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 چکیده
مورد از  01کشور جهان در این مقاله  011اصالحی در بیش از  یهاپروژهمت اندروز، استاد دانشگاه هاروارد و مشاور 

سیاستی مختلف را بررسی و با ترسیم فرآیندهای مشترک،  هایینهزماصالحات تاثیرگذار و پایدار در کشورها و 

در  هاولتد. اندروز با تاکید بر اهمیت نقش کندیمسعه ترسیم در جهان در حال تو گراتوسعهبرای تغییر  هایییسممکان

 هاومتحکتوضیح دهد کدام اقدامات و چه نوع تغییراتی هستند که توانمندی  کندیمتولید منافع اجتماعی، تالش 

موفق  اصالحات یهانمونه. او سپس در جریان روایت برخی از دهندیمدر ارائه خدمات و کاالهای عمومی را افزایش 

 . کندیمدر جهان، تفسیر جدید خود و همکارانش از جایگاه رهبری و عاملیت در این نوع از تحوالت را تبیین 

در سراسر جهان، این مسئله است که اصالحات موفق در چه زمانی  گراناصالحمهم پیش روی  یهاپرسشیکی دیگر از 

مناسب برای  یهافرصتو پنجره  هاینهزماین پرسش مهم، با پاسخ به  کندیم. اندروز تالش شوندیم یرپذامکان

 هادولترا شناسایی کند. در نهایت، پرسش مهم آخر اینجاست که چرا برخی از اصالحات در  هادولتاصالحات کارآمد 

کنند.  مقاومت توانندینم هادولتبیرونی و تغییر  یهاشوکدر برابر  هاآنو برخی از  مانندیمو پایدار  شوندیمتثبیت 

 ایجاد کرد. اندروز بخشیجهنتاصالحاتی پایدار و  توانیمآخرین پرسش این مقاله حول همین محور است که چگونه 

تمایز اصالحات موفق و اصالحات ناپایدار و غیرموثر را از دریچه شکاف بین دو نظریه و  کندیمدر این مقاله تالش 

 واکاوی کند. « انطباق تکرارشوندۀ مسئله محور»و « هبر محورحل و ر تغییر راه»رویکرد به اصالحات 
 
 

 دربارۀ نویسنده 
 کتاب یسندهاز سه نو یکیدانشگاه هاروارد،  یکند یدر مدرسه یعموم گذارییاستسرشته  یارمت اندروز، دانش

 ییاجرا یتظرف یدر مورد توسعه یدیو جد یعبد ییدهو ا یوهش یکتاب حاو یناست. ا« حکومت یتوانمندساز»

در سال ترجمه و  یبه فارس «جامعهو  یتحاکم یمرکز توانمندساز»توسط  0931در حال توسعه است و سال  یکشورها

اصالحات مدیریت مالی و  یژهوبهاو معطوف به اصالحات بخش عمومی،  یهاپژوهش منتشر شده است. 0931

بر ساخت  اندروزدر حال توسعه و در حال گذار بوده است. مقاالت اخیر  یهادولتو حکمرانی مشارکتی در  یزیربودجه

ی خود تاکید مشخص هاییلتحلد عوامل موثر بر موفقیت فرآیندهای اصالحی تمرکز دارند. او در دریافتی نظری در مور 

 دولتی دارد. یهاشبکهرهبری درون بر نهادهای غیررسمی در زمینه اصالحات و همچنین بر ساختارهای 
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 سازند؟ها برای انجام کارهای بزرگ خود را توانمند میچگونه حکومت
 ده مورد مطالعاتی، دو تبیین متقابل، یک برنامۀ تحقیقاتی بزرگ

 

های جدیدی برای پیشرفت، گری یا راهبری در زمینۀ حل مسائل دشوار و گشودن راهتوانند با تسهیلها میحکومت

تر از حد تصور است، مانند هدایت ها در این زمینه فراوانمناطق و شهرهای خود ایفا کنند. مثال نقش بزرگی درکشورها،

اهیان ها. دانشگالمت و امنیت شهروندان و مسائلی فراتر از اینهای کالن، تامین ستوسعۀ اقتصادی، ایجاد زیرساخت

 با تمرکز بر 
ً
های مختصری درخصوص ظاهرِی حکومت یا حکمرانی خوب، آموزه چیستی  و کارشناسان توسعه، معموال

ست به بایست دفت میگویند که کشورها برای دستیابی به پیشر مطالعات میدهند. برای مثال ها ارائۀ میاین نمونه

، سیستم دقیقی برای مناقصه ایجاد کنند و اییهسرماهای سازی بزنند، جهت اطمینان از موفقیت در پروژهخصوصی

در تکرار  هایی که سعیبرای ترویج قانون و نظم، سیستم قضایی مدرنی را مستقر سازند. با این حال، بسیاری از حکومت

، 3112، 3119ای رسیدن به آن سطح از مطلوبیت در تقال هستند )نگاه کنید به اندروز ها دارند، بر حلاین راه چیستی

کنند اما شاهد رشد اقتصادی سازی میها خصوصی(. آن3103؛ اندروز، پریچت و وولکاک 3109، 3100، 3113

های اد در پروژهبردِن فسکنند اما همچنان درگیر از میانای استفاده میهای جدید مناقصهنیستند، از سیستم

کنند که عماًل )در بهترین حالت( بدون کارکرد های قضایی مدرنی تاسیس میزیرساختی هستند، و روی کاغذ سیستم

 اند:متفاوت چیستیهای متداول درخصوص کنند که با پرسشهای مهمی را مطرح میهستند. این تجربیات پرسش

ۀ منظور ارائ، نه بهمقالهطرح این پرسش در این سازند؟ ها برای انجام کارهای بزرگ خود را توانمند میچگونه حکومت

درک بهتر  دهد و برایهایی را میهای نهایی، بلکه برای پیشنهاد یک برنامۀ تحقیقاتی است که وعدۀ چنین پاسخپاسخ

 است. سازی در توسعه، به شدت مورد نیازروند حکومت

عه را اند و توسهای خود را ارتقا دادهگیری توانمندیشود که به شکل چشمهایی آغاز میبا شناسایی حکومت مقالهاین 

گونه به افراد بدگمانی که ممکن است در وجود چنین مواردی تردید کنند، اند، بلکه ایندر کشورهای خود به پیش رانده

ز، آن انگییابی به نتایج شگفتهای عمومی در دستها، سازمانهستند که در آن هاییها نمونهپاسخ دهد. این حکومت

 مشارکت داشته
ً
 کوتاه، علنا

ً
 شوند: تجربۀ رشد اقتصادیها شامل موارد زیر مینمونه ینااند. هم در مدت زمانی حقیقتا

کنی ؛ ریشه3113ترکیه بعد ازسال  ؛ بهبود اقتصادی0392و  0399های جنوبی و سنگاپور، به ترتیب بعد ازسالدر کره

؛ اصالحات حقوق مدنی در 0331؛ گذار آفریقای جنوبی به دموکراسی در سال 3103فلج اطفال در هند در سال 

نماد احیای اخیر کلمبیا « ِمِدئین»متحده )و سفر موفق به ماه(؛ متحدۀ آمریکا؛ ایجاد صنعت هوانوردی ایاالتایاالت

داشتن  یسوبه  0333گیر ضِد فساد بوتسوانا؛ و ظهور سوئد از پِس بحران سال کورد چشمها خشونت؛ ر پس از دهه

 های مالی دولتی پس از یک دهه در جهان.ترین سیستمیکی از مطلوب
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ها و اند. تاکنون روایتشده خوانده« معجزه»ها در ابعاد بسیار، همگی توسط ناظران رغم تفاوتها علیاین نمونه

ای موفق هها یا شخصیتاند که اغلب تاکیدشان بر سیاستها ساخته و پرداخته شدهدرخصوص این نمونههایی پژوهش

 تاکیدشان بر اهمیِت داشتن یک سازوکاِر های در خصوص کرهاست. برای مثال، پژوهش بوده
ً
جنوبی و سنگاپور، غالبا

ورها در این کش یوکوآن لیو  هی چونگ پارکشی که ریزی و سازمان خدمات مدنی در حکومت است و نیز نقکارآمِد برنامه

ند پرداز ای میهای رهبری و حکمرانیحلظهور چنین راهچگونگی  ندرت به تبیین ها بهاند. اما این پژوهشایفا نموده

 گذارند.پاسخ میهای مطلوب بیهای بسیاری را در باب نحوۀ پیدایش حکومتو بدین ترتیب، پرسش

را  ، چهار پرسش کلیدیمقالهها، در قسمت دیگر این پس از بیان انواع این مسائل به هنگام سخن گفتن از این نمونه

وند که شها به نهادهایی تبدیل میحکومت چگونهکشیم که برای درک بهتر این موضوع ضروری هستند که پیش می

 کنند.خود می آندستاوردهای مطلوب را تسهیل و از 

 کنند؟ها کمک میامات یا چه تغییراتی به افزایش توانمندی حکومتچه اقد •

 کند؟ و چگونه؟چه کسی این اقدامات یا تغییرات را رهبری می •

 دهند؟ و چرا؟این اقدامات چه زمانی روی می •

 ها تضمین شود؟آن بودنبخش شوند که نتیجهچگونه این تغییرات به شکلی تثبیت و اجرایی می •

 

دهند دهد. این نظریات توضیح میها را در قالب دو نظریۀ بالقوه ارائه میمجموعه پاسخ به این نگرانیاین قسمت، دو 

 دهند. یا رهبری دستاوردهای مطلوب افزایش می یلتسههای خود را در راستای ها توانمندیچگونه حکومت

ها دارد که توانمندی حکومتیان می( نام دارد. این نظریه بSLDC« )حل و رهبر محورتغییر راه»اولین نظریه  •

های صحیح توسط رهبرانی با جایگاه از یابد که در هنگامۀ بحران، سیاستگاه بروز میبرای هدایت توسعه آن

رخوردار ها بمقتضی، از قدرتی پایدار برای اجرای این سیاست زمانباال به پایین عرضه شوند و این رهبران تا 

 این شیوۀ
ً
 المللِی توسعه است. این شیوه، مشابه رویکردیغالب پیشبرد تغییر در عرصۀ بین باشند. احتماال

های کنند که مورد اتکای بسیاری از سازمانای یاد میاصلی« نقشۀ راه»است که برخی از آن تحت عنوان 

(. این رویکردی است که 0331 هولم؛ 0313 اینگلو  برینکرهفها است )توسعه هنگام ساخت و اجرای پروژه

ند ای مانطور ضمنی وجود دارد، از جمله مطالعات تحلیلیپسند نیز بهدر بسیاری از تولیدات آکادمیک عامه

 بههای حلراه چیستی( که اگرچه 3103، وورن، رابینسون، اوغلوعجم« )خورند؟ها شکست میچرا ملت»

های بسیار ها دیدگاهحلظهور این راه چگونگیکند، اما در مورد یها را بیان مظاهر موثر بر توانمندی حکومت

های صحیحی دارند(. رویکردی )با اظهاراتی ساده در مورد رهبران خوبی که انتخاب داردیممحدودی را عرضه 

 سمایکل اسپنو  دیوید بردی، به ریاست «کمیسیون رشد و توسعه»طوری ویژه، در مطالعات اخیر مشابه، به

حل و رهبر تغییر راه»، به عنوان مثالی از نظریۀ مقاله( قابل مشاهده است. از این مطالعات در کل 3101)

ه ب« کمک»ای پردامنه است با هدف تأثیرگذاری بر روند ای متاخر و مطالعه، زیرا نمونهاستیاد شده « محور

 توسعه در کشورهای غیرمرفه.
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سکات، و کانلمک، اندروز؛ 3109 اندروز( نام دارد )PDIA« )رانطباق تکرارشوندۀ مسئله محو»نظریۀ دوم  •  و 

ت، اندروز؛ 3101 های دیگری از جمله (. این شیوۀ اندیشیدن به توسعه، بر اساس ایده3103 وولکاک، و پریچ 

( بنا نهاده شده است. 0331؛ هولم 0313)برینکرهوف و اینگل  0311شده در دهۀ های فرایندِی معرفیروش

دهد که عاملین، به های توانمند و کارآمد زمانی روی مییافت معتقد است که پیدایش حکومتاین ره

ای در تعامل ( با یکدیگر در فرآیندهایی تدریجی و تکرارشوندهغیرمتمرکزهای هایی جدید )به رهبری گروهشیوه

رکت ی که با گذشت زمان، با مشاهایدهند )پاسخهایی بومی را نسبت به مسائل ارائه میگیرند که پاسخقرار می

وان روشی عن بههای مختلف، یابند(. این رهیافتی است که در حوزهعامالِن بیشتر و باور به تغییرات تکامل می

های پیچیده و در بافتارهای پیچیده )وضعیتی که در برای اندیشیدن در باب حکمرانی در برخورد با چالش

 شود. شود(، تجویز میفت میتوسعه یابسیاری از کشورهای درحال

دن توانمند ش چگونگیبا طرح پیشنهادی برای استفاده از این دو نظریه در پژوهشی در آینده، درخصوص  مقالهاین 

یابد. این طرح آوردهای عظیم خوانده شوند، خاتمه میتوانند دستآوردهایی که میها و کسب انواع دستحکومت

گیرد که کار می( را بهTGPT« )ردیابی فرآیند با هدایت نظریه»ای از کند که این پژوهش نسخهپیشنهادی بیان می

معرفی شده است، تجزیه و تحلیل سیستماتیک فرآیند خوانده  یتر هالپطور که توسط استاد دانشگاه هاروارد، آن

(. این رویکرد مستلزم این است که دربارۀ چگونگی پیدایش و پیشرفت 3119؛ هال 3113شود )فلّتی و لینچ می

که  هاییهای تاریخِی اسناد و مدارک ایجاد شوند. روایتهایی برمبنای تحلیلفرآیندهای تغییر در هر نمونه، روایت

های ساخته شدۀ ای تطبیقی از این روایتاند. مجموعههای رقیب ساخته شدهوضوح برای آزمودن این نظریهبه

تواند گامی بلند در راستای فهم این موضوع باشد که کدام نظریه )یا کدام قسمت از هر نظریه( بهتر قادر متعارف، می

های دیگر به مطلوب و تفکر در مورد نحوۀ دستیابی حکومتهای است ما را در تبیین تجربیات گذشتۀ حکومت

تدالل اس یاتوسعهدرحالهای ، به نفع نمونهمقالهگیری این دستاوردهای عظیم در آینده، یاری کند. در قسمت نتیجه

انی ر های حکماست، زیرا تنوع و گستردگی چالش مقالهشده در این شان به اندازۀ ده نمونۀ معرفیشود که تنوعمی

و  های فناوریهای بهداشتی، چالشهای رشد گرفته تا چالشها است )از چالشاندازۀ تنوع و گستردگی این نمونهبه

توان به درک کاملی از این موضوع دست یافت که های اجتماعی(. فقط با بررسی چنین نمونۀ متنوعی میچالش

 تواند برای مثال، بیانگر این باشدسازند. چنین درکی مید میها چگونه برای انجام کارهای بزرگ خود را توانمنحکومت

ها( مناسب است و به جامعۀ ها )و نه همۀ چالشبرای برخی از انواع چالش« حل و رهبر محورتغییر راه»های که روش

 هایرسان حکومتتواند یاریهای مختلف کمک کند. این درک میهای مختلف با چالشتوسعه در درک تناسب روش

های های فعالیتها و توسعۀ کل طیفهایی برای بهبود توانمندیکشورهای ضعیفی باشد که در جستجوی راه

 حکمرانی خود هستند.

 ده نمونه
 قالهمیافتن به کارآمدی، به یک ها برای دستتوانمند شدن حکومت چگونگیممکن است پرسیده شود که چرا در باب 

قدر توانمند هست که بتواند مبنای چنین رسیده شود که آیا هیچ حکومتی آنکامل نیاز است؟ حتی ممکن است پ
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های هایی این است که نشان دهد روایتای قرار گیرد؟ هدف این بخش در پاسخ به چنین پرسشبرنامۀ تحقیقاتی

چه که توانند مثالی باشند از آنهایی گفت که میآوردهای استثنایی حکومتتوان در مورد دستبسیاری می

های ها تا حدی در آثاری دیگر، نظیر مجموعه روایتها هستند. این روایتهای دیگر نیز قادر به دستیابی به آنحکومت

آمیز توسعۀ (، در زمینۀ تجارب موفقیت3111کمیسیون رشد و توسعه )« گزارش رشد»( و 3119) دنی رودریکُرشِد 

 بر روی اند. اما تمرکز چنین مطالعاقتصادی آورده شده
ً
اند و ها انجام دادهکاری است که حکومت چیستیاتی معموال

مطالب زیادی « گزارش رشد»(. به عنوان مثال، 3101 اسپنسو  بَردی،  3119 رودریکها )انجام دادن آن چگونگینه 

اما در مورد  اند،کار برده شدههای کشورهای با رشد باال بهگوید که توسط حکومتهایی میدر مورد انواع سیاست

دهند. به همین نحو، پاسخ کمیسیون به پرسش دست میانداز محدودی را بهها چشمگیری این سیاستچگونگی شکل

 داند. های ممتاز را کلید انجام کارها میانگارانه است و افراد با ویژگیرهبری، ساده چگونگیدر خصوص 

های کوتاهی است که در پس ده مورد مطالعاتی وجود روایتهدف از تقریر این قسمت، جلب نمودن توجهات به سوی 

 با تمرکز بر مقولۀ رشد(. اینای وسیعاند، اما با حوزهدارد، نظیر کاری که رودریک و کمیسیون انجام داده
ً
ها تر )و نه صرفا

اند. این موارد هها برای مردم خود تحولی چشمگیر را رهبری یا تسهیل کردها حکومتهایی هستند که در آننمونه

 حکومتگر حوزهنمایان
ً
ها هستند )ارتقای رشد، ها خواهان ایجاد تغییر و ارتقای عملکرد در آنهایی هستند که معموال

گذار سیاسی، پیشرفت در توسعۀ صنعتی و ارائۀ خدمات اجتماعی، و تسهیل در زمینۀ عملکرد خوب و باثبات بخش 

 دولتی(.

 یناجنوبی و سنگاپور متمرکز هستند. هر دو تجربه تمثیلی هستند از دو مورد اول بر معجزات رشد اقتصادی در کرۀ

هۀ . کرۀجنوبی در دیابندرغم مشکالت، به رشد و پیشرفت دست باید علی توسعهدرحالوضع که کشورهای مستعِد 

دالر در سال )برابر با سیرالئون و کمتر از بولیوی،  311زیر  یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود که با درآمد سرانۀ 0321

آمد. با این وجود، این کشور در طول چند دهۀ بعد به سرعت السالوادور، زامبیا و زیمبابوه( از یک جنگ ناگوار بیرون می

. کردیۀ اروپا رقابت میدالِر آمریکا بود که با کشورهای اتحاد 31،111متوسط درآمد آن بیش از  3103رشد کرد و در سال 

دالِر آمریکا رشد کرد. این  211از یک پایۀ ضعیف، با متوسط درآمد  0392اقتصاد سنگاپور نیز به همین ترتیب در سال 

ی هاای با زمینهای قومی معاند در جزیرهترکیب درهمی از گروه»های مهارناپذیری نظیر کشور که با توجه به چالش

 «منابع طبیعی قابل توجه، کمبود آب آشامیدنی و همسایگان بالقوه متخاصم از همه سو قابل کشت ناکافی، بدون

از فدراسیون ماالیا کنار گذاشته شد. این کشور  0392( به انواع بالیا در زمینۀ توسعه گرفتار بود، در سال 3101)جنسن 

دالر آمریکا )باالترین درآمد در میان  11،111از این موانع عبور کرد و اکنون شهروندانش از درآمد سرانۀ بیش از 

حال، برانگیز است. با اینکشورهای جهان( برخوردار هستند. این نتایج باورنکردنی برای همۀ کشورهای جهان رشک

های فرایندها، پرسش ینادر مورد انواع فرآیندهایی که به این نتایج منجر شدند و نیز در مورد نقش حکومت در 

 نتیجۀ تصمیمات سیاستی درست بود؟ آیا چنین دستاوردهایی مستلزم  ناشدۀ فراوانیحل
ً
وجود دارند: آیا این رشد صرفا

 داشتن رهبرِی استبدادی از باال به پایین هستند؟ آیا ایجاد تغییرات به بحران نیازمند است؟
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 تصادِی قابل حصول درهای مشابهی راجع به تجربۀ اخیر ترکیه مطرح کرد، که سومین نمونۀ رشد اقتوان پرسشمی

و چگونگی بهبود کشورها پس از ]خروج از[ بحران است. این کشور بین ماه آگوست سال  توسعهدرحالکشورهای 

فوریه  03بود که در  یهنگامترین آن ای را تجربه کرد. کوچک، یک بحران مالی دو مرحله3110و اوایل سال  3111

ان اعالم کرد که ما با مشکالتی در قلب دولت مواجه هستیم. بازارها واکنش به خبرنگار  بولنت اجویتوزیر ، نخست3110

درصد شد. این بحران، انقباض  3121درصد به  19شبۀ نرخ بهره از گیری نشان دادند که باعث افزایش یکچشم

نبال داشت. درا به چشم دید، که بروز آشوب سیاسی و جهش بیکاری را به 3110درصدی ترکیه در سال  2/9اقتصادی 

های درصد در سال را بین سال 9با این وجود ترکیه سریع و قدرتمند از این بحران خارج شد، رشد اقتصادی پایدار حدود 

 در سال 3111ثبت کرد، از بحران جهانی  3111و  3113
ً
، در اقتصاد 3100و  3101های جان سالم به در برد، و اخیرا

افت. دربارۀ چگونگی تحقق این امر و نیز چگونگی سربرآوردن حکومت ترکیه درصد جهش ی 1خود به نرخ رشد باالی 

های ساده اما قدرتمند بسیاری مطرح هستند: چه کسی چنین تغییری را به عنوان بخشی مهم از این روایت، پرسش

از یک دهه حفظ  ها چگونه روند تغییر را شروع و آن را برای بیشدهند؟ آنها چه کاری انجام میکند؟ آنرهبری می

 کنند؟می

بخش کشد. با اینکه این کشور نیز داستان رشد اقتصادی آموزنده و الهامهند نمونۀ چهارم را برای این بحث پیش می

 0331های کن کردن فلج اطفال در کل کشور، بین سالجا تمرکز بحث بر روی ریشهمختص به خود را دارد، اما در این

مورد فلج اطفال اشاره داشت. این آمار هند را  31111، به بیش از 0311ساالنه در سال است. گزارش رسمی  3103و 

 32طور شدیدی در آن شایع بود. هند در تاریخ چنان بهکرد که این بیماری همیکی از کشورهای معدودی عنوان می

ای به فلج ماه هیچ کودک هندی از شمار این کشورها خارج شد. در این روز اعالم شد که در طول دوازده 3103فوریه 

های بیولوژیکی و اپیدمولوژیک، و نیز موانع از چالش فردمنحصربهترکیبی » که چهاطفال دچار نشده است. با نظر به آن

(. 0، ص 3103گیر بود. )شفر ها چشمشد، به صفر رسیدن شمار عفونتخوانده می« سنتی بوروکراسی هند

ی ها برطرف شدند و چگونه حکومت چنین روندمسیر دستیابی به موفقیت، این چالشانگیز است که چگونه در شگفت

ومت عملکرد حک خصوص با توجه به گستردگی مناطق جهت ارائۀ خدمات اجتماعی )کهها بهرا تسهیل کرد. این پرسش

 شوند.ای برجسته میکنند( به طور ویژهمواجه می یتمحدودچنان با هند را هم

مأموریتی  0391شود که چگونه توانست در دهۀ و فضایی ملی امریکا )ناسا( مربوط می هوانوردی ه سازماننمونۀ پنجم ب

به ظاهر غیرممکن را برای قراردادن یک انسان بر سطح ماه هدایت کند و در این فرآیند، به رشد انواعی از صنایع جدید 

 هشت ساله بود، بسیار مورد توجه قرار گرفت. هنگامی آورد یک پروژۀ صر کمک کند. این موفقیت از این جهت که دست
ً
فا

ک را به عنوان ی« آمیزش بر روی زمینماه و بازگرداندن موفقیت یروفرود یک انسان بر »کندی افجمهور جانکه رئیس

 جمهور،یابی به این هدف رئیسهدف مطرح کرد، ناسا تحت عنوان یک آژانس، حتی وجود خارجی نداشت. برای دست

انگیز از مشارکت اداری و سیاسی الزم بود. سرانجام برنامۀ آپولو در قالب شش مأموریت سفر به ماه و یک مدل شگفت

چنین باعث ایجاد یک صنعت هوایی و فضایی چند میلیارد انسان بر سطح آن موفق شد. این مأموریت هم 03گام نهادن 

در زمینۀ تکنولوژیک به وجود آورد )به عنوان مثال طراحی رایانۀ های زیادی را دالری در ایاالت متحده شد و پیشرفت
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ر برداری با کنترل رایانه پیشتاز این برنامه بود(. مانند سایها موثر بود و برادهپرواز در تحقیقات اولیه در زمینۀ ریزتراشه

حقق شد؟ حکومت چه نقشی آورد چگونه مهای مطرح شده در این نمونه نیز ساده هستند: این دستها، پرسشنمونه

 در آن داشت؟ الزمۀ ایجاد حکومتی که بتواند چنین دستاوردهای بزرگی داشته باشد چیست؟

در تسهیل و  0312و  0312های متحده است و نقشی که این حکومت بین سالششمین نمونه نیز مربوط به ایاالت

 اعتات اجتماعی بسیار گستردهرهبری اصالحات حقوق مدنی ایفا نمود. در این دوره شاهد تغییر 
ً
بار ای هستیم که غالبا

ر طول حال دشود. با اینکینگ، منسوب می لوتربا رهبری افرادی نظیر مارتین  یرحکومتیغهای ها تنها به جنبشآن

 ها ایفا نمودند. این عامالنبرد این برنامهاین دوره، عامالن سیاسی، بوروکراتیک و قضایی نقشی اساسی در پیش

بودند. این قانون و دیگر  0391کنندۀ تغییر قوانین و تحکیم قوانین جدید، مانند قانون تاریخی حقوق مدنی تضمین

بودند که بعدها  0111و  0191روی اهداف تحول اجتماعِی مطرح شده در دهۀ اقدامات تحت هدایت حکومت، دنباله

رایند اصالحات برای بسیاری از کشورها حائز اهمیت توسط سایر اهداف اجتماعی و سیاسی به محاق رفتند. درک ف

هایی از این دست پدیدار های متنوعی، فراتر از مرزهای ایاالت متحده، وجود دارند: چگونه جنبشاست. پرسش

 مشارکت مثبت بخشتواند در پرورش و اجرای تغییرات نتیجهرسند؟ چگونه حکومت میشوند و به موفقیت میمی

 نند؟کونه عامالن حکومتی و غیرحکومتی برای دستیابی به تغییرات با یکدیگر همکاری میداشته باشد؟ چگ

ت. مدارانه اساز آپارتاید و جنگ داخلی به دموکراسی قانون یجنوبآمیز آفریقای نمونۀ هفتم مربوط به گذار مسالمت

شور سلب کرده بود. تالش برای پوستان این کهای متمادی قدرت را از اکثریت سیاهسیستم آپارتاید برای دهه

تلفات روزافزونی  0311شتاب گرفت. دهۀ  0311ای مسلحانه انجامید که از اواخر دهۀ گزینی این سیستم به مبارزهجای

آمیز را جانبه یا انقالب خشونتاز سربازان و غیرنظامیان را به خود دید و بسیاری از ناظران جنگ داخلی همه

بدون  یدموکراسیعنی تا زمانی که یک  0331تا سال آوری، تند. این کشور به طور شگفتدانسناپذیر میاجتناب

م آورد، از چنین مصائبی جان سال ارمغانمردم آفریقای جنوبی به نژادی برقرار شد و حاکمیت قانون را برای همۀ تبعیض

 ر پایۀ تبعیض نژادی بود و شهروندانتر، زمانی که انتخابات ملی هنوز ببه در برد. چنین دستاوردی، پنج سال پیش

، از آن جهت که اولین 0313رسید. با این حال، سال پوست امکان شرکت در انتخابات را نداشتند، بعید به نظر میسیاه

 به عنوان نقطۀ  نلسون ماندالجمهور آینده و رئیس اف. د. دو کلرکجمهور وقت دیدار میان رئیس
ً
در آن روی داد، معموال

شود. هر دو فرد به خاطر راهی که از طریق آن صلح را برای ملت به ارمغان شروع روند صلح آفریقای جنوبی شناخته می

 درپییپای هآورد، جایزۀ صلح نوبل را دریافت کردند، اگرچه نمونۀ ماندال در کشورهای دیگری که برای مقابله با درگیری

ماندال و دو »کوشند، بیشتر مورد تأکید قرار گرفت. گرچه ممکن است بسیاری از افراد به این توضیح اکتفا کنند که یم

تری را پیش بکشند: آیا این پازل دارای قطعات های عمیق، اما دیگران ممکن است پرسش«اندکلرک تحول را رقم زده

آفریقای جنوبی منجر شوند؟ آیا  0331نهایت به انتخابات سال  دیگری )افراد، روندها، رویدادها( نیز بود که در

هایی از حکومت آپارتاید به روند تحول کمک کردند؟ میان افراد بیرون و درون قدرت چه نوع ساختارهای بخش

 آمیز این قدرت شد؟ کنندۀ انتقال مسالمتای وجود داشت که در نهایت تسهیلتعاملی
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المللی معروف مواد مخدر به ، زمان استقرار کارتل بین0311است. این شهر از دهۀ  هشتمین مورد، مدئین کلمبیا

جرم و جنایت کاهش یافته بود،  0331که از اوایل دهۀ فشانی فعال بود. با وجود اینرهبری پابلو اسکوبار در آن، آتش

 چهار برابر از دست مینفر از طریق قتل جان خود را  012چنان از هر صدهزار نفر هم 3113اما در سال 
ً
دادند )تقریبا

نظامی و های شبه(. گروه0119، ص 3103نرخ نیواورلئان، پایتخت قتل ایاالت متحده در آن زمان( )سردا و دیگران 

لوجه پیش ف»دربارۀ این شهر بگوید  رابرت لمبطوری که سبب شد باندهای خالفکار منطقه را تحت تسلط داشتند، به

، میزان قتل 3119شروع به تغییر کرد. در سال  3119(. اما اوضاع از سال 0، ص 3101)لمب « جه بوداز فلوجه هم فلو

(. چنین تحول 3111نفر در هر صدهزار نفر بود، یعنی کمتر از واشنگتن دی سی و میامی )هیلتون  2/93در این شهر 

شد.  نسبت داده سرجیو فایاردوهردار شهر، های شمشهور شد و به سیاست« ینمدئمعجزۀ »ای به سرعت به پیروزمندانه

ونه ای چگکشد این است که چنین معجزهپیش می مقالهاین معجزه همان نتیجۀ مورد دلخواه است و پرسشی که این 

 رهبران شهرهای سراسر جهان، به ویژه آن
ً
هایی که درگیر و با چه نقشی از جانب حکومت حاصل شده است؟ مطمئنا

 اند. ند، مشتاق شنیدن پاسخخشونت و جنایت هست

ها را مایۀ هایی از مدیریت دولتی آنشان بخشدو نمونۀ پایانی به بوتسوانا و سوئد تعلق دارند. دو کشوری که اصالحات

فساد در  کمترین»ی ای است که این کشور به مرتبهاند. داستان بوتسوانا مربوط به شیوهرشک سایر کشورها قرار داده

، طیفی از 0333و  0330های های بزرِگ فساد در سالهای پس از رسوایییافت. حکومت طی سالدست « آفریقا

های ضد فساد بودند. امتیاز بوتسوانا در و بازرسی یسیونکماصالحات را انجام داد. این اصالحات شامل قوانین، 

 به اندازۀ امتیازهای بسیاری از کشورهای غرشاخص
ً
د( این رس)به نظر می روینازابی است، های مرتبط با فساد معموال

انگیز است که چگونه چنین واقع کارآمد هستند و فساد به صورت موثری برطرف شده است. شگفتها بهمکانیسم

مد ها اغلب در بسیاری از کشورهای آفریقایی ناکارآکه این مکانیسمدست آمده است، به ویژه با توجه به اینموفقیتی به

 اند.بوده

انگیز است. بحرانی که منجر به رکود شگفت 3111همین ترتیب، ثبات مالی عمومی سوئد در خالل بحران مالی سال  به

های مالی در سایر کشورهای پیشرفته شد. به دلیل ثبات مالی منحصر به فرد مدل سوئدی، بسیاری از سازمان

ها اغلب بر قوانین ارسی این مدل بودند. تمرکز آنهای کشورهایی نظیر ایاالت متحده تا همین اواخر در حال و حکومت

اند. قوانین و سازوکارهایی که اتخاذ کرده 3111و  0331های ها، بین سالمالی و سازوکارهای دیگری است که سوئدی

شوند که کشورهای دیگر باید اتخاذ کنند. درک این ای شناخته میبالقوه« هایبهترین سرمشق»به سرعت به عنوان 

به وجود آمد،  0333سالۀ تغییر، که پس از بحران مالی سال ته مهم است که این سازوکارها از درون یک روند چندیننک

ر این د چگونههای سوئدی حلاند. پرسشی که بسیاری از مطالعات از پاسخ به آن عاجزند این است که این راهزاده شده

ه مستلزم وجود بحران است؟ آیا روایِت چگونگی ظهور اصالحات در دوره پدیدار شدند: آیا دستیابی به تحوالت گسترد

 ها به دستاوردهای بزرگ مشابهتی دارد؟های درخصوص چگونگی دستیابی حکومتسوئد، با روایت
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 دو تببین رقیب
هایی ها به موفقیتهای کامل در مورد دستیابی حکومتی بسیار کوتاهی از روایتی ارائه شده در اینجا، نسخهده نمونه

هایی نظیر توانمندسازی در جهت رشد، مذاکره برای برقراری های زمانی محدود هستند: موفقیتانگیز در بازهشگفت

ت با ها، با یک حکومفجایع اقتصادی. در ابتدای تمامی این روایتصلح، گسترش خدمات اجتماعی و مقابله با فساد و 

های عملکردی باال. چالش محققان این است که شان با حکومتی با ظرفیتعملکردی ضعیف مواجهیم و در پایان

ند شدن مهای مرتبط با چگونگی تواندریابند میان این نقاط آغاز و پایان چه گذشته است و چه ارتباط عامی میان آموزه

ها ها( برقرار است. تنوع نمونهآوردهای عظیم )در سرتاسر این نمونهکنندگان دستها، با رهبران یا تسهیلحکومت

و  سازندهها گرفت، هیچ تعمیم توان از این نمونههایی که میممکن است این تصور را ایجاد کند که در مورد درس

های مرتبط با بافتارها و حلجود داشته باشد که فرایندهای تغییر و راهمعناداری وجود ندارد. ممکن است این باور و

در  هبرجستتوان راجع به دستاوردهای جا است که آیا میرسند. پرسش اینهای مختلف، کاماًل متفاوت به نظر میحوزه

، هار میان این نمونههای مبتنی بر موقعیت خاص گذر کرد. آیا دمحور و تبیینهای سیاستها، از پاسخاین نمونه

ی گیری در مورد چگونگالگوهای مشترکی راجع به نحوۀ پدیدار شدن تغییر وجود دارند که مدرک محکمی برای نتیجه

زاده گیر )بدون در نظر گرفتن بافتارهای خاص( باشند )امینها و دستیابی به تغییرات چشمتوانمند شدن حکومت

 (؟ 011، ص 0339

 ال،شوند. برای مثای عرضه میهای آشکار و ضمنی تغییر، در چنین قالب کلیبسیاری از نظریه است که جاجالب این

یا شود که آیا مرادشان از تغییر، به یک مأموریت خاص مربوط میکنند های تغییر سازمانی به ندرت مشخص مینظریه

یر های تغیهای نظریهنیز اغلب همان ایدهمحوِر های تغییر جنبشبه تغییر در هر ساختار سازمانی دیگری، و نظریه

عالوه، های مربوط به چگونگی تغییر دارای کیفیاتی عام هستند(. بهکه تبیینگیرند )با بیان اینکار میسازمانی را به

منی های ضکنیم، تشخیص نظریههایی نظیر بانک جهانی نگاه میوقتی که به شیوۀ توسعۀ ]مورد قبول[ سازمان

های اند و برای دستیابی به تغییر در حوزهها در زمینۀ تغییر مشغولمورد تغییر، دشوار است. این سازمانمختلف در 

هایی شامل اصالحات کنند )حوزهبسیار متفاوت حکومتی، از پروژه و سازوکارهای مدیریتی یکسانی استفاده می

آموزش و مواردی دیگر(. استفادۀ ضمنی چنین  ها، نوآوری در کشاورزی، بهبود بهداشت وحکمرانی، ایجاد زیرساخت

های تغییر قابل تعمیم هستند های مختلف، به این معنا است که مدلهای یکساِن تغییر در حوزههایی از مدلسازمان

کنندۀ تغییر در آمیز در یک بافتار، با عوامل تبیینکنندۀ تغییر موفقیتو باید انتظار داشته باشیم که عوامل تبیین

 پوشانی داشته باشند.افتارهای بسیار متفاوت دیگر، همب

آمیز هیچ تنوعی وجود ندارد. در واقع، علت های مربوط به تغییرات موفقیتاین بدان معنا نیست که در تبیین

تواند این باشد که در مورد چگونگی ها میها، جوامع و حکومتدلسردکننده بودن ادبیات مرتبط با تغییر در سازمان

محتمل  هایجا دو نظریه از این دست به عنوان تبییناند. در اینهای بسیار متفاوتی مطرح شدهروز تغییرات، نظریهب

حل و ر راهتغیی»است. اولین نمونه  شدهتوانند قدرت باالیی کسب کنند، پیشنهاد ها چگونه میدرباب اینکه حکومت

جا شوند. هر دو استدالل در این( نامیده میPDIA« )محورسئلهانطباق تکرارشوندۀ م»( و دیگری SLDC« )رهبر محور
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ه کنند کاند که این امکان را فراهم میبیان شده یدگاهدسازی شده و با تاکید بر تفاوت میان دو به صورت ساده

ند را دریابیم. آیهای قابل انتظار متضاد و واضحی که در صورت پشتیبانی تام و تمام از هر دو نظریه به وجود میبینیپیش

 شوند:ها حول چهار پرسش اصلی متمرکز میبینیها و پیشاین دیدگاه

 کنند؟ها کمک میچه نوع اقدامات یا چه تغییراتی به افزایش توانمندی حکومت •

 کند؟ و چگونه؟چه کسی این اقدامات یا تغییرات را رهبری می •

 دهند؟ و چرا؟ این اقدامات چه زمانی روی می •

 ها تضمین شود؟آن بودنبخش ای که نتیجهگونهشوند بهاین تغییرات تثبیت و اجرا میچگونه  •

 کنند؟ها کمک میچه نوع مداخالت یا چه تغییراتی به افزایش توانمندی حکومت
یاری تر بیان شد( بسطور که پیششود و )همانمنطقی است که بپرسیم چه عواملی باعث ایجاد یک موفقیت بزرگ می

ز کنند. بسیاری اها، روی چنین سوالی تمرکز میآمیِز تغییر در حکومتمطالعات هنگام تبیین تجارب موفقیتاز 

های حلاندرکاران توسعه نیز پاسخ مشترکی به این پرسش دارند: این تغییر به دلیل ارائۀ راهپردازان و دستنظریه

دهد که رشد سریع و پایدار در گامی که توضیح می( هن3111سیاستِی درست پدید آمد. کمیسیون رشد و توسعه )

(، 9، ص 3101است )ِبردی و اسپنس « انتخاب یک مدل صحیح»کشورهایی مانند سنگاپور و کرۀ جنوبی ناشی از 

برد تا به عنوان مثالی دیگر بهره می 3113کند. این کمیسیون از تجربۀ رشد ترکیه پس از همین دیدگاه را بازنمایی می

، تسهیل کنندۀ رشد بزرگ بوده است )بردی و 3113د که حکومت پس از اتخاذ نوزده سیاست جدید در سال نشان ده

د که شونجنوبی به عنوان سازوکاری شناخته میهای پنج سالۀ توسعۀ کرۀ(. به همین ترتیب، برنامه3101اسپنس 

 هایحلها مشتمل بر بسیاری از راهبرنامه حکومت از طریق آن معجزۀ رشد خود را پرورانده است، با این فرض که این

انداز و حکومت شوند )مانند گشایش اقتصادی، پسای هستند که برای پرورش رشد ضروری تلقی میسیاستی

 پاسخگو(.

شوند، بسیاری از محققان و های صحیح پدیدار میهای بزرگ به دلیل اتخاذ و اجرای سیاستاین ایده که حکومت

ها، تعریف را برای تصویب از جانب حکومت« هاییحلراه»های توسعه را بر آن داشته است تا مانکارشناسان و ساز

های عمومی و بسیار حلشوند و به عنوان راههای هدف طراحی میها فنی هستند، خارج از حکومتحلکنند. این راه

 به حکومتکاربردی معرفی می
ً
اذ شان را از طریق اتخشود که تجارت و صنعتها گفته میشوند. به عنوان مثال، معموال

اند، ارتقا دهند. یک نمونه مربوط به دست آوردهبه« وکارانجام کسب»های هایی که نمرات بهتری را در شاخصسیاست

 به حکومتآفریقای شرقی است، جایی که آژانس
ً
اند که چنین ها توصیه کردههای اهداکنندۀ کمک مالی، اخیرا

اهد گیری داشته است( شچه در کشورهایی نظیر مالزی )کشوری که پیشرفت چشمتوانند، مانند آنمی هاییسیاست

ابعاد »بانک جهانی، به همین ترتیب، « شاخص سیاست نهادی و ارزیابی نهادی»آن هستیم، به تقویت رشد کمک کنند. 

م به ساخت این شاخص بیانگر این است کند. اقدارا مشخص می« سیاسی و نهادی یک راهبرد موثر رشد و کاهش فقر

ها باید برای کسب دستاوردهای بزرگ )مانند کاهش فقر یا دستیابی به رشد( ها راهکارهایی هستند که حکومتکه این

ن گونه ایگیرند، و اینها پاداش میها با کسب نمرات باال در زمینۀ این شاخصالف(. حکومت3111اتخاذ کنند )اندروز 
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های الزم برای افزایش کارآمدی هستند. چنین تفکری این فرضیه را حلها واجد راهکنند که شاخصویت میپیام را تق

است که « صحیح»های سیاستی حلکند که هر دستاورد بزرگی از جانب حکومت، مبتنی بر برخی از راهایجاد می

 کنند.محققان باید بتوانند آن را به وضوح، به عنوان مبنای تغییر شناسایی 

های ایتتوان از رو چه میاند و فرضیۀ متفاوتی راجع به آننویسندگان مختلفی این عقیده و پیام را مورد انتقاد قرار داده

را زیر « های صحیحسیاست»ثابت و « هایحلراه»ها وجود کنند. آنها دریافت، مطرح میدستاوردهای بزرگ حکومت

ه کاند، بدون اینها را اتخاذ کردهحلها این نوع راهکنند که در آن حکومتره میبرند و به موارد بسیاری اشاسؤال می

ها بر این باورند که (. آن3119؛ رودریک 3111؛ پریچت و وولکاک 3109نتایج مثبتی را شاهد باشند )اندروز 

 در بسیاری از بافتارها مسائل جدیدی « هایحلراه»
ً
کنند، یا به دلیل ایجاد میثابت و طراحی شدۀ از خارج، غالبا

 هایحلها در وهلۀ اول بر اهمیت درک مکانی که راه. آنآیندیمهای محلی، غیرقابل اجرا از آب در ناسازگاری با واقعیت

دگان کنند. این نویسنشوند، تأکید میاجرا هستند( در آن زاده میپردازند و قابل)که به مسائل واقعی می آمیزموفقیت

تند کند، فرایندهایی هسهایی با عملکرد باال میهای با عملکرد ضعیف را بدل به حکومتکه حکومت چهآنکه معتقدند 

آیند. برمبنای چنین تفکری، علت موفقیت سنگاپور انجام کار صحیح نبود، ها پدید میها از خالل آنکه این سیاست

 کار صحیح و متناسب را بیابد و انجام دهد )که اغلب آن کاریکرد تا بلکه ایجاد فرآیندهایی بود که به سنگاپور کمک می

 دانستند(.می« صحیح»ها آن را نبود که خارجی

های ها )و سازوکار حامیان این روش اغلب )به طور آشکار یا ضمنی( به نظریۀ پیچیدگی باور دارند. این نظریه حکومت

اند دهد که از عوامل مختلف و متنوعی تشکیل شدهمیای نشان های پیچیدهتر حکمرانی( را همچون سیستمگستره

(. در این نوع 3119اشتاین و دیگران ؛ لیختن0311های غیرخطی با یکدیگر در ارتباط هستند )سیلیر که با روش

شوند )که شامل چندین قسمت متحرک و ای ارزیابی میها نیز به شکل پیچیدهها بسیاری از مسائل و چالشسیستم

وع باورند که میزان و ن ینبراپردازان شوند(. نظریههای فنی میحلبسته به یکدیگر و امتناع از ]پذیرش[ راهوا عوامل

ها تا چه اندازه خالق هستند و چه اندازه پتانسیل برای حل مشکالت کند که این سیستمتعامل میان عامالن تعیین می

های آفرین را در خود دارند. سیستمدستاوردهای بزرگ و تحولگران و رهبران پیچیدۀ خود و نیز بدل شدن به تسهیل

تر هستند و دربردارندۀ قوانینی که تعامل داخلی و خارجی را محدود تر یا محدودتر و همگنتر )که کوچککنترل شده

تن لیخکنند )بردبری و های جدید فراهم میهای کمتری را برای درگیر شدن به شیوهکنند( برای عامالن فرصتمی

شان کمتر است و از پذیری(. از این رو انطباق3119؛ لیختن اشتاین و دیگران 0331؛ گلدشتاین 3111اشتاین 

ها توانمندی کمی برای حل مسائل پیچیده یا ایجاد تغییرات الزم برخوردارند. ناظران معتقدند که بسیاری از حکومت

(. با این وجود، این راهبرد 3109ه از این طریق کنترل شوند )اندروز اند کگونه هستند و درواقع طوری سازمان یافتهاین

 از آن جهت که این سیستم خالقیت مورد نیاز در شرایط پیچیده را محدود میهزینه
ً
کند. های خود را دارد، خصوصا

 و باشد.شود که وضع موجود ناتوان از حل مسائل پیچیدۀ پیِش ر ویژه زمانی زیاد میهزینۀ چنین کنترلی به

شوند، ناهمگنی هایی گشوده میآیند که چنین سیستمآفرین زمانی پدید میبر اساس نظریۀ پیچیدگی، تغییرات تحول 

های جدیدی از تعامل در میان عامالن هستند. عامالن کنندۀ فرمکنند که ترویجکنند و قوانینی را اتخاذ میرا تقویت می
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ها، اقدام هایی جهت یادگیری، توزیع دانش و گسترش توانمندیتای ایجاد فرصتتر، در راسهای گشودهدر این سیستم

 اند. سازوکارهایکنند که اغلب پیرامون مسائل محلی تعریف شدههایی جدیدی میها و روشبه مشارکت در ترکیب

های پردازند، گزینهل میها به بررسی مسائشوند که عامالن در آنها و دیدارهایی میها، شبکهجدیِد تعامل شامل تیم

دهند و دربارۀ چیستی و چرایی کارآمدی ها را مورد آزمایش قرار میکنند، این گزینهجدید برای تغییر را شناسایی می

( . 3119؛ لیختن اشتاین و همکاران 0331؛ گلدشتاین 3111گیرند )بردبری و لیختن اشتاین ها یاد میاین گزینه

پذیرتر باقهای جدید، انطندهای تعاملی، سیستم را برای مقابله با مسائل مبرم و مواجهه با فرصتتازگِی ناشی از این فرای

ل تواند شامشود. این تازگی میهای مطلوب شناخته میسازد. این تازگی به عنوان شاخصۀ حکومتو توانمندتر می

های توانمند را یزی نیستند که حکومتچها آنحلهای سازمانی باشد، اما این راهحلهای جدید یا راهسیاست

 شوند. ها پدیدار میطور مداوم از درون آنها بهحلسازند. درحقیقت نکتۀ اصلی فرایندهایی است که این راهمی

قول از وینستون چرچیل، نخست وزیر سابق بریتانیا مشهور است که  نقلای عملی به این طرز تفکر، این در اشاره

بنابر این عقیده، کلید سوابق درخشان «. ریزی است که مهم استها اهمیت کمی دارند، این برنامهبرنامه»گوید: می

شود که از این ه باعث میریزی آن نسبت داد. این نظریهای آن، بلکه باید به روند برنامهرشد کرۀجنوبی را نباید به برنامه

نو، آموزش، کنش و نتایج را داشته باشیم. به همین ترتیب،  هاییدهافرایندها انتظار تسهیل تعامالت جدید، ایجاد 

 حل سیاستی این کشور، بلکه فرایندهایانتظار بر این است که آنچه موجب خروج ترکیه از بحران مالی شد، نه نوزده راه

ها و اقدامات های جدید، آموزهدهندۀ ایده پرورشهای دیگر باشد. باید در این فرایندها که حلو راهها حلظهور این راه

دی رود که این رونچنین انتظار میهای جدید تعامل را داشته باشیم. همهستند، انتظار یافتن شیوه یبومخالقانۀ 

های منفرد( که حلهای جدید باشد )نه راهو سیاست هاای از ایدهمداوم باشد، نه رخدادی آنی. ماحصل باید زنجیره

گی پذیری ارتقایافته، در تبیین چگونپذیری در حکومت هستند. این انطباقدهندۀ کیفیت جدیدی از انطباقبازتاب

  های مورد نیاز حکومت برای حصول دستاوردهای بزرگ، نقشی اساسی دارد.ایجاد توانمندی

 کند؟ و چگونه؟رات را رهبری میچه کسی این اقدامات یا تغیی
یزی، رها نسبت دهیم و چه به روندهای برنامههای مطلوب را به اعمال تغییر در برنامهگیری حکومتچه بخواهیم شکل

کند. روشن است که مردم در این قضیه نقش دارند. در نتیجه، ضروری است که بپرسیم چه کسی این مردم را رهبری می

از  های متکثریهای ممتاز یا گروهکشد: افراد با ویژگیرا در دو نقطۀ متضاد یکدیگر پیش میها این بخش، پاسخ

 عامالن. 

 های ممتازی که از نفوذ و اقتداراغلب معتقدند که تغییر توسط افراِد با ویژگی« سیاست صحیح»طرفداران رویکرد 

که آغازگر « رهبران منفردی»به  بنجامین اولکنو  بنجامین جونزشود. این دیدگاه در ارجاع برخوردارند، هدایت می

کمیسیون رشد و »(. این دیدگاه در 192، ص 3112تغییرات در راستای افزایش رشد هستند، منعکس شده است )

هایی ها رشد باالیی را طی دورهکند در بیشتر مواردی که حکومتنیز به صراحت آمده است که خاطر نشان می« توسعه

ها زمانی آوردگذارند، چنین رهبرانی نقشی مرکزی را بر عهده دارند. به عقیدۀ کمیسیون، این دستر میپایدار پشت س

، ص 3101کنند )بردی و اسپنس ها عمل میکنند و سپس به آنگیری میشوند که چنین افرادی تصمیممحقق می
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ی شوند که دارای بصیرتی براونه توصیف میگشود، اینها نسبت داده می(. رهبرانی که انجام چنین کارهایی به آن1

ها های صحیح و توانایی ذهنی، دانش و مهارت الزم جهت به اجرا درآوردن و اشاعۀ این سیاستاتخاذ این سیاست

 به عنوان افراد خّیری معرفی میچنین آنهستند. هم
ً
آفرینی برای چندین نسل شان بر ارزششوند که ارادهها معموال

( از اقتدار و نفوذ رسد آنچنین به نظر میمدت(. همدم متمرکز است )و نه بر منافع شخصی کوتاهاز آحاد مر 
ً
ها )تلویحا

ها است، برخوردار هستند. این اقتدار و نفوذ دارای تاثیرات افقی و عمودی سطح باالیی که الزمۀ ایجاد تغییر در حکومت

ای شکل های سیاسی به گونههای دولتی و خصوصی و گروهاناست و رفتارها را درون و سرتاسر بسیاری از سازم

 های جدید ضروری هستند.دهند که برای حمایت از تغییرات و اجرای سیاستمی

های مطلوب های مشهور راجع به حکومتهایی از این رهبران، نیازی به جستجوی فراوان در روایتبرای یافتن مثال

وچرای روایت رشد کرۀجنوبی چونعنوان رهبر بیبه پارک چونگ هیبه « وسعهکمیسیون رشد و ت»نیست. برای مثال 

(. هر دوی این رهبران 3111شود )لی کند. لی کوان یو، به همین ترتیب، پدِر بنیانگذار سنگاپور محسوب میاشاره می

ید ها، مورد تمجین سیاستدهندۀ رشد و نیز صدور فرمان اجرای اهای افزایشبه دلیل اعمال از باال به پایین سیاست

اند. این کمیسیون در ارتباط با روایت رشد ترکیه، فرد دیگری )کمال درویش( را به عنوان رهبر متنفذ از باال به قرار گرفته

به واسطۀ آغاز  (،3110(. درویش )وزیر منتصب امور اقتصادی در مارس 3101کند )بردی و اسپنس پایین معرفی می

معجزۀ »های پیرامون تصادی، به عنوان رهبر تجدید حیات کشور شناخته شده است. روایتهای جدید اقسیاست

و  3119های کنند؛ سرجیو فایاردو که بین سالآفرین معرفی میدر کلمبیا نیز یک فرد را به عنوان رهبر تحول« مدئین

شود. از فایاردو خوانده می« ئیندان مدریاضی»ش شهردار این شهر بوده است. او به دلیل سوابق دانشگاهی 3111

 به عنوان کسی یاد می
ً
 های جدیدی را در راستای تجدید حیات شهر بنا نهاده است.شود که سیاستمرتبا

را زیر سوال  اندهایی که پشت این تصویر از رهبرِی از باال به پایین و منفرد نهفتهپردازان پیچیدگی انواع فرضنظریه

تر از آن هستند ها، بسیار پیچیدهها نهادهایی همچون حکومت(. به عقیدۀ آن3119و دیگران  برند )لیختن اشتاینمی

ها ند. آنباش« از باال به پایین»که )بنا به باور ضمنی چنین رویکردهایی( کارکردشان مطابق با مدل خطِی ساماندهِی 

ین اندیشه، هماهنگ با نقدی نونهادگرایانه، ا .تابدچنین معتقدند که پیچیدگی اجتماعی، رهبری فردی را برنمیهم

کنند که به ندرت در واقعیت وجود دارند را فرض می یا«فوق بشری»وجود عوامل « تک رهبر»های معتقد است که مدل

 وجود داشته باشند( )گرینوود و سودابی، 
ً
توانند هم ای، عوامل کمی می(. طبق چنین نظریه3119)اگر اساسا

د که کنها را فراهم کنند. این نظریه استدالل مییاز برای تغییر و هم قدرت و منابع الزم برای اجرای آنهای مورد نایده

 از سوی عوامل قدرتایده
ً
آیند، یعنی از سوی های اجتماعی پدید میزدایی شده در حاشیۀ شبکههای جدید معموال

تر های مرکزیو اقتدار از عوامل قدرتمند در موقعیت اند. استدالل بر این است که قدرتبهرهکسانی که از قدرت بی

تغییر را  لزوم« درک»ها انتظار کند( نباید از آنها کار میکه سیستم برای آنشوند که )با توجه به اینشبکه ناشی می

( را به وتهایی متفاآید که یک فرد، عامالنی متفاوت )و با جایگاهداشت. در چنین شرایطی، رهبری هنگامی پدید می

؛ 3109پذیر از مجرای تعامل را میسر سازد )اندروز یکدیگر متصل کند و بدین ترتیب، امکان بروز تغییر و خالقیت انطباق

 (.3111؛ بردبری و لیختن اشتاین 3101کانل و وسکوت اندروز، مک
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ود را تغییر، سازوکار خاص خ»کند که ای استدالل می، با انعکاس چنین اندیشه«پیچیدگی»پرداز چارلز هکسر، نظریه

ت که تر از آن استر و ظریفکند و طوالنیروی نمیهای راهبردی دنبالهاز تغییر جهت یسادگدارد. فرایندی است که به 

 این، بر «پیچیدگی»پردازان، با نظر بر (. در نتیجه، نظریه01، ص 0331)هکسر « توسط یک رهبر منفرد مدیریت شود

افتد که های رهبر نیست. بلکه رهبری زمانی اتفاق میرهبری به معنای واداشتن پیروان به پیروی از خواسته»باورند که 

(. بر این اساس، 1، ص  3119)لیختن اشتاین و دیگران « پذیری را تولید کنندعامالِن در حال تعامل، نتایج انطباق

تماعی اتفاق بیافتد. الزم نیست که بر اقتدار یا جایگاه مبتنی باشد، بلکه تواند در هر کجای یک سیستم اجرهبری می»

گاه شود. در این پویایی، افراد آنهای چندسویه ایجاد میدر عوض، یک پویایی تعاملی پیچیده است که از طریق چالش

. با تغییر سائل دشوار بسیج کنندهای جدید و مقابله با مکنند که مردم را برای دستیابی به فرصتبه مثابۀ رهبر عمل می

)لیختن « ها و تجارب متفاوت خود، همچون رهبر عمل کنندشرایط، ممکن است افراد دیگری با استفاده از مهارت

های توانمندتر، دهد که تغییرات مورد نیاز برای ایجاد حکومت(. این استدالل نشان می1، ص  3119اشتاین و دیگران 

گوناگونی، نه در یک سازمان یا جایگاه قدرت، بلکه در سرتاسر یک بافتار اجتماعی هستند. بر  شدۀشامل عوامل توزیع

این اساس، باید انتظار داشت که در روایت رشد کرۀ جنوبی، نه فقط پارک چونگ هی، بلکه عامالن بسیاری نقش رهبری 

ها کمال درویش و سرجیو فایاردو، به ترتیب، تن یو،کوانرا بازی کرده باشند. به همین ترتیب، باید انتظار داشت که لی

هایی از عامالن اند. انتظار بر این است که با گروهکسانی نبوده باشند که تغییر در سنگاپور، ترکیه و مدئین را رهبری کرده

متفاوت  کارکردیاند، و هر کدام نقش ها در امر رهبری مشارکت داشتهسروکار داشته باشیم که در این زمینه و سایر زمینه

روهی اند، گهای تغییر را ارائه کردهاند، برخی ایدهاند. برخی ]احساس[ نیاز به تغییر را برانگیختهخود را ایفا کرده

را  سازی تغییراتاند، دیگران با دادن اختیارات الزم، پیادهکنندۀ پول و قدرت الزم جهت اجرای تغییرات بودهتامین

 اند.ای هم کل گروه را با تشکیل جلسات، ایجاد ارتباط و هماهنگی بسیج کردهاند و عدهتضمین نموده

 دهند؟ و چرا؟این اقدامات چه زمانی روی می
، بدیهی است که این نوع از رهبری و شودنسبت داده  چه کسیآفرین به که رهبری تغییرات تحولنظر از اینصرف

هایی ای اندک هستند، و بسیاری از حکومتبه شکل ناامیدکنندههای قدرتمند تغییر، امری متداول نیست. حکومت

ر هایی دیابند. این موضوع، پرسشهای موفق دارند، به نتایج یکسانی دست نمیاز مدل یالگوبردارکه سعی در 

ها[ برای ایجاد کشد، که ]طرح این پرسشدهد را پیش میکه رهبری و تغییر چه زمانی و چرا روی میخصوص این

ه کشد کشود: اولین پاسخ این ایده را پیش میهای قدرتمند ضروری است. باز هم، دو پاسخ رقیب ارائه میکومتح

های مطلوب را ایجاد شوند که حکومتوجود آمدن اقداماتی میدهند، باعث بهرخ می بارهیکهایی که به بحران

های قدرت، به تدریج و یر الزم برای ساخت حکومتکنند. پاسخ دوم به این موضوع اشاره دارد که رهبری و تغیمی

 ترین مسائِل مورد مواجههکه عامالن، درون سیستم به واکاوی و رفع پیچیدهزمان با اینآیند، همرفته پدید میرفته

 پردازند.می

 پاسخ اول تفکر متعارف غالب باشد. به عنوان مثال، نظریه
ً
 احتماال

ً
ل اصلی ها را عامبحرانپردازان تغییر سازمانی عموما

وکار و سیاست اندرکاران کسب(. چنین دیدگاهی در میان دست0332دانند )کوتر برانگیختن احساس نیاز به تغییر می
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 3111در اوج بحران مالی  باراک اوباماجمهور دفتر رئیس، اولین رئیسرام امانوئلنیز رایج است. این دیدگاه در سخن 

(. این گرایش 3111)فیلیپ ِسیب، « ما هرگز طالب این نیستید که یک بحران جدی به هدر برودش»انداز بود: نیز طنین

جایی که ثبات بافتارها ها از آنکند بحرانای دارد. گزارشی که اظهار مینیز حضور برجسته 3111در گزارِش رشد سال 

ند )بردی و کنهایی را برای تغییر ایجاد میفرصتبرند و تهدیدکنندۀ عامالن دخیل در آن بافتارها هستند، را از بین می

ها قادراند نقاط ضعف را در نظم از پیش موجود اداری، سیاسی و سازمانی آشکار (. در این راستا بحران3101اسپنس 

وجویی پیرامون رویکردهای بدیل سازماندهی افراد یا توانند برانگیزانندۀ بحث و جستچنین میها همکنند. بحران

ای توانند مقاومت در برابر تغییر را کاهش دهند یا حتی ارادهرفته میهم. این تاثیرات، رویباشندها رای سیاستاج

ثیری در کنند که چنین تأخاطرنشان می« کمیسیون رشد و توسعه»فعال نسبت به تغییر را ایجاد کنند. نویسندگان 

 ها با کاستن از میزانبحران»در مسیر رشد بسیار حیاتی است:  هاایجاد شرایط الزم برای قرار دادن کشورها و حکومت

اسپنس  )بردی و« دهنددنگ شیائوپینگ گرفته تا رئیس جمهور پارک( فرصتی برای تغییر می مقاومت، به رهبران )از

 (.1، ص 3101

 هایی که در مطالعات کمیسیون )و فراتر از آن( به آنبحران
ً
های خاصی از زمان و برههها اشاره شده است معموال

د(. عقیده شوگفته می« مقاطع بحرانی»به آن « وابستگی به مسیر»چه در نظریۀ رخدادهایی کانونی هستند )مشابه آن

 بالفاصله( 
ً
تیابی به ساز دسپرورانند که در نهایت زمینهرا می« تصمیمات صحیح»بر این است که این رخدادها )تقریبا

ای که بسیاری در روایِت سنگاپور از آن سخن به میان وند. به عنوان مثال، بحران کلیدیشهای بزرگ میموفقیت

است که این کشور از فدراسیون ماالیی اخراج شد. نسخۀ متداول از روایت  0392آورند مربوط به آن روزی در سال می

(. این روایت به 3111شود )لی از میگریست آغیو در حالی که میگوانموفقیت این کشور، با این بحران و واکنش لی

های صادراتی گام برداشت و ملت خود را به کار سخت و گوید که لی در این مرحله به سمت گسترش سیاستما می

شود که کمال کنند. به همین ترتیب، گفته میها اشتباه میانداز دعوت کرد تا بتوانند به مخالفان ثابت کنند که آنپس

، به عنوان رهبِر روایِت رشد ترکیه ظهور کرده است. به گفتۀ 3113و  3110های های مالِی سالراندرویش از دل بح

گذاری از طریق پارلمان ترکیه بهره برد، قوانینی ها به عنوان فرصتی برای قانوناز این بحران»بردی و اسپنس، درویش 

 در شرایط عادی نمی
ً
ای که در جریان بحران و گانهد. اصالحات اساسی نوزدهها را به تصویب رسانتوان آنکه احتماال

 (.1، ص 3101بردی و اسپنس «)اند بالفاصله پس از آن به تصویب رسیدند، به رشد اقتصاد ترکیه کمک کرده

د، شونهای توانمندتر میرهبران و ظهور حکومت« انتخاب صحیح»ها همیشه منجر به سخن بر این نیست که بحران

آورند که رهبران برای انتخاب سیاست اقتصادی و ها شرایطی را پدید میتر این است که بحرانمعقول فرضیۀ»بلکه 

توان (. بنابراین نمی1، ص.3101)بردی و اسپنس « اصالحات ساختاری و سازمانی محدودیت کمتری داشته باشند

توان انتظار داشت که میان تجارب د میانتظار داشت که هر بحرانی به رهبری بهتر و توسعه منجر شود. با این وجو

ای وجود داشته باشد. ظهور ]از سوی دیگر[ رابطه کنندهیلتسههای رهبری بهتر و توسعه ]از یک سو[ و بحران

 شوند.های قدرتمند منتج نمیها به حکومتهای قدرتمند نیازمند یک بحران است، اما همۀ بحرانحکومت
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که  اندها بر این عقیدهبرند. آنتغییرات از دل رخدادهای خاص و مجزا را زیر سؤال میگرفتن منتقدان این ایدۀ نشات

خود را تنها  یتاهمها شوند، اما این بحرانها ظاهر میها آن لحظات مهمی باشند که تغییرات در آنممکن است بحران

؛ سینیت، 3111باشند )اندروز شده واسطۀ رخدادهای پیشین، آمادۀ تغییردهند که بهدرون بافتارهایی نشان می

ها تغییر به چیزی بیش از یک شوک یا اختاللی در سیستم نیازمند است. (. زیرا به عقیدۀ آن3113داکسبری و هیگینز 

های موجود، ساختارهای قدرت و مواردی شوند که سیاستچنین اختالالتی تنها زمانی به تغییرات بنیادین منجر می

هایی وجود داشته باشند که به عامالن مستمسکی برای تغییر بدهند، و ردید قرار گرفته باشند، بدیلاز این قبیل مورد ت

 (. 3109عامالن از قبل برای اعمال تغییر، حضور )و مشروعیت کافی( داشته باشند )اندروز، 

ها آن شوند )و بافتارها از طریقها ایجاد میفرایندهایی را که این شرایط از طریق آن« وابستگی به مسیر»پردازاِن نظریه

(. 0330گیرند )کولیر و کولیر نامند که از شرایط پیشین سرچشمه میمی« های مولدشکاف»شوند( را آمادۀ تغییر می

های جدیدی را ایجاد کنند و موضوعاتی را طرح کنند که گران و گروهتوانند کنشدر این دورۀ شکافتگی، رخدادها می

 میستند و مناسبات سیاسی را به سازماندهی مجدد وامیبرانگیزاننده ه
ً
ی، تواند در فواصل طوالندارند. این امر غالبا

موجب جرح و تعدیل ناآشکار و ضمنی در هنجارها، روابط قدرت و آگاهی شود. رخدادها یا مقاطع بحرانی، این جرح 

ی که در ها تغییرعلت تغییرات نیستند. درواقع بحران آورند، اما به هیچ عنوانهای پنهانی را به روی صحنه میو تعدیل

کنند. اگر در یک دورۀ شکافتگی، تغییِر درحال پدیدآمدنی وجود نداشته باشد )آمادگی حال پدیدآمدن بود را آزاد می

ری از اتوان ادعا کرد که به همین دلیل است که بسیکنند. میها چیزی را آزاد نمیوجود نداشته باشد(، آنگاه بحران

 که بافتار با روندی تدریجی آماده شده باشد،شوند: لحظات کانونی بحران فقط زمانیها باعث ایجاد تغییر نمیبحران

کنند ترین مسائل خود را واکاوی و رفع میشوند، یعنی هنگامی که عامالِن درون یک سیستم، پیچیدهموجب تغییر می

 ند. ساز و بافتارشان را برای تغییر آماده می

اهمیت پنداشته رود که انواع مختلفی از رخدادهای مهم )ولو رخدادهایی که کمبر اساس این استدالل انتظار می

رود اند، به عنوان نقاط آغازین تغییر شناخته شوند. به عنوان مثال انتظار میها منتهی شده( که به این بحراناندشده

ها عامالن توانستند مسائل مربوط به آیندۀ که در آن در سنگاپور باشیم،0392که شاهد وقایع و اقداماتی پیش از سال 

های متقابل موردنیاز در جهت حل چنین مسائلی را خلق کنند. شهر را شناسایی کنند و سازوکارها و توانمندیدولت

اجه شویم. به همین و ورود کمال درویش مو 3110های تغییری پیش از سال رود در ترکیه، با چنین ریشهانتظار می

ای منتهی همتحده، به تدریج طی دههبینی کرد که شرایط الزم برای اصالح حقوق مدنی در ایاالتتوان پیشترتیب می

هایی که ظهور یافته باشند. بدیهی است که آن بحران 0391و اوایل دهۀ  0321های کانونی در اواخر دهۀ به بحران

دست آورده واسطۀ رخدادهای پیشینی بهشوند، چنین تأثیری را تنها بهها قلمداد میایجادکنندۀ تغییر در این بافتار 

 اند.ساز تغییر درون این بافتارها بودهباشند که زمینه

 مین شود؟ها تضآن بودنبخش نتیجه ای کهگونهشوند بهچگونه این تغییرات تثبیت و اجرا می
اندازه، درک  همانچنین به انجامد، حائز اهمیت است. همد میهای قدرتمنبررسی منشاء تغییری که به حکومت

نشده چگونگی تثبیت و اجرای این تغییرات نیز مهم است. این امر در حوزۀ توسعه، که در آن اقدامات سیاستی تثبیت
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، مهم است که های مکرر در زمینۀ اجرااجرا درنیامده امری متداول است، اهمیتی حیاتی دارد. با توجه به ناکامی بهو 

رسند و برخی دیگر نه. به طور خاص، مهم است که بپرسیم چگونه تغییراتی ها به ثمر میبپرسیم چرا برخی از سیاست

ود. ها تضمین شآن بودنبخش ای که نتیجهگونهشوند، بهانجامند تثبیت و اجرا میهای قدرتمند میکه به حکومت

 کشد.بالقوه اما متعارض را پیش می همانند بحث قبلی، این بخش نیز دو پاسخ

گرفته ( صورت3101درخصوص رهبری، که توسط بردی و اسپنس )« کمیسیون رشد و توسعه»اولین پاسخ از مطالعات 

ها پس از فروخوابیدن آید. این نویسندگان به بررسی این موضوع پرداختند که چگونه حکومتاست، به دست می

گرد اصالحات ایجاد شده بود( هایی برای عقبروسامان گرفته بود و امکانها )وقتی شرایط سیاسی سبحران

ای را ترتیب دادند که ممکن ، نویسندگان بررسیموضوعهای دشواری را به اجرا درآوردند. در پرداختن به این سیاست

ود را برای د، قدرت و نفوذ خرتبه که ایجاد کنندۀ این تغییرات بودناست امری پیش پا افتاده به نظر برسد: رهبران عالی

برد تغییرات متمرکز کردند. این بررسی حاکی از این باور نویسندگان است که مدت زمانی کافی در راستای پیش

غییرات، های جدید و باقی تکننده نیازمند است که از سیاست باثبات، متمرکز و کنترلها به رهبریسازی سیاستپیاده

نی مطلق حکمرا»در فرم یک « ترین ثبات سیاسیمطلوب»ها بر این باورند که ن پاسداری کند. آنشاتا به انجام رساندن

تنها یک نفر برای رایزنی، پذیرش و »ای طوالنی یابد که در آن، برای دورهتحقق می« کاماًل استبدادی و یک نفره

 (.1، ص 3101وجود دارد )بردی و اسپنس « گیریتصمیم

کنند هایی اشاره میکنند که در واقعیت هیچ کشوری چنین سیستمی ندارد، اما به روششان میبردی و اسپنس خاطرن

کنندۀ کنندۀ ثبات در رهبری و فراهمای دارند که تضمینهای ثانویهحلها، کشورها سعی در تقلید از بهترین راهکه در آن

ت اجرایی هستند. ابعاد این رویکرد شامل تضمیِن تجمیع اختیارات کافی در جهت تسهیِل کنترل بر تصمیمات و اقداما

حزبی و تغییر های تکرهبرِی باثبات توسط همان عامل، تحکیم قدرت و نفوذ چنین عاملی از طریق ایجاد حکومت

گذاری است. فرض ضمنی این است که رهبراِن ثابِت منفرد های سیاستشکل فرآیندهای سیاسی برای انسداد گزینه

توانند از اقتدار و نفوذ در تمام ابعاد طولی و عرضِی سازوکارهای اجتماعی، صورت بلندمدت( میحتی بهرتبه )و عالی

در لی کوآن یو توان به های بارز این امر میاز نمونه ها برخوردار باشند.سیاسی و سازمانِی دخیل در اجرای سیاست

شده، های ثانویۀ طرححلاغلب از طریق اتخاذ بهترین راه در کرۀجنوبی اشاره کرد که هر دو، پارک چونگ هیسنگاپور و 

های طوالنِی کنند که این دورهبرای مدت زمانی طوالنی قدرت را در اختیار داشتند. بردی و اسپنس استدالل می

رود یم کند. با توجه به چنین استداللی، انتظارحاکمیت استبدادی، نظم و انضباط الزم برای انجام کارها را فراهم می

رتبۀ درازمدت بیابیم، جایی که یک ایدۀ سیاسِی برآمده از دل که تمام تجربیات حکومت مطلوب را نتیجۀ رهبری عالی

 شود. بحران، توسط حکومتی که در راس آن فردی مقتدر قرار دارد، اعمال می

شوند که تجربۀ روی کار بودن ( متذکر می3101این دیدگاه منتقدان زیادی دارد. نویسندگانی مانند بیل استرلی )

 مثبت نیست. چنین رهبرانی مستعد هستند که از قدرت خود در راستای منافع 
ً
طوالنی مدت اقتدارگرایان معموال

ی پردازان پیچیدگید، به حالت ناکارآمد رها کنند. نظریههای خود را هنگام مرگ یا خلعشخصی بهره گیرند و حکومت

نظر از فساد رهبران، پایین ای، صرفها تحت چنین قاعدهممکن است کارآمدی حکومت کنند که چراحتی تبیین می
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 حکومتهای پیچیدهشده، در برابر چالشها این است که نهادهای بیش از حد کنترلبیاید. استدالل آن
ً
ها ای که معموال

از باال به « اجرای دستوری(. »3119اشتاین و دیگران ؛ لیختن0331شوند )سیلیرز ها روبرو هستند، فشل میبا آن

بینی حل یک مسئله و مسیر اجرای آن خطی و قابل پیشتواند به اجرا و پایداری منجر شود که بدانیم راهپایین، جایی می

 پیچیده این چنین است(. اما آناست )همان
ً
ائل گاه که مسطور که در مورد مسائل ساده یا حتی برخی از مسائل نسبتا

ند، های ساده امتناع کنحلپیچیده باشند که شامل ابعاد غیرقابل اطمینان بسیاری باشند و از پذیرش راه به قدری

ند، کنها را رفع و رجوع مینحوی مؤثر آن بههای مطلوب فرمان از باال به پایین به کار نخواهد آمد. مسائلی که حکومت

 هایحلای که راهپذیری در طول اجرا هستند، به گونهطباقاند. این مسائل مستلزم تعامل، خالقیت و انگونهاین

 فرد بتوانند پیدا شوند و با بافتار انطباق بیابند.منحصربه

ته در پذیری ساختاریافها با ایجاد انطباقپردازان پیچیدگی معتقدند که حکومتبا توجه به چنین مشاهداتی، نظریه

ها جهت حرکت را تعیین طلبشوند. اصالحآوردهای بزرگ نایل میدست سازی و تثبیت کاملفرآیند اجرا، به پیاده

کنند، اما با درگیر نمودن چندین عامل و استقبال از بازخوردهای دائمی در مورد چگونگی پیشرفت فرآیند، می

از  ه هدفکنند کشوند و چیزهایی که نیازمند جرح و تعدیل هستند، این فرصت را فراهم میهایی که آموخته میدرس

یک »گویند، که می« ی آشوبآستانه»پردازان به این کار، اجرای در پذیر حاصل شود. نظریهطریق فرایندهای انعطاف

ها نه تنها توأمان خالق و (، جایی که سازمان0339است )والدروپ « ومرجمنطقۀ نزاع دائمی میان ایستایی و هرج 

ای به یفۀ پیِش رو از تمرکز، تعهد و استحکام کافی برخوردارند )و از ایدهچنین برای تکمیل وظسازگار هستند، بلکه هم

که سیستم به هرج نمودن از ایندهی به رونِد کار و اطمینان حاصلپرند(. رهبری با هدایت و شکلای دیگر نمیایده

اشتاین و دیگران ؛ لیختن0331کند )گلدشتاین شود، نقش مهمی در این شرایط ایفا میومرج یا جمود زیاد دچار نمی

 (.3113؛ لینسکی و هایفتز 3119

رهبری، عامالن بسیاری را درگیر کنند، رهبران متعددی که هدایت کنندۀ اجرای  یکارهاراهرود که این انتظار می 

 ن است( ممکپارک چونگ هیو  لی کوآن یوها در کشورهایی نظیر سنگاپور و کرۀجنوبی باشند. برخی )مانند سیاست

در روند کلی این قضایا از اقتدار پایداری برخوردار باشند. این عامالن ممکن است برای مدتی طوالنی بر سر کار باشند، 

بخشی و محافظت از فرایند یافتن و ها امکانرسد. کارکرد آنطور که در سنگاپور و کرۀجنوبی به نظر میآن

گری از آزمون، شکست انجامند، که اغلب شامل حمایتمیهایی است که به حکومت مطلوب حلساختن راهمتناسب

رود عامالن دیگر در کار آزمودن، اجرا و خودآموزی باشند. دیگران ممکن است و یادگیری تکرارشونده است. انتظار می

شار یا انت ها در راستای نیل، حفظها و منابع جهت اجرا باشند. به موازات این که حکومتکنندۀ آموزهمقدم فراهمدر خط

دهند، تعداد و تنوع عامالن در این گروه اخیر نیز باید با گذشت ها را افزایش یا گسترش میدستاوردهای بزرگ، فعالیت

گیرند و دامنۀ فرآیند تغییر را های رهبری چندعاملی شکل میرود هنگامی که گروهزمان افزایش یابد. انتظار می

 تواند خود راای تکرارشونده در طول زمان آشکار شوند. در عمل، این امر میونهگدهند، این دستاوردها بهگسترش می

پذیر هستند، آشکار کند. این فرایندها امکان آزمایش جهِت های انطباقدر ظهور فرایندهای پویایی که مظهر سازمان

 ت را فراهم خواهند کرد.ها با بافتار، شناسایی مسائل جدید و گسترش مشارکحلها، انطباق راهحلیافتن راه
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 یک برنامۀ تحقیقاتی بزرگ
لین آمیزند. اوها را در هم میهای متفاوِت ارائه شده در باال، در دو نظریۀ مربوط به چگونگی توانمند شدن حکومتپاسخ

 شود. اینخوانده می« حل و رهبر محورتغییر راه»نشان داده شده است،  01-0نظریه، که در ستون مرکزی جدول 

های درست توسط کنند که در مواقع بحرانی، سیاستهای مطلوب هنگامی ظهور میگوید که حکومتنظریه می

شوند. نظریۀ دوم که در ستون سمت چپ نشان داده شده ها اجرا میرهبران، از باال به پایین معرفی و سپس توسط آن

های توانمند حاکی از آن است که پیدایش حکومتشود و نامیده می (PDIA« )محورانطباق تکرارشوندۀ مسئله»است 

های غیرمتمرکز( با یکدیگر در فرآیندهایی هایی جدید )به رهبری گروهدهد که عاملین، به شیوهو کارآمد زمانی روی می

ی که با هایدهند )پاسخهایی محلی را نسبت به مسائل ارائه میکنند که پاسخای مشارکت میتدریجی و تکرارشونده

 .یابند(گذشت زمان، با مشارکت، سازگاری، انتشار و اجرای تغییرات توسط عامالِن بیشتر تکامل می

های رقیب دربارۀ چگونگی سازی شده، به عنوان تبیینهای کاماًل سادهاین دو نظریه به عنوان دو سر طیف و در فرم

دیهی است که بسیاری از جزئیات در رویکردهای اند. بهای مطلوب ارائه شدهها برای دستیابی به روشتغییر حکومت

ها و راهبردهای سیاسی عمیقی که در مانند، به ویژه در مورد سیاستای نظیر این از نظر پنهان میشدهسازیساده

های تغییر وجود بخشند. برای مثال، آثار تحقیقاتی زیادی در رابطه با سیاستنهایت به تمامی فرآیندهای تغییر رنگ می

تواند دهند. تأمل در این آثار در نهایت میهای اصالحات را با جزئیات توضیح میارند که نحوۀ عمل تمام نمونهد

 دست دهد. جالبهای سیاسی مورد استفاده در بافتارهای متفاوت را بههای مختلفی در مورد تناسب استراتژیایده

)به عنوان مثال، در مورد تناسب استراتژی سیاسی در مواجهه با های موجود در این آثار خواهد بود که ببینیم آیا ایده

 های زیربنایی در هر دو نظریه کمکچالش( با یکی از این دو نظریه همخوانی بیشتری دارند یا به درک بهتر مکانیسم

 کنند؟می

تحلیل دستاوردهای  کنند که ممکن است هنگام تجزیه واین دو نظریه دو مجموعۀ متفاوت از انتظارات را ایجاد می

وریم. ها بر بخها به دستاوردهای بزرگ( به آنهای دستیابی حکومتالذکر )یا در دیگر نمونهشده در ده نمونۀ فوقمطرح

امر که کدام مجموعۀ انتظارات معتبر هستند، یا برای  ینااین نوع تجزیه و تحلیل، به ویژه در حوزۀ توسعه، برای تایید 

های یینها دارد و نیز برای تعیین اعتبار تبهای مختلف اهمیت بیشتری از سایر بخشخش از تبیینتعیین اینکه کدام ب

های متفاوت تغییر از اهمیت زیادی برخوردار است. )به عنوان مثال، ممکن است یک مختلف هنگام برخورد با نمونه

دۀ انطباق تکرارشون»حالی که یک تبییِن وقایع سریع رشد را بهتر تبیین کند، در « حل و رهبر محورراه»تبییِن 

 ( تحوالت اجتماعی و سیاسی را.(PDIA« )محورمسئله

تحقیقی که به ما در درک بهتر انتظارات حاصل از این رویکردها کمک کند، به لحاظ نظری و عملی حائز اهمیت است. 

تئوری ضمنی تغییر، در ادبیات مربوط به به وضوح به عنوان یک «( حل و رهبر محورراه)»زیرا یکی از این دو تبیین 

 به حد کفایت )یا در مواجهه با تبیینی جایگزین( مورد آزمون قرار نگرفته باشد. 
ً
توسعه دست باالتر را دارد، حتی اگر واقعا

شکال مختلفی از تفکر 
َ
منعکس  «3111گزارش رشد »ای مانند ، به وضوح در مقاالت برجسته«حل و رهبر محورراه»ا

گیرند، تسلط دارند های توسعه اقدامات خود را پی میای که بیشتر سازمان( و در شیوه3101اند )بردی و اسپنس شده
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 هایی، نفوذاست(. در چنین سازمان« بهترین سرمشق»سوی معرفی شان بهای که گرایشهای خطی)از طریق پروژه

 شود. ساختارهای بوروکراتیک سنتِی چنینمی« های صحیحسیاست»ها و حلاقتصاددانان منجر به تقویت اعتقاد به راه

 کنند.های رهبرِی از باال به پایین را تقویت میهایی آرمانسازمان

 

 های توانمندسازی برای ساخت حکومتدو تبیین متقابل در باب چگونگی ظرفیت -6جدول 
محور مسئله ۀتکرارشوندانطباق  (SLDCحل و رهبر محور )تغییر راه پرسش کلیدی

(PDIA) 
چه تغییراتی به افزایش توانمندی 

 کنند؟ها کمک میحکومت
های ها، در فرم سیاستحلراه

 مورد نیاز برای توسعه.« صحیح»
تعامل جدید، پیرامون مسائلی که 

 اند.طور محلی تعریف شدهبه
چه کسی این اقدامات یا تغییرات را 

 کند؟ و چگونه؟رهبری می
و مقتدر، دارای جایگاه  رهبران متنفذ

 از باال به پایین.
هایی از عامالن غیرمتمرکز که هر گروه

یک نقش کارکردی خاصی را ایفا 
 کنند. می

این اقدامات چه زمانی روی 
 دهند؟ و چرا؟می

های که فرصتبه وقت بحران، زمانی
 بیشتری برای تغییر وجود دارند.

زمان با شوند، همتدریج پدیدار میبه
که عامالن بافتار را برای تغییر مهیا ینا

سازند )با تمرکز کردن بر روی می
ها، حمایت از مسائل، معرفی بدیل

 تغییرات(.
چگونه این تغییرات تثبیت و اجرا 

ش بخای که نتیجهگونهشوند بهمی
 ها تضمین شود؟آن بودن

 

رهبران متنفذ، مقتدر و دارای جایگاه 
از باال به پایین، قدرت را برای هدایت 
روند اجرا، تا زمان مقتضی حفظ 

 کنند. می

های متناسب با بافتار را حلها راهگروه
یابند، و از طریق افزایش و گسترش می

ها را مشارکت، روند اجرای سیاست
 کنند.تقویت می

 (3163( و اندروز، پریچت و وولکاک )3162): اقتباس از اندروز منبع

 

در  های متفاوتی را به کشورها برای تالشتحقیقات در این زمینه از این لحاظ نیز مهم است که این دو تبیین، استراتژی

حل خاص ساده است، یک راه« حل و رهبر محورراه»دهند. داستان یابی به حکومت مطلوب ارائه میراستای دست

 PDIAشود. روایت فرد خاص در یک زمان خاص معرفی، و سپس توسط آن فرد به کل سیستم تحمیل میتوسط یک 

ها شود. این تعامالت جدید ایدهای را در نحوۀ تعامل عامالن شامل میتر است و تغییرات تدریجی و تکرارشوندهپیچیده

ران ای از رهبشود و توسط شمار فزایندهر میکنند که تاثیرشان با گذشت زمان بیشتو اقدامات جدیدی را ایجاد می

، نیازمند تعامل بیشتر در «حل و رهبر محورراه»نسبت به راهبرد  PDIAرو، یک راهبرد یابند. از اینگسترش می

معتبر باشد  PDIAپذیری باالتری است. اگر تبیین های ذکرشده(، و میزان انعطافتر )به ویژه بحرانهای طوالنیدوره

را دنبال « حل و رهبر محورراه»های نامعتبر، آنگاه بعید است که کشورهایی که استراتژی« حل و رهبر محورهرا»و 

 های مطلوبی را تجربه کنند.کنند، حکومتمی



 

 

 

 

 

 

 

 13 -و جامعه  تیحاکم یتوانمندساز  یخیتار  - ینظر  یهاانیبن 23

بیین شود، تکه کدام تئوری به گونۀ بهتری نوع تغییری را که به حکومت مطلوب منجر میبه این راجعانجام تحقیق 

است. مطالعات موردی معمولی، به تنهایی اطالعات ساختاری کافی برای آزمایش نظریه را فراهم  کند دشوارمی

 )لی« از جهان سوم به جهان اول»در مورد سنگاپور،  یو کوآنلی نامۀ خودنوشت کنند. یک مثال، کتاب زندگینمی

کند، اما چنین کارهایی به مجموعۀ خاصی اندازهایی همراه با جزئیات ارائه می( است. اگرچه این کتاب چشم3111

ها ن نظریهها به آزموکه از طریق آنها را تعمیم داد، چه رسد به اینهای آنتوان آموزهپردازند و دشوار میاز تجربیات می

ت های کّمی پردامنه است، تجزیه و تحلیلی که تاثیرات مثبامید داشته باشیم. یک واکنش به این مسئله، انجام تحلیل

 3112یا منفی یک عامل یا عاملی دیگر را بر طیف وسیعی از تجربیات بررسی کند. یک نمونه از این تحقیقات، مقالۀ 

أثیر بر سوابق رشد تیو  کوآنلی کند آیا رهبران برجسته مانند ه بررسی میاست، ک بنجامین اولکنو  بنجامین جونز

عه گیرند که رهبران مهم هستند. با این حال این مطالگذارند یا نه. با در نظر گرفتن چنین موردی، نویسندگان نتیجه می

ی دهند، چگونگکاری که انجام می، در مورد چگونگی ظهور چنین رهبرانی یا در مورد لیکدام از جزئیات دربارۀ به هیچ

رهبران »پردازند. این آموزه که ها نمیهای تغییر و چگونگی ایجاد حمایت یا حفظ حمایت از تغییرات توسط آنارائۀ ایده

ای فراگیر به نظر برسد، اما ارزش محدودی دارد، زیرا جزئیات ناچیزی دربارۀ ممکن است آموزه« قدرتمند مهم هستند

 دهد.ها، ارائه میدهند و چگونگی ایجاد تحوالت توسط آنها انجام میکه آن چیستی کاری

های کیفی دقیق )مانند زندگینامۀ لی( را با قابلیت چه به آن نیاز داریم روشی تحقیقاتی است که مزایای روایتآن

 چنین رو مقالهین های پردامنه )مانند مطالعۀ جونز و اولکن(، ترکیب کند. اپذیری تجزیه و تحلیلتعمیم
ً
شی را دقیقا

زاده نکند: ردیابی فرآیند با هدایت نظریه )امیکنند، پیشنهاد میالمللی کار میبرای محققانی که در زمینۀ توسعۀ بین

(. این روش در ابتدا نیازمند 3110؛ ماهونی 0312؛ جورج و مککوان 3113؛ فِلّتی و لینچ 0330؛ کولیر و کولیر 0339

« محور حل و رهبرراه»رود نتایج مطلوب را تبیین کنند )به عنوان مثال، طرح یشنهادی است که انتظار میهای پنظریه

ی وقایع که به PDIAیا 
ّ
ود آورندۀ وجبه عنوان تبیینی دربارۀ دستاوردهای مطلوب در آن ده نمونه(. سپس باید زنجیرۀ عل

یم های پیشنهادی را بررسی کنگونگی پشتیبانی شواهد از نظریهنتایج در هر نمونه است را مورد مداقه قرار دهیم تا چ

یدی چگونه عوامل کل (. هدف ارائۀ یک شرح کامل تاریخی از هر تجربه نیست، بلکه بررسی این امر است که3119)هال 

ق از طریهای تحقیق کنند. یافتهها، برای تسهیل نتایج مطلوب با هم تعامل میاصلی در هر روایت و در کل روایت

تقویت  -مقالهمانند ده نمونۀ معرفی شده در این -های دیگر روایتاستفاده از همان رویکرد برای مشاهدۀ نمونه

های متفاوتی را دارند. بنابراین الگوهای ها انتظارتبیینشوند. بسیاری برای دستاوردهای برجسته در این نمونهمی

ها طوری که این الگوای مقاومت کنند، بهبرای هر استنتاج تحقیقاتیها باید همچون مدرک محکمی مشترک در نمونه

 (.011، ص0339زاده هایی کاماًل مناسب و مرتبط مطرح شوند )امینهمچون آموزه

، به نام تجزیه و تحلیل «ردیابی فرآیند با هدایت نظریه»( به ]روش[ 3119استفاده از رویکرد پیتر هال ) مقالهاین 

و نظریه کند که برای این منظور باید از دکند. رویکرد پیتر هال در واقع پیشنهاد مید را پیشنهاد میسیستماتیک فرآین

ها است. داشتن دو نظریه، با واداشتن محققان ها تبیین چگونگی پیشرفت حکومتاستفاده شود، که مراد هر دوی آن

ری را کنند، استحکام بیشتای هر نظریه پشتیبانی میههای خاص از ایدهکه چگونه جزئیاِت روایتبه تامل دربارۀ این
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شود تری نسبت به شواهد منجر میکند که این امر به دیدگاه ظریفافزاید. هال خاطرنشان میبه تجزیه و تحلیل می

 برای تأیید یا نفی نظریۀ خاصی به کار نمی
ً
 هشود تا نشان داده شود کرود. در عوض، از شواهد استفاده میکه صرفا

توانند انواع مختلفی از حمایت شواهد را از آن خود کنند، که این امر های مختلف میهای مختلف نظریهچگونه بخش

ز این دادن تغییرات شود. یک نمونه اهای ترکیبی خالق و پربصیرتی در مورد چگونگی رویتواند خود منجر به تبیینمی

یابی طبقۀ کارگر در کشورهای آمریکای التین است. این لگوهای تشکل( بر روی ا0330کارها، مطالعۀ کولیر و کولیر )

های مختلف درباب چگونگی سازماندهی کارگران، تحوالت تاریخی را در ساختارهای نویسندگان با آزمودن نظریه

ود خهای نظرِی رقیب های کلیدی تبیینها را پیرامون جنبهها روایتسیاسی هشت کشور مختلف بررسی کردند. آن

یابی کارگران شوند و چه کسی در روند تشکلسازی میدهند )به عنوان مثال، چگونه اصالحات مفهومشکل می

کند برای این نویسندگان این امکان را فراهم می« ردیابی فرآیند با هدایت نظریه»پذیر مشارکت دارد؟(. رهیافت انعطاف

ها و سایر گیری احزاب، پیوند با اتحادیهازعات اجتماعی باعث شکلای که الگوهای مختلف نهادینه شدِن منکه بر شیوه

 شوند، تأمل کنند. الگوهای مشارکت سیاسی می

حل و رهبر اهر )»کند تا دریابیم که کدام یک از این دو نظریه کمک می« ردیابی فرآیند با هدایت نظریه»این نوع رهیافت 

های توانمند را بیان کنند. این رویکردی مدّون و سازنده برای ومت( بهتر قادرند چگونگی تحقق حکPDIAیا « محور

توان با کسانی در میان نهاد که خواهان شناخت این هستند که چگونه عوامل هایی ایجابی است که میبیان روایت

تارهای خشود، چگونه ساشامل چه چیزهایی می« یک علم ارائۀ خدمات»گذارند، اقتصادی_سیاسی بر توسعه تاثیر می

توانند برای دستیابی به های درحال نزاع جهان میشوند و چگونه بسیاری از حکومتمختلف حکمرانی پدیدار می

 ریزی کنند.مطلوبیت در آینده برنامه
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