســتید :نــرخ رشــد آن
رشــدی اســت کــه در طــول عمــرش از [نقطــۀ] صفــر تــا ارتفــاع فعلــی کــرده اســت ،شــما درواقــع از نـ ِ
از بــذر بــودن تــا بــه امــروز ،همــان رشــدی اســت کــه آن را امــروز بــه چنیــن ارتفاعــی رســانده اســت .البتــه شــما چیــزی در ایــن مــورد کــه آیــا درخــت در
جوانــی ســریع رشــد کــرد و ســپس رشــدش کنــد شــد ،یــا در ســالهای بارانــی ســریعتر از ســالهای خشــک رشــد کــرد ،و یــا چیــزی در مــورد رشــد آینــدۀ
آن نمیدانیــد .جــز اینکــه [میدانیــد] میانگیــن پویاییهــای [فرآینــد] رشــد بــا ارتفــاع فعلــی پیونــدی تنگاتنــگ دارنــد.
ـردی حکومــت در ابعــاد مختلــف کــه در لحظــۀ حاضــر بــه آن دسترســی داریــم ،پیشــرفت
ـدی کارکـ ِ
مــا قصــد داریــم بــا اســتفاده از میــزان توانمنـ ِ
بلندمــدت را بــا فــرض یــک ســطح «صفــر» در توانمنــدی حکومــت اندازهگیــری کنیــم و ســپس ســریعترین پیشــرفت یــک کشــور از زمــان اســتقالل را
ـرعت تغییــری لحــاظ کنیــم کــه آن کشــور بــرای رســیدن از ســطح توانمنــدی «صفــر» بــه ســطح فعلــی داشــته اســت .البتــه ایــن بــه معنــای
بــه مثابــۀ سـ ِ
خطــی بــودن ســیر تکامــل توانمنــدی حکومــت نیســت ،ایــن [ســیر تکامــل] میتوانســت مثبــت بــوده باشــد و ســپس منفــی شــود ،میتوانســت
ـرعت تغییــر بایــد
دورهای بــوده باشــد ،میتوانســت پیشــرفتهای ســریعی داشــته باشــد و ســپس از بیــن رفتــه باشــد ،امــا (بیشــینه) میانگیـ ِـن سـ ِ
مطابــق بــا وضعیــت مشاهدهشــدۀ فعلــی باشــد.
ســپس قصــد داریــم انــواع ســناریوهای ممکــن درخصــوص تکامــل ســطح کارکــرد حکومــت در آینــده را ،ذیــل پیشفرضهــای مختلــف ،از «رونــد
معمــول» گرفتــه تــا ســناریوهای بســیار خوشبینانــه ،در نظــر بگیریــم .نکتــۀ اصلــی ایــن ســناریوها ایــن اســت کــه بنــا بــر دادههــا ،هیــچ دلیلــی وجــود
ـرعت تغییــر یــا جهشهــای گسســتۀ بســیار بــزرگ را در توانمنــدی اجرایــی حکومــت داشــته باشــیم .ایــن بدیــن
نــدارد کــه انتظــار ناپیوســتگی در سـ ِ
معناســت کــه اگرچــه دانههــای لوبیــا ،بســته بــه شــرایط ایجــاد شــده بــرای رشــد ،ممکــن اســت بــا ســرعتهای ســریعتر یــا کندتــر بــه ســاقههای لوبیــا
بــا ارتفاعــات مختلــف تبدیــل شــوند ،امــا هیــچ لوبیــای ســحرآمیزی وجــود نــدارد.
ـاخص توانمن دســازی حکومــت کــه از «راهنمــای بینالمللــی ریســک کشــوری» اقتباس شــده اســت کار را شــروع میکنیــم کــه در آن ،رتبهبندی
مــا بــا ســه شـ ِ
بســیاری از کشــورهای جهــان در ابعــاد مختلــف مشــخص شــده اســت .مزیــت بــزرگ داد ههــای «راهنمــای بینالمللــی ریســک کشــوری» ایــن اســت کــه
یمــدت ،بــر مبنــای بســیاری از شــاخصها ،رتبهبندیهایــی را بــرآورد کــرده اســت و مــا میتوانیــم از داد ههــای ســال
ب هطــور ثابــت در یــک دورۀ طوالن 
ً
 .1مــا از اصطــاح «تلــه» بــه شــیوهای غیرفنــی اســتفاده میکنیــم ،بــه ایــن معنــا کــه در اصطــاح اقتصــادی «تلــه» معمــوال حا کــی از یــک وضعیــت «تعــادل چندگانــه» بــا مبناهــای واحــد اســت
ً
کــه در تضــاد بــا وضعیتــی اســت کــه در آن صرفــا بــا یــک تعــادل ســطح پاییـ ِـن یگانــه مواجهیــم .مــا از کلمــۀ تلــه فقــط بــه معنــای تعــادل ســطح پاییــن (کــه میتوانــد تعادلــی یگانــه یــا چندگانــه
تتــر اســت ،اســتفاده میکنیــم.
باشــد) کــه فاقــد هرنــوع پویایــی زمانــی بــه ســمت خروجـ ِـی مثب 
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ـدی تجربـ ِـی فراملـیای ایــن ریســک را بــرای مــا بههمــراه دارد کــه رتبهبنــدی ،خــود بــر [ایــدۀ] همســانی مبتنــی
 1985تــا  2009اســتفاده کنیــم .هــر رتبهبنـ ِ
ی دربــارۀ چگونگــی انطبــاق یــک کشــور بــا پنداشــت
اســت ،بهگونـهای کــه درواقــع بیشــتر از اینکــه معیــاری بــرای ســنجش کارکــرد باشــد ،یــک رتبهبنــد 
یهــای «راهنمــای بینالمللــی ریســک کشــوری» را برمیگزینیــم کــه بیشــترین
«فــرم» مناســب اســت .امــا چــارهای نیســت و مــا آن دســته از رتبهبند 
یهــای کارکــردی دربــارۀ مســئولیتهای اصلــی حکومــت دارد.
همخوانــی را بــا رتبهبند 
نســاالری «راهنمــای بینالمللــی ریســک کشــوری» ،کــه کشــورها را در مقیاســی از صفــر (بــه عنــوان مثــال
مــا بــا بهرهگیــری از رتبهبنــدی کیفیـ ِـت دیوا 
ســومالی) تــا چهــار (بــه عنــوان مثــال ســنگاپور ،اســرائیل) رتبهبنــدی میکنــد ،محاســباتی را بــا ذکــر مثــال توضیــح خواهیــم داد .میانگیــن فعلـ ِـی کیفیــت
نســاالری بــرای  18کشــوری کــه در وضعیتــی «شــکننده» طبقهبنــدی شــدهاند ،یــک اســت (ایــن ســطح میــان یمــن ،نیجریــه و نیکاراگوئــه مشــترک
دیوا 
اســت).
ـور «نوعـ ِـی» شــکننده ،از ســطح پاییــن فعلـ ِـی خــود در زمینــۀ کیفیــت
حــال فــرض کنیــد میخواهیــم بپرســیم کــه چــه مــدت طــول میکشــد تــا یــک کشـ ِ
نســاالری ،بــا متوســط رتبهبنــدی یــک ،تــا ســطحی «آســتانهای» کــه بــا ثبــات و حکمرانــی «تــا حــد کافــی خــوب» ســازگار اســت ،پیــش بــرود .بــا نظــر
دیوا 
نســاالری  ،2/5بــه عنــوان هدفــی بــرای دســتیابی بــه توانمندی
نکــه انتخــاب چنیــن آســتانهای قــراردادی اســت ،مــا از ســطح شــاخص کیفیــت دیوا 
بهای 
اجرایــی «تــا حــد کافــی خــوب» اســتفاده میکنیــم .ایــن ســطحی اســت بــرای کشــورهایی نظیــر کنیــا یــا مــاالوی ،کــه در میــان کشــورهای ســطح دو ماننــد
بولیــوی یــا بنــگالدش قــرار دارنــد و نــه درمیــان کشــورهای ســطح ســه همچــون مالــزی یــا مکزیــک.
ـرعت فــرض شــده بــرای پیشــرفت بســتگی دارد .مــا پنــج
مســلم اســت ای ـ 
ن موضــوع کــه رســیدن بــه ایــن آســتانه چــه مــدت طــول خواهــد کشــید ،بــه سـ ِ
نهــا بــه معنــای پیشبینــی مســیرهای آینــده نیســت ،بلکــه فقــط بــرای نشــان دادن دامنــۀ احتمــاالت اســت.
ســناریو درنظــر گرفتهایــم ،کــه هیــچ یــک از آ 
تهــای شــکننده
رونــد معمــول .یکــی از برآوردهــا ایــن اســت کــه آینــده هماننــد ســالهای گذشــته ،یعنــی ســالهای میــان  1985تــا  2009اســت و حکوم 
ســیر کنونــی خــود را دنبــال میکننــد .ایــن یــک ســناریوی بدبینانــه اســت ،زیــرا در ایــن صــورت رســیدن بــه آســتانۀ  2/5زمــان نامحــدودی بــه طــول
تهــا مســیر نادرســتی را در پیــش گرفتهانــد .البتــه ،ایــن گفتــه کــه کشــورهایی کــه تاکنــون بهعنــوان کشــورهای
میانجامــد ،بــه ایــن دلیــل کــه ایــن حکوم 
ً
ً
متــر شــده اســت ،آشــکارا حا کــی از نوعــی «ســوگیری در انتخــاب» اســت.
طشــان وخی 
دارای شــرایط «شــکننده» رتبهبنــدیشــدند ،احتمــاال اخیــرا شرای 
ً
رشــد (حداکثــری) بلنــد مــدت .یــک ســناریوی دیگــر ایــن اســت کــه فــرض کنیــم حکومــت شــکنندۀ نوعــی 50 ،ســال مســتقل بــوده اســت (تقریبــا از ســال
یتــر و برخــی کوتا هتــر بــوده اســت) .در ایــن صــورت ،بــا فــرض اینکــه ایــن کشــورها در زمــان اســتقالل ،توانایــی
 1960اســتقالل برخــی (ماننــد هائیتــی) طوالن 
نصــورت ،حداکثــر نــرخ رشــد ســاالنۀ
اجرایـ ِـی معــادل بــا صفــر داشــته باشــند (ایــن فرضــی اســت کــه ســریعترین نــرخ رشــد را نتیجــه مــی دهــد) ،در ای 
بلندمــدت ،معــادل تقســیم اختــاف میــان رتبــۀ فعلــی و صفــر (کل پیشــرفت تجمعــی) بــر تعــداد ســالها اســت .ا گــر پنجــاه ســال طــول کشــیده باشــد کــه
ایــن کشــورها از نقطــۀ  0بــه  1برســند ،بــا ایــن ســرعت ،رســیدن از آســتانۀ  1بــه  75 ،2/5ســال دیگــر طــول خواهــد کشــید.
ـور درحالتوســعه (غیرشــکننده) .ســناریوی دیگــر ایــن اســت کــه بپرســیم «ا گــر شــاهد پیشــرفت کشــورهای شــکنندۀ کنونــی در آینــده،
رشــد متوســط کشـ ِ
ـرعت مشاهد هشــده در کشــورهای غیرشــکننده باشــیم چــه؟» ایــن ســناریوی خوشبینان هتــری از «رونــد معمــول» اســت ،امــا نــه خیلــی خوشبینانــه.
بــا سـ ِ
ـرعت پیشــرفت مشاهد هشــده در ســایر کشــورها ،رســیدن حکومـ ِـت شــکننده بــه آســتانۀ  116 ،2/5ســال بــه طــول میانجامــد.
بــا سـ ِ
ً
یکــه در مــورد شــتابهای بالقــوه در رشــد اقتصــادی ســخن بــه میــان میآیــد ،افــراد معمــوال بــرای بیــان ســناریوهای
ـور ســریع .زمان 
ســرعت  20کشـ ِ
نســاالری انجــام میدهیــم ،بــا
ن کار را در خصــوص کیفیــت دیوا 
خوشــبینانۀ بالقــوه ،نر خرشــد كشــورهایی بــا تجربــۀ رشـ ِـد ســریع را مثــال میزننــد .مــا ایـ 
تهــای شــکننده بخواهنــد شــتاب ســرعت پیشــرفت خــود را در دســتیابی بــه توانمنــدی اجرایــی ،بــه ســطح مشــاهده شــده در
ایــن پرســش کــه ا گــر حکوم 
ـور ســریع برســانند ،چــه اتفاقــی میافتــد؟ پاســخ ایــن اســت کــه حکومــت شــکنندۀ «نوعــی» ،حتــی ا گــر بــر طبــق ســناریوهای بســیار خوشبینانــه
 20کشـ ِ
ت یابــد و آن را حفــظ کنــد 20 ،ســال طــول میکشــد کــه
ـرعت متوسـ ِـط مشــاهدهشــده در  20کشــوری کــه ســریعترین نــرخ رشــد را داشــتهاند دسـ 
بتوانــد بــه سـ ِ
حتــی بــه ســطح آســتانۀ توانمنــدی  2/5برســد.
ســرعت کشــوری واحــد بــا ســریعترین عملکــرد .خوشبینانهتریــن ســناریو ایــن اســت کــه یــک حکومــت شــکنندۀ «نوعــی» در میــان کشــورهایی کــه رشــد
نســاالری رشــد کنــد .ایــن ســناریو ،قریــب بــه یقیــن،
خــود را بــا نرخــی کمتــر از آســتانه شــروع کردهانــد ،بــا بیشــترین ســرعت در جهــت بهبــود کیفیــت دیوا 
نکــه کودکــش
یــک ســناریوی بیــش از حــد خوشــبینانه اســت .یــک شــخص میتوانــد امیــدوار باشــد کــه کودکــش باهــوش باشــد ،امــا امیــدوار بــودن بــه ای 
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ً
باهوشتریــن کــودک باشــد ،دیگــر نــه بهواقــع یــک ســناریوی خوشبینانــه بلکــه یقینــا فراســوی خوشبینــی اســت .در ایــن مــورد ،کشــور گویــان در طــول
ایــن دوره بــا میانگیــن افزایــش ســاالنۀ  ،0/125از ســطح  0بــه ســطح  3ارتقــا پیــدا کــرد .بــا ایــن ســرعت ،یــک کشــور میتوانــد تنهــا ظــرف  12ســال از ســطح
 1بــه ســطح  2/5دســت یابــد.
نســاالری نشــان داده شــدهاند .اکنــون کــه رویکــرد اصلــی را توضیــح دادهایــم ،میتوانیــم نشــان
در جــدول  2ایــن ســناریوهای مربــوط بــه کیفیــت دیوا 
ـرفت کنونــی ،پیشــین یــا متوســط کشــورها( ،ا گــر نــه بــرای
دهیــم کــه [براســاس] همــان یافت ههــای بنیادیــن ،رســیدن بــه یــک آســتانه بــا ســرعت پیشـ ِ
همیشــه) امــا مــدت زمــان زیــادی بــهطــول خواهــد انجامیــد ،و حتــی در ســناریوهای خوشبینانــه هــم ،رســیدن بــه یــک آســتانۀ متوســط امــری آنــی (یــا
حتــی هدفــی کــه ظــرف  3الــی  5ســال میســر باشــد) نخواهــد بــود.
جدول :2سناریوهایی برای بهبود توانمندی حکومت ،با استفاده از سه معیار متفاوت

موقعیتهایشکنندۀ
فعلی2008 ،

آستانه

شاخص راهنمای
بینالمللیریسک
کشوری

سطح شاخص

تعداد سالهای الزم برای رسیدن به آستانه با فرض سرعتهای ذیل:
متوسط فعلی،
شرایط شکننده

سرعت متوسط ،همۀ
کشورهایغیرشکننده

 20کشور سریع

سریعترین کشور
فراسوی آستانه

کیفیت
دیوانساالری

1

2/5

بینهایت

116/1

19/9

12/0

فساد

1/8

3/5

بینهایت

بینهایت

27/4

14/3

نظامیگری در
سیاست

1/9

4

بینهایت

103/4

16/6

10/3

منبع:محاسبات نویسندگان بر مبنای دادههای « شاخص راهنمای بینالمللی ریسک کشور»

یــک شــاخص کارکــردی قابلاعتنــای دیگــر دربــارۀ توانمنــدی اجرایــی ،میــزان فســاد اســت .ایــن شــاخص از صفــر (بدتریــن) تــا ( 6بهتریــن)
رتبهبنــدی شدهاســت .بــر مبنــای ایــن مقیــاس ،میانگیــن کشــورهایی کــه در وضعیــت شــکننده قــرار دارنــد 1/8 ،اســت .مــا ســناریوها را بــرای
رســیدن بــه ســطح  ،3/5کــه ســطح بوتســوانا یــا ویتنــام اســت ،میچینیــم.
ـرفت حکومتهــای شــکننده یــا نــرخ پیشــرفت متوســط کشــور غیرشــکننده بینهایــت
در ایــن شــاخص ،زمــان رســیدن بــه آســتانه ،بــا نــرخ پیشـ ِ
اســت ،زیــرا بــه طــور میانگیــن [مقــدار] پیشــرفت صفــر بــوده اســت.
ـور ســریع جهــان را داشــته باشــد 27 ،ســال طــول میکشــد ،و
رســیدن یــک کشــور از ســطح فســاد اقتصــادی  1/8بــه ســطح  ،3/5حتــی ا گــر سـ ِ
ـرعت  20کشـ ِ
ـرفت تاکنــون موجود را داشــته باشــد( ،ســرعت اندونزی
ـرعت ســریعترین پیشـ ِ
ـود فســاد اقتصــادی ،حتــی ا گــر سـ ِ
ـطح آســتانۀ نبـ ِ
رســیدن ایــن کشــور بــه سـ ِ
بهعنــوان تنهــا کشــور در نمونــه کــه طــی  25ســال گذشــته از ســطح زیــر  1/8بــه باالتــر از  3/5رســیده اســت)  14ســال طــول مــی کشــد.
شــاخص ســوم ،کــه بیشــتر شــاخصی مربــوط بــه توانمنــدی حکومــت در ُبعــد «سیاســت» اســت ،شــاخصی اســت بــرای میــزان تأثیر/کنتــرل نیروهــای
نظامــی بــر سیاســت .دامنــۀ ایــن شــاخص از صفــر (عــراق ،ســودان ،کنگــو) تــا ( 6عــدم تأثیرگــذاری نیروهــای نظامــی) را شــامل میشــود .شــرایط
شــکنندۀ کنونــی دارای رتبــۀ میانگیــن  1/9هســتند .ســطح آســتانه  4اســت (بهعنــوان مثــال تانزانیــا ،تونــس ،تایــوان).
ـور شــکنندۀ «نوعــی» از آســتانه،
بــا سـ ِ
ـور کشـ ِ
ـرعت میانگیـ ِـن کشــورهای غیرشــکننده (کــه میانگینــی اســت از پیشــرفتها و برخــی پســرفتها) ،عبـ ِ
ـرعت [تغییــر در]
 100ســال بــه طــول میانجامــد .امــا در ایــن مــورد بــه نظــر میرســد كــه كشــورهای ســریع بهســرعت بــه تغییــر دســت مییابنــد (سـ ِ
« 20کشــور ســریع» حا کــی از فقــط  16ســال و «ســریعترین کشــور» حا کــی از فقــط  10ســال اســت) .امــا بــاز هــم  10ســال ،یــك ســال یــا ســه ســال یــا پنــج
ســال نیســت.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
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ً
جــدول  3دقیقــا همیــن نــوع محاســبه را بــا اســتفاده از دادههــای «شــاخصهای حکمرانــی جهانــی» انجــام میدهــد .ایــن دادههــا فقــط از ســال
ن وجــود ایــن دادههــا میتواننــد بهعنــوان
 1996تــا  2008موجودنــد ،بنابرایــن بــرای محاســبۀ نــرخ رشــد ،گســترۀ زمانــی کمتــری وجــود دارد .بــا ایـ 
ـرعت بهبودبخشــی شــاخصهای حکمرانــی نــزد کشــورها ،در حالــت معمولــی
منبعــی مفیــد بــرای «صحتســنجی چندجانبــه» در خصــوص سـ ِ
یــا حتــی در ســریعترین حالــت ،ب ـهکار بــرده شــوند .بــاز هــم ،در میــان مجموع ـهای از شــاخصها ،همــان پیامهــای اصلــی ظاهــر میشــوند)1( :
حکومتهــای شــکننده از تمامــی آســتانههای مرتبــط بــا «حکمرانــی خــوب» فاصلــه دارنــد ( )2رســیدن بــه یــک آســتانه بــا ســرعتی کــه آنهــا دارنــد،
ـرعت متوســط ،مــدت زمــان زیــادی(تــا بینهایــت) طــول خواهــد کشــید ( )3زمــان الزم بــرای رســیدن حکومتهــای شــکننده بــه ســطوح
یــا سـ ِ
ـرعت
ـرعت  20کشــور ســریع گرفتــه تــا سـ ِ
عالــی حاکمیــت ،حتــی [بــا فــرض] ســرعت بســیار خوشــبینانه تــا بیشازحــد خوشبینانــه (از پیشــرفت بــا سـ ِ
یشــود و نــه در مقیــاس ســالها.
ســریعترین کشــور بــرای عبــور از آســتانه) در مقیــاس دهههــا بــرآورد م 
جدول  :3سناریوهایی برای بهبود توانمندی دولت ،با استفاده از شش شاخص حکمرانی از میان «شاخصهای حکمرانی بانک جهانی»
سطح شاخص
شرایط شکنندۀ فعلی،
2008
(مقیاس -2/5 :تا
)2/5

آستانه

شاخص راهنمای
بینالمللیریسک
کشوری

تعداد سالهای الزم برای رسیدن به آستانه با فرض سرعتهای ذیل:
فعلی شرایط
ِ
متوسط ِ
شکننده

سرعت متوسط ،همۀ
کشورهایغیرشکننده

 20کشور سریع

سریعترین کشور
فراسوی آستانه

کیفیت نظارت

-1/10

0/5

بینهایت

908

22

25

اثرگذاری حاکمیت

-1/18

0/5

بینهایت

2646

36

13

کنترل فساد

-1/09

0/5

بینهایت

4168

27

16

حق بیان و
پاسخگویی

-0/99

0/5

بینهایت

1584

31

37

ثبات سیاسی

-1/09

0/5

84

3587

18

26

حاکمیت قانون

-1/22

0/5

بینهایت

بینهایت

41

17

منبع :محاسبات نویسندگان بر مبنای دادههای «شاخصهای حکمرانی بانک جهانی»

ـان [پیشــرفت] «ســریعترین کشــور فراســوی آســتانه» کندتــر از « 20کشــور ســریع» اســت .ایــن میتوانــد بهدلیــل وجــود
جالــب ای 
نکــه بعضــی اوقــات ،زمـ ِ
کشــورهایی باشــد کــه نســبت بــه درآمــد بســیار پایینشــان پیشــرفت ســریعی داشــتهاند امــا [هنــوز] از آســتانه گــذر نکردهانــد .بهعنــوان مثــال ،در مــورد
ـرعت
ـرعت « 20کشــور ســریع» 22 ،ســال طــول میکشــد ،امــا ایــن امــر بــا سـ ِ
«کیفیــت نظــارت» ،عبــور متوســط حکومتهــای شــکننده از آســتانه ،بــا سـ ِ
«ســریعترین کشــور عبو رکــرده از آســتانه»  25ســال طــول میکشــد .چنیــن چیــزی شــاید ناممکــن بــه نظــر برســد ،امــا ســریعترین پیشــرفت مربــوط بــه
ـرعت ســاالنۀ  ،0/155از  -2/94در ســال  1996بــه  -1/09در ســال  2008رســید (بــا ایــن ســرعت ،حکومــت شــکنندۀ متوســط ،طــی
عــراق بــود ،کــه بــا سـ ِ
فقــط  10ســال از آســتانه عبــور میکنــد ( .))-1/10-0/5(÷0/155 =10امــا ایــن یــک بهبــود ســریع از ســطحی فاجعــه بــار بــه ســطحی خیلــی بــد بــود .یکــی
از «ســریعترین» کشــورهایی کــه از ســطح زیــر آســتانه شــروع کــرد و ســپس آســتانه را پشــت ســر گذاشــت ،رومانــی بــود کــه از ســال  1996تــا  2008از ســطح
 -0/24تــا  ،0/53بــا ســرعت ســاالنۀ  0/065پیشــرفت کــرد (بســیار کندتــر از عــراق ،امــا بــا شــروع از یــک نقطــۀ باالتــر) کــه ایــن امــر موجــب ایــن میشــود که
یک «حکومت شــکننده» ،عرض  25ســال به ســطح آســتانه برســد ( .))-0/24-0/53(÷0/065 =25رشـ ِـد متوسـ ِـط  20کشــور ســریع در زمینۀ «کیفیت
یشــود کــه پیشــرفت ســریعی داشــتهاند امــا بــه دلیــل شــروع از نقط ـهای بســیار پاییــن ،از آســتانه
نظــارت» ،کــه بســیاری از حکومتهایــی را شــامل م 
عبــور نکردهانــد ،ســرعت ( 0/072و زمــان  22ســال) را بهدســت میدهــد ))-1/10-0/05(÷0/072=22( .و درواقــع ســریعتر از زمــان «ســریعترین کشــور

16

حکومتهای شکننده :درمانده در تلۀ توانمندسازی؟

فراســوی آســتانه» اســت (رومانــی .)0/065 ،ایــن در مــورد برخــی از شــاخصها نیــز صــادق اســت و اینکــه کــدام یــک از ایــن زمانهــا ســریعتر اســت ،فقــط
بــه ایــن بســتگی دارد کــه در مــورد یــک شــاخص خــاص ،ســریعترین کشــورها از ســطح بســیار پاییــن شــروع کردهانــد یــا خیــر.
اندازهگیــری ســایر ابعــادی کــه بــرای حکومتهــای درگیــر نــزاع و شــکننده بســیار مهــم هســتند ،خــود امــری دشــوار اســت ،امــا مــا میخواهیــم
ً ُ
ـرفت نســبتا کنــد را ،حتــی میــان حکومتهایــی بــا پیشــرفت ســریع نشــان دهیــم .مــا فقــط از ســه شــاخصی کــه بــه چنــد ُبعــد محــدود
پدیــدۀ پیشـ ِ
حقوقبشــری مربــوط هســتند ،اســتفاده میکنیــم (شــاخصهای زیــادی وجــود دارنــد و بحــث مــا ایــن نیســت کــه شــاخصهایی کــه ارائــه
میدهیــم تنهــا شــاخصهای موجــود یــا بهتریــن آنهــا هســتند) .یکــی از آنهــا شــاخص «تــرور سیاســی» ســازمان عفــو بینالملــل اســت .دیگــری،
ـری ســینگرانلی_ریچاردز
شــاخص «تــرور سیاســی» ارائ هشــده از ســوی وزارت امورخارجــۀ ایــاالت متحــده اســت .مــا از مجموعهدادههــای حقوقبشـ ِ
( )Cingranelli_Richardsشــاخصهای ناپدیدشــدن ،قتــل فراقضایــی ،حبــس سیاســی و اســتفاده از شــکنجه را ترکیــب میکنیــم ،کــه هــر یــک از
ـود هی ـچ یــک از اینهــا و  8زمانــی اســت
آنهــا بهعنــوان یــک شــاخص واحــد بــا مقیــاس صفــر تــا  2در نظــر گرفتــه شــدهاند ،ب هطــوری کــه صفــر نبـ ِ
کــه هــر چهــار مــورد ،امــری شــایع باشــند.
جــدول  4محاســبات مشــابهی را نشــان میدهــد ،بــا ایــن تفــاوت کــه «ســطح شــروع» ســطحی فرضــی اســت (نــه ســطح واقعـ ِـی حکومتهــای
شــکننده در لحظــۀ کنونــی) .ایــن نشــاندهندۀ ســالهایی اســت کــه طــول خواهــد کشــید تــا کشــوری بــا شــروع از آن ســطح ،بــه یــک ســطح آســتانۀ
معیــن دســت یابــد ،ا گــر ایــن کشــور خواهــان پیشــرفت مطابــق بــا چهــار ســناریوی نــرخ رشــد باشــد (رشــد متوســط حکومتهــای شــکننده ،رشــد
ـریع مشــاهده شــده در ایــن دوره ،و ســرعت ســریعترین کشــور رشــدیافتهای
متوســط حکومتهــای غیرشــکننده ،ســرعت  20کشــور رشــدیابندۀ سـ ِ
کــه ســطح نهای ـیاش فراتــر از ســطح آســتانه اســت).
جدول  :4سناریوهایی برای بهبود در زمینۀ از میان برداشتن «ترور سیاسی» یا بهبود در [وضعیت] حقوق بشر
سطح شاخص

ترور سیاسی،
عفو بینالملل
،1976_2008
مقیاسبندی شده
از صفر (بدترین) تا 4
(بهترین)

1

ترور سیاسی،
وزارت امور خارجه
،1976_2008
مقیاسبندی شده از
صفر (بدترین) تا 4
(بهترین)

1

چهار شاخص
حقوق بشری،
مجمو عدادههای
حقوق یشری
سینگرانلی_ریچاردز
،1981_2008
مقیاسبندی شده
از صفر (بدترین) تا 4
(بهترین)

2

آستانه

شاخص

موقعیتهایشکنندۀ
فعلی2008 ،

تعداد سالهای الزم برای رسیدن به آستانه با فرض سرعتهای ذیل:

3

3

5

میانگین فعلی،

ِ
شرایط شکننده

بینهایت

بینهایت

بینهایت

سرعت متوسط ،همۀ
کشورهایغیرشکننده

552

بینهایت

بینهایت

 20کشور سریع

28

65

23

منبع :محاسبات نویسندگان بر مبنای مجموعدادههای حقوق بشری سینگرانلی_ریچاردز
 (WDR) 2011.و مجموعدادههای اصلی گروه بانک جهانی ((http://www.humanrightsdata.org

سریعترین کشور
فراسوی آستانه

16

31

14

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی

17

بــاز هــم ،ســناریوهای «رونــد معمولــی» بدبینانــه هســتند ،زیــرا متوسـ ِـط پیشــرفت (در میــان کشــورهای شــکنندۀ کنونــی) منفــی اســت و حتــی ایــن
میــزان پیشــرفت در حالــت میانگیــن [ســناریوی دوم] نیــز منفــی یــا کنــد اســت .بهعــاوه ،حتــی ا گــر کشــوری ســناریوی خــوش بینانــۀ پیشــروی بــا
ـریع رشــدیابنده را الگــو قــرار دهــد ،پیشــروی از ســطح کــم بــه ســطح «آســتانه» (نــه باالتریــن ســطح ،بلکــه ســطحی کــه
میانگیــن ســرعت  20کشـ ِ
ـور سـ ِ
ً
ً
معمــوال نشــاندهندۀ عملکــرد نســبتا پایــدار اســت) بیــن  2تــا  6دهــه بــه طــول میانجامــد .و حتــی ا گــر کشــوری ســریعترین کشــور رشــدیابنده را کــه
از ســطح آســتانه فراتــر مـیرود ،مدنظــر قــرار دهــد ،رســیدن بــه ایــن ســرعت پیشــرفت دسـتکم یــک دهـه و نیــم طــول میکشــد.
آخریــن شــاخص ،جــدول و بحثــی مختصب هخــود را میطلبـد .دادههــای ُ«پلیتــی» ( ،)POLITYکشــورها را در مقیــاس «اســتبداد» تــا «دموکراســی»
طبقهبنــدی میکنــد کــه در ایــن طبقهبنــدی ،ارزش اســتبداد  -10و ارزش دموکراســی  10اســت .درحالــی کــه اغلــب شــاخصهای دیگـ ِـر توانمنــدی
یــا عملکــرد بالفعــل ،در طــول زمــان (و طــی روندهــای کوچــک) نوســان بســیار کمــی داشــتند ،دادههــای ُ«پلیتــی» ،بــا نظــر بــه برگــزاری یــا عــدم
برگــزاری انتخابــات در کشــورها ،نوســان چشــمگیری را در طــول زمــان نشــان میدهنــد .بــرای مثــال ،موزامبیــک در ســال  1993منفــی  6و در ســال
 1994مثبــت  6ارزیابــی شــد .بنــگالدش یــک نمونــۀ چشــمگیرتر از نوســان در ایــن شــاخص اســت[ ،امتیــاز] ایــن کشــور از مثبــت  8در ســال 1973
(نزدیــک بــه اســتقاللش از پاکســتان) بــه منفــی  7در ســال ( 1975بــا  15واحــد ســقوط در طــول دو ســال) تغییــر یافــت .و درســال  1990از منفــی  5بــه
مثبــت  6در ســال  1991ارتقــا یافــت (جهشــی یــازده واحــدی در یــک ســال) .ســپس در  2006از مثبــت  6بــه منفــی  6در  2007تنــزل یافــت (دوازده
واحــد ســقوط در یــک ســال) .واضــح اســت کــه ایــن شــاخص توانمندیهــای اجتماعــی یــا سیاسـ ِـی درازمــدت را بهطورخــاص پیگیــری نمیکنــد،
نطــور کــه گلدســتون و کوچورنیکمینــا ( )2010و
بلکــه تحــت تأثیــر رویدادهــای موقتـیای ماننــد برگــزاری انتخابــات ملــی اســت .بههرحــال ،هما 
دیگــران نشــان دادهانــد ،نظــر بــهاینکــه کشــورها در رتبهبنــدی دموکراســی بــاال و پاییــن میرونــد ،ایــن نوســانات در کشــورهای فقیرتــر بــا پیشــرفت
پایــدار بســیار کمتــری همــراه اســت.
ُ
ـاخص (تغییــر یافتــۀ) «پلیتــی» بهدســت آمدهانــد ،بــا تأ کیــد بــر ایــن نکتــه کــه مــا بــرای محاســبۀ «نــرخ رشــد»
در جــدول  5محاســبات بــا اســتفاده از شـ
ِ
نقــاط نهایــی نــرخ رشــد را در نظــر میگیریــم کــه تمــام نوســانات زمانــی را کمرنــگ میســازد .اینگونــه محاســبات ،امــکان پیشــرفتهای خیلــی
ســریع در امتیــاز را کمرنــگ و از ای ـنرو محــو میســازد و تنهــا بــر پیشــرفتهای «پایــدار» از آغــاز (حــدود ســال  1960یــا اســتقالل) تــا پایــان مقایســه،
تمرکــز دارد .بدیــن صــورت ،اگرچــه بنــگالدش گاهبـهگاه ردههــای باالیــی در مقیــاس «دموکراســی» بهدســت آورده اســت ،در ایــن دادههــا تغییــر کلــی
آنهــا از  8در  1972بــه منفـ ِـی  6در  2009بــوده اســت.
جدول  :5سناریوهایی برای پیشرفتهای بلندمدت در امتیازدهی ُ
«پلیتی» به از خودکامگی تا دموکراسی
سطح شاخص

شاخص ُ«پلیتی»،
 1960تا ،2008
استبداد ،-10
دموکراسی +10

-0/5

آستانه

شاخص

موقعیتهایشکنندۀ
فعلی2008 ،

تعداد سالهای الزم برای رسیدن به آستانه با فرض سرعتهای ذیل:

5

میانگین فعلی،

ِ
شرایط شکننده
132

سرعت متوسط ،همۀ
کشورهایغیرشکننده
42
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منبع :محاسبات نویسندگان بر مبنای دادههای ُ«پلیتی» که جزء دادههای اصلی است ،بدست آمده است.

ً
میانگیــن حکومتهــای شــکننده (کــه ترکیبــی از کشــورها بــا ارزشهــای مثبــت و منفــی اســت) ،تقریبــا نزدیــک بــه صفــر اســت .رتبهبنــدی
«دموکراســی» ،برخــاف اغلــب شــاخصهای دیگــر توانمنــدی یــا عملکــرد قانونــی ( ،)de jureرونــد مثبتــی در طــول زمــان داشــته اســت و ازایـنرو،
بــرای حکومتهــای شــکننده یــا غی رشــکنندهِ ،صــرف حرکــت بــا ســرعت «رونــد معمولــی» میتوانــد حرکتــی روبهجلــو بــه ســمت آســتانۀ انتخابــی 5
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در رتبهبنــدی ُ«پلیتــی» باشــد .همچنیــن کشــورهایی بودهانــد کــه بــا ســرعت ســریعی حرکــت کــرده و دســتاوردهای خــود را حفــظ کردهانــد ،بهطــوری
یتــوان در مــدت کمیبیـشاز یــک دهــه ،از صفــر بــه دموکراسـیای «تحکیمیافتــه» دســت
ـدت تغییــر نیــز م 
کــه حتــی بــا میانگیــن ســرعت طوالنیمـ ِ
یکــه ســایر شــاخصها ،بهویــژه شــاخصهای توانمنــدی حکومــت ،رونــد کوچــک و آرامــی را
یافــت .بــا ایــن حــال ،دوبــاره تأ کیــد میکنیــم کــه درحال 
نشــان میدهنــد ،در ایــن مــورد ،دادههــای مربــوط بــه رتبهبنــدی دموکراســی تغییــرات فصلــی بســیار بزرگــی را نمایــش میدهنــد .پرســش ایــن اســت
ـریع مشــاهده شــده ،بیانگــر تحولــی بنیادیــن هســتند یــا تکانـهای ناپایــدار .بــه طورخــاص ،پرســش ایــن اســت کــه آیــا تغییــرات
کــه آیــا تغییــرات سـ ِ
تتــر در عملکــرد و توانمندیهــا همــراه نباشــد[ ،تغییراتــی]
ســریع در ِصــرف عمـ ِـل بالفعـ ِـل برگــزاری انتخابــات ،وقتــی کــه بــا دیگــر تغییــرات بلندمد 
پایــدار خواهنــد بــود؟
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خیال واهی :بارگیری شتابزده
 -3خطرات ِ
برای درک و واکنش بهتر نســبت به این «تلۀ توانمندی» (کشــورها حتی در جهان مدرن با ســرعت بســیار کمی درراســتای گســترش توانمندســازی
حکومــت پیــش میرونــد) مــا بــه مدلهــای مفهومــی بهتــری نیــاز داریــم .آشــکار اســت کــه توســعۀ ســطوح بــاالی توانمنــدی حکومــت ،کــه امــروز
در کشــورهای ثروتمنــد شــاهدش هســتیم ،هــزاران ســال طــول کشــید و بحثهــای زیــادی دربــارۀ عوامــل ایجادکننــدۀ ایــن پیشــرفت پایــدار وجــود
دارد (بــه عنــوان مثــال بنگریــد بــه تیلــی ِ ،1990بیلــی  .)2004امــا تفکــر توســعه بــر ایــن بــاور اســتوار اســت کــه مدرنیزاســیون ،آنــگاه کــه بــه مثابــۀ
یــک امــکان ،تکویــن و تثبیــت یافــت ،ناگزیــر بــه همــۀ کشــورها ســرایت خواهــد کــرد .عــاو ه بــر ایــن ،بســیاری از کشــورها بــا وجــود تالشهــای
خودآ گاهانــه بــرای شتاببخشــی بــه مدرنیزاســیون از طریــق عاملیــن داخلــی و کمــک گســترده (ا گــر نــه زیــاد) خارجــی در زمینــۀ تشــویق توســعه،
ـدی پاییـ ِـن حکومــت هســتند.
[همچنــان] دچــار درماندگــی مفـ ِ
ـرط توانمنـ ِ
ً
حکومتهــای شــکننده ،یــا کشــورهایی کــه اخیــرا از درگیــری خــارج شــدهاند ،ب هطــور ویــژه در معــرض خطــرات تقلیــد همســان قــرار دارنــد و مســتعد
توقعــات فزاینــده درخصــوص بــازۀ زمانــی پیشــرفت هســتند .از سرتاســر جهــان دالرهــای کمــک مالــی ،همــراه بــا تخصــص فنــی بــه جریــان میافتنــد.
بهنظــر میرســد همــۀ عوامــل بــرای یــک پیشــرفت ســریع ب هســوی الگوهــای بهتــر زندگــی ،حکومتــی موثــر و قابــل اعتمــاد و همسانشــدن بــا
بقیــۀ جهــان مهیــا باشــد .متأســفانه واقعیــت سرســختتر از آنچــه فکــر میکردیــم از آب درآمــده اســت و ایــن بخــش درصــدد توضیــح برخــی از
ســازوکارهای نهفتــۀ ایــن الگوهــای ناامیدکننــده اســت.
هنگامــی کــه جامعـ ۀ جهانــی و حکومتهــای شــکننده بــا یکدیگــر در تعامــل قــرار میگیرنــد ،فشــارهایی ایجــاد میشــوند کــه ا گــر بهخوبــی مدیریــت
ً
نشــوند ،بــه جــای توانمندســازی حکومــت ،عمــا آن را تضعیــف میکننــد .الزامــات ســازمانی در هــر دو طــرف معادلــه بــه گونـهای بــا یکدیگــر تداخــل
مییابنــد کــه تقلیــد همســان را تعمیــق میکنــد و بــه وجــود دو جهــان مــوازی میانجامــد کــه دیگــر بــا یکدیگــر در تعامــل نیســتند و تغییــری کــه
در یــک جهــان روی میدهــد (جهــان تصــوری ،حقوقــی ،سیاســی) در آن جهــان مــوازی (واقعیــت بالفعــل ،عملکــرد واقعــی موجــود) کمتأثیــر یــا
بیتأثیــر اســت.
تســر گذاشــته اســت ،تکینگــی [تالشهــا] نادیــده گرفتــه
ـاش «نوعــی» بــرای توســعه در کشــوری کــه یــک درگیــری را پش 
در هرگونــه توصیفــی از تـ ِ
میشــوند .امــا در ایــن تالشهــا ویژگیهــای مشــترکی وجــود دارنــد ،زیــرا اغلــب بــر ســه پنداشــت عمــده متکــی هســتند .نخســت ،یــک فــرض ضمنــی
وجــود دارد کــه آن کشــور «لوحــی ســفید» اســت کــه از پیــش ،یــا هیــچ توانمنــدی حکومتــی نــدارد یــا چنــان توانمنــدیاش ضعیــف اســت کــه بهراحتــی
میتوانــد جایگزیــن شــود .دوم ،ایــن انتظــار وجــود دارد کــه کارکــرد بــه ســرعت از فــرم پیــروی خواهــد کــرد .ســوم ،جامعــۀ توســعۀ بینالملــل براســاس
نظریــۀ تغییــری کار میکنــد کــه بــر انتقــال بهتریــن سرمشـقها مبتنــی اســت و توجــه کمــی بــه اثربخشــی واقعـ ِـی اجــرای [سیاسـتها] دارد.
ایــن فرضیــات میتواننــد بــه انتظــاری بیــش از حــد خوشبینانــه در مــورد میــزان تغییـ ِـر توانمنــدی حکومــت منجــر شــوند کــه (همــراه بــا مشــوقهای
ســازمانیای کــه بیشــتر تمرکزشــان بــر فــرم اســت تــا کارکــرد) شکســت پیدرپــی اجــرای سیاسـتها را بهدنبــال داشــته باشــد .توانمندســازی حکومــت
فقــط در ســطح انجــام مــی شــود ،امــا در زیــر ایــن ســطح ،فاصلــۀ میــان فــرم و کارکــرد (بــه عنــوان مثــال امـ ِـر قانونــی  de jureو امـ ِـر بالفعــل )de facto
یشــود ،امــا ایــن مشــروعیت بــه مشــروعیت
یشــود .مشــروعیت سیســتم نــزد عاملیــن خارجــی بــه طــور فزاینــدهای از تقلیــد همســان ناشــی م 
بیشــتر م 
داخلــی ،چــه بــر حســب ســازگاری بــا الگوهــای حکمرانـ ِـی قبلــی و چــه بــر حســب عملکــرد بهتــر ،منتهــی نمیشــود.
خطــر تنهــا ایــن نیســت کــه اصالحــات یــا توانمندســازی دولــت ممکــن اســت بیــش از حــد انتظــار طــول بکشــد .تعمیــق یافتــن تقلیــد همســان ،بــه
یکپارچگــی و انســجام ســازمانی آســیب میزنــد ،کــه [ایــن امــر] خــود را در یــک شــکاف فزاینــده میــان امـ ِـر قانونــی ( )de jureو امـ ِـر بالفعــل ()de facto
نشــان میدهــد .هنگامــی کــه ایــن نهادهــا و ســازمانهای ابتدایــی تحــت فشــار اجــرای سیاس ـتها قــرار بگیرنــد ،ممکــن اســت دچــار فروپاشــی
شــوند و وضعیتــی بدتــر از قبــل را رقــم زننــد.

انتظارات زیاد ،حتی با وجود پایینبودن سطح درآمد
کمکهــای جامعــۀ بیــن المللــی ،بالفاصلــه پــس از مرحلــۀ خــروج از درگیــری ،بــا انتظــارات زیــاد در خصــوص «اصالحــات» ،وارد یــک کشــور میشــوند.
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یشــدهتر و واقعبینان هتــر نبــود ،بلکــه بهخاطــر ایــن
کنــار گذاشــته شــدن اجمــاع واشــنگتن بهخاطــر فهرســتی [از انتظــارات] کوتا هتــر ،اولویتبند 
عقیــده بــود کــه کارهــای بــه مراتــب بیشــتری بایــد صــورت گیــرد .انتظــار مـیرود کــه عــاوه بــر ثبــات اقتصــاد کالن ،حکومــت خدمــات گســتردهای
ارائــه دهــد ،شــبکههای ســامت را مدیریــت کنــد ،نــه تنهــا رشــد ،بلکــه رشــد «همهجانبــه» ایجــاد کنــد ،برابــری جنســیتی را ترویــج کنــد ،فضــای
جذابــی بــرای ســرمایهگذاری فراهــم کنــد ،پایــداریمحیــط زیســتی را تضمیــن کنــد و حکومــت همــۀ اینکارهــا را بــا دموکراســی و حکمرانــی خــوب
(شــفافیت ،پاســخگویی ،عــدم فســاد) انجــام دهــد و ســازمانهای قــوی را بگســتراند.
ت هــای ضعیــف نباشــد ،بهطــور قابلتوجهــی
انتظاراتــی کــه بــر دوش حکومــت گذاشــته میشــود ،حتــی ا گــر [بپذیریــم کــه] تنهــا مختــص بــه حکومـ 
ً
افزایــش یافتــه اســت و تعــداد ،نــوع و کیفیــت کارکردهایــی کــه اجرایشــان از دولتهــا انتظــار م ـیرود بســیار زیــاد اســت .معمــوال ایــن انتظــارات
حوزههایــی را شــامل میشــود كــه پیــش از درگیــری ،حکومــت عهــدهدار آنهــا نبــود و نیــز حوزههایــی كــه دولــت ،حتــی پیـشاز درگیــری نیــز درآنهــا
هرگــز بــه كیفیــت ،دامنــه یــا عمــق مطلــوب دســت نیافتــه بــود.
ً
موضوعــات مربــوط بــه برابــری جنســیتی ،تبعیــض مثبــت ،تــور ایمنــی اجتماعــی و «اهــداف توســعۀ هــزاره» ،از قلمروهــای نســبتا مــدرن مســئولیت و
ل منازعــه از طریــق
مداخلــۀ حکومــت هســتند کــه بــرای هریــک از آنهــا توانمنــدی حکومتــی قابلتوجهــی نیــاز اســت .بهطــور ســنتی ،قضــاوت یــا حـ 
ً
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منبع :مدیسون ()2010

در حقیقت ،میبایست برای یافتن دورهای که کشورهای توسعهیافتۀ کنونی دارای این سطح از درآمد بودند ،به
ناخالصبســیار پیشتــر
تولیدلهایی
ابتداییــه ســا
خامـدوبودنــد ،ب
بسیاردرآمـ
برآوردهایـطح از
دارای ایــن سـ
بدیهییافتۀ
ـورهایهتوســعه
1820ـه کشـ
دورهای کـ
ـرای یافتـ
در حقیقــت ،می
ـی به
استکنومانـرا
برگردیم (ک
پیشـنتر از
ـت بـبسیار
بایهاسیـی
سال
مدیســون ایــن
از  1820برگردیــم (کــه بدیهــی اســت مــا را بــه برآوردهــای بســیار خــام و ابتدایــی تولیــد ناخالــص داخلــی میرســاند) .برآوردهــای 1
داخلی میرساند) .برآوردهای مدیسون این است که بریتانیا در سال  1500به درآمد  714دالر جری_خمیس
(باالتر ازدرآمد افغانستان در سال  )2003رسیده بود .سطح سرانۀ تولید ناخالص داخلی بسیاری از حکومتهای

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
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اســت کــه بریتانیــا در ســال  1500بــه درآمــد  714دالر جری_خمیــس( 1باال تــر ازدرآمــد افغانســتان در ســال  )2003رســیده بــود .ســطح ســرانۀ تولیــد
ناخالــص داخلــی بســیاری از حکومتهــای درگیــر نــزاع برابــر اســت بــا ســطح ســرانۀ تولیــد ناخالــص داخلـ ِـی انگلســتان در  200ســال پیــش از «انقــاب
شــکوهمند»  1688و تولیــد ناخالــص داخلـ ِـی ایــاالت متحــده پیــش از انقــاب آمریــکا.
جدول  :6سالهای مقایسهای برآوردشده ،برای معادلسازی سرانۀ تولید ناخالص داخلی حکومتهای شکننده با تاریخ کشور پیشتاز
(برحسب دالر جری_خمیس در )1990
سرانۀ تولید ناخالص داخلی 2003

سالهای مقایسهای بریتانیا

سالهای مقایسهای ایاالت متحده

افغانستان

668

حدود 1500

اوایل دهه 1700

آنگوال

871

اواسط دهه 1500

اوایل دهه 1700

سومالی

877

اواسط دهه 1500

اوایل دهه 1700

رواندا

900

اواسط دهه 1500

اواسط دهه 1700

سودان

1088

اواخر دهه 1600

اواخر دهه 1700

کنگو

2006

1838

1855

منبع :محاسبات نویسندگان برمبنای دادههای مدیسون .مقایسههای برابری قدرت خرید سرانۀ تولید ناخالص داخلی برحسب دالر جری_خمیس در سال .1990

بریتانیــا یــا هلنــد در ســال  1500دارای چــه نــوع نهادهایــی بودنــد؟ یــا ایاالتمتحــده در ســال 1700؟ آیــا آنهــا از نهادهــای خوشکارکــردی کــه مــا
امــروزه انتظــار تاســیس آنهــا را در کشــورهایی نظیــر ســودان یــا کنگــو داریــم ،بهرهمنــد بودنــد؟ نگاهــی بــه شــواهد و مــدارک نشــان میدهــد ،تــا
زمانــی کــه مرحلــۀ بســیار پیشــرفتهتری از توســعۀ اقتصــادی فراهــم نشــده بــود ،بســیاری از ایــن نهادهــا در دنیــای غــرب توســعه نیافتــه بودنــد.
اگــر بــه بســیاری از ویژگیهــای اصلــی مرتبــط بــا توســعۀ اقتصــادی ،توســعۀ اجتماعــی و توانمندســازی حکومــت نــگاه کنیــم ،درمییابیــم کــه ایــن
ً
یشــوند .حتــی تــا ســال  ،1900ایــاالت متحــده،
ویژگیهــا ،صرفــا در اواخــر قــرن نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم ،در ایــاالت متحــدۀ آمریــکا دیــده م 
مالیــات بــر درآمــد و بانکــداری مرکــزی نداشــت و از حــق رأی عمومــی بیبهــره بــود (طبــق قانــون زنــان نمیتوانســتند رأی بدهنــد و آفریقایــی-
ً
آمریکاییهــا عمــا بــا محرومیــت روبـهرو بودنــد) ،مقرراتــی ناظــر بــر کار کــودکان وجــود نداشــت و تنهــا پایههــای ابتدایــی بوروکراســی مــدرن موجــود
بــود .در ســال  1900ســرانۀ تولیــد ناخالــص داخلــی آمریــکا شــش برابــر بیشــتر از افغانســتان [کنونــی] و  4تــا  5برابــر بیشــتر از ســایر کشــورهای درگیـ ِـر
منازعــه [کنونــی] (بــه غیــر از کنگــو) بــود .ا گــر کنگــو را بــه عنــوان نمونــه درنظــر بگیریــم ،بایــد آن را بــا ســال  1838در بریتانیــا مقایســه کنیــم .درایــن
مقطــع ،بریتانیــا دارای برخــی مقــررات مربــوط بــه کار کــودکان ،مقــررات اوراق بهــادار ،بانکــداری مرکــزی ،قانــون ورشکســتگی و قانــون ثبــت
ق رأی بــرای مــردان بیبهــره بــود .وضعیــت
اختراعــات بــود ،امــا همچنــان از مالیــات بــر درآمــد ،قانــون رقابــت ،یــک بوروکراســی مــدرن و حتــی از حـ 
چیــک از ایــن نهادهــا در بریتانیــا پدیــدار نشــده بودنــد.
افغانســان بــا بریتانیــای ســال  1500قابلمقایســه اســت کــه در آن مقطــع[ ،هنــوز] هی 

 .1دالر جری_خمیس یک واحد فرضی ارز است که برابری قدرت خرید یکسانی با دالر آمریکا در یک زمان معین دارد .م

را به عنوان نمونه درنظر بگیریم ،باید آن را با سال  1838در بریتانیا مقایسه کنیم .دراین مقطع ،بریتانیا دارای
برخی مقررات مربوط به کار کودکان ،مقررات اوراق بهادار ،بانکداری مرکزی ،قانون ورشکستگی و قانون ثبت
اختراعات بود ،اما همچنان از مالیات بر درآمد ،قانون رقابت ،یک بوروکراسی مدرن و حتی از حق رأی برای مردان
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توانمندسازی؟ سال  1500قابلمقایسه است که در آن مقطع[ ،هنوز] هیچیک از این
تلۀ با بریتانیای
افغانسان
بیبهره بود .وضعیت
حکومتهای شکننده :درمانده در
نهادها در بریتانیا پدیدار نشده بودند.

شکل  :4در انگلیس و ایاالتمتحده ،بسیاری از ویژگیهای اقتصادی و سیاسی «توسعه» در مراحل بسیار

سیاسیظاهر
اقتصادی
هایتوسعۀ
باالی
شدند.در مراحل بسیار باالی توسعۀ اقتصادی ظاهر شدند.
«توسعه»
اقتصادی و
شکل  :3در انگلیس و ایاالتمتحده ،بسیاری از ویژگی

منبع :اقتباسشده از چانگ ()2003

یتــوان ایــن دیــدگاه را داشــت کــه وقتــی ایــن نهادهــا در طــی تکامــل تاریخــی در غــرب «کشــف» شــدند ،دیگــر الزم نیســت کــه ســایر کشــورها
البتــه م 
البته میتوان این دیدگاه را داشت که وقتی این نهادها در طی تکامل تاریخی در غرب «کشف» شدند ،دیگر الزم
بــرای دســتیابی بــه آنهــا انتظــار پیشــه کننــد و ایــن نهادهــا میتواننــد بــه ســادگی بــه هــر شــرایط اقتصــادی ،سیاســی یــا اجتماعــی قلمــه زده شــوند.
نیست که سایر کشورها برای دستیابی به آنها انتظار پیشه کنند و این نهادها میتوانند به سادگی به هر شرایط
گرایــش جامعــۀ بینالملــل هنــگام مواجهــه بــا حکومتهــای شــکننده ،بهویــژه در شــرایط فــوری پــس از درگیــری یــا شــرایط انتقالــی ،ایــن اســت
اقتصادی ،سیاسی یا اجتماعی قلمه زده شوند .گرایش جامعۀ بینالملل هنگام مواجهه با حکومتهای شکننده،
کــه فرمولهــای خــود را از بهتریــن سرمشـقهای جهانــی ،یعنــی از راهحلهایــی اســتخراج کنــد کــه موفقیتآمیــز بودنــش در جاهایــی دیگــر اثبــات
ً
شــده اســت .ایــن دیــدگاه تمامــا بیوجــه نیســت ،امــا هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد کــه آنهــا بتواننــد بهطــور موفقیتآمیــزی بــه یــک بافتــار خــاص
پیونــدزده شــوند ،زیــرا راهحلهــای مبتنــی بــر «بهتریــن سرمشــق» اغلــب ،بهطــور ناخــودآ گاه ،بــر پایبنــدی افــراد بــه قوانیــن گســتردهتری وابســته
ـاری»
هســتند کــه آن سرمشــق محــدود از آنهــا غافــل اســت .علیرغــم لفاظیهــای اخیــر در مــورد «راهحلهــای درونزاد» و «سیاس ـتهای بافتـ ِ
مرتبــط بــا سیاســت اقتصــادی ،واقعیــت موجــود در موقعیتهایــی کــه درگیــری را پشتســر گذاشــتهاند ،همچنــان حاکــی از اقتبــاس ســریع از
سیاس ـتها ،ســازمانها و نهادهــای موجــود اســت.
ً
بخشــی از توجیـ ِـه اتــکا بــه بهتریــن سرمشـقهای جهانــی [اســتناد بــر] ایــن واقعیــت اســت کــه در بســیاری از کشــورها غالبــا گــروه یکســانی از افــراد بــا
مســائلی مشــابه درگیــر هســتند و بــه دانــش تطبیقــی شــگرفی در حــوزۀ خــود دســت یافتهانــد .درمقابــل ،شــناخت آنهــا از خاصبودگیهــای هــر
کشــور انــدک اســت ،اغلــب ماموریتهــای کوتاهمدتــی همــراه بــا دســتورالعملهای تجویــز شــده دارنــد ،و بــا فشـ ِـار اجبــار بــرای ایجــاد برنامههــای
ً
جامــع در بازههــای کوتـ ِـاه زمانــی روبـهرو هســتند .آنهــا غالبــا از اهمیــت بافتــار بهخوبــی آ گاهانــد ،امــا متولیــان و سیاسـتگذاران اغلــب بــه تذکــرات
و هشدارهایشــان وقعــی نمیگذارنــد.
ً
بــر ایــن اســاس ،بــرای تحقــق ایــن اســتانداردهای بهتریــن سرمشــق بینالمللــی ،تقریبــا بایــد کلیــۀ بخشهــای دولــت ،بــدون اســتثنا ،در قلمــرو
سیاس ـتها ،توانمنــدی نظارتــی ،مکانیزمهــای ارائــۀ خدمــات و ســایر اســتانداردهای عملیاتیشــان اصــاح شــوند .یکــی از دســتورالعملهای
توصیــه شــده توســط جامعــۀ بینالملــل کــه در زمینــۀ توانمنــدی حکومــت نیــز از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت ،برنامــۀ اصــاح بخــشعمومــی
برمبنــای بوروکراســی از نــوع وبــری اســت کــه تأ کیــد آن بــر اســتانداردهای شایستهســاالری اســت و نیــز فــارغ از شــخص ،بــر عملکــرد تأ کیــد دارد.
تصــور بــر ایــن اســت کــه کشــورها ،فــارغ از شــرایط سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی فعلیشــان ،امــکان «انتقــال مســتقیم بــه [بوروکراســی] وبــری» را
دارا هســتند.
المللــی بهدســتآمده و
شــیوههای الزم بــرای پیادهســازی ایــن راهحلهــا درون زیس ـتبوم گســتردهتر ،بیآنکــه بخواهیــم از ارزش دانــش بین
ِ
ق یافتــن اســت .بافتارهایــی کــه ایــن راهحلهــا در آنهــا
پیشــرفتهای فنآورانــه بکاهیــم ،همــواره نــه چالشــی فنــی ،کــه چالشــی مربــوط بــه انطبــا 
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بــه کار میرونــد چنــد بعــدی هســتند و ســازوکارهای سیاســی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و هنجــاری [ایــن بافتارهــا] ،محیطــی را ایجــاد میکننــد کــه بــه
شــدت بــر نحــوۀ اجــرای یــک سیاســت در عالــم واقــع تأثیــر میگــذارد .هرگونــه تغییــر و بــه ویــژه تغییــرات مناقش ـهآمیز ،بایــد بــا ســازوکار سیاســی،
ـاری ســازمانی در برابــر تغییــرات ســریع مواجــه شــوند .در چنیــن محیطــی ،تغییــر همیشــه برآینــد
اثــرات ســود و زیــان و مقاومــت احتمالـ ِـی فرهنـ ِ
ـگ رفتـ ِ
موازنــه و تنظیــم مجــدد منافــع فــردی و گروهــی اســت و همیشــه مالحظاتــی وجــود دارد کــه انتقــال مســتقیم از سیاسـ ِـت نظــری بــه نتایــج سیاســتی
را غیرممکــن میســازد.
تــا زمانــی کــه ایــن ماهیــت چندبعــدی بافتــار بــه قدرکافــی درک نشــده باشــد ،همچنــان ایــن انتقــال مســتقیم از سیاسـ ِـت نظــری بــه نتایــج مــورد
انتظــار ،پایــه و اســاس مــدل هــای ذهنــی مــورد اســتفاده توســط جامعــۀ توســعه خواهــد بــود.

توانمندی و فشار سازمانی
گیریــم دســتورالعملهای بلندپروازانــه و جــدول زمانبنــدی شــتابزده جامعــۀ کمکهــای بینالمللــی غیرواقعگرایانــه باشــند ،امــا داشــتن اهــداف
بلنــد چــه ضــرری میتوانــد داشــته باشــد؟ مســئله ممکــن اســت اینچنیــن باشــد کــه ا گــر تــاش بــرای اجــرای دســتورالعملهای فراتــر از توانمنــدی
یخــود باعــث ازبینرفتــن انســجام ســازمانی و حتــی فروپاشــی
ســازمانی بــه ایجــاد فشــار ســازمانی منجــر شــود ،ایــن فشــار ممکــن اســت بهخود 
کارکــردی شــود .ایــن اســتدالل عناصــر متعــددی دارد.
نخســت بــه تعریفــی از توانمنــدی ســازمانی نیــاز اســت کــه دربردارنــدۀ پنداشــتی از پایــداری ســازمانی در مقابــل فشــار باشــد .توانمنــدی ســازمانی در
جهــت اجــرای سیاسـتها ،بــا نظــر بــر اقدامــات سیاســتی کشــورهای جهــان ،میتوانــد در دو ُبعــد فهمیــده شــود.
یــک بعــد ایــن اســت کــه عملکــرد ســازمان در شــرایط ایــدهآل[ ،یعنــی] ا گــر هــر فــردی در باالتریــن ســطح تــوان فنـیش بــه وظیفــۀ خــود عمــل کنــد،
چقــدر خواهــد بــود؟ بــرای مثــال ،دانــش فنــی پرســتاران و پزشــکان یــک بیمارســتان میتوانــد توانمنــدی حداکثــری آن بیمارســتان را محــدود کنــد.
ُبعــد دوم توانمنــدی ســازمانی ایــن اســت کــه عملکــرد بالفعــل ســازمان در شــرایط «دنیــای واقعــی» (از جملــه در شــرایطی کــه افــراد نخواهنــد ســازمان
کارآمــد باشــد) چگونــه اســت« .فشــار» ســازمانی را میتــوان بهمثابــۀ شــکاف میــان کنشهــای ایدهآلــی کــه عاملیــن ســازمان بایــد در راســتای
پیشــبرد اهــداف ســازمان انجــام دهنــد و کنشهایــی کــه در زمــرۀ مصالــح شــخصی عاملیــن ســازمان خواهــد بــود فهمیــد.
ـدی
بهعنــوان مثالــی روشــنگر از ایــن دو بعـ ِـد توانمنــدی و فشــار ســازمانی ،ارتــش را بهمثابــۀ یــک ســازمان در نظــر بگیریــد .یکــی از معیارهــای توانمنـ ِ
ـدان نبــردی وجــود
ـازمانی ارتــش توانایــی آســیبزنندگی آن اســت .ممکــن اســت در شــرایط ایــدهآل و در شــرایطی کــه هیــچ فشــار واقعــی میـ ِ 
سـ
ِ
نطــور کــه هــر ژنرالــی میدانــد،
نــدارد ،تصــور شــود کــه بــه واســطۀ حجــم تجهیــزات و ســربازان ،توانمنــدی کامــل بــه دســت آمــده اســت .امــا ،هما 
مســئله ایــن نیســت کــه ارتــش در میدانآمــوزش چــه کاری میتوانــد انجــام دهــد ،بلکــه نحــوۀ واکنــش آنهــا زیــر فشــار و در شــرایط «غبــار جنــگ»
یشــود کــه در هنــگام رژه تحســین برانگیــز ظاهــر میشــود امــا در
و مخاطــرۀ واقعــی حائــز اهمیــت اســت .اصطــاح «ببــر مقوایــی» بــه ارتشــی اطــاق م 
ً
برابــر فشــار پایــدار نیســت و بــا کوچکتریــن فشــار میداننبــرد از هــم میپاشــد .ارتشهــای دیگــر ،مثــا آنگونــه کــه راج عبــه اســپارتها گفتهانــد،
ممکــن اســت از توانمنــدی ناکاملــی برخــوردار باشــند ،امــا تحــت هــر شــرایطی قــادر بــه حفــظ عملکردشــان هســتند ،بهطــوری کــه هــر یــک از اعضــا،
ً
یبــودن شــدید [فرآینــد] فروپاشــی ،کــه
حتــی اگــر شــخصا در خطــر بزرگــی قــرار گرفتــه باشــد ،وظیفــۀ خــود را انجــام خواهــددهــد .در شــکل  ،4غیرخط 
میتوانــد الگویــی از ســازوکارهای تعاملــی مختلــف در ســازمان باشــد ،در مقادیــر مختلــف فشــار نشــان داده شــده اســت.

فشار پایدار نیست و با کوچکترین فشار میداننبرد از هم میپاشد .ارتشهای دیگر ،مثالً آنگونه که راجعبه
اسپارتها گفتهاند ،ممکن است از توانمندی ناکاملی برخوردار باشند ،اما تحت هر شرایطی قادر به حفظ

توانمندسازی؟از اعضا ،حتی اگر شخصاً در خطر بزرگی قرار گرفته باشد ،وظیفۀ خود را
طوری که هر یک
هستند،
عملکردشان
به در تلۀ
درمانده
شکننده:
 24حکومتهای
انجام خواهد دهد .در شکل  ،5غیرخطیبودن شدید [فرآیند] فروپاشی ،که میتواند الگویی از سازوکارهای تعاملی
مختلف در سازمان باشد ،در مقادیر مختلف فشار نشان داده شده است.

توانمندی.
توانمندیسازمانی
تصویرتوانمندی
شکل:4:تصویر
شکل 5
پایداریتوانمندی
سازمانی وو پایداری

منبع :پریجت ()2010

همانطــور کــه پیشــتر در ایــن مقالــه گفتــه شــد ،انتظــارات جامعــۀ جهانــی دربــارۀ نــرخ تغییــر در حکمرانــی و توانمنــدی حکومــت غیرواقعگرایانــه
اســت .باالبــردن بیــش از حــد انتظــارات فینفســه کار پرخطــری اســت و شــخص را در معــرض شکســت قــرار میدهــد .بــا ایــن حــال ،اســتدالل
توانمندی
تغییرهـدر
انتظاراتسـجامعۀ
گفتهـ ًـاشد،
پیشتر در
ـن که
طور
ـود ،بلکــه پــای
حکمرانیختـوـم میشـ
ـای دائمــی
نرخناکامی
دربارۀبــه
جهانیـت کــه
ـازوکاری نیسـ
ایجادکننــدۀ
مقالهـه صرف
اینعگرایانـ
غیرواق
انتظــارات
همانایـ
خواهیــم کــرد کــه
ـت.فینفسه کار پرخطری است و شخص را در معرض
انتظارات
حد
از
بیش
باالبردن
.
است
گرایانه
غیرواقع
حکومت
مخاطراتــی حقیقــی ،فراتــر از صــرف دس ـتنایافتن بــه هــدف ،درمیــان اسـ
سازوکاری
کردـادکهشـاین
استدال
دهد .با
قرار
ســازمانی ،توهمــی از
ایجادکنندۀـای
صرفاًـد کــه فرمهـ
گرایانهیدهـ
غیرواقعـی رخ م
انتظاراتـره زمانـ
ـوند .مخاطـ
خواهیم ایجـ
ـردلســازمانی
حال،از کارکـ
اینـریعتر
ـیار سـ
میـد بسـ
تواننـ
شکستمی
فرمهــای ســازمانی
به
تواند
می
امر
این
و
نیست
مؤثر
واکنش
به
قادر
سازمان
،
باشد
زیاد
بسیار
شود،
می
تحمیل
سازمان
به
که
توانمنــدی سـ اجرا
نایافتن
صرف
حقیمقیی،
اطراتی
پایـلمخ
ـازمانیبلکه
میشود،
توانمنـختم
دائمی
کامیپایـهای
نیست
هدف،ـدی ممکــن»
ـدودۀبهتوانمنـ
دست«محـ
کاری در
فراتروقازتــی
کننــد.
ایجــاد
فشــار،
درمقابـ
ـدی سـ
ـداری
کهبهبهویـناـژه از
ـازمانی،
شود.
ـازمان م(
فروپاشی
درمیان
یشــود ،بســیار زیــاد باشــد ،ســازمان
برآیــد .امــا زمانیکــه فشــار ناشــی از اجــرا کــه بــه ســازمان تحمیــل م 
منجر آن
غیرخطیاز)عهــدۀ
است.یتوانــد
خویــش باشــد ،سـ
قــادر بــه واکنــش مؤثــر نیســت و ایــن امــر میتوانــد بــه فروپاشــی (غیرخطــی) منجــر شــود.
فرمهای سازمانی میتوانند بسیار سریعتر از کارکرد سازمانی ایجاد شوند .مخاطره زمانی رخ میدهد که فرمهای
کاهشوقتی
میکنند.
فشار،میایجاد
درمقابل
سازمانی
توانمندی
پایداری
سازمانی ،بهویژه
توهمی از
سازمانی،
تواند به
شتابزده،
بارگیری
طریق
سازمان ،از
توانمندیازیک
توانمندیبیشتر از
تحمیل وظایفی
شکل :6
شکل  :5تحمیل وظایفی بیشتر از توانمندی یک سازمان ،از طریق بارگیری شتابزده ،میتواند به کاهش (غیرخطی) توانمندی محققشدۀ
برآید .اما زمانیکه فشار ناشی از
منجرآن
سازمانیعهدۀ
تواند از
می
سازمان
خویش
کاری در «محدودۀ توانمندی (ممکن»
شود.
شدۀ
حقق
باشد ،م
توانمندی
غیرخطی)
شود.
منجر
سازمانی

بگذارید منظورمان از زوال توانمندی سازمانی هنگام افزایش فشار را با ذکر دو مثال از حوزۀ اقتصادی توضیح
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بگذارید منظورمان از زوال توانمندی سازمانی هنگام افزایش فشار را با ذکر دو مثال از حوزۀ اقتصادی توضیح دهیم.
یــک مثــال قدیمــی مربــوط بــه وضعیتــی اســت کــه در آن دادههــای گمرکــی ،امــکان مقایســه میــان نــرخ تعرفــۀ رســمی واردات و نــرخ واقعــی اخذشــده
(نســبت تعرفــۀ اخذشــده بــه ارزش وارداتــی گــزارش شــده) را بــرای آیتـ ِـم خـ ِـط تعرفــه میســر میســاخت .هــم در کنیــا و هــم در پاکســتان نــرخ
اخذشــده ،همــگام بــا تعرفــۀ رســمی ،تــا حــدود  60درصــد افزایــش یافــت (نــه ب هصــورت یــک بــه یــک ،بلکــه بهطورکلــی) ،و پــس از آن ،افزایــش نــرخ
اخذشــده متوقــف شــد .از آن مرحلــه بــه بعــد ،افزایــش بیشــتر تعرفـه تنهــا فاصلــۀ میــان نــرخ رســمی و نــرخ اخذشــده را (حتــی در دادههــای گــزارش
ً
های کــه نــرخ
وسوسهیشــد
اینراروشــامل م
ـتقیم
میـاق
افزایش قاچـ
نیز هشــده و
کندکاست
ـاب
پرداختحسـ
ـت ،صورت
افزایشنادرسـ
اظهــارات
برایچــون
ـواردی
یکـه قطعــا مـ
داد ،کـ
ـمی) افزایـ
می ِ
یابدم وسـاز
تعرفه
فرار از
واردکننده
ـشکه
مقداری
شــدۀ رسـآن
کشورها کــه یــک
آن مقــداری
مواردفــه،
کنارـرخ تعر
افزایـدرـش نـ
اینـت ،زیــرا بــا
ـی اسـ
البتهفشــار بدیهـ
یابدو.ج(ــود
میــت
ـن حال
کجرویـد .در ایـ
برایجــه میکنـ
ـدیدتری موا
احتمالیبــا نــزول
اخذشــده را حتــی
دیگر،
مالحظات،
درنهایت،
افزایش
مامورانشـگمرک
واردکننــده بــرای فــرار از افزایــش تعرفــه پرداخــت میکنــد نیــز افزایــش مییابــد و از ای ـنرو وسوس ـههای احتمالــی مامــوران گمــرک بــرای کجــروی
را بر آن داشت تا سرانجام تعرفهها را به دلیل غیرقابل دریافت بودنشان ،تا حد کشورهای دیگر کاهش دهند).
افزایــش مییابــد( .البتــه درنهایــت ،ایــن مالحظــات ،دركنــار مــوارد دیگــر ،كشــورها را بــر آن داشــت تــا ســرانجام تعرفههــا را بــه دلیــل غیرقابــل
دریافــت بودنشــان ،تــا حــد كشــورهای دیگــر كاهــش دهنــد).
شکل  :7رابطه بین نرخ تعرفه بر اساس ارزش رسمی و نرخ اخذشده
شکل  :6رابطه بین نرخ تعرفه بر اساس ارزش رسمی و نرخ اخذشده

منبع :اقتباس شده از کتاب پریجت و وستی ()1993
1
ـوص در
شرکتها
وکار
کسب
انجام
مربوط
های
مثال
مدتزمــان
خوددر خصـ
هایتها
گزارششــرک
هـباـای خــود
گزارش
وکار1با
سهولتس ـب
ـهولتبهانجــام ک
هایــه سـ
دادهـوط ب
ـای مربـ
گزارشههـ
میانهــای داد
مقایسۀگزارش
دوم،ـۀ میــان
مقایسـ
مثــال دوم،
ترخیصتوســاز.
تجاری،مجــوز ساخ
فعالیت گرفتــن
برایمــرک ،یــا
پروانهکاال از گ
ترخیــص
است،ـتازتجـ
ـرای فعالیـ
پروانــه بـ
جملـبهـه :اخــذ
ـت ،از
الزمـف اسـ
زمانمختلـ
مدتـررات
خصوصبــه مقـ
الزم جهــت عمــل
ـاری،اخذ
جمله:
مختلف
مقررات
عمل
جهت
ساختوســاز
دریافــت مجـ
[تعداد]سـبوکار
یِانجــام ک
چندملیتـن
یِـق بــا قوانیـ
مطابـ
نموداسـرِـت کــه
ـزارش8کــرده ا
روزهایــی
مجوزـداد]
گرفتن ِـی [تعـ
کِ ،ـییاچندملیتـ
پراکندگـ
شــکل  7نمـ
گزارشـوزکرده
روزهایی را
پراکندگ
وساز.را گـشکل
ساخت
ـودار گمر
کاال ِاز
تعدادشــود ،در
مشــاهده می
این 
ـت.وهما
باید شــده
مقایســه
مجوزشــرکت
دریافتتوســط
ـزارش شــده
روز گـ
انجامــداد
متوســط تع
ـم بــا
کهو ایــن ر
استــرد
بایــد زمــان بب
ـور کباــهمتوسط
نطـرقم
زماناسـببرد
ساختهاوساز
وکار
کسب
قوانین
مطابققـ با
نتــر بــا افزایــش تعــداد روزهــا مطابــق بــا قانــون ،تعــداد روزهــا بــه طــور بالفعــل ( )de factoنیــز افزایــش مییابــد ،امــا زمانیکــه
طیفهــای پایی 
شده است .همانطور که مشاهده میشود ،در طیفهای پایینتر با افزایش
روز گزارش شده توسط شرکتها مقایسه ً
الزامــات قانونــی ( )de jureبــه ســطحی مشــخص (تقریبــا بــه یکســوم پایینــی) میرســند ،افزای ـش بیشــتر در تعــداد روزهــای گزارششــدۀ انجــام
تعداد ًروزها مطابق با قانون ،تعداد روزها به طور بالفعل ( )de factoنیز افزایش مییابد ،اما زمانیکه الزامات قانونی
کس ـبوکار ،کامــا همبستگیشــان را بــا متوســط زمــان گزارششــده توســط شــرکتها (بــرای دریافــت مجــوز ساختوســاز در واقعیــت) از دســت
دهنــد )de jure.به سطحی مشخص (تقریباً به یکسوم پایینی) میرسند ،افزایش بیشتر در تعداد روزهای گزارششدۀ
می (
انجام کسبوکار ،کامالً همبستگیشان را با متوسط زمان گزارششده توسط شرکتها (برای دریافت مجوز

ساختوساز در واقعیت) از دست میدهند.
1. Doing Business

Doing Business

1
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افتومجوز
ساخدر
مجوزبرای
دریافتوکار
انجام کسب
شاخص
مطابق
گزارشبا شده
روزها
روزهایمیان
ی
میانملیت ِ
ملیتیچند
چندرابطۀ
رابطۀ :8
شکل :7شکل
میانگین روزهای
تیوساز
وکاربرای
انجامباکسب
شاخص
یمطابق
شده
گزارش
ِ
1
توسطها
پیمایش شرکت
شدهیتوسط
حقیقی
پیمایش شرکتها.1
گزارش شده
گزارشحقیق
روزهای
ساختوساز و میانگین

منبع :هالوارد دریمیر و سایر همکاران ()2010

چنــد کشــور هســتند کــه در موردشــان ،هــر دو دورۀ چندگانــۀ زمانـ ِـی مربــوط بــه دادههــای پیمایــش شــرکتها و شــاخصهای انجــام کسـبوکار در
ـطح تغییــرات در
وکار را بــا
شــام کسـ
هایمایانج
ص
در شـ
ـانیِتغییـ
دورگـۀـی ارتبـ
چگون
موردشان،ـد کـ
ـکان را میدهـ
هستندـن امـ
کشورــه مــا ایـ
چندـت کــه ب
دســترس اسـ
شاخصسـهای
بو
شرکتها
ی پی
ـاخها
داده
ـرات به
مربوط
ـاطۀمیـزمان
چندگان
هرـهدو
که در
تجــارب و واکنشهــای شــرکتها ،مقایســه کنیــم .شــکل  8دادههــای مربــوط بــه ایــن کشــورها را نشــان میدهــد .ا گــر «انطبــاق کامــل یکنواختــی»
انجام کسبوکار در دسترس است که به ما این امکان را میدهد که چگونگی ارتباط میان تغییرات در شاخصهای
وجــود داشــته باشــد (یعنــی ا گــر فــرض کنیــمکــه شــاخصهای انجــام کسـبوکار واقعیــت یکایــک شــرکتها را بازنمایــی میکننــد) ،آنگاه دادههــا
انجام کسبوکار را با سطح تغییرات در تجارب و واکنشهای شرکتها ،مقایسه کنیم .شکل _8الف دادههای مربوط
در امتــداد یــک خــط  45درجــه قــرار میگرفتنــد و بدیــن ترتیــب کاهــش [شــاخصهای] انجــام کس ـبوکار میتوانســت بــا کاهــش در پاس ـخها بــه
به این کشورها را نشان میدهد .اگر «انطباق کامل یکنواختی» وجود داشته باشد (یعنی اگر فرض کنیم که
پیمایــش شــرکتها همــراه باشــد .در عــوض ،شــاهد ایــن هســتیم کــه کاهشهــا در تعــداد روزهــای انجــام کس ـبوکار بــا عدمتغییــر یــا افزایــش در
شاخصهای انجام کسبوکار واقعیت یکایک شرکتها را بازنمایی میکنند) ،آنگاه دادهها در امتداد یک خط 45
تعــداد روزهــای مــورد نیــاز شــرکتها بــرای گرفتــن پروانــۀ بهرهبــرداری همــراه اســت (در مــورد ســایر متغیرهــا هــم نتایــج مشــابه اســت) .ایــن نکتــه
گیرد.را مممکــن ســازد .البتــه
شــتر
حاکــی از آن اســت کــه کاهــش «فشــار» مقــررات از موقعیتهایــی بــا توانمنــدی بــاال ،میتوانــد بهواقــع اجــرا و انطبــاق بی
 Enterprise Survey 1یک ارزیابی در سطح شرکتها است که از سوی بانکجهانی در راستای شناسایی اقتصاد بخشخصوصی صورت می
ً
ایــن صرفــا یــک ایــده پیشــنهادی اســت ،زیــرا بســیاری از عوامــل دیگــر میتوانســتند تغییــر کننــد یــا در تداخــل و ارتبــاط بــا ایــن تغییــرات باشــند.
شــکل [ 8نمایانگــر] یــک رابطــۀ ســاختاری نیســت ،فقــط [نمــوداری] توصیفــی از تغییــرات همزمــان در دو متغیــر اســت.

Enterprise Survey .1یک ارزیابی در سطح شرکتها است که از سوی بانکجهانی در راستای شناسایی اقتصاد بخشخصوصی صورت میگیرد .م

پیمایش شرکتها همراه باشد .در عوض ،شاهد این هستیم که کاهشها در تعداد روزهای انجام کسبوکار با عدمتغییر

یا افزایش در تعداد روزهای مورد نیاز شرکتها برای گرفتن پروانۀ بهرهبرداری همراه است (در مورد سایر متغیرها

هم نتایج مشابه است) .این نکته حاکی از آن است که کاهش «فشار» مقررات از موقعیتهایی با توانمندی باال،

میتواند بهواقع اجرا و انطباق بیشتر را ممکن سازد .البته این صرفاً یک ایده پیشنهادی است ،زیرا بسیاری از عوامل

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
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دیگر میتوانستند تغییر کنند یا در تداخل و ارتباط با این تغییرات باشند .شکل _8الف [نمایانگر] یک رابطۀ
ساختاری نیست ،فقط [نموداری] توصیفی از تغییرات همزمان در دو متغیر است.

شکل  _8الف :رابطۀ میان تغییرات در روزهای گزارش شدۀ انجام کسبوکار برای دریافت پروانۀ بهرهبرداری
م کسبوکار برای دریافت پروانۀ بهرهبرداری و تغییرات در متوسط روزهای گزارش
شکل  :8رابطۀ میان تغییرات در روزهای گزارش شدۀ انجا 
زمان را نشان میدهند).
جهت
ها
کان
ی
(پ
ها
شرکت
ۀ
شد
گزارش
روزهای
شرکتها (پیکانها جهت زمان را نشان میدهند)
و تغییرات در متوسطشدۀ

منبع :هالوارد دریمیر و سایر همکاران ()2010

منابــع متعــددی از بارگیــری شــتابزده وجــود دارنــد کــه از ســازمانها کار خیلــی زیــاد و خیلــی ســریع را مطالبــه میکننــد (بــه عنــوان مثــال پیچیدگــی
وظیفــۀ خواستهشــده و گرفتاریهــای پیدرپــی بودجــه).
پیچیدگــی وظیفــه .برخــی از وظایــف بــه برهمکنشــی پیچیــده میــان اجــزای متحــرک زیــادی نیــاز دارنــد کــه همگــی بــرای انجــام موثــر کارکــرد
ضــروری هســتند .جم ـعآوری مالیــات یکــی از ایــن نمونههاســت کــه هــم مســتلزم توانمنــدی حکومــت و هــم پذیــرش ایــن جایــگاه حکومــت از
شتــر گفتــه شــد ،بــه مــرور زمــان ،تعــداد،
جانــب مــردم اســت .کشــورهای غربــی ایــن توانمنــدی را بــه آهســتگی کســب کردنــد .همانطــور کــه پی 
دامنــه ،میــزان و کیفیــت مــورد مطالبــۀ وظایفــی کــه انجامشــان از یــک حکومــت انتظــار مـیرود بســیار زیــاد شــده اســت و کشــورهای تــازه خار جشــده
از درگیــری نتوانســتهاند بــا آنهــا همــگام شــوند .اقــدام بــه انجــام همــۀ ایــن وظایــف پیچیــده ،ب ـه یکبــاره و بــه ویــژه در شــرایط پــس از درگیــری
کــه دســتخوش ناامنــی و ســازوکارهای نامتقــارن قــدرت اســت ،آســان نیســت .پرونــدۀ ثبــت امــاک در افغانســتان (کــه تنهــا یکــی از وظایــف بســیاری
اســت کــه از آن حکومــت انتظــار م ـیرود) یکــی از ایــن نمونههــا اســت.
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مورد :ثبت امالک در افغانستان
«راهبــرد توســعۀ ملــی افغانســتان» حــول محــور «حکمرانــی ،قانــون و حقــوق بشــر» دو نتیجــۀ مــورد مطالبــه را در حــوزۀ ثبــت امــاک دنبــال
میکنــد:
 )1نقشهبرداری از روستاها و گذرها (محالت) و بررسی مرزهای آنها.
هــدف :دولــت تــا ُبــرج َجـ ْـدی(1388 1پایــان ســال  ،)2009نقشـهبرداری سیاســی و اداری کشــور را از روســتاها و گذرهــا ،بــه عنــوان واحدهــای
ـزی اجتماعــی_ اقتصــادی و
بنیادیــن انجــام خواهــد داد و در تمــام ســطوح ،نقش ـههای سیاســی و اداری بــه منظــور انتخابــات ،برنامهریـ ِ
اجــرای سیاســت حکمرانــی در ســطوح زیرملــی ،در دســترس قــرار خواهــد گرفــت.
 )2ایجاد سیستم مدرن ادارۀ امالک.
هــدف :یــک فراینــد مردم_نهــاد بــرای ثبــت امــاک در تمــام واحدهــای اجرایــی و ثبــت عناویــن بــرای تمــام مناطــق شــهری و روســتایی تــا
َجـ ْـدی ( 1397پایــان ســال  )2008آغــاز خواهــد شــد.
ـازمان پایش
نگاهــی مختصــر بــه گذشــته نشــان میدهــد کــه پیشــتر بــرای ایجــاد سیســتم ثبت امالک تالش شــده اســت .در ســال  1963یک سـ ِ
امــاک زراعــی بــا بودجــۀ «آژانــس ایاالتمتحــده بــرای توســعه بینالمللــی» ( )USAIDدر کابــل تاســیس شــد و در ســال  1966تالشهایــی
در ایــن زمینــه آغــاز شــد .ایــن فراینــد تــا انــدازۀ زیــادی بــه حمایــت ایاالتمتحــده متکــی بــود و هزینههــای آن بســیار بــاال بــود .تــا ســال 1977
بــر روی حــدود  ٪45از [زمینهــای] صاحبــان زمیــن پایــش صــورت گرفــت ،و تنهــا یکپنجــم کل زمینهــای قابــل کشــت ،تحــت پوشــش
[ایــن فراینــد] قــرار گرفتنــد .حتــی یــک ســند مالکیــت صــادر نشــد .ســرانجام ،در ســال  ،1977بــا شــروع انقــاب ،رونــد ایــن فراینــد مختــل شــد.
قبــل از ایــن پایــش ،و از آن زمــان تــا بــه بعــد ،صــدور اســناد مربــوط بــه مالکیــت زمیــن امــری عامیانــه و بــدون نظــارت بود .بــرای اثبــات مالکیت،
ـات زمیــن
ـات امــاک و رســیدهای مالیـ ِ
انبوهــی از اســناد ،از جملــه اســناد اعطــای زمیــن توســط پادشــاهان ،شــهادتنامههای شــاهدین معامـ ِ
مــورد اســتفاده قــرار میگرفتنــد .اغلــب ،هــدف از صــدور ایــن اســناد نــه تالشــی بــرای ثبــت واقعیــت ،بلکــه تغییــر واقعیــت در راســتای اهــداف
سیاســی بــود .از ایــن رو ،اســناد ِملکــی توســط همــه مشــروع قلمــداد نمیشــدند .بــه ویــژه از آنجایــی کــه ایــن قدرتمنــدان هســتند کــه بــرای
اثبــات ادعاهــای خــود در مــورد زمیــن در صــدد بــه چنــگ آوردن چنیــن اســنادی هســتند ،درنتیجــه ادعاهــای عرفــی صاحبــان ســنتی زمیــن
را لغــو میکننــد .وضعیتــی اینچنیــن در بهتریــن حالــت ناواضــح اســت ،و از دیدگاهــی کمتــر خوشبینانــه_ سرچشــمۀ منازعــۀ دائمــی اســت.
ً
ایجــاد نظــم در ایــن آشــفتگی ،احتمــاال ،هزینههــا و نیــز تقاضــا بــرای توانمنــدی دولــت را بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش میدهــد .طراحــی و
اجــرای فرآینــد ثبــت زمیــن در ایــن شــرایط ،ضمــن حفــظ همزمــان حداقــل اســتاندارد عدالــت اجتماعــی ،حتــی بــرای مقتدرتریــن حکومــت نیــز
یــک وظیفــۀ رعـبآور اســت.
منبــع :راهبــرد توســعۀ ملــی افغانســتان ( ،)2008وایلــی ،ل ( ،)2003دفتــر نقشــه نــگاری زميــن افغانســان ( ،)2010واحــد تحقیــق و ارزیابــی
افغانســتان ()2010
ً
محدودیــت بودجــه .حکومتهــای کشــورهای فقیــر ،تقریبــا بنــا بــر تعریــف ،نســبت بــه کشــورهای صنعتــی از درآمــد ســرانۀ دولتــی بســیار کمتــری
برخوردارنــد .ایــن امــر ،محدودیتهایــی را در راه انجــام واقعبینانــۀ وظایفــی کــه از یــک حکومــت فقیــر انتظــار مــی رود ،بهوجــود مــیآورد .بــا
ایــن حــال ،همانطــور کــه تومــاس ( )2009نشــان میدهــد ،بــه نظــر میرســد انتظــارات عوامــل خارجــی از دامنــه و میــزان آنچــه حکومتهــا قــادر
بــه انجــام آن هســتند ،مبتنــی بــر نقشــی از حکومــت اســت كــه بــر مبنــای آن [نقــش] ،حکومــت توانمنــدی بســیج گســتردۀ درآمــد دولتــی را دارا
دالر آمریــکا بــرای خر جکــردن بابــت شــهروندان خــود در اختیــار دارد ،درحالــی کــه ایــن رقــم بــرای
اســت .کشــوری ماننــد افغانســتان ســاالنه فقــط ِ 9
 .1مصادف با دی ماه .م
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ایاالتمتحــده  17554دالر اســت .بــا احتســاب جریــان کمکهــای مالــی ،ایــن رقــم [ 9دالر] بــه  105دالر افزایــش مییابــد ،امــا بدیهــی اســت کــه
ایــن یــک منبــع درآمــد «پایــدار» نیســت و حتــی ا گــر افغانســتان موفــق بــه حصــول  105دالر از منابــع داخلــی شــود ،ایــن [میــزان درآمــد] آن را تنهــا بــه
ســطح هنــد میرســاند ،كــه همچنــان  175برابــر کمتــر از ایاالتمتحــده اســت و  5برابــر کمتــر از ایاالتمتحــده در ابتــدای قــرن [بیســتم] اســت.
یتــوان انتظــار داشــت کــه افغانســتان قــادر بــه ایجــاد موسســات موثــر و بــا مقیــاس
تومــاس ( )2009اســتدالل میکنــد کــه بــا توجــه بــه ایــن ارقــام ،نم 
ً
جهانــی در حوزههایــی باشــد کــه برنامههــا و اســناد راهبــردی مختلــف عمومــا انتظارشــان را دارنــد .در مــورد بســیاری از کشــورهای تــازه خروجیافتــه
از درگیــری (ا گــر نگوییــم در مــورد همــۀ آنهــا) اســتدالل مشــابهی وجــود دارد.
جدول  :7درآمد سرانه حکومتهای مختلف ،به دالر آمریکا (نه بر مینای برابری قدرت خرید)
ت (دالر )2006
سرانه  /درآمد حکوم 

سال

سرانه /درآمد

ایاالتمتحده

1902

526

ایاالتمتحده

2006

17/554

نیکاراگوئه

2006

204

هند

2006

102

اوگاندا

2006

65

تاجیکستان

2006

60

نیجر

2006

26

کنگو

2006

11

افغانستان

2006

9

با احتساب کمکها (درصورت وجود)

120

67

105

منبع :توماس ()2009

خیال واهی
خطرات ِ
ـرعت توانمندســازی ســازمانی و حــدود ،پیچیدگــی و میــزان اقدامــات قابــل اجــرا
عامــان خارجــی ،بــا ایجــاد انتظــارات غیرواقعگرایانــه در مــورد سـ ِ
متــر از آن ،حکومتهایــی کــه در صــدد کمــک بــه آنهــا هســتند را بــه شکســت میکشــانند.
توســط حکومتهــای شــکننده ،هــم خــود و هــم ،مه 
ایــن شکسـ ِـت مرتبــط بــا انتظــارات میتوانــد چــه از نظــر خارجــی و چــه از نظــر داخلــی (حتــی وقتــی رونــد مثبتــی درکار باشــد) منجــر بــه ســلب اعتمــاد
ً
و مشــروعیت شــود .در ادامــه نشــان خواهیــم داد کــه ایــن انتظــارات غیرواقعگرایانــه صرفــا ایجادکننــدۀ ســازوکاری کــه بــه ناکامـی همیشــگی ختــم
ـرف دس ـتنیافتن بــه هــدف ،فراتــر میرونــد.
میشــود نیســتند ،بلکــه پــای مخاطراتــی حقیقــی درمیــان اســت کــه از صـ ِ
خیــا ِل واهــی و داشــتن چش ـماندازی بی ـشاز حــد خوشبینانــه درمــورد ســطح و ســرعت ممکــن توانمندســازی حکومــت ،میتوانــد منجــر بــه
ســازوکار تکرارشــوندۀ شکســت و تلــۀ توانمندســازی شــود .هنگامــی کــه ســازمانی انجــام وظایفــی بیـشاز حــد توانــش را بــر دوش داشــته باشــد ،ایــن
وسوســۀ قــوی ایجــاد میشــود کــه خــود را پشــت نقابــی از تقلیــد همســان پنهــان کنــد.
ً
مــا در ســطح ،الیــۀ نازکــی از انطبــاق بــا اســتانداردهای بینالمللــی را مشــاهده خواهیــم کــرد ،امــا صرفــا خراشــی بــر ایــن ســطح ،ویژگیهــای واقعــی
ســازمان کــه مبتنــی بــر ارزشهــای متفاوتــی هســتند و از منطــق درونــی خویــش پیــروی میکننــد را نشــان خواهــد داد .بــا افزایــش فشــار بــر روی
یشــود و ســازمان یکپارچگــی نهــادی خــود را از دســت میدهــد .در نتیجــه توانمنــدی
سیســتم ،شــکاف میــان توانمنــدی قانونــی و بالفعــل بیشــتر م 
و پایــداری واقعــی ســازمان رو بــه زوال مـیرود .ســرانجام ایــن شــکاف بــه مرحلـهای میرســد کــه امــر قانونــی هیــچ نقطــۀ برخــوردی بــا امــر بالفعــل
ً
نداشــته باشــد .هرگونــه تغییــر در سیاسـت نظــری دیگــر هیــچ تأثیــر حقیقـیای در واقعیــت نخواهــد داشــت ،چرا کــه ارتبــاط بیــن ایــن دو حــوزه کامــا
قطــع شــده اســت .ایــن همــان تلــۀ توانمندســازی یــا «درماندگــی مفــرط» اســت.

را نشان خواهد داد .با افزایش فشار بر روی سیستم ،شکاف میان توانمندی قانونی و بالفعل بیشتر میشود و سازمان

یکپارچگی نهادی خود را از دست میدهد .در نتیجه توانمندی و پایداری واقعی سازمان رو به زوال میرود.

سرانجام این شکاف به مرحلهای میرسد که امر قانونی هیچ نقطۀ برخوردی با امر بالفعل نداشته باشد .هرگونه

حقیقیای در واقعیت نخواهد داشت ،چراکه ارتباط بین این دو حوزه کامالً
هیچ تأثیر
سیاست
تغییر در
توانمندسازی؟
دیگردر تلۀ
نظریدرمانده
شکننده:
حکومتهای
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قطع شده است .این همان تلۀ توانمندسازی یا «درماندگی مفرط» است.

شکل  :9سرعت بیش از اندازۀ اصالحات قانونی ( ،)de jureشکاف فزایندهای میان امرقانونی و امر بالفعل

شکل  :9سرعت بیش از اندازۀ اصالحات قانونی ( ،)de jureشکاف فزایندهای میان امرقانونی و امر بالفعل ایجاد میکند ،که میتواند توانمندی
بیش از پیش تخریب کند.
ایجاد میکند ،که میتواند توانمندی بالفعل را
بالفعل را بیش از پیش تخریب کند.

مشــکل اینجــا اســت کــه امرقانونــی میتوانــد بــا حرکــت قلــم [بــر روی کاغــذ] ایجــاد شــود :کشــورها بهراحتــی قــادر بــه اتخــاذ سیاس ـتها ،ایجــاد
مشکل اینجا است که امرقانونی میتواند با حرکت قلم [بر روی کاغذ] ایجاد شود :کشورها بهراحتی قادر به اتخاذ
ســازمانها و اعــان «برنامههــا» هســتند .ایــن تغییــرات قانونــی میتواننــد ظاهــر یــک پویایــی مثبــت را ایجــاد کننــد و عامــان خارجــی را خشــنود
یکـد.پویایی مثبت را
ظاهر
میخـتوانن
سیاستها ،ایجاد سازمانها و اعالن «برنامهها»
یآفرینـ
ـالداجــرا م
قانونی را در
تغییراتـی مــوازی
اینجهانهایـ
هستندن.هــا]،
ـام [آ
ســازند ،امــا ایجــاد امرقانونــی ،بــدون داشــتن توانایــی بــرای انجـ ِ
انجامِ
برای
توانایی
داشتن
سازن
خشنود
کنند
ایجاد
ها]،بــا
[آنـتند و
ـد» هسـ
«توانمنـ
ـی کــه
همانهایـ
بدون اســت،
امرقانونی،انگلیســی
ایجادـلط بــه زبــان
اماــب مسـ
د،و اغل
ـرده
لکـ
تحصی 
خارجیـی ازراافــراد
عامالنتعــداد کمـ
محــلو ســکونت
جهــان
یــک
آفریند.فنــی بــه صــورت فعــال مشــارکت دارنــد و میداننــد چگونــه بســتههای اهدایــی را دریافــت
ـک
خاللـایر فر
ـاورانراخاردرجــی و سـ
ـادییاز مشـ
تعــداد زیـ
ـای کمـ ِ
اجرامهـ ِ
می
موازی
جهانهای
کننــد .جهــان دیگــر مابقــی کارمنــدان را در خــود جــای میدهــد کــه اکثریــت عظیــم و بهویــژه کارکنــان خطمقــدم را شــامل میشــود ،کســانی کــه
ً
مســتقیما در ارتبــاط بــا شــهروندانی هســتند کــه بــه طــور مــداوم خواســتار راهحــل واقعــی بــرای مشــکالت واقعــی خــود هســتند .ایــن گــروه کــه «ناتوان»
تلقــی میشــوند ،روزبـهروز از جامعــۀ بینالمللــی دلســرد شــده و از آن کنــاره میگیرنــد و هرچــه بیشــتر همــکاری خــود را بــا تالشهــای صورتگرفتــه
یشــود _ا گــر کــه ایــن وظایــف در
از جانــب الیههــای باالیــی قطــع میکننــد .تمایــل آنهــا بــه انجــام وظایــف محولــه از جانــب الیــۀ باالیــی کمتــر م 
وهلــۀ اول بــا روشــی قابــل فهــم بــه آنهــا محــولشــده باشــد_ و نیــز از تمایلشــان بــرای پیــروی از قواعــد رفتــاری ســازمانی کاســته میشــود .وسوســۀ
دنبالکــردن منافــع شــخصی نــزد ایــن کارکنــان افزایــش مییابــد و شــکاف گســتردهتر میشــود.
ت دادن یکپارچگــی نهــادی در حرکــت اســت .از آنجــا
ا کنــون ایــن ســازمان تحــت فشــار فزاینــدهای قــرار دارد و بــا ســیری نزولــی بــه ســمت از دس ـ 
کــه ســازمان بــرای بقــای خــود بــه مشــروعیت نیــاز دارد ،الزم اســت وانمــود کنــد کــه همچنــان دارای کارکــرد اســت .هم ـهی فرمهــای تحمیلــی،
ـدی «تقلیــد همســان» مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد :ایــن ســازمان بــا اقتبــاس فرمهــای ظاهــری یــک ســازمان توانمنــد ،بــدون
هنجــاری و تقلیـ ِ
ـودن خــود ،ادامــه میدهــد .ایــن ســازمان بــه بقــای خــود ادامــه میدهــد،
کمتریــن توجهــی بــهکارکــرد واقعــی ســازمان ،بــه ایجــاد توهــم توانمنــد بـ ِ
امــا بــه بهــای خســارت شــدید بــه انســجام ســازمانی و افــت متعاقــب در توانمنــدی واقعــی.
الزامــات نهــادی در بســیاری از ســازمانهای بــزرگ توســعه ،علیرغــم تغییــر در لفاظیهــای روی کاغــذ ،بــه بازتــاب مدلهــای ذهنــی مدرنیســتی
ســطح بــاال ادامــه میدهنــد .بــه عنــوان دنبالــۀ منطقــی ایــن طــرز تفکــر ،ایــن تمایــل وجــود دارد کــه عملکــرد در قالــب شــاخصهای ورودی یــا
خروجــی (کــه اغلــب منعکسکننــدۀ فــرم هســتند) اندازهگیــری میشــود تــا مقادیــری مبنــی بــر نتایــج (کــه بازتابدهنــدۀ کارکــرد هســتند) .یــک
فــرض خــودکار وجــود دارد مبنــی بــر اینکــه وقتــی دادههــا وارد شــوند ،خروجیهــا حاصــل شــوند و «فــرم» تحقــق یافتــه باشــد ،نتایــج نهایــی بهطــور
خــودکار درپــی خواهنــد آمــد .آیــا ســند راهبــردی نوشــته شــده اســت ،آیــا ســازمان بازســازی شــده اســت ،آیــا کارگاههــای مشــاوره برگــزار شــدهاند؟
ایــن دیــدگاه ،در برخــورد بــا اجــرا بــه شــدت جانبدارانــه اســت ،زیــرا بــرای حصــول اطمینــان از اینکــه تغییــرات سیاســتی در واقعیــت پیادهســازی
ً
شــدهاند یــا نــه ،متــر و معیــار کمــی وجــود دارد .بــه عبــارت دیگــر ،کامــا امکانپذیــر اســت کــه بــدون کوچکتریــن پیادهســازی تغییــرات سیاســتی،
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ـری الزامــات مشــروعیت مــورد نیــاز تقلیـ ِـد همســان را بــرآورده
شــرایط و الزامــات در ظاهــر رعایــت شــوند .بدیــن ترتیــب ،آنجایــی کــه رعایــت ظاهـ
که در آن قرار گرفته است ،یک سازمان مدرن موفق است) و نه از ِکارکرد واقعیش (کارکردی که به جوامع و
میکنــد ،جامعــۀ کمــک بینالمللــی هــم از تقلیــد همســان رنــج میبــرد و هــم خــود آن را تقویــت میکنــد .مشــروعیت تقلیـ ِـد همســان از فــرم ناشــی
حکومتها برای انتقال به نظامهای حکمرانیِ با سطوح کارکردی باال ،کمک میکند).
میشــود (بــا تظاهــر یــک ســازمان بــه اینکــه در نظــام حکمرانـیای کــه در آن قــرار گرفتــه اســت ،یــک ســازمان مــدرن موفــق اســت) و نــه از کارکــرد
رفتن
تقلید
استبـکه
عمده
یک
ـد).
بینیکنـ
همسان کومـازـک م
ـردی بــاال،
الگویکارکـ
تعمیقســطوح
باعثنـ ِـی بــا
المللیحکمرا
بینهــای
جامعۀنظام
دخالتـال بــه
ـرای انتقـ
اینتهــا
حکوم
خطرــع و
ـه جوام
بنابراینـه بـ
واقعیــش (کارکــردی کـ
رسیدن
سیاست
هدفی
دخال.ـ به
نهادیـهشود
یکپارچگــی نهــادی
وضوحشــتر
قصدشانرفبهتــن بی
همسـهاـان و از بیــن
ـویکهتقلیــد
حکومتـق( الگـ
یــث تعمیـ
توانمندباع
تقویتالمللــی
جایعــۀ بین
ـت جام
یکپارچگیســت کـ
بیشترمــده ایـن ا
بنابرایــن یــک خطــر ع
کاهش
نهادِ
مندی
نتیجۀ
توانند
خیرخواهانهـهمی
تالش
این
آنـتاست)
ـای خیرخواهانــه
اجراییتالراشهـ
ـت) ایــن
آن اسـ
توان بــه
آورندسـ وـیدن
بارــوح ر
معکوسـهبهوض
قصدشــان بـ
تها
سیاس ـ
هایـت (هدفــی کـ
حکومـ
ـدی
توانمنـ
شــود .بــه جــایبهتقویـ
مشروعیت از
کسب
حکمرانیسـ «
کاهـشده
ـیرِراارائه
ظواه
هرچهو الزام
ظواهـ ِـر ارائهشــده بــا
قپذیــری
(برای تطاب
مدرنچـ»ـه الــزام
ـت هر
نظام ممکــن ا
ـش بادهنــد.
پذیریاجرایـ
ـاد
توانمنــدی
استآورنــد
ممکنبهبــار
دهنمعد.کــوس
میتواننــد نتیجــۀ
تطابقنهـ ِ
واقعیت
بیشتری
ارائهسـشده
نسبت
گیرد ،به
سرعت
خارجی)
عامالن
شوند.شــده بــا ســرعت بیشــتری از
دورـر ارائه
ـان نازســبت
سرعتــه همـ
ـرعتبا گیــرد ،ب
ظواهجـرِـی)
ـان خار
همانعامـ
ـروعیت از
ـب مشـ
ـرای کسـ
ـدرن» (بـ
نظــام حکمرانــی «مـ
ظواهـ ِ
واقعیــت دور شــوند.
شکاف میان امرقانونی و امربالفعل بهدلیل مطالبات بسیار متفاوت نشات گرفته از منطق درونیِ جامعۀ بومی و
خارجــی ،عمیقتــر
سیستممــان
دومــی و عا
جامعـدرـۀ بو
درونـ ِـی
بهــق
درونتــهآنازها،منط
ـات گرف
ـاوت نشـ
های متفـ
سازمانســیار
مطالبــات ب
عمیقهتردلیـ
بالفعــل ب
عامالنـی و امر
شــکاف میــان امرقانونـ
ارزشی و
همزمان
طور
افراد
دولتی و
میـلشود.
خارجی،
شدهـکل  ،10برخــی
داده در شـ
گیرنــد.
میشــود .ســازمانهای دولتــی و افــراد درون آنهــا ،بــه طــور همزمــان در دو سیســتم ارزشــی و منطقــی متفــاوت قــرار می
منطقی متفاوت قرار میگیرند .در شکل  ،10برخی از تنشهای میان سیستمهای ارزشی متفاوت نشان
است.سیســتمهای ارزشــی متفــاوت نشــان داده شــده اســت.
از تنشهــای میــان
خارجی
میان عوامل
سازمانیمیان
تنشسازمانی
:10تنش
شکل:10
شکل
داخلی وو خارجی
عوامل داخلی

یــک نمونــۀ ویــژه و دردنــاک از ایــن تنــش را میتــوان در الگوهــای «شایستهســاالرانۀ» اســتخدام کــه پایــه و اســاس «اصــاح بخــش عمومــی» اســت،
ـرض شایستهســاالری بــر ایــن مفهــوم اســتوار اســت کــه میبایســت همــۀ افــراد از فرصــت برابــر برخــوردار باشــند و برخــورد ســلیقهای بــا افــراد
یافــت .فـ ِ
غیرقابــل توجیــه اســت .امــا اینهــا مجموعــۀ بهخصوصــی از ارزشهــا هســتند کــه بهتدریــج طــی یــک فراینــد ارگانیــک سیاســی و اجتماعــی در طــول
یشــوند .بــرای عامــان ســازمانهایی بــا منطــق داخلــی متفــاوت ،بهکارگیــری اصــول شایستهســاالری کار آســانی نیســت ،زیــرا ایــن
زمــان کســب م 
اصــول ،در بســیاری از جوامــع بــا مبانــی هنجــاری موجــود ناســازگار اســت .بــه ویــژه زمانیکــه صحبــت از مشــاغل دولتــی در میــان باشــد ایــن خطــر
بیشــتر اســت .بازهــم افغانســتان نمونـهای از ایــن دســت اســت.
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مورد :بهکارگیری الگوهای شایستهساالری در افغانستان
ً
وزارت صحــت عامــۀ افغانســتان ،عمدتــا بهعنــوان نمونــۀ اعــای اصــاح بخــش عمومــی و توانمندســازی شــناخته میشــود .بااینوجــود،
ـاد سیاســی و نیــز عــدم تناســب اجتماعــی ایــن کشــور با انتظــارات افــراد و جامعــه مرتبطاند.
مشــکالت همچنــان پابرجــا هســتند و بــه تغییــر اقتصـ ِ
[درایــن زمینــه] نگرانیهــای زیــر قابــل شناســایی اســت:
● ●عدم تعهد همهجانبۀ سیاسی به روند اصالحات
● ●فســاد «برنامــۀ بورســیۀ تحصیلــی» .گفتــه میشــود برخــی از افــراد ،از طریــق ایــن برنامــه ،دوســتان و اقــوام خــود را اســتخدام
کردهانــد.
یپــروری» .یکــی از اثــرات ایــن امــر ،اســتعفای یــک کارمنــد واجــد شــرایط اســت کــه از طریــق پروســۀ
● ●تــداوم شــبکههای «حام 
«برنامــۀ اصالحــات اداری» اســتخدام شــده بــود ،امــا از حمایــت الزم افــراد قدرتمنــد در وزارتخانــه برخــوردار نبــود.
«توانمندسازی» افرادی که هرگز درصدد کسب توانمندی الزم برای انجام وظایفشان نیستند.
● ● ادامۀ آموزش و
ِ
● ●رشــد برخــی از واحدهــا در نتیجــۀ فــراروی از حــدود برنامهریــزی شــدۀ «برنامــۀ اصالحــات اداری» .ایــن امــر معلــول فشــارهای
مــداوم بــرای اســتخدام کارمنــدان فاقــد صالحیــت یــا فقــدان یــک برنامــۀ انفصــال از خدمــت اســت ،بهخاطــر نیــاز بــه گنجانــدن
تســر نگذاشــتهاند.
افــرادی کــه رقابــت بــرای احــراز پســت در «برنامــۀ اصالحــات اداری» را بــا موفقیــت پش 
منبع :لیستر ،س (.)2006

بهعــاوه ،مشــکل اینجاســت کــه دســتیابی بــه الگوهــای شایستهســاالری هدفــی ارزشــمند اســت ،امــا هدفــی نیســت کــه بالفاصلــه بــا اعــام آن
یپــروری» و نظامهــای خویشــاوندی بــه ســوی
بتــوان بــه چنگــش آورد .و هیــچ نقشــۀ راهــی در مــورد چگونگــی انتقــال از سیســتمی مبتنــی بــر «حام 
نظامــی مبتنــی بــر قوانیــن همگانــی و دسترســی برابــر وجــود نــدارد.
ـکل بــه مراتــب نگرانکنند هتــر ایــن اســت کــه بهبودبخشــیدن بــه یــک ســازمان در زمــان آســیبدیدگی ،ممکــن
در مــورد بارگیــری شــتابزده مشـ ِ
اســت از نوســازی آن دشــوارتر باشــد .تقلیــد همســان میتوانــد فراتــر از دس ـتنیافتن بــه هــدف ،آســیب جــدی هــم وارد کنــد.
هنگامــی کـ ه ســازمانها در زمینــۀ امرقانونــی از کنتــرل خــارج میشــوند ،عاملیــن حــول مجموعــۀ جدیــدی از هنجارهــا و عملکردهــا گــرد میآینــد.
بــا ایجــاد الگوهــای رفتــاری جدیــد ،انتظــارات جامعــه از رفتــار نهــاد اجرایــی دگرگــون خواهــد شــد .درون حکومتهــا ،انــواع ســناریوهای بالقــوه،
ایالتهــای متفــاوت و حتــی وزارتخانههــای مختلــف وجــود دارنــد کــه هــر یــک خصوصیــات متفاوتــی ب هخــود میگیرنــد .کارکــرد حکومــت میتوانــد
ً
بــه طــور کامــل دچــار فروپاشــی شــود :ممکــن اســت تنهــا اســمی از حکومــت باقــی بمانــد ،امــا عمــا هیــچ عملکــردی نداشــته باشــد .ممکــن اســت
حکومــت بــه حکومتــی مبتنــی بــر بهر هبــرداری ( )extractive stateتبدیــل شــود کــه در آن ،رانتخــواری و تســخیر حکومــت توســط افــراد ،امــری
متعــارف باشــد .یــا کارگــزاران حکومــت میتواننــد بــه خواســتههای جامعــه بهعنــوان یــک کل پاســخ دهنــد و اقدامــات خــود را بــر پایــه شــالودههای
هنجاریــن جامعــه بهعنــوان یــک کل ،بنــا کننــد .بــه گمــان مــا ،ســومالی نمونـهای از ســناریوی نخســت اســت ،شــاید هائیتــی نمونـهای از ســناریوی
دوم ،و بســیاری از کشــورهای جنــوب صحــرای آفریقــا نیــز نمونـهای از ســناریوی ســوم هســتند.
ت در مراحــل بعــدی را بســیار دشــوارتر میکنــد ،زیــرا بــه بیاعتمــادی عوامــل داخلــی و خارجــی و بــروز بدگمانــی
هــر شکســت[ ،دســتیابی بــه] موفقیـ 
در میــان شــهروندان دامــن میزنــد و در انتظــار بــرای اعــام «راهحلهــای» بعــدی ،یــک نگــرش «تــا چــه پیــش آیــد» را در میــان کارکنــان فعلـ ِـی
بخشدولتــی بهوجــود م ـیآورد .عــاوه بــر ایــن ،اختاللکارکــردی اغلــب فســاد را بــه دنبــال دارد و ایــن امــر منافــع شــخصی قدرتمنــدی را ایجــاد
میکنــد کــه خواهــان حفــظ وضــع موجــود هســتند.
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آیــا خطــر بارگیــری شــتابزده و فروپاشــی توانمنــدی حکومــت بــه ایــن معنــا اســت کــه حکومــت بایــد کارکردهــای کمتــری را بــر عهــده بگیــرد؟ آیــا ایــن
بــدان معنــا اســت کــه کمکهــای کمتــری بایــد از جانــب حکومــت بهجریــان بیافتــد؟ ایــن نتیج ـهای نیســت کــه الجــرم بهدســت آیــد .بالعکــس،
نقــش حکومــت در کمــک بــه توســعۀ مؤثــر بســیار حیاتــی اســت ،بنابرایــن مــا بایــد توانمنــدی حکومــت را همچــون یــک منبــع بیبدیــل یــا حتــی
شــاید شــرط ضــروری توســعه قلمــداد کنیــم .مــا نشــان میدهیــم کــه توانمنــدی حکومــت بایــد در حوزههایــی کــه بســیار مهــم و راهبــردی هســتند،
ً
یتــوان انجامشــان داد.
اســتفاده شــود و وظایــف بایــد بــه آن چیزهایــی محــدود شــوند کــه واقعــا م 
در حــال حاضــر جامعــۀ بینالمللــی بــا انتظــارات بســیار زیــاد از توانمنــدی حکومــت بــرای اهــداف غیرمولــدی نظیــر الــزام بــه گزارشدهــی و تجدیــد
یتــوان کارکردهــای غیرراهبــردی را بــه بیــرون [از دایــرۀ حکومــت] ســپرد و بــرای
ســاختار مــداوم ســازمانی ،ایــن منبــع گرانبهــا را هــدر میدهــد .م 
انتقــال آهســته و تدریجــی مســئولیت بــه حکومــت ،یــک برنامــۀ راهبــردی را تدویــن نمــود.
بــه هــر روی ،در مــورد وظایفــی کــه حکومــت بــه صــورت واقعبینانــه میتوانــد انجــام دهــد ،بــه یــک بحــث حقیقــی نیازمندیــم .وقتــی ممکــن اســت
وظایــف ،بهگون ـهای مشــابه ،توســط ســایرعوامل اجــرا شــوند و بتــوان از نقــش حکومــت در ایــن زمینــه کاســت ،پــس شــاید ایــن [مســئله] ارزش
نطــور کــه تومــاس ( )2009کــه نقشــی نــه چنــدان بلندپروازانــه بــرای حکومــت مدنظــر دارد ،اظهــار میکنــد« :ایــن
بررسـیکردن را داشــته باشــد .هما 
موضــوع ربطــی بــه ایدئولــوژی نــدارد ،ایــن [مربــوط بــه] عملگرایــی اســت» .بدیــن معنــا کــه در حکومتهایــی بــا توانمنــدی بــاال ،بحــث بیشــتر
ن وظایفــی اســت کــه حکومــت درشــرایط ایــدهآل بایــد انجامشــان دهــد ،کــه گاهــی اوقــات [ایــن بحــث] وارد جناحبنــدی شــناخته شــدۀ
حــول آ 
چــپ و راســت میشــود .امــا در حکومتهــای شــکننده ،مســئلۀ اصلــی ایــن اســت کــه آیــا حکومــت میتوانــد وظایــف بســیار محــدودی را کــه بایــد
انجــام دهــد ،انجــام دهــد یــا نــه .محولکــردن نقشهــا و مســئولیتهای بیشــتر [بــه حکومــت] ،هرقــدر هــم کــه [تحققشــان] در درازمــدت جــذاب
ً
باشــد ،احتمــاال نــه تنهــا فایــدهای نداشــته باشــد ،بلکــه آسیبرســان هــم باشــد.
معضلــی کــه جامعــۀ بینالملــل در حکومتهــای شــکننده و/یــا موقعیتهــای درگیـ ِـر جنــگ بــا آن روبــرو اســت یــک «تبصــرۀ  1»22اســت .توانمنــدی
دولــت کــم اســت و بهوضــوح بایــد تقویــت شــود و بــرای افزایــش توانمنــدی بــه اصالحــات نیــاز اســت .درعینحــال ،اعمــال فشــاری بیــش از حــد
بــرای اصالحــات میتوانــد تکاپویــی بیــش از حــد را بــه سیســتم تحمیــل کنــد کــه بــه جــای پیشــرفت ،بــه پســرفت منجــر شــود .ایــن امــر بــه ویــژه در
مــورد اصالحاتــی صــدق میکنــد کــه مناقشـهآمیز هســتند و بیشــترین «فشــار» را بــر سیســتم وارد میآورنــد .ایــن تلــۀ توانمنــدیای اســت کــه بســیاری
از حکومتهــای شــکننده خــود را در آن درمانــده مییابنــد و حضــور جامعــۀ بینالمللــی ،علیرغــم ّنیــات خیرخواهانــه ،ناخواســته در [بــروز] آن
نقــش دارد.

 .1تبصــرۀ  22اصطالحــی اســت کــه از رمانــی بــا همیــن نــام ،نوشــتۀ جــوزف هلــر اقتبــاس شــده اســت .ایــن اصطــاح بــه وضعــی اشــاره دارد کــه در آن ،حــل چنــد مشــکل بهطــور متقابــل بــه
یکدیگــر وابســته هســتند .م
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 - 4آیا راه میانهای برای برونرفت از تلۀ توانمندی وجود دارد؟
ـگام امرقانونــی و امربالفعــل را میدهــد کــدام اســت؟ جامعــۀ بینالمللــی بــرای کاهــش خطــر
پــس میــزان واقعبینانــۀ اصالحاتــی کــه امــکان رشـ ِـد همـ ِ
تقلیــد همســان بایــد چــه اصولــی را رعایــت کنــد؟ و داللتهــای اخالقــی ایــن طــرز تفکــر در خصــوص توانمنــدی حکومــت چیســت؟
ـزان
ا گــر خیالواهــی مضــر باشــد امــا [ایجـ ِ
ـاد] تغییــر ضــروری باشــد ،آیــا مقــدار مناســبی بــرای اصالحــات وجــود دارد؟ میتــوان وجــود چنیــن میـ ِ
ً
مناســبی را تصــور کــرد ،اگرچــه در مــورد هــر کشــور و هــر نــوع اصالحاتــی متفــاوت خواهــد بــود و احتمــاال دراینحالــت ،تعامــات میــان اصالحــات
بســیار زیــاد خواهــد بــود .بــا توجــه بــه خاصیــت بهشــدت بافتــاری ویژگیهــای ســازمانی و محیــط هنجــاری کــه ســازمان در آن قــرار گرفتــه اســت،
تجزیهوتحلیلهــای بیناکشــوری در خصــوص مناس ـبترین میــزان فشــاری کــه یــک سیســتم میتوانــد بــدون فروپاشــی تحمــل کنــد ،تالشــی
ســودمند نخواهــد بــود.
کتــری بــرای تغییــر اســت ،بهطــوری کــه اطمینــان حاصــل شــود کــه نهادهــا در بافتــار بوم ـیای
ـشرو ،رویآوردن بــه فراینــد ارگانی 
تنهــا راه پیـ ِ
قــرار دارنــد کــه ب ـه ایــن واســطه ،پایــداری الزم را بــرای مقابلــه بــا فشــارها بهدســت میآورنــد .بــرای راهحلهــای بافتــاری ،کــه شــاید از بهتریــن
سرمش ـقهای بینالمللــی فاصلــه داشــته باشــند ،بــه فضــای سیاســتی بیشــتری نیــاز اســت .درعینحــال جامعــۀ بینالملــل بایــد بــرای حصــول
اطمینــان از تحقــق اصالحــات هدفمنــد[ ،حصــول اطمینــان] از اینکــه راهحلهــای بومــی تبدیــل بــه آزادراهــی بــرای تصــرف حکومــت توســط
نخبــگان قدرتمنــد نشــده باشــد و نیــز حصــول اطمینــان از اینکــه اصالحــات بــه توزیــع عادالنهتــر درآمدهــا انجامیــده اســت ،میــزان مشــخصی از
یتــر و شــاید غیرخطــی تبدیــل میگــردد کــه در
یشــود ،بــه فرآینــدی تدریج 
ِاعمــال فشــار را حفــظ کنــد .توســعهای کــه اینگونــه مفهومپــردازی م 
میانــگاه آن ،واقعگرایــی و آرمانگرایــی در کشــاکشاند .نظامهــای کنونـ ِـی همــکاری بینالمللــی ،ابزارهــای نظــری [الزم] بــرای برخــوردی معنــادار
بــا چنیــن بدهبســتانهایی را در اختیــار ندارنــد.
بــا نظــر بــر ایــن پیشزمینــه ،مریلــی گرینــدل ( )2004، 2010مفهــوم حکمرانــی «بــه قــدر کافــی خــوب» را معرفــی کــرده اســت کــه بســیاری از همــان
مفاهیــم اساس ـیای را کــه مــا اینجــا ارائــه میدهیــم در بــر دارد :اینکــه حکومتهــا بهواقــع نمیتواننــد یکمرتبــه بــه کمــال دســت یابنــد و بــرای
پیشــرفت بایــد روی گامهــای تدریجــی حســاب کننــد .یــک مســئلۀ بســیار اساســی ،تمایلــی اســت کــه یــک نظــام بینالمللــی بــا حکومتهایــی در
ً
مراحــل بســیار متفــاوت [توســعه] (و شــاید در مســیرهایی متفــاوت بــرای دســتیابی بــه کارکــردی یکســان) ،بــرای پذیــرش (نســبتا طوالنیمــدت)
انــواع متفــاوت حکمرانــی و نوعــی از حکمرانــی کــه بــه دور از کمــال اســت ،دارد .چنیــن حکومتــی ممکــن اســت بهواقــع از توانمنــدی زیــادی
ً
برخــوردار باشــد ،امــا ویژگیهایــی را نمایــش دهــد کــه احتمــاال نــزد بســیاری از عوامــل قدرتمنــد خارجــی ،در تضــاد بــا نظامهــای «مــدرن» حکمرانــی
باشــند .جامعــۀ بینالمللــی تــا چــه حــد حاضــر اســت نظامهــای حکمرانــی متفــاوت بــا نظامهــای خــود را بپذیــرد؟ حداقــل شــروطی کــه مــا بــرای
یــک نظــام حکومتــی «بــه قــدر کافــی خــوب» 1در نظــر میگیریــم ،چــه هســتند؟ ســادهترین کار ایــن اســت کــه بــا تمرکــز بــر امرقانونــی و تظاهــر
ً
بــه اینکــه امربالفعــل انحــراف یــا آســیبی بیــش نیســت و صرفــا پدیــدهای گــذرا و کوتاهمــدت اســت ،گسســتگی میــان نظامهــای حکمرانــی آن
عوامــل خارجــی و حکومتهــای شــکننده را بپذیریــم .امــا از آنجایــی کــه  50تــا  60ســال (یــا در مــورد هائیتــی ،صدهــا ســال) از عمــر بســیاری از
حکومتهــای شــکننده بــه عنــوان حکومتهایــی مســتقل میگــذرد ،ایــن دیــدگاه بیشازپیــش غیرقابــل دفــاع اســت.
واضــح اســت کــه کشــورها میتواننــد ،اغلــب بــا رجعتــی پیوســته بــه درون درگیــری و خشــونت ،بــرای مدتزمانــی طوالنــی در شــرایط شــکنندگی
باقــی بماننــد .امــا همچنیــن واضــح اســت کــه برخــی از کشــورها ،از [شــرایط] درگیــری و شــکنندگی بــه دورههــای طوالنــی پیشــرفت ســریع ،تقویــت
توانمنــدی حکومــت و افزایــش رفــاه بــرای شهروندانشــان گــذر میکننــد.
پرســش عامــان خارجــی کــه قصــد مشــارکت در توســعه را دارنــد ایــن اســت کــه چگونــه میتواننــد بــه [یافتــن] راهحلهــا کمــک کننــد،
راهحلهایــی کــه بــه عقیــدۀ مــا ،نیازمنــد انطباقیافتــن بــا بافتــار و شــرایط محلــی هســتند .کمــک بــه یافتــن راهحلهــا دشــوار اســت زیــرا طراحــی
ً
ـدرن (ا گــر نگوییــم «بســیار مــدرن»
کمکهــای بینالمللــی و مشــوقهای اصلـ ِـی کارکنــان ســازمانهای عمــدۀ توســعه ،تمامــا بــر مکانیس ـمهای مـ ِ
ـات بهتفصیــل
(اســکات ))2004پاس ـخگویی در کشــورهای میزبــان یــا دفاتــر نمایندگـ ِـی چندجانبــه مبتنــی اســت .ایــن امــر میــان تمایــل بــه اقدامـ ِ
 .1بهقول گریندل (گریندل)2010 ،2004 ،
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«برنامهریــزی شــده» درجهــت پیشــبرد دســتورالعملهای پیشــینی توســعه (ماننــد دســتورالعملهای  1PRSPیــا [ )MDG2از یــک ســو] و لــزوم
ـبرد دســتورالعملها و وجــود معاهــدات سیاســی پیچیــده در مراحــل
ـاص محلــی ،ضــرورت مواجهــه بــا توانمنــدی محــدود در پیشـ ِ
توجــه بــه شـ ِ
ـرایط خـ ِ
ً
یشــوند و بهراحتــی میتواننــد
ـارکت بافتــاری همپیمــان م 
انتقالــی [از ســوی دیگــر] تعــارض ایجــاد میکنــد .آنهــا عمومــا علیــه ابتــکار بومــی و مشـ ِ
کشــورها را بــه ســوی «تقلیــد همســان» و «بارگیــری شــتابزده» ســوق دهنــد ،چرا کــه عوامــل خارجــی بــه موجــب منطــق ســازمانی درونیشــان و
فشــارهای سیاســی داخلــی ،بــه وارد آوردن فشــار بســیار زیــاد و بســیار ســریع [بــرای تغییــرات] دســت میزننــد.
حکومتملــی و اهداگــران کمکهــای مالــی بینالمللــی و
ـدی اصالحــات و ایجــاد مبنــای اعتمــادی میــان
زمانبنــدی ،ترتی 
ِ
بگــذاری و اولویتبنـ ِ
حکومتملــی و شــهروندانش ضــروری اســت .کارشناســان توســعه و کارکنــان دولتـ ِـی محلــی ،درصــورت مجهــز بــودن بــه ابزارهــای
همچنیــن میــان
ِ
نظــری بهتــر ،قــادر خواهنــد بــود بــه توســعۀ همزمــان سیاسـتها و برنامههایــی مبــادرت ورزنــد کــه هــم از درجــۀ بــاالی تناســب اجتماعــی برخــوردار
ـدار بلندمــدت داشــته باشــند.
باشــند و هــم امــکان زیــادی بــرای قــراردادن کشــور در مســیر توســعۀ پایـ ِ
نهادهــای بــزرگ توســعه میبایســت مشــوقهای نهــادی خــود را تغییــر دهنــد و بــرای پیشــرفت بومــی و ارگانیــک راهحلهــای سیاسـ ِـی نهفتــه
ـرد نهادهــا بایــد بهجــای خروجیهــای قانونــی (de
در بومشناســی کشــور ،فضــای بیشــتری را فراهــم کننــد .توجــه سیســتمهای سـ
ـنجش عملکـ ِ
ِ
 ،)jure outputsبــر نتایــج بالفعــل متمرکــز باشــد ،و همچنیــن ایــن سیســتمها بایــد از ســازوکارهایی برخــوردار باشــند کــه تبایــن میــان امرقانونــی و
ـود طراحــی برنامــه و نیــز [یافتــن] راهحلهــای
امربالفعــل را تشــخیص دهنــد .نظــارت بــر نتایــج بایــد بــه عنــوان ابــزاری بــرای یادگیــری مــداوم و بهبـ ِ
سیاســی اســتفاده شــود .ایــن بــدان معنــا اســت کــه بهمنظــور ایجــاد فضایــی بــرای انطباقپذیــری و تعدیلیابـی مــداوم ،طراحــی برنامههــا بایــد بــا
درجــۀ باالیــی از انعطافپذیــری صــورت گیــرد.

« .1گزارش راهبرد کاهش فقر» .م
« .2اهـداف توسـعۀ هـزاره» .م
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 -5یک راه میانه
همیشــه در مقابــل «توســعۀ بــزرگ» ،روایــت دیگــری دربــارۀ توســعه وجــود داشــته اســت ،کــه مخالــف پذیــرش ســریع تجددگرایــی بــوده اســت.
ً
ـدار از پاییــن بــه بــاال ،در جهــت تکویـ ِـن فرآیندهــای محلــی) قابــل تحســین اســت ،امــا
اصــوال «توســعۀ کوچــک» (فرصــت دادن بــه راهحلهــای پایـ ِ
ا گــر توســعۀ کوچــک ،همــواره بخواهــد کوچــک بمانــد ،دیگــر ناچیــز خواهــد مانــد .تعــداد بســیار کمــی از موفقیتهــای محلــی کــه ناشــی از «توســعۀ
کوچــک» بودهانــد ،بــه تغییــرات وســیع سیســتماتیک انجامیدهانــد .بنابرایــن درحالیکــه تامیــن اعتبــار در ســطح خــرد موفقیتهایــی را بــه دنبــال
داشــته اســت ،امــا حتــی در موفقتریــن کشــورها نیــز بــه تحــول نظامهــای مالــی نینجامیــده اســت .اگرچــه طر حهــای «توســعۀ محلــی» زیــادی
بودهانــد کــه امــکان کنتــرل محلــی بودجــه را میســر کردهانــد ،امــا ایــن طر حهــا بــه نــدرت حکمرانــی محلــی را متحــول ســاختهاند .اگرچــه پروژههــا
یــا برنامههــای زیــادی بودهانــد کــه امــکان «مشــارکت» یــا «توانمندســازی» را فراهــم ســاختهاند ،امــا ایــن مــوارد اغلــب در ســطح ویژگیهــای خــاص
ـول فعالیتهــا در آن ناحیــه تغییــری ایجــاد نمیکننــد.
روال معمـ ِ
پــروژه باقــی میماننــد و در ِ
خطــر ترویـ ِـج توســعۀ «کوچــک» ،ریســک «نــوآوری حبابــی» اســت .یعنــی در هــر کشــوری ،فــارغ از اینکــه حکومــت تــا چــه حــد شــکننده یــا شــرایط
چــه قــدر آشــفته باشــد ،میتــوان موفقیتهایــی را نشــان داد؛ بــرای مثــال :پروژههایــی کــه فعــال هســتند ،افــرادی کــه در حــال ایجــاد تغییرنــد و
پیشــرفتهای بهوجــود آمــده در برخــی از ابعــاد .بــا ایــن حــال ،ا گــر یــک ســال بعــد بــه آن کشــور نــگاه کنیــد ،درمییابیــد که شــماری از دسـتآوردهای
پیشــین از میــان رفتهانــد و ســال بعــد ،بــاز شــمار دیگــری از دس ـتآوردها از دســت میرونــد .اســتعارۀ «حبــاب» حا کــی از ایــن اســت کــه وقتــی
نوشــابهای را در لیوانــی میریزیــم ،در ســطح نوشــابه حبابهــای زیــادی ایجــاد خواهــد شــد و از ای ـنرو بســیار «پویــا» بــه نظــر خواهــد رســید .امــا
ً
حبابهــای ایجــاد شــده ،نــه گویــای وضــع آینــدۀ مایــع بلکــه صرفـ ًـا ّ
تغیراتــی گــذرا هســتند .توســعۀ «کوچــک» غالبــا متکــی بــه شــکلگیری یــک منبــع
ً
مالــی ،یــا رهبــری بــا فراســت ،یــا گــروه کوچکــی از افــراد متعهــد اســت ،ویژگیهایــی کــه میتواننــد موفقیتآفریــن باشــند امــا لزومــا در ابعــاد وســیع
ً
قاب ـل تکــرار نیســتند .از ای ـنرو ،تأثیــرات ســاختاری یــا تحولآفریــن توســعۀ کوچــک ،غالبــا بســیار ناچیــز اســت.
هریــک از انــواع توســعۀ بــزرگ و کوچــک میتواننــد وظایــف خاصــی را بــه خوبــی انجــامدهنــد ،امــا همچنیــن میتواننــد توســعۀ طوالنیمــدت را دچــار
رکــود کننــد .1آیــا «راه میانـهای» وجــود دارد کــه عناصــر مفیــد توســعۀ بــزرگ (ابعــاد ،دامنــه ،ســرعت) را بــا مزایــای توســعۀ کوچــک (انعطافپذیــری،
نــوآوری ،انطباقپذیــری) درهمآمیــزد؟ اکنــون در بخــش ماقبــل آخــر از یــک مقالــۀ بســیار طوالنــی ،واضــح اســت کــه تنهــا میتوانیــم رئــوس کلــی
آن را ترســیم کنیــم.
بــه شــکل  2بازمیگردیــم کــه نشــاندهندۀ خطــر تقلیــد همســان اســت و در آن ،یــک سیســتم ممکــن اســت در «ســمت چــپ» شــکل گرفتــار شــود،
جایــی کــه عناصــر سیســتم یکدیگــر را تشــدید میکننــد و بــرای یــک عامــل دشــوار اســت کــه بتوانــد بـه صــورت یکجانبــه بــه پویایــی دســت یابــد.
ازای ـنرو اهــداف سیســتم عبارتانــداز:
ً
● ●سیستمهای باز ،که امکان یادگیری بومشناختی ،و نه صرفا سازمانی ،را فراهم میکنند.
● ●فشار در راستای عملکرد ،همراه با ارزیابی نوینی درخصوص کارکرد.
● ●سازمانها بهواسطۀ موفقیتهای اثباتشده مشروعیت یابند.
● ●رهبران بر ارزشآفرینی عمومی متمرکز شوند.
● ●کارکنان خطمقدم این اختیار را داشته باشند که با انعطافپذیری مشتاقانه واکنش نشان دهند.
ً
ـش جریــان اصلــی توســعه ایــن اســت کــه اقدامــات آنهــا معمــوال بــه صــورت برنامهریــزی شــده یــا در پروژههــای مجــزای
مشــکل عوامــل خارجـ ِـی گرایـ ِ
(بــزرگ) ســازماندهی میشــوند .مشــکل بنیــادی عامــان خارجــی بــرای طراحــی همــکاری بــا حکومتــی شــکننده ایــن اســت کــه فعالیتهــا بایــد
 .1رهیافــت مــا در سرتاســر ایــن مقالــه همراســتا اســت بــا چندیــن مقالــۀ اخیــری کــه بــر اهمیــت نــوآوری بومــی تا کیــد دارنــد و بافتــار خــاص آنهــا طراحــی ســازمانهای موثــر بــرای توســعه
اســت .ازایــن میــان بنگریــد بــه راندینلــی (« ،)1993پروژههــا بــه مثابــۀ تجربههــا»؛ گرینــدل (« ،)2004، 2010حکومتهــای بهقــدر کافــی خــوب»؛ ون ِد وال (« ،)2007راههایــی از جانــب
ســلطۀ موروثــی جدیــد»؛ روردریــک (« ،)2008دومیــن نهادهــای برتــر»؛ آدلــر ،ســیج و ولــکا ک ( )2009دربــارۀ اهمیــت «منازعــات خــوب» بــرای اصالحــات سیاســی و حقوقــی ،و ِلــوی و فوکویامــا
( )2010دربــارۀ «حکمرانــی بــه انــدازه».
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ـدرن عامــل خارجــی و هــم بــه بافتــار محلــی در یــک حکومــت شــکننده «متصــل» شــوند .ممکــن اســت در
بتواننــد هــم بــه سیســتمهای (بســیار) مـ ِ
یشــود کــه ولتــاژ بــرق در کشــورهای مختلــف ،متفــاوت
اینجــا دو تشــبیه کمککننــده باشــند .هــر شــخص در ســفر خارجــی بــا ایــن مشــکل مواجــه م 
اســت .اتصــال مســتقیم دســتگاهی  110ولتــی بــه بــرق  220ولــت ،دســتگاه را منفجــر میکنــد ،بنابرایــن بایــد دســتگاهی میانجـی وجــود داشــته باشــد
کــه بتوانــد بــرق 220ولــت را از منبــع بگیــرد و بــه دســتگاه مقصــد ،بــرق  110ولــت برســاند .تشــبیه دیگــر چر خدندههایــی اســت کــه دندانههایــی
بــا اندازههــای بســیار متفــاوت (دندانــه در هــر اینــچ) دارنــد .متصلکــردن بیواســطۀ دو چر خدنــده بــا اندازههــای بســیار متفــاوت بــه یکدیگــر
میتوانــد صــدای مهیبــی را ایجــاد کنــد و هیــچ انتقــال و هیــچ نیرویــی واقعــی را موجــب نشــود .بــاز هــم بــه چر خدنــدهای میانج ـی نیــاز اســت کــه
بتوانــد بــا هــر دو چر خدنــدۀ ریــز و درشــت درگیــر شــود.
جــداول  8 ،7و  ،9نشــاندهندۀ منطـ ِـق طراحـ ِـی برنامــه /پــروژه در حــاالت بــزرگ ،کوچــک و متوسـ ِـط ب ـهکار رفتــه در تمــام عناصــر یــک فعالیــت
ّ
ً
اســت .بــه ایــن معنــی کــه هــر فعالیتــی بایــد هــم دربردارنــدۀ «نظریــۀ تغییــر» و هــم «برنامــۀ اجــرا» باشــد .نظریــۀ تغییــر صرفــا بیانــی از روابــط علــی میان
کنشهــا و نتایجــی اســت کــه از اقدامــات پــروژه /برنامــه در راســتای کســب نتایــج مطلــوب حاصــل شــدهاند .ایــن نظریــه بــه پرســش «چــرا؟» پاســخ
میدهــد :چــرا ایــن فعالیتهــای خــاص؟ امــا یــک پــروژه /برنامــه میبایســت شــامل پرس ـشهای «چــهچیــز؟» و «چگونــه؟» نیــز باشــد :چگونــه
ً
ـات بافتـ ِـار نهــادی و سیاسـ ِـی
ایــن فعالیتهــا پشــتیبانی خواهنــد شــد؟ غالبــا در ســازمانها ،پرس ـشهای «چهچیــز» و «چگونــه» بــه واســطۀ الزامـ ِ
یشــود .بدینترتیــب ،شایســته
ـش «چرایــی» مهندسـ ِـی معکــوس انجــام م 
خــود ســازمانها از پیــش مشــخص میشــوند و ســپس در رابطــه بــا پرسـ ِ
اســت کــه «آنچــه» ( )whatعاملــی خارجــی بهراحتــی توانمنــدی انجــام آن را دارد (بــه عنــوان مثــال تأمیــن منابــع مالــی بــرای حکومتهــا ،تولیــد
یتــوان بــه حکومتــی شــکننده بــرای
مایحتــاج ،آمــوزش افــراد) ب هطــور دقیــق در درون یــک نظریــۀ تغییـ ِـر قابلپذیــرش دربــارۀ اینکــه چگونــه م 
خــروج از شــکنندگی کمــک کــرد ،جــای گیــرد.
بــه عنــوان مثــال ،جــدول  7بــا پاس ـخگویی در قبــال امانــت ( ) Fiduciary Accountabilityآغــاز میشــود :ا گــر ســازمان قصــد تخصیــص منابــع
ً
(از قبیــل پــول ،کارکنــان و کاالهــا (مثــا غــذا و دارو)) را داشــته باشــد ،آنگاه الزامــی اســت کــه ایــن منابــع بــه طــور دقیــق محاســبه شــوند .ایــن
ـاختار فعالیــت ایجــاد خواهــد کــرد .بــه عنــوان مثــال ،آســانتر
هــدف ،ا گــر تحکمــی را ایجــاد نکنــد[ ،دسـتکم] فشــارهایی را بــرای تأثیــر بــر شــکل سـ ِ
ً
خواهــد بــود ا گــر طراحــی پــروژه بتوانــد دقیقــا مشــخص کنــد کــه چــه چیــزی بایــد در تمــام طــول پــروژه تــدارک دیــده شــود .ایــن بــدان معنــی اســت
کــه طراحــی پــروژه بایــد تــا حــد زیــادی ازپیــش تثبیتشــده باشــد .ایــن بــه نوبــۀ خــود بــر چگونگــی مواجهــۀ پــروژه بــا «نــوآوری» تأثیــر میگــذارد.
چگونــه میتــوان نــوآوری را بــا یــک برنامــۀ تــدارک و تخصیــص [منابــع] کــه ســالها پیــش نهایــی شــده اســت ،ســازگار کــرد؟ ا گــر «نوآوریهــا» ،فنــی
یشــده اســت .غایـ ِـت فرآینــد،
ـوآوری شناسای 
و بهلحــاظ لجســتیکی تطبیقپذیــر باشــند ،آنگاه تنهــا کار [مــورد نیــاز] در اجــرای پــروژه ،بــرآورد نـ
ِ
گویی کلـ ِـی پــروژه اســت .ا گــر بــا محاســبهگری آغــاز کــرده باشــیم ،آنــگاه پاسـخگویی بایــد پیــش از هرچیــز مــورد محاســبه قــرار گیــرد .بــه ایــن
پاسـخ ِ
ـدارکات)
ـرح پــروژۀ (و برنامــۀ تـ
ِ
معنــا کــه کســی کــه مســئولیت اجــرای برنامه/پــروژه بــا او اســت ،نمیتوانــد همزمــان ،هــم در زمینــۀ ارائــۀ یــک طـ ِ
ً
تثبیــت شــده و هــم در زمینــۀ نتایــج پاس ـخگو باشــد .ا گــر در طــول دورۀ اجــرا شــرایط تغییــر کنــد (کــه تقریبــا ایــن اتفــاق در بافتــار یــک حکومــت
ً
ب درآمــدن «تئــوری تغییــر» پاسـخگو دانســت ،امــا میتــوان او
یتــوان مدیــر پروژه/برنامــه را در قبــال اشــتباه از آ 
شــکننده ،اصــوال رخ میدهــد) ،نم 
را در مــورد تطبیــق 1امانــی پاس ـخگو دانســت.

 ،Compliance .1تطبیــق بــه معنــی انطبــاق بــا الزامــات اعــا م شــده در یــک شــرکت کارگــزاری ،بانــک یــا موسســه مالــی اســت و وظیفــۀ اداره انطبــاق در ایــن شــرکتها و موسســات ،تطابــق
دادن مجموعــه بــا تمــام قوانیــن و مقــررات خارجــی و داخلــی اســت.
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جدول  :8خطرات توسعۀ بزرگ :موفقیت در تخصیص [منابع] بدون تأثیر (یا تاثیر مخرب) بر توانمندسازی حکومتهای شکننده
عناصر طراحی پروژه /برنامه/
فعالیت

توسعۀ بزرگ (برای مثال پروژههای بانک جهانی)

مقیاس

بزرگ

پاسخگویی در قبال امانت

ردیابی دقیق منابع درون نظامهای مدرن ،تا حد معامالت فردی.

طراحی

تمام برنامهها در زمان شروع پروژه ،از قبل ،تعیین شدهاند.

نوآوری ایدهآل

فنی ،مقرون به صرفه ،تطبیقپذیر به لحاظ لجستیکی

رهبری

شفاف ،سلسله مراتبی ،شخصی

یادگیری نظام ،اشاعۀ نظاممند
نوآوریها

یادگیری از باال به پایینی که به واسطۀ سازمان الزامی گشته است «متخصصان یاد میگیرند ،کارکنان خط مقدم اجرا میکنند».

آموزش و توانمندسازی

با محوریت اجرا (نحوۀ تکمیل فرمها) یا فنی (توانمندی فردی)

طرز یادگیری در سازمانها

ً
نظارت و ندرتا ارزیابی  ،2 big eحلقههای بازخورد طوالنی (آموختن دروس)

پاسخگویی کلی در قبال عملکردها

به لحاظ سلسلهمراتب ،مسئولیت موفقیت پروژه بر عهدۀ «رهبران» آن است :تخصیص منابع مطابق با رضایت.

خطــرات توســعۀ «کوچــک» متفــاوت اســت .ایــدۀ محــرک ،رجحــان دادن بــه ایــن اندیشــه اســت کــه اجــازه دهیــم امــر محلــی بــا تالشــی ســودمند
و پایــدار (در عــوض کمبــود منابــع خارجــی و/یــا تحمیــل هزینههــای طراحــی) محلــی باقــی بمانــد .ایــن امــر ،نــوآوری ایــدهآل را (بــه مثابــۀ یــک
ایــده یــا مطالبــۀ محلـ ِـی ایجادشــده و/یــا اقتباسشــده) در صــدر قــرار میدهــد .بــا در اولویــت قرارگرفتــن نــوآوری ایــدهآل ،بســیاری از دیگــر عناصـ ِـر
طراحـ ِـی فعالیتهــا بهدنبــال میآینــد .ایــن مســئله ،انجــام دو کار را بســیار دشــوار میکنــد .یکــی از آنهــا ارزیابــی عملکــرد اســت .اگــر هــدف انجــام
کاری باشــد کــه برخــی از محلههــای کوچــک تــا حــد زیــادی خواســتار آن هســتند ،قضــاوت در مــورد اینکــه آیــا ایــن کار انجــام شــده اســت یــا نــه (و
ً
اینکــه آیــا ایــن کار واقعــا مهمتریــن کار بــوده اســت یــا نــه) ،دشــوار اســت ،1چرا کــه ایــن فرآینــد خــود قــرار بــود ایــن کار را انجــام دهــد .مســئلۀ دیگــر
نکــه حتــی ا گــر کســی در فضایــی محلــی بــه موفقیتــی دســت یابــد ،معلــوم نیســت کــه کــدام یــک از عناصــر پروســۀ انجــام
مقیاسپذیــری اســت ،چنا 
شــده ،قابــل تکــرار اســت (و اغلــب دلیــل موفقیــت ،اضطــرار محلــی یــا رهبــری موجــود یــا ویژگیهــای تکرارناپذیــر اجتماعــی هســتند کــه نمیتــوان
آنهــا را تکــرار نمــود).
جدول  :9خطرات توسعۀ کوچک :موفقیت محلی بدون مقیاسپذیری
توسعۀ کوچک

طراحی پروژه /برنامه /فعالیت
عناصر
ِ
نوآوری مطلوب

محلی ،موردی ،مختص به بافتار

مقیاس

کوچک

طراحی

فرایند طوالنی ،تکرارشدن در هرزمان ،بدون آمادگی برای باال بردن مقیاس

رهبری

تسهیلگری کنش «از پایین به باال»

ً
ـگان محلــی ،هنــگام تصمیمگیریهــا ،ایجــاد انحــراف در مشــارکت «جامعــه» غالبــا آســانتر اســت .بــرای مثــال ،بررســی راو و ایبانــز در ســال ( )2005از صندوقهــای
 .1زیــرا بــرای منافــع نخبـ ِ
ســرمایهگذاری اجتماعـ ِـی «مشــارکتی» و «جامعهمحــور» در جامائیــکا نشــان میدهــد کــه ســرمایهگذاریهای بالفعــل بیشــتر از اینکــه بــا مشــکالتی کــه توســط شــهروندان تشــخیص داده
ً
میشــوند همراســتا باشــند ،عمومــا بــا اولویتهــای نخبــگان محلــی همراســتایند.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی

طراحی پروژه /برنامه /فعالیت
عناصر
ِ
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توسعۀ کوچک

آموزش و توانمندسازی

متمرکز بر مشارکت فردی

طرز یادگیری برای سازمانها

نظارت بر فرآیندها

پاسخگویی در قبال امانت

همۀ فرآیند رو پایین است

یادگیری نظام ،گسترش نظاممند
نوآوریها

یادگیری در محل ،در هر جایگاهی ،فقط انتشار شدت فرآیند

پاسخگویی کلی در قبال عملکردها

انتشار ،چرا که تصمیمگیری چه در مورد ورودی و چه در قالب «اهداف» ،نمیتواند از پیش (یا بهطور کلی) انجام شود

ـدی محلــی (ماننــد
گاهــی «توســعۀ کوچــک» ،آنگاه کــه در مقیــاس وســیعی گســترده م 
یشــود ،کانالهــای جایگزینــی را بــرای انجــام وظایــف کلیـ ِ
تأمیــن آب و مراقبتهــای بهداشــتی) ایجــاد میکنــد .برخــی از انــواع کمکهــا ،بهشــیوهای «لولــه بخــاری شــکل »1و بــا عبــور از تمــام ســاختارهای
حکومتــی ،رهیافتــی «از بــاال بــه پاییــن و از پاییــن بــه بــاال» را ایجــاد میکننــد کــه هیچگونــه نظارتــی از ســوی حکومــت بــر نحــوۀ اســتفادۀ آنهــا
ً
صــورت نمیگیــرد .گرچــه ایــن رهیافــت تدبیــری جالبتوجــه اســت ،امــا لزومــا بــه توانمندســازی حکومــت منجــر نمیشــود.
پرسشــی کــه وجــود دارد (کــه البتــه پرسشــی بــدون پاســخ مشــخص اســت) ایــن اســت کــه آیــا «راه میانـهای» وجــود دارد کــه هــم مزایــای مقیاسپذیر
بــودن و تأثیــر نظاممنــد را داشــته باشــد و هــم از مزیــت انعطافپذیــری برخــوردار باشــد؟ چالــش ،یافتـ ِـن یــک طراحـ ِـی برنامــه /پــروژه /فعالیــت اســت
ً
ـدرن بخــش عمومــی متصــل کــرد و هــم «دوشــاخهای» کــه بــا شــرایط
کــه هــم دارای «دوشــاخهای» باشــد کــه بتــوان بــه یــک ســازمان کامــا مـ ِ
تغییرپذیــر یــک حکومــت شــکننده انطبــاق یابــد و بــرای آن مفیــد باشــد .حتــی بــا وجــود منابــع عظیــم در دســترس ،بهتــر اســت کــه اقدامــات اخیـ ِـر
عامــان خارجــی (هــم بهلحــاظ امنیتــی و هــم توســعهگرایانه) را در محیــط حکومتهــای شــکنندهای نظیــر افغانســتان ،تیمــور شــرقی ،ســومالی،
نپــال ،عــراق و هائیتــی متوقــف کنیــم .ا گــر ایــن کار آســان بــود ،چــرا تمــام افــراد بســیار متعهــد ،مســتعد و توانمنــدی کــه بــا کار در بســیاری از
ً
ســازمانها ،خــود را وقــف دســتیابی بــه موفقیــت در ایــن کشــورها کردهانــد[ ،صرفــا] بــه موفقیتهــای نیمبنــدی نائــل شــدهاند؟
بهبــود بخشــیدن بــه پاســخگویی درخصــوص نتایــج (آنجایــی کــه نتایــج بیانگــر توانمنــدی سیســتم هســتند) میتوانــد نقطــۀ شــروعی بــرای یــک
رهیافـ ِـت «راه میانــه» باشــد .خطــر انتظــار پاســخگویی درخصــوص «نتیجــه» (وقتــی منظــور از نتایــج شــمار کــودکان در مدرســه یــا مراقبتهــای
راه (ا گــر نگوییــم تنهــا راه) دس ـتیابی ســریع بــه نتایــج در یــک
بهداشــتی ارائ هشــده یــا چاههــای حفار 
یشــده باشــد) ایــن اســت کــه آســانترین ِ
محیــط شــکننده ،مجــزا نمــودن فعالیــت از سیســتمهای موجــود و وارد کــردن توانمنــدی (چــه از خــارج کشــور و چــه از ســایر بخشهــای حکومــت)
اســت .بنابرایــن ،بــه ترکیبــی از اهدافــی احتیــاج داریــم کــه رو بــه ســوی نتایــج دارنــد و نهتنهــا بــرای نتایــج و خروجیهــای مســتقیم میــزان تعییــن
میکننــد ،بلکــه همچنیــن بیــان میکننــد کــه چگونــه سیســتم قــادر بــه تــداوم ارائــۀ آن خروجیهــا و نتایــج در آینــده خواهــد بــود.
یــک رویکــرد در ایــن زمینــه ،تعریــف هنجارهــا و اســتانداردهای عملکــردی اســت کــه نهتنهــا نتایــج ملمــوس بلکــه شــاخصهای توانمنــدی را نیــز
شــامل شــوند .گفتــن ایــن حــرف آســانتر از عمــل بــه آن اســت ،زیــرا هرگونــه تبییــن «اســتانداردها» ،بــا خطــر دام ـنزدن بــه تقلیـ ِـد همســان همــراه
ـات بومگرایانــه اســت ،ممکــن
اســت .حتــی اســتانداردهایی کــهمعنــی و مــراد از [طراحــی] آنهــا ،انعطافپذیــر بــودن بــرای هدایــت رونــد اصالحـ ِ
ً
اســت صرفــا بــه هدفــی جداگانــه تبدیــل شــوند و بــرای دســتیابی بــه آنهــا تــاش شــود.
ـرد سیســتم و تنظیــم اهــداف واقعبینانــه در جهــت دســتیابی بــه آن عملکــرد اســت و پــس از آن ،میــدان
ماهیــت یــک ِ 
راه میانــه ،تعییــن میــزان عملکـ ِ
ت کم
دادن هرچــه بیشــتر بــه خودمختــاری و انعطافپذیــری محلــی ،بــرای دســتیابی بــه آن اهــداف .ایــن بــا «تئــوری تغییـ ِـر» ب 
یچــون و چــرا ،دسـ ِ
ِ
ســه تفــاوت کلیــدی دارد کــه شــایان ذکرانــد.
« 1 .1لولــه بخــاری شــکل» اصطالحــی اســت در توصیــف یــک سیســتم یــا یــک روش کــه بــرای حــل مشــکلی فــوری ،بــدون توجــه بــه پیوســتگی یــا ســازگاری بــا سیســتمها و روشهــای دیگــر
در آینــده طراحــی شــده اســت .م
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نخســت ،اغلــب پنداشـ ِـت «رهبــر» بــر شناســایی یــک «قهرمــان اصالحــات» تمرکــز دارد .بــا ایــن حــال ،اگرچــه ایــن میتوانــد پنداشــت درخــوری از
انگیــزۀ اولیــه باشــد ،امــا بــرای یــک رهبــر واحــد اجــرای [سیاسـتها] دشــوارتر اســت ،و نهادیســازی توانمنــدی (بهواســطۀ تضــاد پنداشــت میــان
ـری اصالحــات یــک امــر جمعــی اســت (اغلــب
رهبــری و نهادیســازی) اغلــب غیرممکــن اســت .تاکیــد رهیافــت «راه میانــه» بــر ایــن اســت کــه رهبـ ِ
شــامل افــراد متعــددی میشــود کــه بــا تعهــد و موافقتــی بیطرفانــه ،در جایگاههــای مختلــف حضــور دارنــد) .مطالعــات اخیــر دربــارۀ اصالحــات
نشــان میدهنــد کــه زمانــیکــه از افــراد دخیــل در اجــرای اصالحــات پرســیده شــد کــه «رهبــر» اصالحــات چــه کســی اســت ،طیــف وســیعی از افــراد
مختلــف شناســایی شــدند (انــدروز .)2010 ،فعالیتهــا بایــد بهقــدری انعطافپذیــر باشــند کــه افــراد زیــادی نســبت بــه موفقیــت [اصالحــات]
احســاس تعهــد کننــد و نیــز احســاس کننــد کــه دس ـتکم «رهبـ ِـر» برخــی از اجــزای کوششــی کلــی هســتند.
ً
دوم ،هــر دو پنداشــت «یادگیــری» و «آمــوزش» متفــاوت هســتند .آمــوزش مربــوط بــه توانمندســازی ســاختاری یــا ســازمانی اســت و لزوما بــا توانمندی
عامــان منفــرد ارتباطــی نــدارد« .یادگیــری» بایــد بتوانــد در ابعــاد وســیعی از طریــق شــبکهها اشــاعه یابــد ،نــه اینکــه ابتــدا در یــک نقطــه متمرکــز شــود
ت یابنــد ،دانــش کاربــردی ،بــه صــورت جمعــی
و ســپس «انتشــار یابــد» .در نهایــت ،بــه مــوازات اینکــه افــراد یــاد میگیرنــد چگونــه بــه اهــداف دسـ 
یشــود.
درون ســازمان تولیــد م 
جدول  :10راهی میانه برای فعالیتهای حمایتشدۀ خارجی در حکومتهای شکننده و حکومتهایی با توانمندی ضعیف
پاسخگویی کلی در قبال عملکردها

پاسخگویی مبنی بر نتایج و [میزان] توانمندی (و نه ورودیها و خروجیها که میتوانند از داخل تعیین شوند)

طراحی

سیستمی و پیمانهای ،باز ،اما دارای نقاط تحریک اصلی جهت کوچک و بزرگ کردن مقیاس ،اعتبارسنجی نزاع

مقیاس

بزرگ ،قابلتغییر

رهبری

شبکهای ،چندقطبی ،ایجاد «تحرک» بدون جهتدهی

نوآوری ایدهآل

تحول آفرین ،مقیاس پذیر با فرآیندهای جاسازی شده

طرز یادگیری در سازمانها

( MeEحلقههای بازخورد مداوم ،دانش تولیدیافته به شکل جمعی)

آموزش و توانمندسازی

ایجاد تعهد نسبت به جنبش ،اشترا کگذاری تجربه

یادگیری سیستم ،انتشار نظاممند
نوآوریها

ارائهدهندگان یا مولفههای مختلف پروژه بر اساس ارزیابی عملکردی موفقیتشان قرارداد میبندند یا گسترش مییابند.

مسئولیت امانتداری

ً
پاسخگویی در قبال امانت میانجیگرانه و تا سطحی کامال مدرن است و از پایین پردازش میشود

ســوم ،شــاید تنهــا مســئلۀ بســیار مشــکل بــرای دســتیابی بــه «راه میانــه» ،رســیدگی بــه مســاله پاســخگویی در قبــال امانــت باشــد .ازآنجاییکــه
ً
حکومتهــای شــکنندۀ بــا توانمنــدی انــدک ،غالبــا سیســتمهای حســابداری بســیار ضعیفــی دارنــد ،خطــرات احتمالــی [بــروز] «فســاد» ،ایــن الــزام را
ایجــاد میکننــد کــه ســازوکارهای تخصیــص بودجــه و پرداختــی طراحــی شــوند کــه تابــع رویههــای دیکتــه شــده توســط عامــل خارجــی (بــه عنــوان
مثــال بانــک جهانــی) هســتند .ایــن موضــوع دو خطــر را بههمــراه دارد :ممانعــت از انعطافپذیــری کافــی ،و آشــفتگی در حســابداری و پاســخگویی.
ا گــر هــدف ایجــاد نهادهایــی در حکومتهــای شــکننده باشــد کــه از نظــر داخلــی مشــروع و پاســخگو هســتند ،ممکــن اســت ایــن هــدف بــا اصــرار
بــر حســابداری خارجــی (کــه هــدف اولیــۀ حســابداری را پاســخگویی بــه عامــان خارجــی برمبنــای ورودیهــا قــرار میدهــد) عقیــم بمانــد .یکــی از
ً
چالشهــای اصلــی رهیافــت «راه میانــه» ،قرارگیــری در میــان پنداشـتهای اساســا متضــاد پاســخگویی اســت .بــه یــک «اتصــال مبـ ّ ِـدل» (adaptor
 )plugنیــاز اســت کــه بتوانــد ایــن دو سیســتم پاســخگویی را بــه هــم متصــل کنــد.
یشــود« ،برنامــۀ همبســتگی ملــی افغانســتان» اســت کــه
یکــی از برنامههایــی کــه هنــگام اندیشــیدن بــه رهیافــت «راه میانــه» بــه ذهــن متبــادر م 
برخــی از ویژگیهــای موردنظــر را دارد.
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مورد :برنامۀ همبستگی ملی در افغانستان
برنامــۀ همبســتگی ملــی ( )NSPدر ســال  2003توســط «وزارت بازســازی و توســعۀ روســتایی» ( )MRRDراهانــدازی شــد .هــدف از ایــن برنامــه كاهــش
فقــر روســتایی از طریــق توســعۀ اجتماعمحــور بــود .بــه ایــن منظــور ،اجتماعــات از طریــق انتخابــات« ،شــوراهای فراگیـ ِـر توســعۀ جوامــع» ( )CDCرا ایجــاد
یهــای
نهــا ،اعتبـ ِـار مالــی دریافــت میکننــد .ایــن فرایندهــا بــا افزایــش توانای 
کردنــد كــه پروژ ههــا را اولویتبنــدی و برنامهریــزی میكننــد ،و بــر اســاس آ 
یشــوند NSP .بالفاصلــه پــس از شــکلگیری ،بــه
شهــای توانمندســازانه پشــتیبانی م 
اعضــای  CDCدر زمینــۀ مدیریــت و برنامهریــزی ،از طریــق تال 
ً
محبوبیــت دســت یافــت و در ســال  2004بــه عنــوان برنامــۀ پیشــتاز دولــت افغانســتان شــناخته شــد .در اواســط ســال  NSP ،2010تقریبــا  22300شــورای
توســعۀ جوامــع ( )CDCرا در  361منطقــه از  264منطقــه ایجــاد کــرده بــود و بــرای بیــش از  50000پــروژۀ بازســازی 703 ،میلیــون دالر اعتبارمالــی فراهــم
نمــدت ،از موفقیــت بســیار زیــاد  NSPخبــر داد و خاطرنشــان کــرد کــه  NSPعــاوه بــر فوایــد مســتقیم پروژ ههــا ،بــه
کــرده بــود .یــک گــزارش ارزیابــی میا 
افزایــش اعتمــاد عمومــی بــه سیســتم حکومــت ،بهبــود روابــط اجتماعــی ،بهبــود روابــط حکومــت بــا جامعــۀ مدنــی و تقویــت CDCهــا منجــر شــده اســت.
یتــوان از طریــق عملکــرد «اتصــال مبـ ّ ِـدل» توضیــح داد NSP .بهواســطۀ شــکل طراحیــش ،دو پنداشــت متفــاوت از پاســخگویی
بخشــی از موفقیــت  NSPرا م 
ـاف
را بــه یکدیگــر متصــل میکنــد .پاســخگویی امانتدارانــه ،بنــا بــر ماهیتــش ،نوعــی پاســخگویی رو بــه باالســت .توزیــع منابــع بــه دلیــل عــدم انعطـ ِ
نهــا ،بــه ویــژه در ســطوح فروملــی،
لهــای مدیریـ ِـت تــدارکات و عملکــرد (کــه توانمنــدی حکومتــی در مــورد آ 
اســتانداردهای بینالمللـ ِـی مدیریـ ِـت مالــی ،کنتر 
اغلــب ناچیــز اســت) مقیــد شــده اســت .از ســوی دیگــر NSP ،بــر پاســخگویی رو بــه پاییــن مبتنــی اســت ،جایــی کــه اولویتبنــدی ،برنامهریــزی ،مدیریــت و
ـرل عملکــرد توســط اجتماعــات صــورت میگیرنــد ،کــه رویههایشــان بــه ســطح اســتانداردهای بینالمللــی نمیرســند NSP .بــا پیــروی از روی ههــای دقیــق
کنتـ ِ
َ
ـکال حسابرسـ ِـی
بینالمللــی تــا مرحلــۀ [دریافــت] اعتبـ ِـار مالــی ،ایــن معضــل را دور میزنــد .در زیــر ایــن ســطح ،مســئولیت بــر عهــدۀ اجتماعــات اســت و اشـ ِ
یهــای ســطح
ـدارکات ذکرشــده در دفترچ ههــای راهنمــای عملیــات (کــه بــرای انطبــاق بــا توانمند 
اجتماعــی ،شــفافیت را از طریــق پروسـههای مدیریــت و تـ
ِ
ً
یگــر دو پنداشـ ِـت اساســا متضـ ِـاد پاســخگویی و ســطوح متفــاوت توانمنــدی عمــل
عامــه مــردم تدویــن شــدهاند) تأمیــن میکننــد NSP .بــه عنــوان میانج 
یشــود.
میکنــد و بــه ایــن ترتیــب بــه مجرایــی بســیار موثــر بــرای رســاندن منابـ ِـع مالـ ِـی توســعه بــه ســطح اجتمــاع ،تبدیــل م 
اجــرای عملیاتــی ایــن برنامــه ،تحــت نظــارت یــک مشــاور ،بــه «همــکاران تســهیلگر» ســپرده شــده اســت ،درحالــی کــه جهتگیــری کلـ ِـی راهبــردی آن از
یشــود .ایــن مســئله ایــن پرسـشها را بــه همــراه مـیآورد
ســوی «وزارت بازســازی و توســعۀ روســتایی» و یــک کمیتــه راهبــردی بینوزارتخانـهای اخــذ م 
کــه آیــا  NSPیــک «برنامــۀ لولــه بخــاری شــکل» اســت یــا اینکــه بــه تدریــج در سیســتمهای حکومتــی جــای میگیــرد؟ پرســش اخیــر تنشــی را نشــان میدهد
ً
کــه همــواره در بطــن  NSPنهــان بــوده اســت .آیــا [ NSPصرفــا] یــک برنامــۀ بازســازی ســاختاری اســت یــا نقطــۀ شــروعی بــرای یــک سیســتم حکمرانــی
محلــی؟ اهــداف اصلــی  NSPبــه صراحــت بیــان میکننــد کــه  NSPبــه دنبــال «ایجــاد شــالودههایی بــرای تقویــت حاکمیـ ِـت در ســطح اجتمــاع [محلــی]»
ـک در ســطح اجتماعــات ،و نیــز
اســت .ب هعــاوه ،آییننامــۀ  ،CDCکــه CDCهــا را بــه عنــوان یــک نهـ ِـاد توســعۀ تشکی 
ـات دموکراتیـ ِ
لشــده از طریــق انتخابـ ِ
نهــادی مبتنــی بــر قانوناساســی بهرســمیت میشناســد ،در ســال  2006ب هطــور رســمی تصویــب شــد .بــا ایــن حــال ،نقــش CDCهــا ،در عمــل ،محــدود
بــه مدیریــت پــروژه باقــی مانــده اســت .ایــن بازتابدهنــدۀ نــزاع میــان وزارتخان ههــای مختلــف بــر ســر سرپرســتی و نیــز بحثــی بنیادیــن دربــارۀ ســطح
ـمکش از بیخوبــن سیاســی زمان َبــر خواهــد بــود ،امــا ایــن کشمکشــی ســازنده و قســمتی
تســپاری بــه شــهروندان اســت .حــل و فصــل ایــن کشـ
مطلــوب قدر 
ِ
اساســی از دگردیســی نهــادی در افغانســتان اســت .در همیــن زمــان MRRD ،از طریــق «برنامــۀ ملــی رشــد و توســعۀ مبتنــی بــر منطقــه» ( )NABDPشــروع
شهــای عملیاتـ ِـی جداگانــه اداره
بــه قــراردادن CDCهــا در فرآیندهــای گســتردهتر برنامهریــزی راهبــردی کــرده اســت .متأســفانه  NABDPاز طریــق رو 
حشــدهاش ،تمهیداتــی را بــرای جایگرفتــن
یشــود کــه زیانرســان خواهــد بــود .بنابرایــن شــاید ضعــف اصلــی  NSPایــن باشــد کــه علیرغــم هــدف تصری 
م 
تدریجــی خــود درون سیســتمهای حکومتــی مهیــا نکــرد ،هرچنــد کــه شایســتگی انجــام ایــن کار را دارد.
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نتیجه
ً
ا گرچــه مــا از کلمــات ،اســتعارات و مفاهیــم انتزاعــی شــو خطبعانۀ زیــادی اســتفاده میکنیــم ،امــا هــدف [از ایــن عبــارات] ایــن اســت کــه عمیقــا
عملگرایانــه باشــند و نیــز توســط کســانی و بــرای کســانی نوشــته شــدهاند ،کــه بهعنــوان دسـتاندرکاران توســعه ،مشــغول بــه کار در حکومتهــای
شــکننده ،شکس ـتخورده و در حــال شکســت هســتند.
یکــی از رویکردهایــی کــه در خصــوص شکســت وجــود دارد ایــن اســت کــه «مــدل» یــا «نظریــۀ تغییـ ِـر» بنیادیــن درســت بــوده اســت ،امــا مســئله
ً
یشــد (تقصیــر بــر گــردن جزئیــات [اجــرا] اســت) .از ایــن منظــر ،تــاش بیشــتر بــه همــراه
ایــن بــود کــه میبایســت کامــا بــه درســتی بــه آن عمــل م 
ً
اندکــی دســتکاری در چند وچــون قضیــه ،نهایتــا ثمربخــش خواهــد بــود .ایــن رویکــرد میتوانــد شــامل عملیاتــی ماننــد «ششــمین اصالحــات اساســی
ً
نقــدر متفــاوت اســت کــه اصالحــات
آموزش وپــرورش» باشــد (بــه دنبــال پنــج پــروژۀ کامــا ناموفــق پیشــین ،بــا ایــن پیشفــرض کــه ایــن بــار اوضــاع آ 
ـودن
یشــود و باعــث م 
نتیجهبخــش باشــند) .در ایــن رویکــرد ،شکســت بــه عنــوان [خصوصیتــی] محلــی تلقــی م 
یشــود کــه از ســطوح انتزاعــی بـ ِ
تحلیــل کاســته شــود.
امــا دیــر یــا زود بایــد در نظــر گرفــت کــه ممکــن اســت یــک مــدل یــا نظریــۀ تغییــر ،حتــی نمون ـهای از آن کــه در برخــی از کشــورها و فعالیتهــا
یشــرقی و نیــز در برخــی از
موفقیتهــای چشــمگیری داشــته اســت (چــرا کــه درنهایــت« ،توســعه» بهمثابــۀ یــک نهضــت ،بطورکلــی در آسیا 
جنبههــای بهداشــتی (ماننــد واکسیناســیون) و آموزشــی (ماننــد شــمار نامنویس ـیها) بــه موفقیتهــای چشــمگیری نائــل شــده اســت) دس ـتکم
در ســطح جهانــی قاب ـل اجــرا نباشــد .ایــن بــدان معنــا اســت کــه بایــد بــرای یافتــن علــل شکسـ ِـت پروژههــای منفــرد ،برســطوح انتزاعــی بــودن
ـرد حکمرانــی ،یــا راهســازی ،یــا اصالحــات سیاســی یــا مراقبتهــای بهداشــتی کارســاز
بحــث ،شــاید چندیــن ســطح ،بیافزاییــم .شــاید پروژههــای منفـ ِ
نباشــند ،امــا نــه بــه ایــن دلیــلکــه خــود آن پروژههــا درون یــک الگــوی معیــن ،بــه خوبــی طراحــی نشــدهاند ،بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه [ا گرچــه] آنهــا
بــه خوبــی طراحــی شــدهاند ،امــا رویکــرد بنیادیــن (بــه لحــاظ بافتــاری) نادرســت باشــد.
مــا میکوشــیم کــه چهــار ویژگــی عمــده درخصــوص چگونگـ ِـی تعامـ ِـل رویکــرد اســتاندارد توســعه بــا حکومتهــای شــکننده و حکومتهــای «خــارج
یشــوند ،را بیــان کنیــم :تأ کیــد بیشــتر بــر فــرم نســبت بــه کارکــرد و [بــه ایــن ترتیــب] ایجــاد ایــن
شــده از درگیــری» ،آنگونــه کــه منجــر بــه شکســت م 
امــکان کــه تغییــرات قانونــی ( )de jureبهمثابــۀ موفقیــت بــه حســاب آینــد ،نپذیرفتــن ایــن حقیقــت کــه توانمندســازی زمان َبــر اســت (چنانکــه
شــامل گــذاری میــان سیســتمهای قوانیــن میشــود) ،تحریــک بارگیــری شــتابزده در منطقــه و شدتبخشــی بــه اقدامــات مــورد انتظــار .اینهــا
میتواننــد چرخههــای شکســت را موجــب شــوند.
ـرد بالفعــل را تغییــر دهــد) و توســعۀ «کوچــک» (کــه مقیاســش کوچکتــر از آن
مــا میــان توســعۀ «بــزرگ» (کــه مقیاســش بزر 
گتــر از آن اســت کــه عملکـ ِ
اســت کــه سیســتمهای قوانیــن را تغییــردهــد) ،یــک «راه میانــه» را ترســیم میکنیــم.
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