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مقدمه

ــک  ــش ی ــر بخ ــه ه ک ــت،  ــش اس ــار بخ ــکل از چه ــه متش ــردازد. مقال ــکننده می پ ــای ش ــش روی حکومت ه ــای پی ــی از چالش ه ــه برخ ــه ب ــن مقال ای
اصطــاح نامأنــوس را معرفــی می کنــد. 

کــه از آنچــه درواقــع  کــه حیوانــات گاهــی اوقــات بــرای حفــظ بقــا تظاهــر می کننــد  اولیــن بخــش اصطــاِح نامأنــوس تقلیــِد همســان1 )بــه ایــن معنــی 
کــه جامعه شناســاِن ســازمان ها از نظریــۀ تکامــل برگرفته انــد، دربــارۀ حکومت هــای شــکننده بــه کار می بــرد. ایجــاد  ک ترنــد( را،  هســتند، خطرنا
ــاختمان ها و  ــکل، س ــای متحدالش ــا، لباس ه ــازمانی، درجه  ه ــای س ــه چارت ه ــی2 از جمل ــای قانون ــۀ فرم ه ــا هم ــس )ب ــروی پلی ــبیه نی ــازمانی ش س
کــه ســازوکار نیرومنــدی  ــا کارکــرد بالفعــِل3 اجــرای قانــون اســت. خطــر تقلیــد همســان ایــن اســت  ســاح ها( به مراتــب آســان تر از ایجــاد ســازمانی ب
کــه ماحصــل آن، نــه ســازمان ها و مؤسســات دارای کارکــرد مناســب، بلکــه تقلیدهایــی اســت کــه می تواننــد تنهــا نقــاب ســازمان های  ایجــاد می کنــد 

توانمنــد را داشــته باشــند، بــدون برخــورداری از عملکــردی مشــابه آن هــا.
ــه  ــی )ک ــاِل واه ــد( و خی ــد باش ــت قدرمن ــروی مثب ــک نی ــد ی ــه می توان ــی )ک ــان خوش بین ــز می ــر تمای ــاص ب ــور خ ــی و به ط ــاِل واه ــر خی ــش دوم ب بخ
چنیــن ویژگــی ای نــدارد( متمرکــز اســت. مــا »طــوِل زمــاِن ســاخِت« ســطوِح کارکــردِی توانمنــدِی حکومــت را بررســی می کنیــم. رابطــۀ میــان ایــن 
خ رشــد، بــه صــورت ریاضــی وار، ماننــد رابطــۀ میــان مــکان و ســرعت اســت. رفتــن از نقطــۀ X بــه نقطــۀ Y چــه مــدت طــول می کشــد؟  ســطوح و نــر
 X بــرود. »برنامه ریــزی« بــرای رفتــن از Y بــه X کثــر ســرعِت ممکــن از کــه کســی بــا حدا خوش بینانه تریــن طــوِل زمــاِن جابه جایــی، حالتــی اســت 
ــزاع و  ــر ن ــی واهــی اســت. متأســفانه، بیشــتر برنامه ریزی هــای حکومت هــای درگی ــر شــده، »برنامه ریــزی« نیســت، خیال ــت ذک ــر از حال ــه Y، زودت ب

ــه مبتنــی نیســتند.  ــر تجرب ــه ب ک ــرد  ــی در مــورد ســرعِت توانمند ســازی حکومــت صــورت می گی ــر فرضیات شــکننده، بنا ب
گــر ورزش کاری آســیب دیــده باشــد، او بایــد در یــک دورۀ  ح می دهــد: بارگیــری شــتاب زده. ا بخــش ســوم، یکــی از خطــرات کلیــدی خیــاِل واهــی را شــر
زمانــی، از واردآوردن فشــار بــر محــل آســیب دیده اجتنــاب کنــد. بارگیــری شــتاب زدۀ فشــار بــر روی یــک فــرد آســیب  دیــده می توانــد هرگونــه بهبــودی 
را بــه حالــت اول بازگردانــد و حتــی ممکــن اســت آســیب اصلــی را بدتــر کنــد. انتظــار پیشــرفت ســریع از حکومت هــای شــکننده، حتــی بــا گام هــای 
کــه پــای  کــه بــه فروپاشــی توانایــی کوچــِک ایجاد شــده می انجامــد. به ویــژه هنگامــی  بســیار مطلــوب، خطــر ایجــاد فشــارهایی را بــه همــراه دارد 
مشــارکت عامــاِن خارجــی از جانــب حکومت هــای بــا توانمنــدی زیــاد بــه میــان آیــد، خطــِر »خواســتۀ زیــاد و ســریع و فــوری از ناتــوان« وجــود دارد.4 
کــه آیــا راه میان بــری بــرای خــروج از درماندگــی مفــرط وجــود دارد یــا نــه. »درماندگــی مفــرط« ترکیبــی از شــرایط  بخــش چهــارم بررســی می کنــد 
کــم  کــه در آن حکومت هــای شــکننده، بــا توانمنــدی  کــه مــی توانــد محیطــی را بیافرینــد  کارآمــد اســت  نامســاعِد داخلــی به همــراه عوامــل خارجــی نا
و در معــرض خطــر نزاع هــای پــی در  پــی، بــرای مدتــی طوالنــی شــکننده باقــی بماننــد. رویکردهــای »ُخــرد« و »کان« درجهــت توســعه، هــر یــک بــه 

کــه »کامــًا مناســب« باشــد؟ کــه آیــا رویکــرد دیگــری وجــود دارد  شــیوۀ خــاص خــود شکســت خورده انــد و پرســش ایــن اســت 

1.   Isomorphic mimicry
2.   de jure forms 
3.  de facto function

که ما بعضًا ایده ها و عباراتی را از آن  وام می گیریم. ک و اندروز )که در آینده ارائه می شود( دارد  4.  این مقاله ارتباط زیادی با ]کتاب[ پریچت، وولکا
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1- فرم در مقابل کارکرد و خطرات تقلید همسان

کــرد. ]در  »توســعه« را می تــوان همچــون یــک فراینــد تاریخــِی چهارگانــه از تحــوالت اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی  و اجرایــی و ســازمانی تعریــف 
ایــن فرآینــد[ اقتصاد هــا موّلدتــر می شــوند، سیاســت ها بــه  شــکلی عادالنه تــر خواســته های شــهروندان خــود را انباشــت می کننــد1، ]دامنــۀ[ حقــوق 
گروه هــا بســط می یابــد و دســتگاه های اجرایــی در انجــام هرچــه بیشــتر وظایــِف خواســته شــده، توانــا  و فرصت هــای برابــر اجتماعــی بــه همــۀ 
کلــی  کــه بخشــی از تحــول در هــر یــک از ایــن نظام هــا، تغییــری در »نظام هــای حکمرانــی«  می شــوند )بــه شــکل 1 بنگریــد(. توجــه داشــته باشــید 
کــه در  کــه افــراد در آنهــا، بــه مثابــۀ عاملیــن قــرار دارنــد. ایــن بــدان معنــی اســت  اســت )الگوهــای تثبیــت شــده، هنجارهــای رفتــاری و انتظــارات( 
کــه موجــب تنــش و تعــارض می شــوند و  طــول دوره هــای انتقالــی، افــراد در نظام هــای حکمرانــی متعــدد و بالقــوه متعارضــی قــرار خواهنــد گرفــت 

این کــه ایــن انتقــال آســان و بــدون درد بــه دســت نمی آیــد و »موفقیــت« حتمــی نیســت.

شکل 1: »توسعه« همچون یک فرایند مدرنیزاسیون چهارگانه

 

اداری است متمرکز شده هایی از  در این یادداشت ما بر آن بخش ایم، که یک مولفۀ  توسعه که مرتبط با تحولِ 
آیا »حکومت« به عنوان یک    متمایز، اما همبستۀ توسعه و، بطور مخصوص، ]مولفۀ[ تواناییِ اجراییِ حکومت است.

ت اقتصادی  ها، مقرراها )به عنوان مثال نظم و قانون، زیرساختای از حوزه نهاد متمایز قادر است در طیف گسترده 
 و اجرای قرارداد و غیره(، بر روند رخدادها تاثیر بگذارد؟ 

انجام کارکردهای اصلی  یک حکومت »شکننده« را می توانایی  اراده و/یا  به مثابۀ حکومتی تعریف کرد که  توان 
 مرتبط با  حکومتی »توسعه یافته« را نداشته باشد.

های توانمند )هم در سیاست و هم در  کارکردهای حکومت یکی از خطرات کلیدی در گفتمان توسعه این است که  
عنوان مثال،  ، اشتباه گرفته شود. به دهند صورت می   های نهادی، قانونی و سازمانی که این کارکردها رااجرا( با فرم 

های »توسعه یافتۀ« کنونی، بسیاری از کارهای اجرایی حکومت )مانند امور  در سیر تاریخیِ بسیاری از حکومت
تظامی، آموزش، جمع آوری مالیات، حل و فصل اختالفات قانونی، وضع مقررات )مالی، بهداشتی، ایمنی(، تأمین  ان

توسط سازمانزیرساخت امنیت ملی(  انجام می ها،  لحاظ ساختاری، در موقعیت های »مدرنی«  به  های  شوند که 
 خدمات مدنیِ وبری توصیف شوند. های توانند به عنوان بوروکراسیرسند و می متعدد، مشابه به نظر می 

در ایــن یادداشــت مــا بــر آن بخش هایــی از توســعه کــه مرتبــط بــا تحــوِل اداری اســت متمرکــز شــده ایم، کــه یــک مولفــۀ متمایــز، امــا همبســتۀ توســعه 
ــز قــادر اســت در طیــف گســترده ای از  ــه عنــوان یــک نهــاد متمای ــا »حکومــت« ب و بطــور مخصــوص، ]مولفــۀ[ توانایــِی اجرایــِی حکومــت اســت. آی

حوزه هــا )بــه عنــوان مثــال نظــم و قانــون، زیرســاخت ها، مقــررات اقتصــادی و اجــرای قــرارداد و غیــره(، بــر رونــد رخدادهــا تاثیــر بگــذارد؟
کارکردهــای اصلــی مرتبــط بــا  حکومتــی  کــه اراده و/یــا توانایــی انجــام  کــرد  یــک حکومــت »شــکننده« را می تــوان بــه مثابــۀ حکومتــی تعریــف 

»توســعه یافتــه« را نداشــته باشــد.
کارکردهــای حکومت هــای توانمنــد )هــم در سیاســت و هــم در اجــرا( بــا فرم هــای  کــه  کلیــدی در گفتمــان توســعه ایــن اســت  یکــی از خطــرات 

کــه بازتاب دهنــدۀ  کنــد یــا نکنــد. بــرای اهــداف مــا، سیاســت های مــدرن سیاســت هایی هســتند  کــه ایــن امــر ممکــن اســت خــود را در یــک نظــام دموکراســی آشــکار  1.  توجــه داشــته باشــید 
کــه داشــته باشــند(. انباشــت خواســته های مــردم هســتند )هــر خواســته ای 
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نهــادی، قانونــی و ســازمانی کــه ایــن کارکردهــا را صــورت می دهنــد، اشــتباه گرفتــه شــود. به عنــوان مثــال، در ســیر تاریخــِی بســیاری از حکومت هــای 
»توســعه یافتۀ« کنونــی، بســیاری از کارهــای اجرایــی حکومــت )ماننــد امــور انتظامــی، آمــوزش، جمــع آوری مالیــات، حــل و فصل اختافــات قانونی، 
کــه بــه لحــاظ  وضــع مقــررات )مالــی، بهداشــتی، ایمنــی(، تأمیــن زیرســاخت ها، امنیــت ملــی( توســط ســازمان های »مدرنــی« انجــام می شــوند 

ســاختاری، در موقعیت هــای متعــدد، مشــابه بــه نظــر می رســند و می تواننــد بــه عنــوان بوروکراســی های خدمــات مدنــِی وبــری توصیــف شــوند.
کارکردهــای اصلــی حکومــت( بــه موجــب آن هــا صــورت می گیــرد،  کارکردهــای بالفعــل )شــامل  کــه  ایــن تشــابه ظاهــری فرم هــای قانونــی، 
کــه »کارکــرد از فــرم پیــروی می کنــد«. درواقــع توســعه، بــرای دولت_ملت هــای عقب مانــده )یــا  خــود بــه خــود ایــن پنداشــت را ایجــاد می کنــد 
کــه پشــت تاش هــای  تــازه اســتقال یافته(، فرآینــِد شتاب بخشــی بــه گذارهــای چهارگانــۀ مدرنیزاســیون بــود. یــک »تئــوری تغییــِر« بنیادیــن 

توســعه گرایانۀ عوامــل داخلــی و خارجــی وجــود داشــت »مدرنیزاســیوِن شــتابزده از طریــق انتقــال فرم هــای بهتریــن سرمشــق« بــود.
ــردی،  ــۀ کارک ــوی مدرنیت ــه  س ــیر ب ــریع ترین مس ــه س ک ــت  ــن اس ــترده( ای ــور گس ــعه )به ط ــت توس ــمِی« در جه ــای »رس ــیاری از کمک ه ــت بس پنداش
ــه فــرم  گــذار تاریخــی ب ــۀ راهنمــا از  ــاال، اســتفاده می کننــد. جــدول 1 چنــد نمون ــا کارکــرد ب کنــون کشــورهای مــدرِن ب کــه ا اقتبــاس فرم هایــی اســت 

ــود. ــن ش ــش تبیی ــرم خاص ــتقل از ف ــد مس ــردی می توان ــدف کارک ــد ه ــان می ده ــه نش ک ــد،  ــه می کن ــدرن« را عرض »م

جدول 1: نمونه هایی از تمایز میان فرم های »پیشامدرن« و »مدرن« و میان فرم و کارکرد

پیشینه های تاریخیفرم مدرنکارکرد / توانمندی موردنظر

ارتش متمرکز با سلسله مراتب فرماندهی و کادر حرفه ای جنگ آوری
متخصص

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

روش های امن پرداخت برای سپرده گذاران، سطح 
بانک های خصوصی،  سازمان یافتگی ضعیف، شیوه های بانک های مرکزی تنظیم کنندۀ پول ملی واحدپایدار قیمت ها

متعدد پرداخت

ادارۀ مدارس و موسسات آموزشی توسط اشخاص نظام های تحصیلی رسمی در مقیاس بزرگآماده سازی کودکان برای نقش هایشان در بزرگ سالی
)مانند روحانیت، نخبگان( و جامعه 

افزایش اخذ مالیات برای مقاصد عمومی با هزینۀ اداری 
کندۀ جمع آوری مالیات و سپردن اخذ آژانس های اخذ مالیات با مقیاسی تثبیت شدهو اختالل اقتصادی پایین سیستم های پرا

مالیات به بخش خصوصی 

ایــن پنداشــِت »مدرنیزاســیون شــتابزده از طریــق انتقــال فرم هــای بهتریــن سرمشــق« دارای جاذبه هــای قدرتمنــدی اســت. متأســفانه، 
کنــون )2010( بــه عنــوان یــک اســتراتژِی توســعۀ قابل اجــرای جهانــی، به وضــوح ]پنداشــتی[ نادرســت بــوده اســت. دولت-ملت هــای  تا
کــه فرم هــای بوروکراســی های خدمــات مدنــی وبــری را پذیرفته  انــد و بــا ایــن وجــود افزایــش متناظــری در توانمنــدی  زیــادی بوده  انــد 
حکومــت مشــاهده نکرده  انــد )در پاییــن بیش تــر بــه ایــن تجربیــات پرداخته شــده( بنابرایــن نمی توانیــم هم چنــان بــه ایــن بــاور وفــادار 
کارســاِز عمومــی دربــارۀ تغییــر اســت. »مدرنیزاســیون شــتابزده از طریــق انتقــال  کــه »کارکــرد از فــرم پیــروی می کنــد« یــک نظریــۀ  بمانیــم  
کلــی غلــط دربــارۀ تغییــر نیســت، زیــرا موفقیت هایــی درزمینــۀ توســعه وجــود  فرم هــای بهتریــن سرمشــق«، بــه طــور واضــح، یــک نظریــۀ 
کاربــرد  کلــی صحیــح نیســت، زیــرا  دامنــۀ  کــه بطــور  کــه بــه نظــر می رســد از ایــن اســتراتژی پیــروی می کننــد، امــا آشــکار اســت  داشــته  اند 

کشــورها و شــرایط( نــدارد.  جهانــی )در همــۀ 
ــرآورده  ــز ب ــودن« را نی ــج توســعه، ممکــن اســت حتــی اســتاندارد ضعیــف »بی ضــرر ب ــرای تروی ــرد از فــرم پیــروی می کنــد« در مقــام شــیوه ای ب »کارک
کــه ایــدۀ »مدرنیزاســیون شــتابزده از طریــق انتقــال فرم هــای بهتریــن  نســازد. ایــن اســتداللی مناقشــه برانگیز اســت ]کــه گفتــه شــود[ در آن مــواردی 
ــا  ــد، ام ــرط الزم باش ــت ش ــن اس ــح« ممک ــرم »صحی ــت آوردن ف ــن به دس ــت، بنابرای ــم نیس ــان ه ــت، آسیب رس ــوده اس ــق نب ــوز( موف ــق« )هن سرمش
ــاال در  ــا کارکــرد ب کنــون کشــورهای ب کــه ا گــر همــۀ کشــورها بخواهنــد کارکــرد را از طریــق ]اتخــاذ[ فرم هایــی  شــرط کافــی نباشــد.  از ایــن گذشــته، ا
کــه بــه کشــورها در جهــت اتخــاذ ایــن فرم هــا وارد می شــود، شــتاب زده باشــد و بافاصلــه بــه  اختیــار دارنــد، به دســت آورنــد، ممکــن اســت فشــاری 
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موفقیــت منجــر نشــود، امــا در نهایــت بــرای کشــورهایی کــه فرم هــای »صحیــح« ارتــش ، نیــروی انتظامــی، بانک هــا یــا نظام هــای آموزشــی را اتخــاذ 
کرده انــد، نتیجه بخــش خواهــد بــود.

کــه نــزد جامعه شناســان  ایــدۀ »مدرنیزاســیون شــتابزده از طریــق انتقــال فرم هــای بهتریــن سرمشــق« بــر پنداشــت تقلیــد همســان اســتوار اســت 
کــه انتقــال فرم هــای ســازمانی و اداری خارجــی )کــه »در جــای  ســازمان ها )دیماجیــو و پــاول( به خوبــی شــناخته شــده اســت. ایــده ایــن اســت 
دیگــری« و لــذا در شــرایطی متفــاوت، موفقیت آمیــز  بودنــش ثابــت شــده اســت( ممکــن اســت ســازوکاری را ایجــاد کنــد کــه بــه جــای پیشــرفت، مانــع 

ــدار می شــود. ــدار و رشــدیابنده پدی ــرد پای کــه در آن، کارک مســیری شــود 
کــه زیــان »مدرنیزاســیون شــتابزده از طریــق انتقــال فرم هــای بهتریــن  ــۀ پیش زمینــه ای، قصــد مــا اثبــات ایــن امــر نیســت   در محــدودۀ ایــن مقال
ــل در  ــد )حداق ــی می توان ــن ادعای ــرا چنی ــه چ ک ــم  ل کنی ــتدال ــااًل اس ــم اجم ــط می خواهی ــه فق ــت، بلک ــده اس ــد ش ــی تایی ــاظ تجرب ــه لح ــق« ب سرمش

شــرایط خاصــی( درســت باشــد.
کنیــد: عامــان )رهبــران، مدیــران  )زیر(سیســتم های اجتماعــی را همچــون یــک فضــای »بوم شــناختی« بــا ســه عنصــر تشــکیل دهنده تصــور 
کارکنــان خــط مقــدم(؛ ســازمان ها )شــرکت ها، ســازمان های غیردولتــی، وزارت خانه هــا(؛ و عوامــل زیســت بوم )دســتگاه اجرایــی و سیاســی  و 

کــه فعالیــت ســازمانی در قلمــرو آن  صــورت می گیــرد( )شــکل 2(1.  وســیع تری 
در ایــن تصویــر شــماتیک، عامــان )رهبــران، مدیــران و نماینــدگان خــط مقــدم( درون ســازمان ها قــرار دارنــد و اهــداف خــود را دنبــال می کننــد، امــا 
کــه می تواننــد، به واســطۀ انگیزه هــای بیرونــی و درونــی، بــا اهــداف ســازمان ها همســو شــوند. یکــی از اهــداف اساســی ســازمان ها  بــه شــیوه هایی 

کــه در ایــن تصویــر شــماتیک، رشــد مــداوِم ســازمان بــه آن بســتگی دارد. مشــروعیت اســت، یعنــی همــان چیــزی 
از این رو، دو سوال اساسی در ارزیابی هر )زیر( سیستم این است که آیا عناصر بوم شناختی سیستم:

الف( فضا را برای نوآوری سازمانی فراهم می کنند؟
ب( ارزیابی شان از سازمان ها و نوآوری سازمانی بر اساس کارکرد اثبات شده است؟

کــه بخــش  آزاد و رقابتــی آن یعنــی »بــازار« اســت، فضایــی بــرای ظهــور شــرکت های  کِل اقتصــاد  بــه عنــوان مثــال، در یکــی از زیرسیســتم هاِی 
جدیــدی پدیــد می آیــد و شــرکت های خصوصــی بــه منظــور بقایشــان، حداقــل تــا حــدی، بــر مبنــای تواناییشــان در جــذب مشــتری »ارزیابــی« مــی 
ــا حــدودی کارکــردی ارزیابــی شــده اســت. ســپس ایــن عوامــل  ــد( ت ــا قــدرت خری ــوآوری )از نقطه نظــر ]داشــتن[ مشــتریاِن ب ــه آن ن شــوند، این گون
ــه تعبیــر شــومپیتر، واســازی خاقانــه  ــا ب کــه در آن می تواننــد یادگیــری بوم شــناختی ی ــرای ســازمان ها محیطــی را ایجــاد می کننــد  بوم شــناختی، ب
کــه روی هم رفتــه، وقتــی شــرکت های بــا بهــره وری بیش تــر جــای شــرکت های بــا بهــره وری کم تــر را می گیرنــد، بهــره وری افزایــش  داشــته باشــند، 
ــا ناعادالنــه ای، فضــا را بــرای نــوآوری  کــه شــرکت های پیشــرو ســعی می کننــد، به طــور عادالنــه ی می یابــد. )البتــه مــوارد بســیاری نیــز وجــود دارنــد 

تــازه واردان تنــگ کننــد و از فــروش آن هــا جلوگیــری کننــد(.

کشــتی و اقیانــوس تمایــز قائــل شــد. اظهــارات مشــترک بــا ابــراز تاســف از بیهودگــِی »مرتب ســازی صندلی هــای تاشــو بــر روی تایتانیــک« اشــاره  1.  بطــور محاوره ای تــر می تــوان میــان خدمــه، 
گی هــای خــاِص متــدواِل  کنشــگران می بایســت در چارچــوب تعامــل میــان فضــای ســازمانی بالفصــل و ویژ کنش هــای  بــه شــناخت شــهودِی وســیع تری دارد مبنــی بــر این کــه ارزیابــی دقیــق 
کوه هــای بــزرگ یــِخ نزدیک شــونده در آب هــای منجمــد( و ســازمان، علی رغــم ظواهــر عالــی، بســیار  گــر آن محیــط بــه طــور بالقــوه یــا یالفعــل متخاصــم باشــد )ماننــد  محیــط فهمیــده شــود. ا
گرکشــتی در مــکان مشــکل زایی ســوراخ شــود به ســرعت غــرق خواهــد شــد؛ تعــداد قایق هــای نجــات فعــال بســیار  کــوه یــخ ضعیــف باشــند؛ ا آســیب پذیر باشــد )یعنــی سیســتم های تشــخیص 
کامــل نیســت، امــا بــرای درک بهتــر و آموختــن  کارایــی  عامــالن جزئــی )یعنــی خدمــه( ایجــاد می کنــد. ایــن قیاســی  کــم باشــد(، آنــگاه اثــر متقابــل ایــن عوامــل محدودیت هــای شــدیدی را در 
کــه توســط خدمــه اتخــاذ می شــود )بــه مثابــۀ یــک پیامــد »توانمندســازی« و  از ایــن واقعــۀ به خصــوص، توجــه بــه هــر ســه عنصــر و تلفیــق آن هــا بســیار مهــم اســت- تصمیمــات متفاوتــی 
کمتــر یــا برنامــۀ انتقــال اضطــراری جامع تــر )»طراحــی فنــی بهتــر«، »حکمرانــی صحیــح«( و همچنیــن یــک محیــط مســاعدتر ممکــن اســت از یــک  »رهبــری«(، یــک ســاختار بــا آســیب پذیری 
کــه بــه  کــه یکــی از آنهــا »ابــزاری« بــرای پرداختــن بــه ایــن مســاله را دارا اســت، بعیــد اســت  کنــد. امــا تمرکــز روی یــک عنصــر بــه منظــور حــذف عناصــر دیگــر، بــه ایــن دلیــل  فاجعــه جلوگیــری 

گذشــت زمــان، بــه تدریــج راه هــای حمل و نقــل مســافر از طریــق آب هــا را امن تــر، ارزان تــر، ســریع تر و لذت بخش تــر می کنــد. کــه بــا  ســطِح بو م شــناختِی یادگیــری بیانجامــد 
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شکل 2: یک بوم شناسی از نوآوری اجرایی/ سازمانی

ها قرار دارند و اهداف خود  ن)رهبران، مدیران و نمایندگان خط مقدم( درون سازما  عامالندر این تصویر شماتیک،  
ها همسو  های بیرونی و درونی، با اهداف سازمانواسطۀ انگیزهتوانند، به هایی که می کنند، اما به شیوهرا دنبال می 

ها مشروعیت است، یعنی همان چیزی که در این تصویر شماتیک، رشد مداومِ  یکی از اهداف اساسی سازمان  شوند.
 رد. سازمان به آن بستگی دا

 
 شناختی سیستم: سیستم این است که آیا عناصر بوم رو، دو سوال اساسی در ارزیابی هر )زیر( از این

 کنند؟ الف( فضا را برای نوآوری سازمانی فراهم می 
 ؟استشده ها و نوآوری سازمانی بر اساس کارکرد اثباتشان از سازمانب( ارزیابی 

 
کلِ اقتصاد که بخش  آزاد و رقابتی آن یعنی »بازار« است، فضایی برای   هایِبه عنوان مثال، در یکی از زیرسیستم

شرکت  می ظهور  پدید  شرکت های جدیدی  و  مبنای  آید  بر  تا حدی،  بقایشان، حداقل  منظور  به  های خصوصی 
نظر ]داشتن[ مشتریانِ با قدرت  گونه آن نوآوری )از نقطه تواناییشان در جذب مشتری »ارزیابی« می شوند، این 

ها محیطی را ایجاد  شناختی، برای سازمانخرید( تا حدودی کارکردی ارزیابی شده است. سپس این عوامل بوم 
می می  آن  در  که  بوم توانند  کنند  شومپیتر،    شناختییادگیری  تعبیر  به  خالقانهیا  که    واسازی  باشند،  داشته 

وری افزایش  گیرند، بهره تر را می وری کم بهره های با  تر جای شرکتوری بیش های با بهره رفته، وقتی شرکت همروی 
ای،  طور عادالنه یا ناعادالنه کنند، به های پیشرو سعی می )البته موارد بسیاری نیز وجود دارند که شرکت   یابد.می 

 ها جلوگیری کنند(.واردان تنگ کنند و از فروش آن فضا را برای نوآوری تازه 
 نوآوری اجرایی/ سازمانیشناسی از شکل دو: یک بوم

 
 

در بافتــار نظــاِم تصویــرِی شــماتیکی ماننــد شــکل 2، تقلیــد همســان بــه مثابــۀ یــک راهبــرد ســازمانی بــه چــه معنــی اســت؟ اصطــاح تقلیــد همســان 
ــا تظاهــر بــه  داشــتن ویژگی هــای حیوانــات دیگــر، امــکان بقــا کســب می کننــد. بــه  کــه در آن حیوانــات ب شــبیه تقلیــد در تکامــل بیولوژیکــی اســت 
عنــوان مثــال، برخــی از گونه هــای مگــس بــا ایجــاد رنــگ و حتــی وزوزی ماننــد صــدای زنبــور عســل، باعــث می شــوند کــه شــبیه زنبــور بــه نظــر بیاینــد 
کــه باعــث می شــود در نظــر شــکارچیان خــود ماننــد گونه هــای ســمی  ولــی درواقــع نیــش نمی زننــد. برخــی از گونه هــای مارهــا بــه رنگــی درآمده انــد 

کــه ایــن مارهــا بــا اینکــه در حقیقــت مــار ســمی نیســتند، خــورده نشــود. گرچــه ســمی نیســتند. ایــن کمــک می کنــد  ظاهــر شــوند، ا
ــوزۀ  ــه در ح ک ــتند  ــاش هس ــازمان ها در ت ــه در آن س ک ــد  ــف کرده ان ــازمانی توصی ــردی س ــان را راهب ــد همس ــاول )1991، 1983(  تقلی ــو و پ دی ماجی
ع فشــار را بــرای  ــا تــاش بــرای شــبیه ســاختن خــود بــه ســایر ســازمان های مشــروع  به دســت آورنــد. آن هــا ســه نــو ســازمانی، مشــروعیت خــود را ب
ــل  ــازمان تحمی ــه س ــانی را ب ــی، همس ــل بیرون ــه در آن عوام ــاری« )ک ــتند: »اجب ــوط هس ــم مرب ــه ه ــی ب ــه همگ ک ــد،  ــایی کردن ــان شناس ــد همس تقلی
کــه »بهتریــن سرمشــق« شــناخته شــده اســت( و »تقلیــدی« )کــه  می کننــد(، »هنجــاری« )کــه در آن ســازمان ها بدین خاطــر بــه تقلیــد روی می آورنــد 

در آن ســازمان ها صرفــًا از اقدامــات ســازمان های دیگــر الگوبــرداری می کننــد(.
کــه  کنــد، جایــی  کارکــرد می توانــد »زیســت بوِم« ســازوکاِر ســازمانی را بــه ســمِت چــپ شــکل 2 منتقــل  کیــد بیش تــر بــر فــرِم ســازمانی به جــای  تا
»فضــای« نــوآوری ســازمانی مســدود شــده اســت - هــم بــه ایــن دلیــل کــه ســازمان دارای انحصــار بــر فعالیتــی  اســت )بــه عنــوان مثــال، ادارات پســت 
ادعــای انحصــار انتقــاِل نامه هــا، سیســتم های مــدارس دولتــی ادعــای انحصــار اســتفاده از بودجــۀ عمومــی بــرای آمــوزش، نیروهــای پلیــس ادعــای 
کــه پیشــاپیش، ســازمان از فرمــی صحیــح برخــوردار اســت، هیــچ نــوآوری  انحصــار تأمیــن امنیــت را دارنــد و مــواردی از ایــن قبیــل( و نیــز از آن جــا 

ــت. ــی الزم نیس ــازمانی قابل توجه س
ع ارزیابــی کارکــردی ای  از نــوآوری امکان پذیــر نیســت، زیــرا ســازمان ها  امــا نــه تنهــا فضــا بــرای نــوآوری مســدود شــده اســت، بلکــه به وضــوح هیــچ نــو
بــه طــور سیســتماتیک امــکان قضاوت  شــدن بــر مبنــای هــر چیــزی، به جــز فرم شــان و انطباق شــان بــا رویه هــای »پذیرفتــه  شــده« را از بیــن 
می برنــد. بنابرایــن نیروهــای پلیــس، بــرای دهه هــا، اهــداف خــود را برمبنــای ایــن مــوارد تعریــف کرده انــد: )الــف( انطبــاق بــا ســاختارهای ســازمانِی 
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ــار   ــد در اختی ــا، مانن ــب( و )ج( ورودی ه ــله مرات ــد سلس ــاری )مانن ــای رفت ــا هنجاره ــاق ب ــع، )ب( انطب ــتخدام و ترفی ــوص اس ــده در خص پذیرفته  ش
کــه اثربخشــی نیــروی پلیــس بــر  ج از ایــن ســازمان وجــود نداشــته باشــد  گــر هیــچ هــدف پذیرفته شــده ای در خــار داشــتن تجهیــزات مطلــوب. امــا ا
مبنــای آن قضــاوت شــود، آنــگاه راهــی بــرای ارزیابــی نــوآوری وجــود نخواهــد داشــت. بــدون ســنجش سیســتماتیک عملکــرِد به واقــع کارکــردی 

ســازمان ها، تنهــا به طــور اتفاقــی ممکــن اســت نوآوری هــا بــه ســطوح باالتــری از عملکــرد بیانجامنــد.
ع ارزیابــی کارکــردی ای از عملکــرد وجــود نــدارد، منطقــی اســت کــه تقلید همســان،  در محیطــی کــه فضــا بــرای نــوآوری مســدود شــده اســت و هیــچ نــو
گــر یــک ســازمان )یــک  دلخواه تریــن راهبــرد ســازمانی بــرای ســازمان های موجــود باشــد و ســازمان های جدیــد از ورود بــه ایــن فضــا منــع شــوند. ا
نظــام آمــوزش، یــک نیــروی پلیــس، یــک نظــام اخــذ مالیــات، یــک شــعبۀ تــدارکات( هیــچ راهــی بــرای تضمیــن مشــروعیت خــود از طریــق عملکــرد 
ــک  ــر ی ــۀ ظاه ــا ارائ ــد ب ــادگی می توان ــه س ــگاه ب ــد، آن ــرده باش ک ــغال  ــا اش ــک فض ــاری را در ی ــی انحص ــش موقعیت ــد و ازپی ــته باش ــده نداش پذیرفته ش
ســازمان کارکــردی از طریــق اعمــال اصاحــات موجــود در »بهتریــن سرمشــق«، کامیــاب شــود؛ خــواه ایــن اصاحــات منجــر بــه بهبــود کارکــرد شــود یــا 

نــه، یــا حتــی رفتــار عامــان خط مقــدم را در ایــن رابطــه تغییــر بدهــد یــا نــه. 
کــه در  وقتــی زیســت بوِم نــوآورِی اجرایی/ســازمانی در»ســمت چــپ« شــکل 2 تشــکیل  شــود، ممکــن اســت بــه »درماندگــی مفرطــی« دچــار شــویم 
کنــِد ســازمان ها می توانــد بــرای دوره هــای طوالنــی ادامــه یابــد، زیــرا عاملیــن منفــرد نمی تواننــد بــه تنهایــی  کارکــرِد ضعیــف و پیشــرفِت بســیار  آن 
ــرای  کــه مهارت هــای الزم را ب سیســتم را از دام توانمنــدی ســطح پاییــن درآورنــد.  به عنــوان مثــال، »رهبــران« را بــه عنــوان افــراد بالقــوه پویایــی 
کــه  کــردن یــک ســازمان انجــام دهــد، در حالــی  گــر یــک »رهبــر« تاشــی نوآورانــه در جهــت کارآمدتــر  نــوآور بــودِن بالقــوه را دارنــد در نظــر بگیریــد. ا
اســتراتژی دلخــواه بــرای ارتقــای مشــروعیت آن ســازمان تقلیــد همســان باشــد، ایــن تــاش از بــاال و پاییــن ســازمان بــا مخالفــت روبــه رو می شــود. 
کــه ایــن نوآوری هــا، در غیــاب یــک معیــار به خوبــی  کــه مســئولیت ســازمان بــر عهــدۀ آن هاســت، نگــران خواهنــد شــد  کســانی  در ســطح بــاال، 
گــر نوآوری هــا واقعــًا بــد »بــه نظــر  تعریف شــده بــرای ]ســنجش[ نوآوری هــای کارکــردی، ســازمان را در معــرض خطــر قــرار دهنــد. چــه خواهــد شــد ا
رســند« و بــه نظــر رســد کــه کنتــرل ســازمانی را تضعیــف کرده انــد؟ )شــاید بــه ایــن دلیــل کــه عامــان خط مقــدم اســتقال بیشــتری یافته انــد(. ]از نظــر 
گــر ایــن نوآوری هــا بــه نتایجــی عالــی منجــر شــوند، راهــی بــرای اثبــات آن وجــود نــدارد. در ســطح پاییــن، مدیــران ســازمانی و کارکنــان  آن هــا[ حتــی ا
کــرد، زیــرا بــدون ]داشــتن[ معیــار شــفافی بــرای ]ســنجش[ کارکــرد، راهبــرد بهینــه آن هــا انطبــاق بــا  خط مقــدم در برابــر نــوآوری مقاومــت خواهنــد 

کــه آن هــا را از مســئولیت ]پیامدهــای[ بالقــوه منفــی خــاص می کنــد. فرایندهــا و رویه هــای داخلــی اســت 
گــر آن ســازمان موفقیتــش را در ســطح محلــی به اثبــات برســاند،  کنــد و حتــی ا گــر یــک رهبــر بتوانــد ســازمان خــود را دایــر  عاوه بر ا یــن، حتــی ا
ممکــن اســت در صــورت مســدود بــودن فضــا بــرای نــوآوری ســازمانی، ایــن موفقیــت، دســتاوردی مختصــر در ســطح محلــی باقــی بمانــد و قــادر بــه 
کــه ممکــن اســت در هــر زمــاِن معیــن  گســترش بــه کل سیســتم نباشــد. ایــن مســئله می توانــد وجــود نــوآوری حبابــی را توضیــح دهــد. بــه ایــن معنــی 
کــه بــا اینکــه نوآوری هــای امیدبخــش زیــادی در مرحلــۀ »آزمایشــی« وجــود دارنــد، امــا عملکــرِد کارکــردِی سیســتماتیک هرگــز بهبــود  بــه نظــر برســد 
ع فضــای خارجــی ای بــرای نــوآوری وجــود نداشــته  ع توجــه نمی شــود کــه هنگامــی کــه هیــچ نــو نمی یابــد، زیــرا در »مراحــل آزمایشــی« بــه ایــن موضــو

ــاذ شــوند.  ــل اتخ ــد در داخ ج از ســازمان نمی توانن باشــد، نوآوری هــای به دســت آمده در خــار
دو نکتــه. نخســت اینکــه مــا هنــگام بیــان نگرانی هــای عمیــق در مــورد خطــرات تقلیــد همســان )یــا »تک ِکشــتی نهــادی«، ایوانــز، 2004( و عنصــر 
ــرای  ــد ب ــوان و بای ــه می ت ک ــم  ــرای مســائل توســعه،  تشــخیص دادی ــی« ب هم بســتۀ آن یعنــی جســت وجوی راه حل هــای »بهتریــن سرمشــق جهان
گــر درمانــی بــرای ســرطان یــا روشــی کم هزینــه بــرای نمک زدایــی از آب دریــا ابــداع  پرداختــن بــه انــواع خاصــی از مســائل از ایــن شــیوه بهــره جســت. ا
ک 2004(، چنیــن  شــود، بهتــر اســت هرچــه ســریع تر آن را در دســترس همــگان قــرار داد. نگرانــی مــا بــا تکیــه بــر فرمــول پیشــین )پریچــت و وولــکا
اســت کــه بــرای برخــی از مســائل توســعه، جســتجوی راه حــل، خــود یــک مســئله اســت؛ به خصــوص در مــوارد مربــوط بــه اصاحــات سیاســی، قانونــی 
کــرات رودر روی متعــدد  کــه در آن ســاختن راه حل هــای )جمعــی( قابــل پشــتیبانی، نیازمنــد تلفیــق تصمیم گیــری بــا اختیــارات بــاال و مذا و ســازمانی 

اســت.
کیــد بــر مزیت هــای یادگیــری بوم شــناختی و تقویــت مســیرهای چندگانــه بــرای عملکــرد ســطح بــاالی ســازمانی، مــا از پذیــرش آرمــان  ــا تأ  دوم، ب
گــر  وبــری در خصــوص یــک بوروکراســی حرفــه ای بــه مثابــۀ بهتریــن حالــت ارائــۀ خدمــات اصلــی -بــا وقــوف بــر اهمیتــش- ســر بــاز می زنیــم. ا
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کــه کشــورهای  ــا ایــن، همــان هدفــی نیســت  ســازمان های وبــری زیربنــای زندگــی اقتصــادی و سیاســی مــدرن در کشــورهای پردرآمــد باشــند، آی
گــر  کــه ســازمان های اثرگــذار چــه شکل وشــمایلی دارنــد- ا گــر بدانیــم  ع وقــت بــه ســویش حرکــت کننــد؟ ا کم درآمــد بایــد مشــتاقش باشــند و در اســر
ع وقــت ثمر بخــش یــا حتــی به لحــاظ اخاقــی پســندیده  آن هــا در عمــل »بهتریــن سرمشــق جهانــی« را شــکل می دهنــد - آیــا معرفــی آن هــا در اســر

کــرده اســت؟ نیســت؟ آیــا کســی بــدون آن هــا واقعــًا »پیشــرفت« 
خطــری کــه در شــرایط شــکننده وجــود دارد ایــن اســت کــه ســاخت ســریع »فرم هــای« یــک حکومــت توانمنــد )بــرای مثــال تصویــب قانــون خدمــات 
کــه اولویت هــای »درســت« را نشــان می دهنــد، تبییــن »برنامه هــای توســعه«(  مدنــی، ایجــاد نیروهــای انتظامــی »جدیــد«، تصویــب بودجه هایــی 
بســیار آســان تر اســت از ایجــاد شــرایط ارزیابــی عملکــرِد کارکــردی و ایجــاد یــک فراینــد ارگانیــک اســت کــه در آن فرم هــای متناســب به طــور ارگانیــک 
ــرای ایجــاد ســریع »فرم هــای«  کــه در زیــر نشــان داده شــده اســت، ممکــن اســت تــاش ب از دل موفقیــت کارکــردی ســربرمی آورند. امــا همان طــور 

یــک حکومــت توانمنــد، بــدون توجــه کافــی بــه کارکــرد، بیــش از فایــده، زیــان برســاند.
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2- زمان توانمندسازی کارکردی: تفکیک خوش بینی از خیال واهی

کمیــت« ]تصویــر شــده[ در نمــودار توســعۀ شــکل یــک، کمتــر توســعه  حکومت هــای شــکننده توانمنــدی کمــی دارنــد و در یــک یــا چنــد ُبعــد از »حا
کــه ســازوکارهای ضعیفــی بــرای انباشــت نیازهــا/ خواســته ها/ امیــال/ ترجیحــات  یافته انــد. آن هــا یــا از ضعــف سیاســی رنــج می برنــد، بــه ایــن معنــا 
کــه ســازوکارهای ضعیفــی بــرای تبدیــل  شــهروندان در اهــداف دولت-)ملــت( دارنــد و یــا از توانمنــدی اجرایــی ضعیفــی برخوردارنــد، بــه ایــن معنــا 
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( 
کــه در آن پیشــرفت در ]حــوزۀ[ توســعۀ توانمنــدِی حکومــت بســیار  حکومت هــای شــکننده گویــی در یــک »درماندگــی مفــرط« گرفتارنــد )وضعیتــی 
ُکنــد اســت( و )ب( توانمندســازی کارکــردی، حتــی در خوشــبینانه ترین شــرایط، مــدت زمــان زیــادی طــول می کشــد. ایــن امــر هــم مبانــی تجربــی 
بخــش قبــل دربــارۀ کارکــرد را به دســت می دهــد و هــم تنظیم کننــدۀ بخــش بعــدی در مــورد خطــرات احتمالــی داشــتن »خیــال واهــی« نســبت بــه 

ســرعت بالقــوۀ تغییــر، چــه توســط عوامــل داخلــی و چــه خارجــی اســت.
چگونــه می توانیــم بــدون هیــچ دادۀ تاریخــی ای بــرای ســنجش تکامــل توانمنــدی، ادعــا کنیــم کــه کشــورها دچــار یــک »درماندگــی مفــرط« یــا »تلــۀ 
ــه درون  ــر را حــدس بزنیــم؟ تصــور کنیــد ب ــی ]توانمنــدی[، ســرعِت تغیی ــر میــزان کنون ــا اســتناد ب ــه می توانیــم تنهــا ب توانمنــدی1« هســتند؟ چگون
کــدام یــک از  کــه دریابیــد  کــه هیــچ راهــی وجــود نــدارد  جنگلــی پــا گذاشــته اید و درختانــی بــا ارتفاعــات مختلــف را یافته ایــد. ممکــن اســت فکــر کنیــد 
گــر ســن درخــت و طــول آن را هنــگام بــذر بــودن )کــه صفــر اســت( بدانیــد، می توانیــد ســطِح   درختــان ســریع و کــدام یــک بــه آرامــی رشــد می کننــد. امــا ا
کــه ارتفــاِع فعلــِی یــک درخــت نتیجــۀ  مقطــع آن را بــه ســندی قابــل دفــاع دربــارۀ تحــرکات و پویایی هــای بلندمــدت ]درخــت[ تبدیــل کنیــد. از آنجــا 
خ رشــد آن  گاه هســتید: نــر ِخ رشــِد تجمعــی آن آ کــرده اســت، شــما در واقــع از نــر کــه در طــول عمــرش از ]نقطــۀ[ صفــر تــا ارتفــاع فعلــی  رشــدی اســت 
کــه آیــا درخــت در  کــه آن را امــروز بــه چنیــن ارتفاعــی رســانده اســت. البتــه شــما چیــزی در ایــن مــورد  از بــذر بــودن تــا بــه امــروز، همــان رشــدی اســت 
کــرد، و یــا چیــزی در مــورد رشــد آینــدۀ  کــرد و ســپس رشــدش کنــد شــد، یــا در ســال های بارانــی ســریع تر از ســال های خشــک رشــد  جوانــی ســریع رشــد 

آن نمی دانیــد. جــز اینکــه ]می دانیــد[ میانگیــن پویایی هــای ]فرآینــد[ رشــد بــا ارتفــاع فعلــی پیونــدی تنگاتنــگ دارنــد.
کــه در لحظــۀ حاضــر بــه آن دسترســی داریــم، پیشــرفت  کارکــردِی حکومــت در ابعــاد مختلــف  مــا قصــد داریــم بــا اســتفاده از میــزان توانمنــدِی 
بلندمــدت را بــا فــرض یــک ســطح »صفــر« در توانمنــدی حکومــت اندازه گیــری کنیــم و ســپس ســریع ترین پیشــرفت یــک کشــور از زمــان اســتقال را 
بــه مثابــۀ ســرعِت تغییــری لحــاظ کنیــم کــه آن کشــور بــرای رســیدن از ســطح توانمنــدی »صفــر« بــه ســطح فعلــی داشــته اســت. البتــه ایــن بــه معنــای 
خطــی بــودن ســیر تکامــل توانمنــدی حکومــت نیســت، ایــن ]ســیر تکامــل[ می توانســت مثبــت بــوده باشــد و ســپس منفــی شــود، می توانســت 
ــد  ــر بای ــِن ســرعِت تغیی ــوده باشــد، می توانســت پیشــرفت های ســریعی داشــته باشــد و ســپس از بیــن رفتــه باشــد، امــا )بیشــینه( میانگی دوره ای ب

ــا وضعیــت مشاهده شــدۀ فعلــی باشــد. مطابــق ب
ســپس قصــد داریــم انــواع ســناریوهای ممکــن در خصــوص تکامــل ســطح کارکــرد حکومــت در آینــده را، ذیــل پیش فرض هــای مختلــف، از »رونــد 
معمــول« گرفتــه تــا ســناریوهای بســیار خوش بینانــه، در نظــر بگیریــم. نکتــۀ اصلــی ایــن ســناریوها ایــن اســت کــه بنــا بــر داده هــا، هیــچ دلیلــی وجــود 
کــه انتظــار ناپیوســتگی در ســرعِت تغییــر یــا جهش هــای گسســتۀ بســیار بــزرگ را در توانمنــدی اجرایــی حکومــت داشــته باشــیم. ایــن بدیــن  نــدارد 
گرچــه دانه هــای لوبیــا، بســته بــه شــرایط ایجــاد شــده بــرای رشــد، ممکــن اســت بــا ســرعت های ســریع تر یــا کندتــر بــه ســاقه های لوبیــا  معناســت کــه ا

بــا ارتفاعــات مختلــف تبدیــل شــوند، امــا هیــچ لوبیــای ســحرآمیزی وجــود نــدارد.
مــا بــا ســه شــاخِص توانمند ســازی حکومــت کــه از »راهنمــای بین المللــی ریســک کشــوری« اقتباس شــده اســت کار را شــروع می کنیــم کــه در آن، رتبه بندی 
بســیاری از کشــورهای جهــان در ابعــاد مختلــف مشــخص شــده اســت. مزیــت بــزرگ داده هــای »راهنمــای بین المللــی ریســک کشــوری« ایــن اســت کــه 
ــرده اســت و مــا می توانیــم از داده هــای ســال  ــرآورد ک ــر مبنــای بســیاری از شــاخص ها، رتبه بندی هایــی را ب به طــور ثابــت در یــک دورۀ طوالنی مــدت، ب

کــی از یــک وضعیــت »تعــادل چندگانــه« بــا مبناهــای واحــد اســت  کــه در اصطــالح اقتصــادی »تلــه« معمــواًل حا 1.  مــا از اصطــالح »تلــه« بــه شــیوه ای غیرفنــی اســتفاده می کنیــم، بــه ایــن معنــا 
کلمــۀ تلــه فقــط بــه معنــای تعــادل ســطح پاییــن )کــه می توانــد تعادلــی یگانــه یــا چندگانــه  کــه در آن صرفــًا بــا یــک تعــادل ســطح پاییــِن یگانــه مواجهیــم. مــا از  کــه در تضــاد بــا وضعیتــی اســت 

کــه فاقــد هرنــوع پویایــی زمانــی بــه ســمت خروجــِی مثبت تــر اســت، اســتفاده می کنیــم. باشــد( 
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1985 تــا 2009 اســتفاده کنیــم. هــر رتبه بنــدِی تجربــِی فراملــی ای ایــن ریســک را بــرای مــا به همــراه دارد کــه رتبه بنــدی، خــود بــر ]ایــدۀ[ همســانی مبتنــی 
اســت، به گونــه ای کــه درواقــع بیشــتر از اینکــه معیــاری بــرای ســنجش کارکــرد باشــد، یــک رتبه بنــدی  دربــارۀ چگونگــی انطبــاق یــک کشــور بــا پنداشــت 
»فــرم« مناســب اســت. امــا چــاره ای نیســت و مــا آن دســته از رتبه بندی هــای »راهنمــای بین المللــی ریســک کشــوری« را برمی گزینیــم کــه بیشــترین 

همخوانــی را بــا رتبه بندی هــای کارکــردی دربــارۀ مســئولیت های اصلــی حکومــت دارد.
ــه عنــوان مثــال  ــه کشــورها را در مقیاســی از صفــر )ب ــی ریســک کشــوری«، ک ــا بهره گیــری از رتبه بنــدی کیفیــِت دیوان ســاالری »راهنمــای بین الملل ــا ب م
ســومالی( تــا چهــار )بــه عنــوان مثــال ســنگاپور، اســرائیل( رتبه بنــدی می کنــد، محاســباتی را بــا ذکــر مثــال توضیــح خواهیــم داد. میانگیــن فعلــِی کیفیــت 
گوئــه مشــترک  دیوان ســاالری بــرای 18 کشــوری کــه در وضعیتــی »شــکننده« طبقه بنــدی شــده اند، یــک اســت )ایــن ســطح میــان یمــن، نیجریــه و نیکارا

اســت(.
ــا یــک کشــوِر »نوعــِی« شــکننده، از ســطح پاییــن فعلــِی خــود در زمینــۀ کیفیــت  حــال فــرض کنیــد می خواهیــم بپرســیم کــه چــه مــدت طــول می کشــد ت
دیوان ســاالری، بــا متوســط رتبه بنــدی یــک، تــا ســطحی »آســتانه ای« کــه بــا ثبــات و حکمرانــی »تــا حــد کافــی خــوب« ســازگار اســت، پیــش بــرود. بــا نظــر 
به این  کــه انتخــاب چنیــن آســتانه ای قــراردادی اســت، مــا از ســطح شــاخص کیفیــت دیوان ســاالری 2/5، بــه عنــوان هدفــی بــرای دســتیابی بــه توانمندی 
اجرایــی »تــا حــد کافــی خــوب« اســتفاده می کنیــم. ایــن ســطحی اســت بــرای کشــورهایی نظیــر کنیــا یــا مــاالوی، کــه در میــان کشــورهای ســطح دو ماننــد 

بولیــوی یــا بنــگادش قــرار دارنــد و نــه درمیــان کشــورهای ســطح ســه همچــون مالــزی یــا مکزیــک.
مســلم اســت ایــن  موضــوع کــه رســیدن بــه ایــن آســتانه چــه مــدت طــول خواهــد کشــید، بــه ســرعِت فــرض شــده بــرای پیشــرفت بســتگی دارد. مــا پنــج 
ســناریو درنظــر گرفته ایــم، کــه هیــچ یــک از آن هــا بــه معنــای پیش بینــی مســیرهای آینــده نیســت، بلکــه فقــط بــرای نشــان دادن دامنــۀ احتمــاالت اســت.
رونــد معمــول. یکــی از برآوردهــا ایــن اســت کــه آینــده هماننــد ســال های گذشــته، یعنــی ســال های میــان 1985 تــا 2009 اســت و حکومت هــای شــکننده 
ــه طــول  ــه آســتانۀ 2/5 زمــان نامحــدودی ب ــرا در ایــن صــورت رســیدن ب ــه اســت، زی ــال می کننــد. ایــن یــک ســناریوی بدبینان ــی خــود را دنب ســیر کنون
کنــون به عنــوان کشــورهای  می انجامــد، بــه ایــن دلیــل کــه ایــن حکومت هــا مســیر نادرســتی را در پیــش گرفته انــد. البتــه، ایــن گفتــه کــه کشــورهایی کــه تا

کــی از نوعــی »ســوگیری در انتخــاب« اســت. دارای شــرایط »شــکننده« رتبه بنــدی  شــدند، احتمــااًل اخیــرًا شرایط شــان وخیم تــر شــده اســت، آشــکارا حا
کثــری( بلنــد مــدت. یــک ســناریوی دیگــر ایــن اســت کــه فــرض کنیــم حکومــت شــکنندۀ نوعــی، 50 ســال مســتقل بــوده اســت )تقریبــًا از ســال  رشــد )حدا
1960 اســتقال برخــی )ماننــد هائیتــی( طوالنی تــر و برخــی کوتاه تــر بــوده اســت(. در ایــن صــورت، بــا فــرض اینکــه ایــن کشــور ها در زمــان اســتقال ، توانایــی 
خ رشــد ســاالنۀ  ــر ــر ن کث خ رشــد را نتیجــه مــی دهــد(، در این صــورت، حدا ــر ــه ســریع ترین ن ــا صفــر داشــته باشــند )ایــن فرضــی اســت ک ــِی معــادل ب اجرای
گــر پنجــاه ســال طــول کشــیده باشــد کــه  بلندمــدت، معــادل تقســیم اختــاف میــان رتبــۀ فعلــی و صفــر )کل پیشــرفت تجمعــی( بــر تعــداد ســال ها اســت. ا

ایــن کشــورها از نقطــۀ 0 بــه 1 برســند، بــا ایــن ســرعت، رســیدن از آســتانۀ 1 بــه 2/5، 75 ســال دیگــر طــول خواهــد کشــید.
گــر شــاهد پیشــرفت  کشــور های شــکنندۀ کنونــی در آینــده،  رشــد متوســط کشــوِر در حال توســعه )غیر شــکننده(. ســناریوی دیگــر ایــن اســت کــه بپرســیم »ا
بــا ســرعِت مشاهده شــده در کشــورهای غیرشــکننده باشــیم چــه؟« ایــن ســناریوی خوش بینانه تــری از »رونــد معمــول« اســت، امــا نــه خیلــی خوش بینانــه. 

بــا ســرعِت پیشــرفت مشاهده شــده در ســایر کشــورها، رســیدن حکومــِت شــکننده بــه آســتانۀ 2/5، 116 ســال بــه طــول می انجامــد.
ســرعت 20 کشــوِر ســریع. زمانی کــه در مــورد شــتاب های بالقــوه در رشــد اقتصــادی ســخن بــه میــان می آیــد، افــراد معمــواًل بــرای بیــان ســناریوهای 
خ رشــد کشــورهایی بــا تجربــۀ رشــِد ســریع را مثــال می زننــد. مــا ایــن  کار را در خصــوص کیفیــت دیوان ســاالری انجــام می دهیــم، بــا  خوشــبینانۀ بالقــوه، نر
گــر حکومت هــای شــکننده بخواهنــد شــتاب ســرعت پیشــرفت خــود را در دســتیابی بــه توانمنــدی اجرایــی، بــه ســطح مشــاهده شــده در  ایــن پرســش کــه ا
گــر بــر طبــق ســناریوهای بســیار خوش بینانــه  20 کشــوِر ســریع برســانند، چــه اتفاقــی می افتــد؟ پاســخ ایــن اســت کــه حکومــت شــکنندۀ »نوعــی«، حتــی ا
خ رشــد را داشــته اند دســت  یابــد و آن را حفــظ کنــد، 20 ســال طــول می کشــد کــه  بتوانــد بــه ســرعِت متوســِط مشــاهده  شــده در 20 کشــوری کــه ســریع ترین نــر

حتــی بــه ســطح آســتانۀ توانمنــدی 2/5 برســد.
ســرعت کشــوری واحــد بــا ســریع ترین عملکــرد. خوش بینانه تریــن ســناریو ایــن اســت کــه یــک حکومــت شــکنندۀ »نوعــی« در میــان کشــورهایی کــه رشــد 
خــود را بــا نرخــی کمتــر از آســتانه شــروع کرده انــد، بــا بیشــترین ســرعت در جهــت بهبــود کیفیــت دیوان ســاالری رشــد کنــد. ایــن ســناریو، قریــب بــه یقیــن، 
یــک ســناریوی بیــش از حــد خوشــبینانه اســت. یــک شــخص می توانــد امیــدوار باشــد کــه کودکــش باهــوش باشــد، امــا امیــدوار بــودن بــه این کــه کودکــش 
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باهوش تریــن کــودک باشــد، دیگــر نــه به واقــع یــک ســناریوی خوش بینانــه بلکــه یقینــًا فراســوی خوش بینــی اســت. در ایــن مــورد، کشــور گویــان در طــول 
ایــن دوره بــا میانگیــن افزایــش ســاالنۀ 0/125، از ســطح 0 بــه ســطح 3 ارتقــا پیــدا کــرد. بــا ایــن ســرعت، یــک کشــور می توانــد تنهــا ظــرف 12 ســال از ســطح 

1 بــه ســطح 2/5 دســت یابــد.
کنــون کــه رویکــرد اصلــی را توضیــح داده ایــم، می توانیــم نشــان  در جــدول 2 ایــن ســناریوهای مربــوط بــه کیفیــت دیوان ســاالری نشــان داده شــده اند. ا
گــر نــه بــرای  دهیــم کــه ]بر اســاس[ همــان یافته هــای بنیادیــن، رســیدن بــه یــک آســتانه بــا ســرعت پیشــرفِت کنونــی، پیشــین یــا متوســط کشــورها، )ا
همیشــه( امــا مــدت زمــان زیــادی بــه  طــول خواهــد انجامیــد، و حتــی در ســناریوهای خوش بینانــه هــم، رســیدن بــه یــک آســتانۀ متوســط امــری آنــی )یــا 

حتــی هدفــی کــه ظــرف 3 الــی 5 ســال میســر باشــد( نخواهــد بــود.

جدول2: سناریوهایی برای بهبود توانمندی حکومت، با استفاده از سه معیار متفاوت

تعداد سال های الزم برای رسیدن به آستانه با فرض سرعت های ذیل:

نه
ستا

آ سطح شاخص شاخص راهنمای 
بین المللی ریسک 

کشوری
سریع ترین کشور 

فراسوی آستانه 20 کشور سریع سرعت متوسط، همۀ 
کشورهای غیرشکننده

متوسط فعلی، 
شرایط شکننده

موقعیت های شکنندۀ 
فعلی، 2008

12/0 19/9 116/1 بی نهایت 2/5 1 کیفیت
دیوان ساالری

14/3 27/4 بی نهایت بی نهایت 3/5 1/8 فساد 

10/3 16/6 103/4 بی نهایت 4 1/9 نظامی گری در 
سیاست

کشور« منبع:محاسبات نویسندگان بر مبنای داده های » شاخص راهنمای بین المللی ریسک 

یــک شــاخص کارکــردی قابل اعتنــای دیگــر دربــارۀ توانمنــدی اجرایــی، میــزان فســاد اســت. ایــن شــاخص از صفــر )بدتریــن( تــا 6 )بهتریــن( 
کــه در وضعیــت شــکننده  قــرار دارنــد، 1/8 اســت. مــا ســناریوها را بــرای  رتبه بنــدی شده اســت. بــر مبنــای ایــن مقیــاس، میانگیــن کشــورهایی 

کــه ســطح بوتســوانا یــا ویتنــام اســت، می چینیــم. رســیدن بــه ســطح 3/5، 
خ پیشــرفت متوســط کشــور غیر شــکننده بی نهایــت  ــا نــر خ پیشــرفِت حکومت هــای شــکننده ی ــا نــر در ایــن شــاخص، زمــان رســیدن بــه آســتانه، ب

اســت، زیــرا بــه طــور میانگیــن ]مقــدار[ پیشــرفت صفــر بــوده اســت.
گــر ســرعِت 20 کشــوِر ســریع جهــان را داشــته باشــد، 27 ســال طــول می کشــد، و  رســیدن یــک کشــور از ســطح فســاد اقتصــادی 1/8 بــه ســطح 3/5، حتــی ا
کنــون موجود را داشــته باشــد، )ســرعت اندونزی  گــر ســرعِت ســریع ترین پیشــرفِت تا رســیدن ایــن کشــور بــه ســطِح آســتانۀ نبــوِد فســاد اقتصــادی، حتــی ا

به عنــوان تنهــا کشــور در نمونــه کــه طــی 25 ســال گذشــته از ســطح زیــر 1/8 بــه باالتــر از 3/5 رســیده اســت( 14 ســال 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 6 )عــدم تأثیرگــذاری نیروهــای نظامــی( را شــامل می شــود. شــرایط 

شــکنندۀ کنونــی دارای رتبــۀ میانگیــن 1/9 هســتند. ســطح آســتانه 4 اســت )به  عنــوان مثــال تانزانیــا، تونــس، تایــوان(.
بــا ســرعِت میانگیــِن کشــورهای غیرشــکننده )کــه میانگینــی اســت از پیشــرفت ها و برخــی پســرفت ها(، عبــوِر کشــوِر شــکنندۀ »نوعــی« از آســتانه، 
کــه کشــورهای ســریع به ســرعت بــه تغییــر دســت می یابنــد )ســرعِت ]تغییــر در[  100 ســال بــه طــول می انجامــد. امــا در ایــن مــورد بــه نظــر می رســد 
کــی از فقــط 10 ســال اســت(. امــا بــاز هــم 10 ســال، یــك ســال یــا ســه ســال یــا پنــج  کــی از فقــط 16 ســال و »ســریع ترین کشــور« حا »20 کشــور ســریع« حا

ســال نیســت.
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ــا اســتفاده از داده هــای »شــاخص های حکمرانــی جهانــی« انجــام می دهــد. ایــن داده هــا فقــط از ســال  ع محاســبه را ب جــدول 3 دقیقــًا همیــن نــو
خ رشــد، گســترۀ زمانــی کمتــری وجــود دارد. بــا ایــن  وجــود ایــن داده هــا می تواننــد به عنــوان  1996 تــا 2008 موجودنــد، بنابرایــن بــرای محاســبۀ نــر
منبعــی مفیــد بــرای »صحت ســنجی چندجانبــه« در خصــوص ســرعِت بهبودبخشــی شــاخص های حکمرانــی نــزد کشــورها، در حالــت معمولــی 
ــوند: )1(  ــر می ش ــی ظاه ــای اصل ــان پیام ه ــاخص ها، هم ــه ای از ش ــان مجموع ــم، در می ــاز  ه ــوند. ب ــرده ش ــه کار ب ــت، ب ــریع ترین حال ــی در س ــا حت ی
حکومت هــای شــکننده از تمامــی آســتانه های مرتبــط بــا »حکمرانــی خــوب« فاصلــه دارنــد )2( رســیدن بــه یــک آســتانه بــا ســرعتی کــه آن هــا دارنــد، 
ــه ســطوح  ــرای رســیدن حکومت هــای شــکننده ب ــا بی نهایــت( طــول خواهــد کشــید )3( زمــان الزم ب ــادی  )ت ــا ســرعِت متوســط، مــدت زمــان زی ی
کمیــت، حتــی ]بــا فــرض[ ســرعت بســیار خوشــبینانه تــا بیش از حــد خوش بینانــه )از پیشــرفت بــا ســرعِت 20 کشــور ســریع گرفتــه تــا ســرعِت  عالــی حا

ــه در مقیــاس ســال ها . ــرآورد می شــود و ن ــرای عبــور از آســتانه( در مقیــاس دهه  هــا ب ســریع ترین کشــور ب

جدول 3: سناریوهایی برای بهبود توانمندی دولت، با استفاده از شش شاخص حکمرانی از میان »شاخص های حکمرانی بانک جهانی«

تعداد سال های الزم برای رسیدن به آستانه با فرض سرعت های ذیل:

نه
ستا

آ

سطح شاخص

شاخص راهنمای 
بین المللی ریسک 

کشوری
سریع ترین کشور 

فراسوی آستانه 20 کشور سریع سرعت متوسط، همۀ 
کشورهای غیرشکننده

متوسِط فعلِی شرایط 
شکننده

شرایط شکنندۀ فعلی، 
2008

)مقیاس: 2/5- تا 
)2/5

25 22 908 بی نهایت 0/5 -1/10 کیفیت نظارت

13 36 2646 بی نهایت 0/5 -1/18 کمیت اثر گذاری حا

16 27 4168 بی نهایت 0/5 -1/09 کنترل فساد

37 31 1584 بی نهایت 0/5 -0/99 حق بیان و 
پاسخگویی

26 18 3587 84 0/5 -1/09 ثبات سیاسی

17 41 بی نهایت بی نهایت 0/5 -1/22 کمیت قانون حا

منبع: محاسبات نویسندگان بر مبنای داده های »شاخص های حکمرانی بانک جهانی«

جالــب این کــه بعضــی اوقــات، زمــاِن ]پیشــرفت[ »ســریع ترین کشــور فراســوی آســتانه« کندتــر از »20 کشــور ســریع« اســت. ایــن می توانــد به دلیــل وجــود 
کشــورهایی باشــد کــه نســبت بــه درآمــد بســیار پایین شــان پیشــرفت ســریعی داشــته اند امــا ]هنــوز[ از آســتانه گــذر نکرده انــد. به عنــوان مثــال، در مــورد 
»کیفیــت نظــارت«، عبــور متوســط حکومت هــای شــکننده از آســتانه، بــا ســرعِت »20 کشــور ســریع«، 22 ســال طــول می کشــد، امــا ایــن امــر بــا ســرعِت 
»ســریع ترین کشــور عبور کــرده از آســتانه« 25 ســال طــول می کشــد. چنیــن چیــزی شــاید ناممکــن بــه نظــر برســد، امــا ســریع ترین پیشــرفت مربــوط بــه 
عــراق بــود، کــه بــا ســرعِت ســاالنۀ 0/155، از 2/94- در ســال 1996 بــه 1/09- در ســال 2008 رســید )بــا ایــن ســرعت، حکومــت شــکنندۀ متوســط،  طــی 
فقــط 10 ســال از آســتانه عبــور می کنــد )10= 0/155 ÷)0/5 -1/10-((. امــا ایــن یــک بهبــود ســریع از ســطحی فاجعــه بــار بــه ســطحی خیلــی بــد بــود. یکــی 
از »ســریع ترین« کشــورهایی کــه از ســطح زیــر آســتانه شــروع کــرد و ســپس آســتانه را پشــت ســر گذاشــت، رومانــی بــود کــه از ســال 1996 تــا 2008 از ســطح 
0/24- تــا 0/53، بــا ســرعت ســاالنۀ 0/065 پیشــرفت کــرد )بســیار کندتــر از عــراق، امــا بــا شــروع از یــک نقطــۀ باالتــر( کــه ایــن امــر موجــب ایــن می شــود که 
یک »حکومت شــکننده«، عرض 25 ســال به ســطح آســتانه برســد )25= 0/065 ÷)0/53 -0/24-((. رشــِد متوســِط 20 کشــور ســریع در زمینۀ »کیفیت 
نظــارت«، کــه بســیاری از حکومت هایــی را شــامل می شــود کــه پیشــرفت ســریعی داشــته اند امــا بــه دلیــل شــروع از نقطــه ای بســیار پاییــن، از آســتانه 
عبــور نکرده انــد، ســرعت 0/072 )و زمــان 22 ســال( را به دســت می دهــد. )22=0/072 ÷)0/05 -1/10-(( و درواقــع ســریع تر از زمــان »ســریع ترین کشــور 
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فراســوی آســتانه« اســت )رومانــی، 0/065(. ایــن در مــورد برخــی از شــاخص ها نیــز صــادق اســت و اینکــه کــدام یــک از ایــن زمان هــا ســریع تر اســت، فقــط 
بــه ایــن بســتگی دارد کــه در مــورد یــک شــاخص خــاص، ســریع ترین کشــورها از ســطح بســیار پاییــن شــروع کرده انــد یــا خیــر.

کــه بــرای حکومت هــای درگیــر نــزاع و شــکننده بســیار مهــم هســتند، خــود امــری دشــوار اســت، امــا مــا می خواهیــم  اندازه گیــری ســایر ابعــادی 
کــه بــه چنــد ُبعــد محــدود  ُکنــد را، حتــی میــان حکومت هایــی بــا پیشــرفت ســریع نشــان دهیــم. مــا فقــط از ســه شــاخصی  پدیــدۀ پیشــرفِت نســبتًا 
کــه ارائــه  کــه شــاخص هایی  حقوق بشــری مربــوط هســتند، اســتفاده می کنیــم )شــاخص های زیــادی وجــود دارنــد و بحــث مــا ایــن نیســت 
می دهیــم تنهــا شــاخص های موجــود یــا بهتریــن آن هــا هســتند(. یکــی از آن هــا شــاخص »تــرور سیاســی« ســازمان عفــو بین  الملــل اســت. دیگــری، 
شــاخص »تــرور سیاســی« ارائه شــده از ســوی وزارت امور خارجــۀ ایــاالت متحــده اســت. مــا از مجموعه داده هــای حقوق  بشــرِی ســینگرانلی_ریچاردز 
کــه هــر یــک از  )Cingranelli_Richards( شــاخص های ناپدیدشــدن، قتــل فراقضایــی، حبــس سیاســی و اســتفاده از شــکنجه را ترکیــب می کنیــم، 
کــه صفــر نبــوِد هیــچ  یــک از این هــا و 8 زمانــی اســت  آن هــا به عنــوان یــک شــاخص واحــد بــا مقیــاس صفــر تــا 2 در نظــر گرفتــه شــده اند، به طــوری 

کــه هــر چهــار مــورد، امــری شــایع باشــند.
کــه »ســطح شــروع« ســطحی فرضــی اســت )نــه ســطح واقعــِی حکومت هــای  جــدول 4 محاســبات مشــابهی را نشــان می دهــد، بــا ایــن تفــاوت 
کــه طــول خواهــد کشــید تــا کشــوری بــا شــروع از آن ســطح، بــه یــک ســطح آســتانۀ  شــکننده در لحظــۀ کنونــی(. ایــن نشــان دهندۀ ســال هایی اســت 
خ رشــد باشــد )رشــد متوســط حکومت هــای شــکننده، رشــد  ــا چهــار ســناریوی نــر گــر ایــن کشــور خواهــان پیشــرفت مطابــق ب معیــن دســت یابــد، ا
متوســط حکومت هــای غیرشــکننده، ســرعت 20 کشــور رشــدیابندۀ ســریِع مشــاهده شــده در ایــن دوره، و ســرعت ســریع ترین کشــور رشــدیافته ای 

کــه ســطح نهایــی اش فراتــر از ســطح آســتانه اســت(.

جدول 4: سناریوهایی برای بهبود در زمینۀ از میان برداشتن »ترور سیاسی« یا بهبود در ]وضعیت[ حقوق بشر

تعداد سال های الزم برای رسیدن به آستانه با فرض سرعت های ذیل:

نه
ستا

آ

سطح شاخص

سریع ترین کشور شاخص 
فراسوی آستانه 20 کشور سریع سرعت متوسط، همۀ 

کشورهای غیرشکننده
  میانگیِن فعلی، 
شرایط شکننده

موقعیت های شکنندۀ 
فعلی، 2008

16 28 552 بی نهایت 3 1

ترور سیاسی، 
عفو  بین الملل 
،1976_2008

مقیاس بندی شده 
از صفر )بدترین( تا 4 

)بهترین( 

31 65 بی نهایت بی نهایت 3 1

ترور سیاسی، 
وزارت امور خارجه 

 ،1976_2008
مقیاس بندی شده از 
صفر )بدترین( تا   4 

)بهترین(

14 23 بی نهایت بی نهایت 5 2

چهار شاخص 
حقوق بشری، 

مجموع داده های 
حقوق یشری 

سینگرانلی_ریچاردز 
 ،1981_2008

مقیاس بندی شده 
از صفر )بدترین( تا 4 

)بهترین(

  منبع: محاسبات نویسندگان بر مبنای مجموع داده های حقوق بشری سینگرانلی_ریچاردز
))http://www.humanrightsdata.org گروه بانک جهانی   .WDR( 2011( و مجموع داده های اصلی 
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بــاز هــم، ســناریوهای »رونــد معمولــی« بدبینانــه هســتند، زیــرا متوســِط پیشــرفت )در میــان کشــورهای شــکنندۀ کنونــی( منفــی اســت و حتــی ایــن 
گــر کشــوری ســناریوی خــوش بینانــۀ پیشــروی بــا  میــزان پیشــرفت در حالــت میانگیــن ]ســناریوی دوم[ نیــز منفــی یــا کنــد اســت. به عــاوه، حتــی ا
میانگیــن ســرعت 20 کشــوِر ســریِع رشــدیابنده را الگــو قــرار دهــد، پیشــروی از ســطح کــم بــه ســطح »آســتانه« )نــه باالتریــن ســطح، بلکــه ســطحی کــه 
کــه  گــر کشــوری ســریع ترین کشــور رشــدیابنده را  معمــواًل نشــان دهندۀ عملکــرد نســبتًا پایــدار اســت( بیــن 2 تــا 6 دهــه بــه طــول می انجامــد. و حتــی ا

از ســطح آســتانه فراتــر مــی رود، مدنظــر قــرار دهــد، رســیدن بــه ایــن ســرعت پیشــرفت دســت کم یــک دهــه  و نیــم طــول می کشــد. 
آخریــن شــاخص، جــدول و بحثــی مختص به خــود را می طلبــد . داده هــای »ُپلیتــی« )POLITY(، کشــورها را در مقیــاس »اســتبداد« تــا »دموکراســی« 
کــه اغلــب شــاخص های دیگــِر توانمنــدی  کــه در ایــن طبقه بنــدی، ارزش اســتبداد 10- و ارزش دموکراســی 10 اســت. درحالــی  طبقه  بنــدی می کنــد 
ــا عــدم  ــزاری ی ــه برگ ــا نظــر ب ــا عملکــرد بالفعــل، در طــول زمــان )و طــی روندهــای کوچــک( نوســان بســیار کمــی داشــتند، داده هــای »ُپلیتــی«، ب ی
برگــزاری انتخابــات در کشــورها، نوســان چشــمگیری را در طــول زمــان نشــان می دهنــد. بــرای مثــال، موزامبیــک در ســال 1993 منفــی 6 و در ســال 
1994 مثبــت 6 ارزیابــی شــد. بنــگادش یــک نمونــۀ چشــمگیرتر از نوســان در ایــن شــاخص اســت، ]امتیــاز[ ایــن کشــور از مثبــت 8 در ســال 1973 
کســتان( بــه منفــی 7 در ســال 1975 )بــا 15 واحــد ســقوط در طــول دو ســال( تغییــر یافــت. و درســال 1990 از منفــی 5 بــه  )نزدیــک بــه اســتقالش از پا
مثبــت 6 در ســال 1991 ارتقــا یافــت )جهشــی یــازده واحــدی در یــک ســال(.  ســپس در 2006 از مثبــت 6  بــه منفــی 6 در 2007 تنــزل یافــت )دوازده 
کــه ایــن شــاخص توانمندی هــای اجتماعــی یــا سیاســِی درازمــدت را به طورخــاص پیگیــری نمی کنــد،  واحــد ســقوط در یــک ســال(. واضــح اســت 
کــه گلدســتون و کوچورنیک مینــا )2010( و  بلکــه تحــت تأثیــر رویدادهــای موقتــی ای ماننــد برگــزاری انتخابــات ملــی اســت. به هرحــال، همان طــور 
دیگــران نشــان داده انــد، نظــر بــه  این  کــه کشــورها در رتبه بنــدی دموکراســی بــاال و پاییــن می رونــد، ایــن نوســانات در کشــورهای فقیرتــر بــا پیشــرفت 

پایــدار بســیار کم تــری همــراه اســت.
خ رشــد«  کیــد بــر ایــن نکتــه کــه مــا بــرای محاســبۀ »نــر در جــدول 5 محاســبات بــا اســتفاده از شــاخِص )تغییــر یافتــۀ( »ُپلیتــی« به دســت آمده انــد، بــا تأ
کــه تمــام نوســانات زمانــی را کمرنــگ می ســازد. این گونــه محاســبات، امــکان پیشــرفت های خیلــی  خ رشــد را در نظــر می گیریــم  ــر نقــاط نهایــی ن
ســریع در امتیــاز را کمرنــگ و از ایــن رو محــو می ســازد و تنهــا بــر پیشــرفت های »پایــدار« از آغــاز )حــدود ســال 1960 یــا اســتقال( تــا پایــان مقایســه، 
گرچــه بنــگادش گاه بــه گاه رده هــای باالیــی در مقیــاس »دموکراســی« به دســت آورده اســت، در ایــن داده هــا تغییــر کلــی  تمرکــز دارد. بدیــن صــورت، ا

آنهــا از 8 در 1972 بــه منفــِی 6 در 2009 بــوده اســت.

جدول 5: سناریوهایی برای پیشرفت های بلند مدت در امتیازدهی »ُپلیتی« به از خودکامگی تا دموکراسی

تعداد سال های الزم برای رسیدن به آستانه با فرض سرعت های ذیل:

نه
ستا

آ

سطح شاخص

سریع ترین کشور شاخص 
فراسوی آستانه 20 کشور سریع سرعت متوسط، همۀ 

کشورهای غیرشکننده
  میانگیِن فعلی، 
شرایط شکننده

موقعیت های شکنندۀ 
فعلی، 2008

12 15 42 132 5 -0/5
شاخص »ُپلیتی«،
1960 تا 2008، 

استبداد 10-، 
دموکراسی 10+ 

که جزء داده های اصلی است، بدست آمده است. منبع: محاسبات نویسندگان بر مبنای داده های »ُپلیتی« 

کشــورها بــا ارزش هــای مثبــت و منفــی اســت(، تقریبــًا نزدیــک بــه صفــر اســت. رتبه بنــدی  میانگیــن حکومت هــای شــکننده )کــه ترکیبــی از 
»دموکراســی«، برخــاف اغلــب شــاخص های دیگــر توانمنــدی یــا عملکــرد قانونــی )de jure(، رونــد مثبتــی در طــول زمــان داشــته اســت و از ایــن رو، 
بــرای حکومت هــای شــکننده یــا غیر شــکننده، ِصــرف حرکــت بــا ســرعت »رونــد معمولــی« می توانــد حرکتــی روبه جلــو بــه ســمت آســتانۀ انتخابــی 5 
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در رتبه بنــدی »ُپلیتــی« باشــد. همچنیــن کشــورهایی بوده انــد کــه بــا ســرعت ســریعی حرکــت کــرده و دســتاوردهای خــود را حفــظ کرده انــد، به طــوری 
کــه حتــی بــا میانگیــن ســرعت طوالنی مــدِت تغییــر نیــز می تــوان در مــدت کمی بیــش از یــک دهــه، از صفــر بــه دموکراســی ای »تحکیم یافتــه« دســت 
کیــد می کنیــم کــه درحالی کــه ســایر شــاخص ها، به ویــژه شــاخص های توانمنــدی حکومــت، رونــد کوچــک و آرامــی را  یافــت. بــا ایــن حــال، دوبــاره تأ
نشــان می دهنــد، در ایــن مــورد، داده هــای مربــوط بــه رتبه بنــدی دموکراســی تغییــرات فصلــی بســیار بزرگــی را نمایــش می دهنــد. پرســش ایــن اســت 
کــه آیــا تغییــرات  کــه آیــا تغییــرات ســریِع مشــاهده شــده، بیانگــر تحولــی بنیادیــن هســتند یــا تکانــه ای ناپایــدار. بــه طور خــاص، پرســش ایــن اســت 
کــه بــا دیگــر تغییــرات بلندمدت تــر در عملکــرد و توانمندی هــا همــراه نباشــد، ]تغییراتــی[  ســریع در ِصــرف عمــِل بالفعــِل برگــزاری انتخابــات، وقتــی 

پایــدار خواهنــد بــود؟
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3-  خطرات خیاِل  واهی: بارگیری شتاب زده

کنش بهتر نســبت به این »تلۀ توانمندی« )کشــورها حتی در جهان مدرن با ســرعت بســیار کمی در راســتای گســترش توانمندســازی  برای درک و وا
کــه امــروز  کــه توســعۀ ســطوح بــاالی توانمنــدی حکومــت،  حکومــت پیــش می رونــد( مــا بــه مدل هــای مفهومــی بهتــری نیــاز داریــم. آشــکار اســت 
در کشــورهای ثروتمنــد شــاهدش هســتیم، هــزاران ســال طــول کشــید و بحث هــای زیــادی دربــارۀ عوامــل ایجادکننــدۀ ایــن پیشــرفت پایــدار وجــود 
کــه بــه مثابــۀ  کــه مدرنیزاســیون، آنــگاه  دارد )بــه عنــوان مثــال بنگریــد بــه تیلــی 1990،  ِبیلــی 2004(. امــا تفکــر توســعه بــر ایــن بــاور اســتوار اســت 
ــای  ــود تاش ه ــا وج ــورها ب ــیاری از کش ــن، بس ــر ای ــاوه  ب ــرد. ع ک ــد  ــرایت خواه ــورها س ــۀ کش ــه هم ــر ب گزی ــت، نا ــت یاف ــن و تثبی ــکان، تکوی ــک ام ی
گــر نــه زیــاد( خارجــی در زمینــۀ تشــویق توســعه،  گاهانــه بــرای شتاب بخشــی بــه مدرنیزاســیون از طریــق عاملیــن داخلــی و کمــک گســترده )ا خودآ

]همچنــان[ دچــار درماندگــی مفــرِط توانمنــدِی پاییــِن حکومــت هســتند. 
ج شــده اند، به طــور ویــژه در معــرض خطــرات تقلیــد همســان قــرار دارنــد و مســتعد  کــه اخیــرًا از درگیــری خــار حکومت هــای شــکننده، یــا کشــورهایی 
توقعــات فزاینــده درخصــوص بــازۀ زمانــی پیشــرفت هســتند. از سرتاســر جهــان دالرهــای کمــک مالــی، همــراه بــا تخصــص فنــی بــه جریــان می افتنــد. 
به نظــر می رســد همــۀ عوامــل بــرای یــک پیشــرفت ســریع به ســوی الگوهــای بهتــر زندگــی، حکومتــی موثــر و قابــل اعتمــاد و همسان شــدن بــا 
بقیــۀ جهــان مهیــا باشــد. متأســفانه واقعیــت سرســخت تر از آنچــه فکــر می کردیــم از آب درآمــده اســت و ایــن بخــش در صــدد توضیــح برخــی از 

ســازوکارهای نهفتــۀ ایــن الگوهــای ناامید کننــده اســت.
گــر به خوبــی مدیریــت  کــه ا کــه جامعــۀ  جهانــی و حکومت هــای شــکننده بــا یکدیگــر در تعامــل قــرار می گیرنــد، فشــارهایی ایجــاد می شــوند  هنگامــی 
نشــوند، بــه جــای توانمندســازی حکومــت، عمــًا آن را تضعیــف می کننــد. الزامــات ســازمانی در هــر دو طــرف معادلــه بــه گونــه ای بــا یکدیگــر تداخــل 
ــه  ک ــری  ــتند و تغیی ــل نیس ــر در تعام ــا یکدیگ ــر ب ــه دیگ ک ــد  ــوازی می انجام ــان م ــود دو جه ــه وج ــد و ب ــق می کن ــان را تعمی ــد همس ــه تقلی ک ــد  می یابن
ــا  در یــک جهــان روی می دهــد )جهــان تصــوری، حقوقــی، سیاســی( در آن جهــان مــوازی )واقعیــت بالفعــل، عملکــرد واقعــی موجــود( کم تأثیــر ی

بی تأثیــر اســت.
کــه یــک درگیــری را پشت ســر گذاشــته اســت، تکینگــی ]تاش هــا[ نادیــده گرفتــه  در هرگونــه توصیفــی از تــاِش »نوعــی« بــرای توســعه در کشــوری 
می شــوند. امــا در ایــن تاش هــا ویژگی هــای 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 توانمنــدی اش ضعیــف اســت کــه به راحتــی 
می توانــد جایگزیــن شــود. دوم، ایــن انتظــار وجــود دارد کــه کارکــرد بــه ســرعت از فــرم پیــروی خواهــد کــرد. ســوم، جامعــۀ توســعۀ بین الملــل براســاس 

کــه بــر انتقــال بهتریــن سرمشــق ها مبتنــی اســت و توجــه کمــی بــه اثربخشــی واقعــِی اجــرای ]سیاســت ها[ دارد. نظریــۀ تغییــری کار می کنــد 
ایــن فرضیــات می تواننــد بــه انتظــاری بیــش از حــد خوش بینانــه در مــورد میــزان تغییــِر توانمنــدی حکومــت منجــر شــوند کــه )همــراه بــا مشــوق های 
ســازمانی ای کــه بیشــتر تمرکزشــان بــر فــرم اســت تــا کارکــرد( شکســت پی درپــی اجــرای سیاســت ها را به دنبــال داشــته باشــد. توانمندســازی حکومــت 
 )de facto و امــِر بالفعــل de jure فقــط در ســطح انجــام مــی شــود، امــا در زیــر ایــن ســطح، فاصلــۀ میــان فــرم و کارکــرد )بــه عنــوان مثــال امــِر قانونــی
بیشــتر می شــود. مشــروعیت سیســتم نــزد عاملیــن خارجــی بــه طــور فزاینــده ای از تقلیــد همســان ناشــی می شــود، امــا ایــن مشــروعیت بــه مشــروعیت 

داخلــی، چــه بــر حســب ســازگاری بــا الگوهــای حکمرانــِی قبلــی و چــه بــر حســب عملکــرد بهتــر، منتهــی نمی شــود.
کــه اصاحــات یــا توانمندســازی دولــت ممکــن اســت بیــش از حــد انتظــار طــول بکشــد. تعمیــق یافتــن تقلیــد همســان، بــه  خطــر تنهــا ایــن نیســت 
 )de facto( و امــِر بالفعــل )de jure( یکپارچگــی و انســجام ســازمانی آســیب می زنــد، کــه ]ایــن امــر[ خــود را در یــک شــکاف فزاینــده  میــان امــِر قانونــی
ــد، ممکــن اســت دچــار فروپاشــی  ــرار بگیرن ــه ایــن نهادهــا و ســازمان های ابتدایــی تحــت فشــار اجــرای سیاســت ها ق ک نشــان می دهــد. هنگامــی 

شــوند و وضعیتــی بدتــر از قبــل را رقــم زننــد.

انتظارات زیاد، حتی با وجود پایین بودن سطح درآمد

کمک هــای جامعــۀ بیــن المللــی، بافاصلــه پــس از مرحلــۀ خــروج از درگیــری، بــا انتظــارات زیــاد در خصــوص »اصاحــات«، وارد یــک کشــور می شــوند. 

19مرکز توانمندسازی  حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی



ــود، بلکــه به خاطــر ایــن  ــر نب ــر، اولویت بندی شــده تر و واقع بینانه ت ــارات[ کوتاه ت ــاع واشــنگتن به خاطــر فهرســتی ]از انتظ ــار گذاشــته شــدن اجم کن
کــه عــاوه بــر ثبــات اقتصــاد کان، حکومــت خدمــات گســترده ای  گیــرد. انتظــار مــی رود  کــه کارهــای بــه مراتــب بیشــتری بایــد صــورت  عقیــده بــود 
ارائــه دهــد، شــبکه های ســامت را مدیریــت کنــد، نــه تنهــا رشــد، بلکــه رشــد »همه جانبــه« ایجــاد کنــد، برابــری جنســیتی را ترویــج کنــد، فضــای 
جذابــی بــرای ســرمایه گذاری فراهــم کنــد، پایــداری  محیــط زیســتی را تضمیــن کنــد و حکومــت همــۀ این کارهــا را بــا دموکراســی و حکمرانــی خــوب 

)شــفافیت، پاســخگویی، عــدم فســاد( انجــام دهــد و ســازمان های قــوی را بگســتراند.
گــر ]بپذیریــم کــه[ تنهــا مختــص بــه حکومــت  هــای ضعیــف نباشــد، به طــور قابل توجهــی  انتظاراتــی کــه بــر دوش حکومــت گذاشــته می شــود، حتــی ا
ــاد اســت. معمــواًل ایــن انتظــارات  کــه اجرای شــان از دولت هــا انتظــار مــی رود بســیار زی ع و کیفیــت کارکردهایــی  افزایــش یافتــه اســت و تعــداد، نــو
حوزه هایــی را شــامل می شــود کــه پیــش از درگیــری، حکومــت عهــده دار آن هــا نبــود و نیــز حوزه هایــی کــه دولــت، حتــی پیــش از درگیــری نیــز درآن هــا 

هرگــز بــه کیفیــت، دامنــه یــا عمــق مطلــوب دســت نیافتــه بــود.
موضوعــات مربــوط بــه برابــری جنســیتی، تبعیــض مثبــت، تــور ایمنــی اجتماعــی و »اهــداف توســعۀ هــزاره«، از قلمروهــای نســبتًا مــدرن مســئولیت و 
مداخلــۀ حکومــت هســتند کــه بــرای هریــک از آن هــا توانمنــدی حکومتــی قابل توجهــی نیــاز اســت. به طــور ســنتی، قضــاوت یــا حــل  منازعــه از طریــق 
کنــون انتظــار مــی رود کــه ایــن کارکردهــا تنهــا از طریــق دولــت  عامــان غیرحکومتــی، احتمــااًل از طریــق عــرف یــا قوانیــن مذهبــی انجــام می شــد، امــا ا
انجــام شــوند. کارکردهــای دیگــری هســتند کــه حکومــت ممکــن اســت پیشــتر در جهــت انجــام آن هــا گام برداشــته باشــد، امــا هیــچ گاه به قــدر کافــی 

در انجــام آن موفــق نبــوده باشــد )مــورد ثبــت زمیــن در افغانســتان، نمونــه ای از مــورد اخیــر اســت کــه در ادامــه مــورد بحــث قــرار خواهــد گرفــت(.
کــه بــر دوش دولتــی نوپــا و نســبتًا ضعیــف قــرار گرفتــه اســت، واقع بینانــه اســت؟ مــا بــا یــک تمریــن ســاده امــا بــه گمان مــان  آیــا ایــن انتظــارات زیــاد، 
روشــنگر، شــروع می کنیــم. می پرســیم: »کشــورهای صنعتــی کنونــی در چــه ســالی از تاریــخ خــود، ســطح درآمــد فعلــِی )2003( کشــورهای شــکننده را 
کــه درگیــری را پشــت ســر نهاده انــد، در ســال  کــه ســطح درآمــد بیشــتر کشــورهایی  داشــته اند«؟ حتــی یــک نــگاه اجمالــی بــه نمــودار 1 نشــان می دهــد 

2003، پایین تــر از ســطح درآمــد کشــورهای توســعه یافته در ســال 1820 بــود.

نمودار 1: سرانۀ تولید ناخالص داخلی )برحسب دالر جری_خمیس در 1990(

  موفق   آن   انجام  درقدر کافی  گاه به هیچ  اما  باشد،  برداشته  گام  هاآن انجام    جهت  درتر  پیش  است  ممکن  حکومت
 . (در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت  که   است  اخیر   مورد  از   اینمونه   افغانستان،  در  زمین  ثبت  مورد )باشد    نبوده 

  تمرین  یک  با  ما  است؟  بینانهواقع   گرفته است،  قرار  ضعیف  نسبتاً  و   نوپا  یدولت   دوش   بر  که   زیاد،  انتظارات  این  آیا
  خود،  تاریخ  از   سالی  چه  در  کنونی  صنعتی  کشورهایپرسیم: »می   . کنیممی   شروع روشنگر،    ماناما به گمان   ساده
  که   دهد می   نشان  3  نمودار  بهاجمالی    نگاه  یک  حتیاند«؟  داشته   را  شکننده  کشورهای(  2003فعلیِ )   درآمد   سطح

  کشورهای   درآمد   تر از سطحپایین   ،2003  سال  در  اند،ی که درگیری را پشت سر نهاده کشورهای   بیشتر سطح درآمد  
 .دبو  1820  سال در  یافتهتوسعه 

 ( 1990در  سیخم_یدالر جر : سرانۀ تولید ناخالص داخلی )برحسب3نمودار  

 
  به   ند، بود  درآمد از    سطح  ایندارای    کنونی   یافتۀتوسعه   کشورهای   که   ایدوره   یافتن  بایست برایمی   حقیقت،   در

  ناخالص  تولید  بسیار خام و ابتدایی  برآوردهای  به   را ما  است بدیهی  ه )ک برگردیم  1820 از  تربسیار پیش  ییهاسال
 1خمیس _دالر جری  714درآمد    به   1500  سال  در   بریتانیا  که   است  این  مدیسون   برآوردهای   (.رساند می   داخلی

 هایحکومت   از   بسیاری  داخلی  ناخالص  تولید سرانۀ    سطح  . بود  رسیده(  2003  سال  در   افغانستان  ازدرآمد   باالتر)

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

 

منبع: مدیسون )2010(

در حقیقــت، می بایســت بــرای یافتــن دوره ای کــه کشــورهای توســعه یافتۀ کنونــی دارای ایــن ســطح از درآمــد بودنــد، بــه ســال هایی بســیار پیش تــر 
ــن  ــون ای ــای مدیس ــاند(. برآورده ــی می رس ــص داخل ــد ناخال ــی تولی ــام و ابتدای ــیار خ ــای بس ــه برآورده ــا را ب ــت م ــی اس ــه بدیه ــم )ک از 1820 برگردی

حکومت های شکننده:  درمانده در تلۀ توانمندسازی؟ 20



کــه بریتانیــا در ســال 1500 بــه درآمــد 714 دالر جری_خمیــس1 )باالتــر ازدرآمــد افغانســتان در ســال 2003( رســیده بــود. ســطح ســرانۀ تولیــد  اســت 
ناخالــص داخلــی بســیاری از حکومت هــای درگیــر نــزاع برابــر اســت بــا ســطح ســرانۀ تولیــد ناخالــص داخلــِی انگلســتان در 200 ســال پیــش از »انقــاب 

شــکوهمند« 1688 و تولیــد ناخالــص داخلــِی ایــاالت متحــده پیــش از انقــاب آمریــکا.

جدول 6: سال های مقایسه ای برآوردشده، برای معادل سازی سرانۀ تولید ناخالص داخلی حکومت های شکننده با تاریخ کشور پیشتاز 
)برحسب دالر جری_خمیس در 1990(

سال های مقایسه ای ایاالت متحدهسال های مقایسه ای بریتانیاسرانۀ تولید ناخالص داخلی 2003

اوایل دهه 1700حدود 6681500افغانستان

اوایل دهه 1700اواسط دهه 8711500آنگوال

اوایل دهه 1700اواسط دهه 8771500سومالی

اواسط دهه 1700اواسط دهه 9001500رواندا

اواخر دهه 1700اواخر دهه 10881600سودان

200618381855کنگو

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

کــه مــا  ع نهادهایــی بودنــد؟ یــا ایاالت متحــده در ســال 1700؟ آیــا آن هــا از نهادهــای خوش کارکــردی  بریتانیــا یــا هلنــد در ســال 1500 دارای چــه نــو
ــا  ــا کنگــو داریــم، بهره منــد بودنــد؟ نگاهــی بــه شــواهد و مــدارک نشــان می دهــد، ت امــروزه انتظــار تاســیس آن هــا را در کشــورهایی نظیــر ســودان ی
ــد.  ــود، بســیاری از ایــن نهادهــا در دنیــای غــرب توســعه نیافتــه بودن ــۀ بســیار پیشــرفته تری از توســعۀ اقتصــادی فراهــم نشــده ب کــه مرحل زمانــی 
کــه ایــن  گــر بــه بســیاری از ویژگی هــای اصلــی مرتبــط بــا توســعۀ اقتصــادی، توســعۀ اجتماعــی و توانمندســازی حکومــت نــگاه کنیــم، در می یابیــم  ا
ــاالت متحــده،  ــا ســال 1900، ای ــکا دیــده می شــوند. حتــی ت ــاالت متحــدۀ آمری ــًا در اواخــر قــرن نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم، در ای ویژگی هــا، صرف
ــی- ــد و آفریقای ــتند رأی بدهن ــان نمی توانس ــون زن ــق قان ــود )طب ــره ب ــی بی به ــق رأی عموم ــت و از ح ــزی نداش ــداری مرک ــد و بانک ــر درآم ــات ب مالی

کــودکان وجــود نداشــت و تنهــا پایه هــای ابتدایــی بوروکراســی مــدرن موجــود  کار  آمریکایی هــا عمــًا بــا محرومیــت روبــه رو بودنــد(، مقرراتــی ناظــر بــر 
بــود. در ســال 1900 ســرانۀ تولیــد ناخالــص داخلــی آمریــکا شــش برابــر بیشــتر از افغانســتان ]کنونــی[ و 4 تــا 5 برابــر بیشــتر از ســایر کشــورهای درگیــِر 
گــر کنگــو را بــه عنــوان نمونــه در نظــر بگیریــم، بایــد آن را بــا ســال 1838 در بریتانیــا مقایســه کنیــم. درایــن  منازعــه ]کنونــی[ )بــه غیــر از کنگــو( بــود. ا
کــودکان، مقــررات اوراق بهــادار، بانکــداری مرکــزی، قانــون ورشکســتگی و قانــون ثبــت  کار  مقطــع، بریتانیــا دارای برخــی مقــررات مربــوط بــه 
اختراعــات بــود، امــا همچنــان از مالیــات بــر درآمــد، قانــون رقابــت، یــک بوروکراســی مــدرن و حتــی از حــق  رأی بــرای مــردان بی بهــره بــود. وضعیــت 

کــه در آن مقطــع، ]هنــوز[ هیچ یــک از ایــن نهادهــا در بریتانیــا پدیــدار نشــده بودنــد. ــا بریتانیــای ســال 1500 قابل مقایســه اســت  افغانســان ب

که برابری قدرت خرید یکسانی با دالر آمریکا در یک زمان معین دارد. م 1.   دالر جری_خمیس یک واحد فرضی ارز است 
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شکل 3: در انگلیس و ایاالت متحده، بسیاری از ویژگی های اقتصادی و سیاسی »توسعه« در مراحل بسیار باالی توسعۀ اقتصادی ظاهر شدند.

  قرن   اواخر  ها، صرفاً درویژگی  این  یابیم که مینگاه کنیم، در   حکومت  توانمندسازی  و  اجتماعی  توسعۀ  اقتصادی، 
 بر  مالیات  متحده،   ایاالت  ، 1900  حتی تا سال  شوند.می  دیده  آمریکا  متحدۀ   ایاالت  بیستم، در  قرن   اوایل   و   نوزدهم 
  و   بدهند   رأی  توانستند نمی  طبق قانون زنان)بهره بود  بی  عمومی  رأی  حق  از  و نداشت  مرکزی  داریبانک   درآمد و 
ی هاه یپاتنها    و  مقرراتی ناظر بر کار کودکان وجود نداشت ،(بودند   روروبه   محرومیت  با  عمالً  هاآمریکایی -آفریقایی 
  از  بیشتر  برابر  شش  آمریکا  داخلی  ناخالص  تولید   سرانۀ  1900  سالدر    .بود  موجود  مدرن  بوروکراسی   ابتدایی

  کنگو  اگر  بود. (  کنگو از  غیر  به)]کنونی[   منازعه  درگیرِ  کشورهای   سایر  از   بیشتر  برابر  5  تا 4  افغانستان ]کنونی[ و 
  دارای   بریتانیا  مقطع،  دراین.  کنیم  مقایسه  بریتانیا  در  1838  سال  با  را  آن  باید   بگیریم،  نظردر   نمونه  عنوان  به  را

  ثبت   قانون   و   ورشکستگی  قانون   مرکزی،   داری بانک   بهادار،  اوراق   مقررات  کودکان،  کار   به   برخی مقررات مربوط 
  مردان   رأی برای   حق   و حتی از  مدرن  یک بوروکراسی  رقابت،  قانون   درآمد،   بر  از مالیات  همچنان  اما   بود،  اختراعات

یک از این  مقایسه است که در آن مقطع، ]هنوز[ هیچقابل  1500با بریتانیای سال    بهره بود. وضعیت افغانسان بی
 نهادها در بریتانیا پدیدار نشده بودند.

 بسیار مراحل  در سیاسی »توسعه« و اقتصادی هایویژگی  از بسیاری متحده،ایاالت و  انگلیس در :4شکل 
 شدند. ظاهر اقتصادی توسعۀ باالی

 
 

الزم    دیگر   شدند،  « کشف»در غرب  ی خیتکامل تار  یدر ط نهادها  نیا  ی داشت که وقترا   دگاه ید نیتوان ای م  البته 
  ط یبه هر شرا  یتوانند به سادگ یم  هااین نهاد   انتظار پیشه کنند وها  به آن   یابیدست  ی کشورها برا   ریسانیست که  

شکننده،    هایحکومت الملل هنگام مواجهه با  ن یب  ۀجامع  شیده شوند. گراز  قلمه  یاجتماع   ای  یاس ی، س یاقتصاد

منبع: اقتباس شده از چانگ )2003(

کــه ســایر کشــورها  کــه وقتــی ایــن نهادهــا در طــی تکامــل تاریخــی در غــرب »کشــف« شــدند، دیگــر الزم نیســت  البتــه می تــوان ایــن دیــدگاه را داشــت 
بــرای دســتیابی بــه آن هــا انتظــار پیشــه کننــد و ایــن نهاد هــا می تواننــد بــه ســادگی بــه هــر شــرایط اقتصــادی، سیاســی یــا اجتماعــی قلمــه زده شــوند. 
ــی، ایــن اســت  ــا شــرایط انتقال ــا حکومت هــای شــکننده، به ویــژه در شــرایط فــوری پــس از درگیــری ی گرایــش جامعــۀ بین الملــل هنــگام مواجهــه ب
کــه موفقیت آمیــز بودنــش در جاهایــی دیگــر اثبــات  کنــد  کــه فرمول هــای خــود را از بهتریــن سرمشــق های جهانــی، یعنــی از راه حل هایــی اســتخراج 
کــه آن هــا بتواننــد به طــور موفقیت آمیــزی بــه یــک بافتــار خــاص  شــده اســت. ایــن دیــدگاه تمامــًا بی وجــه نیســت، امــا هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد 
گاه، بــر پایبنــدی افــراد بــه قوانیــن گســترده تری وابســته  پیونــد  زده شــوند، زیــرا راه حل هــای مبتنــی بــر »بهتریــن سرمشــق« اغلــب، به طــور ناخــودآ
کــه آن سرمشــق محــدود از آن هــا غافــل اســت. علی رغــم لفاظی هــای اخیــر در مــورد »راه حل هــای درون زاد« و »سیاســت  های بافتــارِی«  هســتند 
کــی از اقتبــاس ســریع از  گذاشــته اند، همچنــان حا کــه درگیــری را پشت ســر  مرتبــط بــا سیاســت اقتصــادی، واقعیــت موجــود در موقعیت هایــی 

سیاســت ها، ســازمان ها و نهادهــای موجــود اســت. 
گــروه یکســانی از افــراد بــا  کــه در بســیاری از کشــورها غالبــًا  بخشــی از توجیــِه اتــکا بــه بهتریــن سرمشــق های جهانــی ]اســتناد بــر[ ایــن واقعیــت اســت 
مســائلی مشــابه درگیــر هســتند و بــه دانــش تطبیقــی شــگرفی در حــوزۀ خــود دســت یافته انــد. درمقابــل، شــناخت آن هــا از خاص بودگی هــای هــر 
کشــور انــدک اســت، اغلــب ماموریت هــای کوتاه مدتــی همــراه بــا دســتورالعمل های تجویــز شــده دارنــد، و بــا فشــاِر اجبــار بــرای ایجــاد برنامه هــای 
گاه انــد، امــا متولیــان و سیاســت گذاران اغلــب بــه تذکــرات  جامــع در بازه هــای کوتــاِه زمانــی روبــه رو هســتند. آن هــا غالبــًا از اهمیــت بافتــار به خوبــی آ

و هشدارهای شــان وقعــی نمی گذارنــد.
کلیــۀ بخش هــای دولــت، بــدون اســتثنا، در قلمــرو  بــر ایــن اســاس، بــرای تحقــق ایــن اســتانداردهای بهتریــن سرمشــق بین المللــی، تقریبــًا بایــد 
سیاســت ها، توانمنــدی نظارتــی، مکانیزم هــای ارائــۀ خدمــات و ســایر اســتانداردهای عملیاتی شــان اصــاح شــوند. یکــی از دســتورالعمل های 
کــه در زمینــۀ توانمنــدی حکومــت نیــز از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت، برنامــۀ اصــاح بخــش  عمومــی  توصیــه شــده توســط جامعــۀ بین الملــل 
کیــد دارد.  غ از شــخص، بــر عملکــرد تأ کیــد آن بــر اســتانداردهای شایسته ســاالری اســت و نیــز فــار کــه تأ ع وبــری اســت  برمبنــای بوروکراســی از نــو
غ از شــرایط سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی فعلی شــان، امــکان »انتقــال مســتقیم بــه ]بوروکراســی[ وبــری« را  کــه کشــورها، فــار تصــور بــر ایــن اســت 

دارا هســتند.
گســترده تر، بی آنکــه بخواهیــم از ارزش دانــش بین المللــِی به دســت آمده و  شــیوه های الزم بــرای پیاده ســازی ایــن راه حل هــا درون زیســت بوم 
پیشــرفت های فن آورانــه بکاهیــم، همــواره نــه چالشــی فنــی، کــه چالشــی مربــوط بــه انطبــاق  یافتــن اســت. بافتارهایــی کــه ایــن راه حل هــا در آن هــا 
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کــه بــه  بــه کار می رونــد چنــد بعــدی هســتند و ســازوکارهای سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و هنجــاری ]ایــن بافتارهــا[، محیطــی را ایجــاد می کننــد 
ــا ســازوکار سیاســی،  ــم واقــع تأثیــر می گــذارد. هرگونــه تغییــر و بــه ویــژه تغییــرات مناقشــه آمیز، بایــد ب ــر نحــوۀ اجــرای یــک سیاســت در عال شــدت ب
اثــرات ســود و زیــان و مقاومــت احتمالــِی فرهنــِگ رفتــارِی ســازمانی در برابــر تغییــرات ســریع مواجــه شــوند. در چنیــن محیطــی، تغییــر همیشــه برآینــد 
کــه انتقــال مســتقیم از سیاســِت نظــری بــه نتایــج سیاســتی  موازنــه و تنظیــم مجــدد منافــع فــردی و گروهــی اســت و همیشــه ماحظاتــی وجــود دارد 

ــازد. ــن می س را غیرممک
کــه ایــن ماهیــت چندبعــدی بافتــار بــه قدرکافــی درک نشــده باشــد، همچنــان ایــن انتقــال مســتقیم از سیاســِت نظــری بــه نتایــج مــورد  تــا زمانــی 

انتظــار، پایــه و اســاس مــدل هــای ذهنــی مــورد اســتفاده توســط جامعــۀ توســعه خواهــد بــود. 

توانمندی و فشار سازمانی

گیریــم دســتورالعمل های بلندپروازانــه و جــدول زما ن بنــدی شــتاب زده جامعــۀ کمک هــای بین المللــی غیرواقع گرایانــه باشــند، امــا داشــتن اهــداف 
گــر تــاش بــرای اجــرای دســتورالعمل های فراتــر از توانمنــدی  کــه ا بلنــد چــه ضــرری می توانــد داشــته باشــد؟ مســئله ممکــن اســت این چنیــن باشــد 
ــه ایجــاد فشــار ســازمانی منجــر شــود، ایــن فشــار ممکــن اســت به خودی خــود باعــث از بین رفتــن انســجام ســازمانی و حتــی فروپاشــی  ســازمانی ب

ل عناصــر متعــددی دارد.  کارکــردی شــود. ایــن اســتدال
کــه دربردارنــدۀ پنداشــتی از پایــداری ســازمانی در مقابــل فشــار باشــد. توانمنــدی ســازمانی در  نخســت بــه تعریفــی از توانمنــدی ســازمانی نیــاز اســت 

جهــت اجــرای سیاســت ها، بــا نظــر بــر اقدامــات سیاســتی کشــورهای جهــان، می توانــد در دو ُبعــد فهمیــده شــود.
گــر هــر فــردی در باالتریــن ســطح تــوان فنــی ش بــه وظیفــۀ خــود عمــل کنــد،  کــه عملکــرد ســازمان در شــرایط ایــده آل، ]یعنــی[ ا یــک بعــد ایــن اســت 
کثــری آن بیمارســتان را محــدود کنــد. چقــدر خواهــد بــود؟ بــرای مثــال، دانــش فنــی پرســتاران و پزشــکان یــک بیمارســتان می توانــد توانمنــدی حدا

ُبعــد دوم توانمنــدی ســازمانی ایــن اســت کــه عملکــرد بالفعــل ســازمان در شــرایط »دنیــای واقعــی« )از جملــه در شــرایطی کــه افــراد نخواهنــد ســازمان 
کــه عاملیــن ســازمان بایــد در راســتای  کارآمــد باشــد( چگونــه اســت. »فشــار« ســازمانی را می تــوان به مثابــۀ شــکاف میــان کنش هــای ایده آلــی 

کــه در زمــرۀ مصالــح شــخصی عاملیــن ســازمان خواهــد بــود فهمیــد. پیشــبرد اهــداف ســازمان انجــام دهنــد و کنش هایــی 
به عنــوان مثالــی روشــنگر از ایــن دو بعــِد توانمنــدی و فشــار ســازمانی، ارتــش را به مثابــۀ یــک ســازمان در نظــر بگیریــد. یکــی از معیارهــای توانمنــدِی 
کــه هیــچ فشــار واقعــی میــداِن  نبــردی وجــود  ســازمانِی  ارتــش توانایــی آســیب زنندگی آن  اســت. ممکــن اســت در شــرایط ایــده آل و در شــرایطی 
کــه هــر ژنرالــی می دانــد،  کــه بــه واســطۀ حجــم تجهیــزات و ســربازان، توانمنــدی کامــل بــه دســت آمــده اســت. امــا، همان طــور  نــدارد، تصــور شــود 
کنــش آن هــا زیــر فشــار و در شــرایط »غبــار جنــگ«  کــه ارتــش در میدان آمــوزش چــه کاری می توانــد انجــام دهــد، بلکــه نحــوۀ وا مســئله ایــن نیســت 
کــه در هنــگام رژه تحســین برانگیــز ظاهــر می شــود امــا در  و مخاطــرۀ واقعــی حائــز اهمیــت اســت. اصطــاح »ببــر مقوایــی« بــه ارتشــی اطــاق می شــود 
کــه راجع بــه اســپارت ها گفته انــد،  برابــر فشــار پایــدار نیســت و بــا کوچک تریــن فشــار میدان نبــرد از هــم می پاشــد. ارتش هــای دیگــر، مثــًا آن گونــه 
کــه هــر یــک از اعضــا،  کاملــی برخــوردار باشــند، امــا تحــت هــر شــرایطی قــادر بــه حفــظ عملکردشــان هســتند، به طــوری  ممکــن اســت از توانمنــدی نا
گــر شــخصًا در خطــر بزرگــی قــرار گرفتــه باشــد، وظیفــۀ خــود را انجــام خواهــد  دهــد. در شــکل 4، غیرخطی بــودن شــدید ]فرآینــد[ فروپاشــی، کــه  حتــی ا

می توانــد الگویــی از ســازوکارهای تعاملــی مختلــف در ســازمان باشــد، در مقادیــر مختلــف فشــار نشــان داده شــده اســت.
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شکل 4: تصویر توانمندی سازمانی و پایداری توانمندی

با  نیست  پایدار  فشار از هم می میدان   فشار  ترینکوچک  و  آن   هایارتش  پاشد.نبرد  مثالً  به  راجع   که   گونه دیگر، 
حفظ    قادر  شرایطی  هر  تحت  اما  باشند،  برخوردار  ناکاملی  توانمندی  از  است  ممکن  ،اند گفته   هااسپارت به 

قرار گرفته باشد، وظیفۀ خود را    بزرگی   خطر  در  اگر شخصاً  حتی   ، یک از اعضا  هر   طوری کههستند، به عملکردشان  
  تعاملی   سازوکارهای  الگویی ازتواند  که می   فروپاشی،  ]فرآیند[  بودن شدید غیرخطی ،  5شکل  دهد. در  انجام خواهد  

 .نشان داده شده است  فشارمختلف  مقادیر در   سازمان باشد، مختلف در

 توانمندی. پایداری و سازمانی  تصویر توانمندی: 5شکل 

 

 

 

  توانمندی   و   حکمرانی   در  تغییر   نرخ   دربارۀ   جهانی  جامعۀ  انتظارات  شد،  گفته  مقاله   این  در  پیشتر  که   طورهمان
است و شخص را در معرض    پرخطری  کار  نفسهفی   انتظارات  حد   از  بیش  باالبردن  . گرایانه استغیرواقع   حکومت

  سازوکاری   ایجادکنندۀ  گرایانه صرفاًغیرواقع   انتظارات  این  که  کرد   خواهیم   لاستدال  حال،  این  با  دهد.شکست قرار می 
  نایافتن به هدف،، فراتر از صرف دست یقی حق  اطراتیخپای م   بلکه،  شودختم می   دائمی  هایکامی نیست که به نا

 . درمیان است

  هایفرم   که دهد  رخ می   زمانیمخاطره  .  شوند   ایجاد  سازمانی  کارکرد  از  ترسریع  بسیار  د نتوانمی   سازمانی  هایفرم 
  وقتی   .کنند می   ایجاد  ،فشار  درمقابل  سازمانی  توانمندی  پایداری  از   ویژهبه   ،سازمانی  توانمندی   از  توهمی  ،سازمانی

  از   ناشی  فشار  کهی زماناما    . از عهدۀ آن برآید   تواند می   سازمان  باشد،  خویش  «ممکن  توانمندی   محدودۀ»  در   کاری

منبع: پریجت )2010(

خ تغییــر در حکمرانــی و توانمنــدی حکومــت غیرواقع گرایانــه  کــه پیشــتر در ایــن مقالــه گفتــه شــد، انتظــارات جامعــۀ جهانــی دربــارۀ نــر همان طــور 
ل  اســت. باالبــردن بیــش از حــد انتظــارات فی نفســه کار پرخطــری اســت و شــخص را در معــرض شکســت قــرار می دهــد. بــا ایــن حــال، اســتدال
کامی هــای دائمــی ختــم می شــود، بلکــه پــای  کــه بــه نا کــه ایــن انتظــارات غیرواقع گرایانــه صرفــًا ایجادکننــدۀ ســازوکاری نیســت  کــرد  خواهیــم 

ــت. ــان اس ــدف، درمی ــه ه ــت نایافتن ب ــرف دس ــر از ص ــی، فرات ــی حقیق مخاطرات
کــه فرم هــای ســازمانی، توهمــی از  خ می دهــد  فرم هــای ســازمانی می تواننــد بســیار ســریع تر از کارکــرد ســازمانی ایجــاد شــوند. مخاطــره زمانــی ر
توانمنــدی ســازمانی، به ویــژه از پایــداری توانمنــدی ســازمانی درمقابــل فشــار، ایجــاد می کننــد. وقتــی کاری در »محــدودۀ توانمنــدی ممکــن« 
کــه بــه ســازمان تحمیــل می شــود، بســیار زیــاد باشــد، ســازمان  خویــش باشــد، ســازمان می توانــد از عهــدۀ آن برآیــد. امــا زمانی کــه فشــار ناشــی از اجــرا 

کنــش مؤثــر نیســت و ایــن امــر می توانــد بــه فروپاشــی )غیرخطــی( منجــر شــود. قــادر بــه وا

شکل 5: تحمیل وظایفی بیشتر از توانمندی یک سازمان، از طریق بارگیری شتاب زده، می تواند به کاهش )غیرخطی( توانمندی محقق شدۀ 
سازمانی  منجر شود.

  به تواند  امر می   این   و   نیست  مؤثر   واکنش   به   قادر   سازمان  ، باشد   زیاد  بسیار  شود، می  تحمیل   سازمان  به   که  اجرا
 . شود منجر( غیرخطی ) فروپاشی

 

  کاهش  به تواندمی  ،زدهشتاب بارگیری طریق ازتحمیل وظایفی بیشتر از توانمندی یک سازمان، : 6 شکل
 شود.  منجر سازمانی  شدۀحققم توانمندی(  غیرخطی )

 
 

با ذکر دو   افزایش فشار   سازمانی هنگام  توانمندی  زوال   از   منظورمان   بگذارید  توضیح    اقتصادی   حوزۀ   از   مثال   را 
 دهیم. 

  تعرفۀ رسمی واردات   گمرکی، امکان مقایسه میان نرخ  هایداده   آن   در  مربوط به وضعیتی است که  قدیمی  مثال  یک
آیتمِ   گزارش   وارداتی  ارزش   به  اخذشده  تعرفۀ  )نسبت  اخذشده  واقعی   نرخ  و برای  را  میسر    خِط  شده(  تعرفه 

  یافت   افزایش   درصد   60  حدود  تا   ،رسمی  تعرفۀ  همگام با  ،شدهاخذ   نرخ   پاکستان   در  هم  و  کنیا  در  ساخت. هممی 
  ، به بعد   مرحله   آن   از  .شد   متوقف  شدهاخذ   نرخ   افزایش  ، آن  از   پسو    ،طورکلی(بلکه به   یک،   به  یکصورت  به   نه)

  افزایش (  رسمی  شدۀ  گزارش   هایداده   در   حتی)  را  اخذشدهنرخ    و  رسمی  نرخ  میان  فاصلۀ  تنها  تعرفه   بیشتر  افزایش
  نرخ   شد که را شامل می   مستقیم  قاچاق  و شده  حسابِ کاسته صورت   ،نادرست  اظهاراتکه قطعاً مواردی چون    داد، 

،  تعرفه  نرخ  با افزایش  زیرا  است،  بدیهی  فشار  وجود  حالت  این  در  کند.را حتی با نزول شدیدتری مواجه می   اخذشده
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بگذارید منظورمان از زوال توانمندی سازمانی هنگام افزایش فشار را با ذکر دو مثال از حوزۀ اقتصادی توضیح دهیم.
خ واقعــی اخذشــده  خ تعرفــۀ رســمی واردات و نــر یــک مثــال قدیمــی مربــوط بــه وضعیتــی اســت کــه در آن داده هــای گمرکــی، امــکان مقایســه میــان نــر
خ  کســتان نــر کنیــا و هــم در پا گــزارش شــده( را بــرای آیتــِم خــِط تعرفــه میســر می ســاخت. هــم در  )نســبت تعرفــۀ اخذشــده بــه ارزش وارداتــی 
خ  اخذ شــده، همــگام بــا تعرفــۀ رســمی، تــا حــدود 60 درصــد افزایــش یافــت )نــه به صــورت یــک بــه یــک، بلکــه به طورکلــی(، و پــس از آن، افزایــش نــر
گــزارش  خ اخذشــده را )حتــی در داده هــای  خ رســمی و نــر اخذ شــده متوقــف شــد. از آن مرحلــه بــه بعــد، افزایــش بیشــتر تعرفــه  تنهــا فاصلــۀ میــان نــر
خ  کــه نــر کــه قطعــًا مــواردی چــون اظهــارات نادرســت، صورت حســاِب کاسته شــده و قاچــاق مســتقیم را شــامل می شــد  شــدۀ رســمی( افزایــش داد، 
کــه یــک  خ تعرفــه، آن مقــداری  اخذشــده را حتــی بــا نــزول شــدیدتری مواجــه می کنــد. در ایــن حالــت وجــود فشــار بدیهــی اســت، زیــرا بــا افزایــش نــر
واردکننــده بــرای فــرار از افزایــش تعرفــه پرداخــت می کنــد نیــز افزایــش می یابــد و از ایــن رو وسوســه های احتمالــی مامــوران گمــرک بــرای کجــروی 
افزایــش می یابــد. )البتــه درنهایــت، ایــن ماحظــات، در کنــار مــوارد دیگــر، کشــورها را بــر آن داشــت تــا ســرانجام تعرفه هــا را بــه دلیــل غیرقابــل 

دریافــت بودن شــان، تــا حــد کشــورهای دیگــر کاهــش دهنــد(.

شکل 6: رابطه بین نرخ تعرفه بر اساس ارزش رسمی و نرخ اخذشده

  های وسوسه   رواین   از   و  یابد می   افزایشکند نیز  پرداخت می   تعرفه   افزایش   از   فرار   برای   واردکننده   که یک   آن مقداری 
  کشورها   دیگر،   موارد  کناردر   مالحظات،  این  درنهایت،  البته. )یابد می   افزایش  کجروی  برای   گمرک  ماموران  احتمالی

 (.دهند  کاهشی دیگر  کشورها  شان، تا حد بودن  دریافت غیرقابل دلیل به  را هاتعرفه سرانجام  تا داشت  آن بر را

 

 اخذشده  نرخ و  رسمی  ارزش اساس بر تعرفه نرخ بین : رابطه7شکل 

 
در    هاشرکت   های خود گزارش   با1وکارمربوط به سهولت انجام کسب   هایداده   هایمیان گزارش   مقایسۀ   ، دوم  مثال

  ترخیص   تجاری،   فعالیت   برای  پروانه   اخذ   : جمله  از   است،  مختلف   مقررات   به   زمان الزم جهت عمل خصوص مدت 
گزارش کرده    ]تعداد[ روزهایی را  چندملیتیِ  پراکندگیِ  نمودارِ   8  شکل  وساز.ساخت  مجوز  گرفتن   یا  ک،گمر   از  کاال

وساز باید زمان ببرد و این رقم با متوسط تعداد  ساخت  مجوز   دریافت     وکار  است که مطابق با قوانین انجام کسب
  تر با افزایش های پاییندر طیف  شود،می   مشاهده  که  طورهمان   .ها مقایسه شده استروز گزارش شده توسط شرکت

  قانونی   که الزامات  زمانی  اما  یابد،می   افزایشنیز    (de facto)  بالفعل  طوربه    روزهاتعداد    ،تعداد روزها مطابق با قانون
(de jure) شدۀ گزارش   روزهایبیشتر در تعداد  افزایش د،نرس می ( پایینی  سومیک  به تقریباً) مشخص  یسطح به 

کسب همبستگیکامالً   ،وکارانجام  با   شان  توسط گزارش   زمان  متوسط   را  دریافت    هاشرکت  شده    مجوز )برای 
 دهند.از دست می  وساز در واقعیت(ساخت

 
1 Doing Business 

کتاب پریجت و وستی )1993( منبع: اقتباس شده از 

مثــال دوم، مقایســۀ میــان گزارش هــای داده هــای مربــوط بــه ســهولت انجــام کســب وکار1با گزارش هــای خــود شــرکت ها در خصــوص مدت زمــان 
الزم جهــت عمــل بــه مقــررات مختلــف اســت، از جملــه: اخــذ پروانــه بــرای فعالیــت تجــاری، ترخیــص کاال از گمــرک، یــا گرفتــن مجــوز ساخت وســاز. 
کندگــِی چندملیتــِی ]تعــداد[ روزهایــی را گــزارش کــرده اســت کــه مطابــق بــا قوانیــن انجــام کســب وکار   دریافــت مجــوز ساخت وســاز  شــکل 7 نمــوداِر پرا
کــه مشــاهده می شــود، در  گــزارش شــده توســط شــرکت ها مقایســه شــده اســت. همان طــور  بایــد زمــان ببــرد و ایــن رقــم بــا متوســط تعــداد روز 
طیف هــای پایین تــر بــا افزایــش تعــداد روزهــا مطابــق بــا قانــون، تعــداد روزهــا بــه طــور بالفعــل )de facto( نیــز افزایــش می یابــد، امــا زمانی کــه 
الزامــات  قانونــی )de jure( بــه ســطحی مشــخص )تقریبــًا بــه یک ســوم پایینــی( می رســند، افزایــش  بیشــتر در تعــداد روزهــای گزارش شــدۀ انجــام 
کســب وکار، کامــًا همبستگی شــان را بــا متوســط زمــان گزارش شــده توســط شــرکت ها )بــرای دریافــت مجــوز ساخت وســاز در واقعیــت( از دســت 

می دهنــد.

1.  Doing Business
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شکل 7: رابطۀ چند ملیتِی میان روزهای گزارش شده مطابق با شاخص انجام کسب وکاربرای دریافت مجوز ساخت وساز و میانگین روزهای 
حقیقی گزارش شده توسط پیمایش شرکت ها1

 

مجوز  افتیدر یبراوکارانجام کسب مطابق با شاخص  گزارش شده یروزها ملیتِی میانچند : رابطۀ8شکل 
 .1ها پیمایش شرکت گزارش شده توسط ی ق یحق یروزها نیانگیوساز و مساخت

 
 

 یهاو شاخص  هاشرکت  شی مایپ     یهامربوط به داده   یِزمان  ۀچندگان  ۀکه در موردشان، هر دو دور  هستند   کشورچند  
  یهاشاخصدر  اتتغییر انی مچگونگی ارتباط   دهد کهکه به ما این امکان را میدر دسترس است وکار انجام کسب
های مربوط  داده   الف_8شکل    .مقایسه کنیمها،  شرکت   هایواکنش تجارب و  در    راتییسطح تغ  بارا  وکار  انجام کسب

نشان می  را  کشورها  این  کامل  دهد.  به  »انطباق  )   «یکنواختیاگر  باشد  داشته  کنیم  وجود  فرض  اگر  که  یعنی 
  45خط    ک یها در امتداد  گاه داده (، آن کنند بازنمایی می ها را  شرکت   کیکای  تیواقعوکار  انجام کسب  یهاشاخص

 
1  Enterprise Surveyگیرد. م خصوصی صورت میجهانی در راستای شناسایی اقتصاد بخشها است که از سوی بانکیک ارزیابی در سطح شرکت 

منبع: هالوارد دریمیر و سایر همکاران )2010(

کــه در موردشــان، هــر دو دورۀ چندگانــۀ زمانــِی مربــوط بــه داده هــای  پیمایــش شــرکت ها و شــاخص های انجــام کســب وکار در  چنــد کشــور هســتند 
کــه چگونگــی ارتبــاط میــان تغییــرات در شــاخص های انجــام کســب وکار را بــا ســطح تغییــرات در  کــه بــه مــا ایــن امــکان را می دهــد  دســترس اســت 
گــر »انطبــاق کامــل یکنواختــی«  کنش هــای شــرکت ها، مقایســه کنیــم. شــکل 8 داده هــای مربــوط بــه ایــن کشــورها را نشــان می دهــد. ا تجــارب و وا
گــر فــرض کنیــم  کــه شــاخص های انجــام کســب وکار واقعیــت یکایــک شــرکت ها را بازنمایــی می کننــد(، آن گاه داده هــا  وجــود داشــته باشــد )یعنــی ا
در امتــداد یــک خــط 45 درجــه قــرار می گرفتنــد و بدیــن ترتیــب کاهــش ]شــاخص های[ انجــام کســب وکار می توانســت بــا کاهــش در پاســخ ها بــه 
کــه کاهش هــا در تعــداد روزهــای انجــام کســب وکار بــا عدم تغییــر یــا  افزایــش در  پیمایــش شــرکت ها همــراه باشــد. در عــوض، شــاهد ایــن هســتیم 
تعــداد روزهــای مــورد نیــاز شــرکت ها بــرای گرفتــن پروانــۀ بهره بــرداری همــراه اســت )در مــورد ســایر متغیر هــا هــم نتایــج مشــابه اســت(. ایــن نکتــه 
کــه کاهــش »فشــار« مقــررات از موقعیت هایــی بــا توانمنــدی بــاال، می توانــد به واقــع اجــرا و انطبــاق بیشــتر را ممکــن ســازد. البتــه  کــی از آن اســت  حا
ــا ایــن تغییــرات باشــند.  ایــن صرفــًا یــک ایــده پیشــنهادی اســت، زیــرا بســیاری از عوامــل دیگــر می توانســتند تغییــر کننــد یــا در تداخــل و ارتبــاط ب

شــکل 8 ]نمایانگــر[ یــک رابطــۀ ســاختاری نیســت، فقــط ]نمــوداری[ توصیفــی از تغییــرات همزمــان در دو متغیــر اســت.

که از سوی بانک جهانی در راستای شناسایی اقتصاد بخش خصوصی صورت می گیرد. م Enterprise Survey   .1یک ارزیابی در سطح شرکت ها است 
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شکل 8: رابطۀ میان تغییرات در روزهای گزارش شدۀ انجام  کسب وکار برای دریافت پروانۀ بهره برداری و تغییرات در متوسط روزهای گزارش 
شدۀ شرکت ها )پیکان ها جهت زمان را نشان می دهند(

ترتیب   رفتند، گی درجه قرار م به پاسخکاهش در  با    ستتوانی م  وکارانجام کسب  [ یها شاخص ]  کاهش   و بدین    ها 
 رییتغبا عدم  وکارانجام کسب  یروزهاتعداد  ها در  که کاهش  ، شاهد این هستیمعوض  در  .همراه باشد  هاشرکت  شیمایپ 

ها در مورد سایر متغیر )همراه است    ی برداربهره   ۀ گرفتن پروان  یها براشرکت   از ین  مورد  ی روزهاتعداد  در    شیافزا    یا
  هایی با توانمندی باال، از موقعیت  مقررات   از آن است که کاهش »فشار«   ی نکته حاک  نیا  (. استمشابه    جینتا  هم

از عوامل    یاریبس  رایاست، زایده پیشنهادی    کی  اًصرف  نی البته ا.  را ممکن سازد  شتریواقع اجرا و انطباق بهتواند بی م
تغی م  گرید ا   ایکنند    رییتوانستند  با  ارتباط  و  تداخل    ۀرابط   کی[  انگری]نما  الف_8شکل    .باشند   راتییتغ  نیدر 

 است.  ریهمزمان در دو متغ راتییاز تغ  ی فی [ توصیفقط ]نمودار ست،ین یساختار

  یبرداربهره ۀپروان افتی در یبرا وکارکسب انجام ۀگزارش شد یدر روزها راتییتغ  انیم ۀالف: رابط _8شکل 
 . دهند(ی جهت زمان را نشان م هاکانی ها )پشرکت ۀگزارش شد  یدر متوسط روزها  راتییو تغ

 
 

منبع: هالوارد دریمیر و سایر همکاران )2010(

کــه از ســازمان ها کار خیلــی زیــاد و خیلــی ســریع را مطالبــه می کننــد )بــه عنــوان مثــال پیچیدگــی  منابــع متعــددی از بارگیــری شــتاب زده وجــود دارنــد 
وظیفــۀ خواسته شــده و گرفتاری هــای پی در پــی بودجــه(.

ــرد  ــر کارک ــام موث ــرای انج ــی ب ــه همگ ک ــد  ــاز دارن ــادی نی ــرک زی ــزای متح ــان اج ــده می ــی پیچی ــه برهم کنش ــف ب ــی از وظای ــه. برخ ــی وظیف پیچیدگ
ــت از  ــگاه حکوم ــن جای ــرش ای ــم پذی ــت و ه ــدی حکوم ــتلزم توانمن ــم مس ــه ه ک ــت  ــن نمونه هاس ــی از ای ــات یک ــع آوری مالی ــتند. جم ــروری هس ض
کــه پیش تــر گفتــه شــد، بــه مــرور زمــان، تعــداد،  جانــب مــردم اســت. کشــورهای غربــی ایــن توانمنــدی را بــه آهســتگی کســب کردنــد. همان طــور 
ج شــده  دامنــه، میــزان و کیفیــت مــورد مطالبــۀ وظایفــی کــه انجام شــان از یــک حکومــت انتظــار مــی رود بســیار زیــاد شــده اســت و کشــورهای تــازه خار
از درگیــری نتوانســته اند بــا آن هــا همــگام شــوند. اقــدام بــه انجــام همــۀ ایــن وظایــف پیچیــده، بــه  یک بــاره و بــه ویــژه در شــرایط پــس از درگیــری 
ک در افغانســتان )کــه تنهــا یکــی از وظایــف بســیاری  کــه دســتخوش ناامنــی و ســازوکارهای نامتقــارن قــدرت اســت، آســان نیســت. پرونــدۀ ثبــت امــا

کــه از آن حکومــت انتظــار مــی رود( یکــی از ایــن نمونه هــا اســت. اســت 
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مورد: ثبت امالک در افغانستان

ک دنبــال  »راهبــرد توســعۀ ملــی افغانســتان« حــول محــور »حکمرانــی، قانــون و حقــوق بشــر« دو نتیجــۀ مــورد مطالبــه را در حــوزۀ ثبــت امــا
می کنــد:

1( نقشه برداری از روستاها و گذرها )محات( و بررسی مرزهای آن ها.
ج َجــْدی1 1388)پایــان ســال 2009(، نقشــه برداری سیاســی و اداری کشــور را از روســتاها و گذرهــا، بــه عنــوان واحدهــای  هــدف: دولــت تــا ُبــر
بنیادیــن انجــام خواهــد داد و در تمــام ســطوح، نقشــه های سیاســی و اداری بــه منظــور انتخابــات، برنامه ریــزِی اجتماعــی_ اقتصــادی و 

اجــرای سیاســت حکمرانــی در ســطوح زیرملــی، در دســترس قــرار خواهــد گرفــت.
ک. 2( ایجاد سیستم مدرن ادارۀ اما

ــا  ــرای تمــام مناطــق شــهری و روســتایی ت ک در تمــام واحدهــای اجرایــی و ثبــت عناویــن ب ــرای ثبــت امــا هــدف: یــک فراینــد مردم _نهــاد ب
ــاز خواهــد شــد. ــال 2008( آغ ــان س ــْدی 1397 )پای َج

ک تاش شــده اســت. در ســال 1963 یک ســازماِن پایش  نگاهــی مختصــر بــه گذشــته نشــان می دهــد کــه پیشــتر بــرای ایجــاد سیســتم ثبت اما
کابــل تاســیس شــد و در ســال 1966 تاش هایــی  ــرای توســعه بین المللــی« )USAID( در  ــا بودجــۀ »آژانــس ایاالت متحــده ب ک زراعــی ب امــا
در ایــن زمینــه آغــاز شــد. ایــن فراینــد تــا انــدازۀ زیــادی بــه حمایــت ایاالت متحــده متکــی بــود و هزینه هــای آن بســیار بــاال بــود. تــا ســال 1977 
ــر روی حــدود 45٪ از ]زمین هــای[ صاحبــان زمیــن پایــش صــورت گرفــت، و تنهــا یک پنجــم کل زمین هــای قابــل کشــت، تحــت پوشــش  ب
]ایــن فراینــد[ قــرار گرفتنــد. حتــی یــک ســند مالکیــت صــادر نشــد. ســرانجام، در ســال 1977، بــا 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، 
ک و رســیدهای مالیــاِت زمیــن  انبوهــی از اســناد، از جملــه اســناد اعطــای زمیــن توســط پادشــاهان، شــهادت نامه های شــاهدین معامــاِت امــا
مــورد اســتفاده قــرار می گرفتنــد. اغلــب، هــدف از صــدور ایــن اســناد نــه تاشــی بــرای ثبــت واقعیــت، بلکــه تغییــر واقعیــت در راســتای اهــداف 
کــه بــرای  کــه ایــن قدرتمنــدان هســتند  سیاســی بــود. از ایــن رو، اســناد ِملکــی توســط همــه مشــروع قلمــداد نمی شــدند. بــه ویــژه از آن جایــی 
اثبــات ادعاهــای خــود در مــورد زمیــن در صــدد بــه چنــگ آوردن چنیــن اســنادی هســتند، درنتیجــه ادعاهــای عرفــی صاحبــان ســنتی زمیــن 
را لغــو می کننــد. وضعیتــی این چنیــن در بهتریــن حالــت ناواضــح اســت، و از دیدگاهــی کمتــر خوش بینانــه_ سرچشــمۀ منازعــۀ دائمــی اســت. 
ایجــاد نظــم در ایــن آشــفتگی، احتمــااًل، هزینه هــا و نیــز تقاضــا بــرای  توانمنــدی دولــت را بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش می دهــد. طراحــی و 
اجــرای فرآینــد ثبــت زمیــن در ایــن شــرایط، ضمــن حفــظ همزمــان حداقــل اســتاندارد عدالــت اجتماعــی، حتــی بــرای مقتدرتریــن حکومــت نیــز 

یــک وظیفــۀ رعــب آور اســت.

منبــع: راهبــرد توســعۀ ملــی افغانســتان )2008(، وایلــی، ل )2003(، دفتــر نقشــه نــگاری زمیــن افغانســان )2010(، واحــد تحقیــق و ارزیابــی 
افغانســتان )2010(

محدودیــت بودجــه. حکومت هــای کشــورهای فقیــر، تقریبــًا بنــا بــر تعریــف، نســبت بــه کشــورهای صنعتــی از درآمــد ســرانۀ دولتــی بســیار کمتــری 
کــه از یــک حکومــت فقیــر انتظــار مــی رود، به وجــود مــی آورد. بــا  برخوردارنــد. ایــن امــر، محدودیت هایــی را در راه انجــام واقع بینانــۀ وظایفــی 
کــه تومــاس )2009( نشــان می دهــد، بــه نظــر می رســد انتظــارات عوامــل خارجــی از دامنــه و میــزان آنچــه حکومت هــا قــادر  ایــن حــال، همان طــور 
ــش[، حکومــت توانمنــدی بســیج گســتردۀ درآمــد دولتــی را دارا  ــای آن ]نق ــر مبن ــه ب ک ــر نقشــی از حکومــت اســت  ــام آن هســتند، مبتنــی ب ــه انج ب
کــه ایــن رقــم بــرای  ج کــردن بابــت شــهروندان خــود در اختیــار دارد، درحالــی  اســت. کشــوری ماننــد افغانســتان  ســاالنه فقــط 9 دالِر آمریــکا بــرای خر
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کــه  ــی، ایــن رقــم ]9 دالر[ بــه 105 دالر افزایــش می یابــد، امــا بدیهــی اســت  ــا احتســاب جریــان کمک هــای مال ایاالت متحــده 17554 دالر اســت. ب
گــر افغانســتان موفــق بــه حصــول 105 دالر از منابــع داخلــی شــود، ایــن ]میــزان درآمــد[ آن را تنهــا بــه  ایــن یــک منبــع درآمــد »پایــدار« نیســت و حتــی ا
کــه همچنــان 175 برابــر کمتــر از ایاالت متحــده اســت و 5 برابــر کمتــر از ایاالت متحــده در ابتــدای قــرن ]بیســتم[ اســت.  ســطح هنــد می رســاند، 
ل می کنــد کــه بــا توجــه بــه ایــن ارقــام، نمی تــوان انتظــار داشــت کــه افغانســتان قــادر بــه ایجــاد موسســات موثــر و بــا مقیــاس  تومــاس )2009( اســتدال
کــه برنامه هــا و اســناد راهبــردی مختلــف عمومــًا انتظارشــان را دارنــد. در مــورد بســیاری از کشــورهای تــازه خروج یافتــه  جهانــی در حوزه هایــی باشــد 

ل مشــابهی وجــود دارد. گــر نگوییــم در مــورد همــۀ آنهــا( اســتدال از درگیــری )ا

جدول 7: درآمد سرانه حکومت های مختلف، به دالر آمریکا )نه بر مینای برابری قدرت خرید(

با احتساب کمک ها )درصورت وجود(سرانه/ درآمدسالسرانه/  درآمد حکومت   )دالر 2006( 

1902526ایاالت متحده

200617/554ایاالت متحده

گوئه 2006204نیکارا

2006102هند

200665120اوگاندا

200660تاجیکستان

20062667نیجر

200611کنگو

20069105افغانستان

منبع: توماس )2009(

خطرات خیاِل واهی

عامــان خارجــی، بــا ایجــاد انتظــارات غیرواقع گرایانــه در مــورد ســرعِت توانمندســازی ســازمانی و حــدود، پیچیدگــی و میــزان اقدامــات قابــل اجــرا 
کــه در صــدد کمــک بــه آن هــا هســتند را بــه شکســت می کشــانند.  توســط حکومت هــای شــکننده، هــم خــود و هــم، مهم تــر از آن، حکومت هایــی 
ایــن شکســِت مرتبــط بــا انتظــارات می توانــد چــه از نظــر خارجــی و چــه از نظــر داخلــی )حتــی وقتــی رونــد مثبتــی درکار باشــد( منجــر بــه ســلب اعتمــاد 
کامــی  همیشــگی ختــم  کــه بــه نا کــه ایــن انتظــارات غیرواقع گرایانــه صرفــًا ایجادکننــدۀ ســازوکاری  و مشــروعیت شــود. در ادامــه نشــان خواهیــم داد 

کــه از صــرِف دســت نیافتن بــه هــدف، فراتــر می رونــد. می شــود نیســتند، بلکــه پــای مخاطراتــی حقیقــی درمیــان اســت 
 خیــالِ  واهــی و داشــتن چشــم اندازی بیــش از حــد خوش بینانــه درمــورد ســطح و ســرعت ممکــن توانمندســازی حکومــت، می توانــد منجــر بــه 
کــه ســازمانی انجــام وظایفــی بیــش از حــد توانــش را بــر دوش داشــته باشــد، ایــن  ســازوکار تکرارشــوندۀ شکســت و تلــۀ توانمندســازی شــود. هنگامــی 

کــه خــود را پشــت نقابــی از تقلیــد همســان پنهــان کنــد. وسوســۀ قــوی ایجــاد می شــود 
کــرد، امــا صرفــًا خراشــی بــر ایــن ســطح، ویژگی هــای واقعــی  مــا در ســطح، الیــۀ نازکــی از انطبــاق بــا اســتانداردهای بین المللــی را مشــاهده خواهیــم 
ــر روی  ــا افزایــش فشــار ب ــر ارزش هــای متفاوتــی هســتند و از منطــق درونــی خویــش پیــروی می کننــد را نشــان خواهــد داد. ب کــه مبتنــی ب ســازمان 
سیســتم، شــکاف میــان توانمنــدی قانونــی و بالفعــل بیشــتر می شــود و ســازمان یک پارچگــی نهــادی خــود را از دســت می دهــد. در نتیجــه توانمنــدی 
کــه امــر قانونــی هیــچ نقطــۀ برخــوردی بــا امــر بالفعــل  و پایــداری واقعــی ســازمان رو بــه زوال مــی رود. ســرانجام ایــن شــکاف بــه مرحلــه ای می رســد 
کــه ارتبــاط بیــن ایــن دو حــوزه کامــًا  نداشــته باشــد. هرگونــه تغییــر در سیاســت  نظــری دیگــر هیــچ تأثیــر حقیقــی ای در واقعیــت نخواهــد داشــت، چرا

قطــع شــده اســت. ایــن همــان تلــۀ توانمندســازی یــا »درماندگــی مفــرط« اســت.
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قانونی و امر بالفعل ایجاد می کند، که می تواند توانمندی  شکل 9: سرعت بیش از اندازۀ اصالحات قانونی )de jure(، شکاف فزاینده ای میان امر
بالفعل را بیش از پیش تخریب کند.

  حکومت،  یسازتوانمند ممکن    سرعت  و  سطحدرمورد    بینانه خوش   حد   ازبیش  یاندازچشم داشتن    و   واهیِ خیال 
 ازش یب  یف یانجام وظا  یکه سازمان  یهنگام  .شود  توانمندسازی  تلۀ  و  تکرارشوندۀ شکست  سازوکار  به  جرمن  تواند می 

همسان پنهان    د یاز تقل  یکه خود را پشت نقاب   شودی م  جاد یا  ی قو ۀوسوس   نیحد توانش را بر دوش داشته باشد، ا
 کند.

  این   بر  خراشی  صرفا  اما  کرد،  خواهیم  مشاهده  را  المللیبین  استانداردهای  با  انطباق  از  الیۀ نازکی  در سطح،  ما
کنند  های متفاوتی هستند و از منطق درونی خویش پیروی می که مبتنی بر ارزش سازمان    واقعی  هایویژگی   ،سطح

  سازمان  و   شودی م  بیشتر   بالفعلو    قانونی   توانمندی  میان  شکاف   سیستم،  روی  بر   فشار  افزایش   با   نشان خواهد داد. را  
  . رودمی   زوال  به  رو  سازمان  واقعی  پایداری   و  توانمندی  نتیجه  در   .دهد می   دست  از   را   خود  نهادی  پارچگییک

  هرگونه   .باشد   نداشته   امر بالفعل با  هیچ نقطۀ برخوردی    قانونی   امر   که  رسد می   ایمرحله   به  شکاف   این  سرانجام
  کامالً   حوزه  دو  این  بین  ارتباط  چراکه  داشت،  نخواهد   در واقعیت  ایحقیقی   تأثیر  هیچ  دیگر  نظری  سیاست  در  تغییر
 .است « مفرط درماندگی »  یا توانمندسازی تلۀ همان  این. است شده قطع 

  امر بالفعل  و امرقانونی  میان ایفزاینده شکاف ،(de jureقانونی ) اصالحات از اندازۀ بیش سرعت : 9 شکل
 کند.  تخریب  پیش از بیش را بالفعل توانمندی تواندمی   که کند،می  ایجاد

 

 

قادر به اتخاذ    راحتیبه   کشورها  ایجاد شود:   [کاغذ   روی  بر]  قلم   حرکتتواند با  می   قانونیامر   که  جا استمشکل این
ظاهر یک پویایی مثبت را    د نتوانمی   قانونی  تغییرات  این  .هستند   «هابرنامه »  ها و اعالنسازمانایجاد    ،هاسیاست

]آن   بدون   ، امرقانونی  ایجاد  اما  د، نساز  خشنود   را   خارجی  عامالن   و   د نکن  ایجاد انجامِ  برای  توانایی  ها[،  داشتن 
 آفریند. اجرا می موازی را در خالل  ییهاجهان

کــه امر قانونــی می توانــد بــا حرکــت قلــم ]بــر روی کاغــذ[  ایجــاد شــود: کشــورها به راحتــی قــادر بــه اتخــاذ سیاســت ها، ایجــاد  مشــکل این جــا اســت 
ســازمان ها و اعــان »برنامه هــا« هســتند. ایــن تغییــرات قانونــی می تواننــد ظاهــر یــک پویایــی مثبــت را ایجــاد کننــد و عامــان خارجــی را خشــنود 

ســازند، امــا ایجــاد امرقانونــی، بــدون داشــتن توانایــی بــرای انجــاِم ]آن هــا[، جهان هایــی مــوازی را در خــال اجــرا می آفرینــد.
کــه »توانمنــد« هســتند و بــا  یــک جهــان محــل ســکونت تعــداد کمــی از افــراد تحصیل کــرده و اغلــب مســلط بــه زبــان انگلیســی اســت، همان هایــی 
تعــداد زیــادی از مشــاوران خارجــی و ســایر فرم هــاِی کمــِک فنــی بــه صــورت فعــال مشــارکت دارنــد و می داننــد چگونــه بســته های اهدایــی را دریافــت 
کــه  کثریــت عظیــم و به ویــژه کارکنــان خط مقــدم را شــامل می شــود، کســانی  کــه ا کننــد. جهــان دیگــر مابقــی کارمنــدان را در خــود جــای می دهــد 
مســتقیمًا در ارتبــاط بــا شــهروندانی هســتند کــه بــه طــور مــداوم خواســتار راه حــل واقعــی بــرای مشــکات واقعــی خــود هســتند. ایــن گــروه کــه »ناتوان« 
کنــاره می گیرنــد و  هرچــه بیشــتر همــکاری خــود را بــا تاش هــای صورت گرفتــه  تلقــی می شــوند، روز بــه روز از جامعــۀ  بین المللــی دلســرد شــده و از آن 
کــه ایــن وظایــف در  گــر  از جانــب الیه هــای باالیــی قطــع می کننــد. تمایــل آن هــا بــه انجــام وظایــف محولــه از جانــب الیــۀ باالیــی کمتــر می شــود _ا
وهلــۀ اول بــا روشــی قابــل فهــم بــه آنهــا محــول  شــده باشــد_ و نیــز از تمایل شــان بــرای پیــروی از قواعــد رفتــاری ســازمانی کاســته می شــود. وسوســۀ 

دنبال کــردن منافــع شــخصی نــزد ایــن کارکنــان افزایــش می یابــد و شــکاف گســترده تر می شــود.
کنــون ایــن ســازمان تحــت فشــار فزاینــده ای قــرار دارد و بــا ســیری نزولــی بــه ســمت از دســت  دادن یکپارچگــی نهــادی در حرکــت اســت. از آنجــا  ا
کــه همچنــان دارای کارکــرد اســت. همــه ی فرم هــای تحمیلــی،  کنــد  کــه ســازمان بــرای بقــای خــود بــه مشــروعیت نیــاز دارد، الزم اســت وانمــود 
ــا اقتبــاس فرم هــای ظاهــری یــک ســازمان توانمنــد، بــدون  ــد: ایــن ســازمان ب هنجــاری و تقلیــدِی »تقلیــد همســان« مــورد اســتفاده قــرار می گیرن
کمتریــن توجهــی بــه  کارکــرد واقعــی ســازمان، بــه ایجــاد توهــم توانمنــد بــودِن خــود، ادامــه می دهــد. ایــن ســازمان بــه بقــای خــود ادامــه می دهــد، 

امــا بــه بهــای خســارت شــدید بــه انســجام ســازمانی و افــت متعاقــب در توانمنــدی واقعــی. 
الزامــات نهــادی در بســیاری از ســازمان های بــزرگ توســعه، علی رغــم تغییــر در لفاظی هــای روی کاغــذ، بــه بازتــاب مدل هــای ذهنــی مدرنیســتی 
ــا  ــاخص های ورودی ی ــب ش ــرد در قال ــه عملک ک ــود دارد  ــل وج ــن تمای ــر، ای ــرز تفک ــن ط ــی ای ــۀ منطق ــوان دنبال ــه عن ــد. ب ــه می دهن ــاال ادام ــطح ب س
ــرد هســتند(. یــک  ــه بازتاب دهنــدۀ کارک ــج )ک ــر نتای ــا مقادیــری مبنــی ب ــرم هســتند( اندازه گیــری می شــود ت ــه اغلــب منعکس کننــدۀ ف خروجــی )ک
فــرض خــودکار وجــود دارد مبنــی بــر اینکــه وقتــی داده هــا وارد شــوند، خروجی هــا حاصــل شــوند و »فــرم« تحقــق یافتــه باشــد، نتایــج نهایــی به طــور 
ــا کارگاه هــای مشــاوره برگــزار شــده اند؟  ــا ســازمان بازســازی شــده اســت، آی ــا ســند راهبــردی نوشــته شــده اســت، آی خــودکار در پــی خواهنــد آمــد. آی
ایــن دیــدگاه، در برخــورد بــا اجــرا بــه شــدت جانب دارانــه اســت، زیــرا بــرای حصــول اطمینــان از اینکــه تغییــرات سیاســتی در واقعیــت پیاده ســازی 
کــه بــدون کوچکتریــن پیاده ســازی تغییــرات سیاســتی،  کامــًا امکان پذیــر اســت  شــده اند یــا نــه، متــر و معیــار کمــی وجــود دارد. بــه عبــارت دیگــر، 
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کــه رعایــت ظاهــرِی الزامــات مشــروعیت مــورد نیــاز تقلیــِد همســان را بــرآورده  شــرایط و الزامــات در ظاهــر رعایــت شــوند. بدیــن ترتیــب، آن جایــی 
می کنــد، جامعــۀ کمــک بین المللــی هــم از تقلیــد همســان رنــج می بــرد و هــم خــود آن را تقویــت می کنــد. مشــروعیت تقلیــِد همســان از فــرم ناشــی 
کــه در آن قــرار گرفتــه اســت، یــک ســازمان مــدرن موفــق اســت( و نــه از کارکــرد  می شــود )بــا تظاهــر یــک ســازمان بــه این کــه در نظــام حکمرانــی ای 

کــه بــه جوامــع و حکومت هــا بــرای انتقــال بــه نظام هــای حکمرانــِی بــا ســطوح کارکــردی بــاال، کمــک می کنــد(.  واقعیــش )کارکــردی 
بنابرایــن یــک خطــر عمــده ایــن  اســت کــه دخالــت جامعــۀ بین المللــی باعــث تعمیــق الگــوی تقلیــد همســان و از  بیــن  رفتــن بیشــتر یکپارچگــی نهــادی 
کــه سیاســت ها  قصدشــان بــه وضــوح رســیدن بــه آن اســت( ایــن تاش هــای خیرخواهانــه  شــود. بــه جــای تقویــت توانمنــدی حکومــت )هدفــی 
می تواننــد نتیجــۀ معکــوس به بــار آورنــد و توانمنــدی نهــاِد اجرایــی را کاهــش دهنــد. ممکــن اســت هرچــه الــزام تطابق پذیــری ظواهــِر ارائه شــده بــا 
گیــرد، بــه همــان نســبت ظواهــِر ارائه شــده بــا ســرعت بیشــتری از  نظــام حکمرانــی »مــدرن« )بــرای کســب مشــروعیت از عامــان خارجــی( ســرعت 

واقعیــت دور شــوند.
شــکاف میــان امرقانونــی و امر بالفعــل به دلیــل مطالبــات بســیار متفــاوت نشــات گرفتــه از منطــق درونــِی جامعــۀ بومــی و عامــان خارجــی، عمیق تــر 
می شــود. ســازمان های دولتــی و افــراد درون آن هــا، بــه طــور همزمــان در دو سیســتم ارزشــی و منطقــی متفــاوت قــرار می گیرنــد. در شــکل 10، برخــی 

از تنش هــای میــان سیســتم های ارزشــی متفــاوت نشــان داده شــده اســت.

شکل 10: تنش سازمانی میان عوامل داخلی و خارجی

  و   )کارکردی که به جوامع  واقعیش  از کارکرد  نه   که در آن قرار گرفته است، یک سازمان مدرن موفق است( و
  کند(.می باال، کمک  کارکردی  سطوح  با رانیِمحک هاینظام به انتقال برای هاحکومت

  رفتن   بین  از   و  همسان  تقلید   الگوی   تعمیق  باعث  المللیبین   جامعۀ  دخالت  کهاست    این   عمده  خطر  یک  بنابراین
  رسیدن  به وضوح  قصدشان   هاسیاست  که  هدفی)  حکومت  یتوانمند   تقویت  جای  به  . شود  نهادی  یکپارچگیبیشتر  

  کاهش   را نهادِ اجرایی    مندیتوان  و بار آورند  به   معکوس   نتیجۀ  توانند می   خیرخواهانه  هایتالش   این   (است  آن   به
  از   مشروعیت  کسب  )برای  « مدرن»حکمرانی    شده با نظامارائه پذیری ظواهرِ  هرچه الزام تطابق   است  ممکن  .د نده

 . شوند  دور واقعیت  از بیشتری  سرعت شده باخارجی( سرعت گیرد، به همان نسبت ظواهرِ ارائه  عامالن

  و   بومی   جامعۀ  درونیِ   منطق  از  متفاوت نشات گرفته   بسیار   مطالبات  دلیله ب   بالفعلامر و    امرقانونی  میان  شکاف
  و   ارزشی   سیستم   دو   در   همزمان  طور   به   ها،درون آن   افراد  و   دولتی   هایسازمان .  شودمی   تر عمیق   خارجی،   عامالن
  شده  داده  نشانمتفاوت  ارزشی هایسیستم  میان هایتنش  از برخی ،10 شکل در. گیرند می   قرار  متفاوت منطقی

 . است

 : تنش سازمانی میان عوامل داخلی و خارجی10شکل 

 

ک از ایــن تنــش را می تــوان در الگوهــای »شایسته ســاالرانۀ« اســتخدام کــه پایــه و اســاس »اصــاح بخــش عمومــی« اســت،  یــک نمونــۀ ویــژه و دردنــا
یافــت. فــرِض شایسته ســاالری بــر ایــن مفهــوم اســتوار اســت کــه می بایســت همــۀ افــراد از فرصــت برابــر برخــوردار باشــند و برخــورد ســلیقه ای بــا افــراد 
غیرقابــل توجیــه اســت. امــا این هــا مجموعــۀ به خصوصــی از ارزش هــا هســتند کــه به تدریــج طــی یــک فراینــد ارگانیــک سیاســی و اجتماعــی در طــول 
کار آســانی نیســت، زیــرا ایــن  زمــان کســب می شــوند. بــرای عامــان ســازمان هایی بــا منطــق داخلــی متفــاوت، به کارگیــری اصــول شایسته ســاالری 
اصــول، در بســیاری از جوامــع بــا مبانــی هنجــاری موجــود ناســازگار اســت. بــه ویــژه زمانی کــه صحبــت از  مشــاغل دولتــی در میــان باشــد ایــن خطــر 

بیشــتر اســت. بازهــم افغانســتان نمونــه ای از ایــن دســت اســت.
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مورد: به کارگیری الگوهای شایسته ساالری در افغانستان

ــۀ اعــای اصــاح بخــش عمومــی و توانمندســازی شــناخته می شــود. بااین  وجــود،  ــًا به عنــوان نمون وزارت صحــت عامــۀ افغانســتان، عمدت
مشــکات همچنــان پابرجــا هســتند و بــه تغییــر اقتصــاِد سیاســی و نیــز عــدم تناســب اجتماعــی ایــن کشــور با انتظــارات افــراد و جامعــه مرتبط اند. 

]درایــن زمینــه[ نگرانی هــای زیــر قابــل شناســایی اســت: 
عدم تعهد همه جانبۀ سیاسی به روند اصاحات  ●
فســاد »برنامــۀ بورســیۀ تحصیلــی«. گفتــه می شــود برخــی از افــراد، از طریــق ایــن برنامــه، دوســتان و اقــوام خــود را اســتخدام   ●

کرده انــد.
تــداوم شــبکه های »حامی پــروری«. یکــی از اثــرات ایــن امــر، اســتعفای یــک کارمنــد واجــد شــرایط اســت کــه از طریــق پروســۀ   ●

»برنامــۀ اصاحــات اداری« اســتخدام شــده بــود، امــا از حمایــت الزم افــراد قدرتمنــد در وزارتخانــه برخــوردار نبــود.
 ادامۀ آموزش و »توانمندسازِی« افرادی که هرگز درصدد کسب توانمندی الزم برای انجام وظایف  شان نیستند.  ●
رشــد برخــی از واحدهــا در نتیجــۀ فــراروی از حــدود برنامه ریــزی شــدۀ »برنامــۀ اصاحــات اداری«. ایــن امــر معلــول فشــارهای   ●

مــداوم بــرای اســتخدام کارمنــدان فاقــد صاحیــت یــا فقــدان یــک برنامــۀ انفصــال از خدمــت اســت، به خاطــر نیــاز بــه گنجانــدن 
کــه رقابــت بــرای احــراز  پســت در »برنامــۀ اصاحــات اداری« را بــا موفقیــت پشت ســر نگذاشــته اند. افــرادی 

منبع: لیستر، س )2006(.

ــا اعــام آن  ــه ب کــه بافاصل ــه الگوهــای شایسته ســاالری هدفــی ارزشــمند اســت، امــا هدفــی نیســت  کــه دســتیابی ب به عــاوه، مشــکل این جاســت 
بتــوان بــه چنگــش آورد. و هیــچ نقشــۀ راهــی در مــورد چگونگــی انتقــال از سیســتمی مبتنــی بــر »حامی پــروری« و  نظام هــای خویشــاوندی بــه ســوی 

نظامــی مبتنــی بــر قوانیــن همگانــی و دسترســی برابــر وجــود نــدارد.
کــه بهبودبخشــیدن بــه یــک ســازمان در زمــان آســیب دیدگی، ممکــن  در مــورد بارگیــری شــتاب زده مشــکِل بــه مراتــب نگران کننده تــر ایــن اســت 

اســت از نوســازی آن دشــوارتر باشــد. تقلیــد همســان می توانــد فراتــر از دســت نیافتن بــه هــدف، آســیب جــدی هــم وارد کنــد.
گــرد می آینــد.  ج می شــوند، عاملیــن حــول مجموعــۀ جدیــدی از هنجارهــا و عملکردهــا  کــه  ســازمان ها در زمینــۀ امرقانونــی از کنتــرل خــار هنگامــی 
ــا ایجــاد الگوهــای رفتــاری جدیــد، انتظــارات جامعــه از رفتــار نهــاد اجرایــی دگرگــون خواهــد شــد. درون حکومت هــا، انــواع ســناریوهای بالقــوه،  ب
کــه هــر یــک خصوصیــات متفاوتــی به خــود می گیرنــد. کارکــرد حکومــت می توانــد  ایالت هــای متفــاوت و حتــی وزارتخانه هــای مختلــف وجــود دارنــد 
بــه طــور کامــل دچــار فروپاشــی شــود: ممکــن اســت تنهــا اســمی از حکومــت باقــی بمانــد، امــا عمــًا هیــچ عملکــردی نداشــته باشــد. ممکــن اســت 
کــه در آن، رانت خــواری و تســخیر حکومــت توســط افــراد، امــری  حکومــت بــه حکومتــی مبتنــی بــر بهره بــرداری )extractive state( تبدیــل شــود 
کارگــزاران حکومــت می تواننــد بــه خواســته های جامعــه به عنــوان یــک کل پاســخ دهنــد و اقدامــات خــود را بــر پایــه شــالوده های  متعــارف باشــد. یــا 
هنجاریــن جامعــه به عنــوان یــک کل، بنــا کننــد. بــه گمــان مــا، ســومالی نمونــه ای از ســناریوی نخســت اســت، شــاید هائیتــی نمونــه ای از ســناریوی 

دوم، و بســیاری از کشــورهای جنــوب صحــرای آفریقــا نیــز نمونــه ای از ســناریوی ســوم هســتند.
هــر شکســت، ]دســتیابی بــه[ موفقیــت  در مراحــل بعــدی را بســیار دشــوارتر می کنــد، زیــرا بــه بی اعتمــادی عوامــل داخلــی و خارجــی و بــروز بدگمانــی 
ــِی  ــان فعل ــان کارکن ــد« را در می ــش آی ــه پی ــا چ ــرش »ت ــک نگ ــدی، ی ــای« بع ــام »راه حل ه ــرای اع ــار ب ــد و در انتظ ــن می زن ــهروندان دام ــان ش در می
ــه دنبــال دارد و ایــن امــر منافــع شــخصی قدرتمنــدی را ایجــاد  ــر ایــن، اختال کارکــردی اغلــب فســاد را ب بخش دولتــی به وجــود مــی آورد. عــاوه ب

کــه خواهــان حفــظ وضــع موجــود هســتند. می کنــد 
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آیــا خطــر بارگیــری شــتاب زده و فروپاشــی توانمنــدی حکومــت بــه ایــن معنــا اســت کــه حکومــت بایــد کارکردهــای کمتــری را بــر عهــده بگیــرد؟ آیــا ایــن 
کــه الجــرم به دســت آیــد. بالعکــس،  کــه کمک هــای کمتــری بایــد از جانــب حکومــت به جریــان بیافتــد؟ ایــن نتیجــه ای نیســت  بــدان معنــا اســت 
نقــش حکومــت در کمــک بــه توســعۀ مؤثــر بســیار حیاتــی اســت، بنابرایــن مــا بایــد توانمنــدی حکومــت را همچــون یــک منبــع بی بدیــل یــا حتــی 
کــه بســیار مهــم و راهبــردی هســتند،  کــه توانمنــدی حکومــت بایــد در حوزه هایــی  شــاید شــرط ضــروری توســعه قلمــداد کنیــم. مــا نشــان می دهیــم 

کــه واقعــًا می تــوان انجام شــان داد. اســتفاده شــود و وظایــف بایــد بــه آن چیزهایــی محــدود شــوند 
در حــال حاضــر جامعــۀ بین المللــی بــا انتظــارات بســیار زیــاد از توانمنــدی حکومــت بــرای اهــداف غیرمولــدی نظیــر الــزام بــه گزارش دهــی و تجدیــد 
ســاختار مــداوم ســازمانی، ایــن منبــع گران بهــا را هــدر می دهــد. می تــوان کارکردهــای غیرراهبــردی را بــه بیــرون ]از دایــرۀ حکومــت[ ســپرد و بــرای 

انتقــال آهســته و تدریجــی مســئولیت بــه حکومــت، یــک برنامــۀ راهبــردی را تدویــن نمــود.  
کــه حکومــت بــه صــورت واقع بینانــه می توانــد انجــام دهــد، بــه یــک بحــث حقیقــی نیازمندیــم. وقتــی ممکــن اســت  بــه هــر روی، در مــورد وظایفــی 
ــوان از نقــش حکومــت در ایــن زمینــه کاســت، پــس شــاید ایــن ]مســئله[ ارزش  ــه ای مشــابه، توســط ســایرعوامل اجــرا شــوند و بت وظایــف، به گون
بررســی کردن را داشــته باشــد. همان طــور کــه تومــاس )2009( کــه نقشــی نــه چنــدان بلندپروازانــه بــرای حکومــت مدنظــر دارد، اظهــار می کنــد: »ایــن 
ــاال، بحــث بیشــتر  ــا توانمنــدی ب کــه در حکومت هایــی ب ــوژی نــدارد، ایــن ]مربــوط بــه[ عمل گرایــی اســت«. بدیــن معنــا  ع ربطــی بــه ایدئول موضــو
کــه گاهــی اوقــات ]ایــن بحــث[ وارد جناح بنــدی شــناخته شــدۀ  کــه حکومــت درشــرایط ایــده آل بایــد انجام شــان دهــد،  حــول آن  وظایفــی اســت 
کــه بایــد  کــه آیــا حکومــت می توانــد وظایــف بســیار محــدودی را  چــپ و راســت می شــود. امــا در حکومت هــای شــکننده، مســئلۀ اصلــی ایــن اســت 
کــه ]تحقق شــان[ در درازمــدت جــذاب  انجــام دهــد، انجــام دهــد یــا نــه. محول کــردن نقش هــا و مســئولیت های بیشــتر ]بــه حکومــت[، هرقــدر هــم 

باشــد، احتمــااًل نــه تنهــا فایــده ای نداشــته باشــد، بلکــه آسیب رســان هــم باشــد. 
معضلــی کــه جامعــۀ بین الملــل در حکومت هــای شــکننده و/یــا موقعیت هــای درگیــِر جنــگ بــا آن روبــرو اســت یــک »تبصــرۀ 22«1 اســت. توانمنــدی 
کــم اســت و به وضــوح بایــد تقویــت شــود و بــرای افزایــش توانمنــدی بــه اصاحــات نیــاز اســت. درعین حــال، اعمــال فشــاری بیــش از حــد  دولــت 
کــه بــه جــای پیشــرفت، بــه پســرفت منجــر شــود. ایــن امــر بــه ویــژه در  کنــد  بــرای اصاحــات می توانــد تکاپویــی بیــش از حــد را بــه سیســتم تحمیــل 
مــورد اصاحاتــی صــدق می کنــد کــه مناقشــه آمیز هســتند و بیشــترین »فشــار« را بــر سیســتم وارد می آورنــد. ایــن تلــۀ توانمنــدی ای اســت کــه بســیاری 
از حکومت هــای شــکننده خــود را در آن درمانــده می یابنــد و حضــور جامعــۀ بین المللــی، علی رغــم نّیــات خیرخواهانــه، ناخواســته در ]بــروز[ آن 

نقــش دارد.

کــه در آن، حــل چنــد مشــکل به طــور متقابــل بــه  کــه از رمانــی بــا همیــن نــام، نوشــتۀ جــوزف هلــر اقتبــاس شــده اســت. ایــن اصطــالح بــه وضعــی اشــاره دارد  1.  تبصــرۀ 22 اصطالحــی اســت 
یکدیگــر وابســته هســتند. م   
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4 - آیا راه میانه ای برای برون رفت از تلۀ توانمندی وجود دارد؟

کــدام اســت؟ جامعــۀ بین المللــی بــرای کاهــش خطــر  کــه امــکان رشــِد همــگاِم امرقانونــی و امربالفعــل را می دهــد  پــس میــزان واقع بینانــۀ اصاحاتــی 
تقلیــد همســان بایــد چــه اصولــی را رعایــت کنــد؟ و داللت هــای اخاقــی ایــن طــرز تفکــر در خصــوص توانمنــدی حکومــت چیســت؟

گــر خیال واهــی مضــر باشــد امــا ]ایجــاِد[ تغییــر ضــروری باشــد، آیــا مقــدار مناســبی بــرای اصاحــات وجــود دارد؟ می تــوان وجــود چنیــن میــزاِن  ا
ــت، تعامــات میــان اصاحــات  ــود و احتمــااًل دراین حال ــی متفــاوت خواهــد ب ع اصاحات ــو گرچــه در مــورد هــر کشــور و هــر ن ــرد، ا ک مناســبی را تصــور 
کــه ســازمان در آن قــرار گرفتــه اســت،  بســیار زیــاد خواهــد بــود. بــا توجــه بــه خاصیــت به شــدت بافتــاری ویژگی هــای ســازمانی و محیــط هنجــاری 
کنــد، تاشــی  کــه یــک سیســتم می توانــد بــدون فروپاشــی تحمــل  کشــوری در خصــوص مناســب ترین میــزان فشــاری  تجزیه وتحلیل هــای بینا

ــود. ســودمند نخواهــد ب
ــی  ای  ــار بوم ــا در بافت ــه نهاده ک ــود  ــل ش ــان حاص ــه اطمین ک ــوری  ــت، به ط ــر اس ــرای تغیی ــری ب ــد ارگانیک ت ــه فراین ــِش رو، روی آوردن ب ــا راه پی تنه
ــن  ــاید از بهتری ــه ش ک ــاری،  ــای بافت ــرای راه حل ه ــد. ب ــت می آورن ــارها به دس ــا فش ــه ب ــرای مقابل ــداری الزم را ب ــطه، پای ــن واس ــه  ای ــه ب ک ــد  ــرار دارن ق
ــول  ــرای حص ــد ب ــل بای ــۀ بین المل ــال جامع ــت. درعین ح ــاز اس ــتری نی ــتی بیش ــای سیاس ــه فض ــند، ب ــته باش ــه داش ــی فاصل ــق های بین الملل سرمش
اطمینــان از تحقــق اصاحــات هدفمنــد، ]حصــول اطمینــان[ از اینکــه راه حل هــای بومــی تبدیــل بــه آزادراهــی بــرای تصــرف حکومــت توســط 
ــر درآمدهــا انجامیــده  اســت، میــزان مشــخصی از  ــع عادالنه ت ــه توزی نخبــگان قدرتمنــد نشــده باشــد و نیــز حصــول اطمینــان از اینکــه اصاحــات ب
کــه در  ــر و شــاید غیرخطــی تبدیــل می گــردد  کــه این گونــه مفهوم پــردازی می شــود، بــه فرآینــدی تدریجی ت ِاعمــال فشــار را حفــظ کنــد. توســعه ای 
کش اند. نظام هــای کنونــِی همــکاری بین المللــی، ابزارهــای نظــری ]الزم[ بــرای برخــوردی معنــادار  میانــگاه آن، واقع گرایــی و آرمان گرایــی در کشــا

بــا چنیــن بده بســتان هایی را در اختیــار ندارنــد. 
کــه بســیاری از همــان  کــرده اســت  بــا نظــر بــر ایــن پیش زمینــه، مریلــی گرینــدل )2010 ،2004( مفهــوم حکم رانــی »بــه قــدر کافــی خــوب« را معرفــی 
کــه مــا اینجــا ارائــه می دهیــم در بــر دارد: این کــه حکومت هــا به واقــع نمی تواننــد یک مرتبــه بــه کمــال دســت یابنــد و بــرای  مفاهیــم اساســی ای را 
کــه یــک نظــام بین المللــی بــا حکومت هایــی در  پیشــرفت بایــد روی گام هــای تدریجــی حســاب کننــد. یــک مســئلۀ بســیار اساســی، تمایلــی اســت 
مراحــل بســیار متفــاوت ]توســعه[ )و شــاید در مســیرهایی متفــاوت بــرای دســتیابی بــه کارکــردی یکســان(، بــرای پذیــرش )نســبتًا طوالنی مــدت( 
کمــال اســت، دارد. چنیــن حکومتــی ممکــن اســت به واقــع از توانمنــدی زیــادی  کــه بــه دور از  انــواع متفــاوت حکم رانــی و نوعــی از حکم رانــی 
برخــوردار باشــد، امــا ویژگی هایــی را نمایــش دهــد کــه احتمــااًل نــزد بســیاری از عوامــل قدرتمنــد خارجــی، در تضــاد بــا نظام هــای »مــدرن« حکم رانــی 
کــه مــا بــرای  باشــند. جامعــۀ بین المللــی تــا چــه حــد حاضــر اســت نظام هــای حکم رانــی متفــاوت بــا نظام هــای خــود را بپذیــرد؟ حداقــل شــروطی 
کــه  بــا تمرکــز بــر امرقانونــی و تظاهــر  کار ایــن اســت  کافــی خــوب«1 در نظــر می گیریــم، چــه هســتند؟ ســاده ترین  یــک نظــام حکومتــی »بــه قــدر 
گــذرا و کوتاه مــدت اســت، گسســتگی میــان نظام هــای حکم رانــی آن  بــه اینکــه امربالفعــل انحــراف یــا آســیبی بیــش نیســت و صرفــًا پدیــده ای 
ــا در مــورد هائیتــی، صدهــا ســال( از عمــر بســیاری از  ــا 60 ســال )ی ــه 50 ت ک ــا از آن جایــی  ــم. ام عوامــل خارجــی و حکومت هــای شــکننده را بپذیری

ــت. ــاع اس ــل دف ــش غیرقاب ــدگاه بیش ازپی ــن دی ــذرد، ای ــتقل می گ ــی مس ــوان حکومت های ــه عن ــکننده ب ــای ش حکومت ه
ــا رجعتــی پیوســته بــه درون درگیــری و خشــونت، بــرای مدت زمانــی طوالنــی در شــرایط شــکنندگی  کــه کشــورها می تواننــد، اغلــب ب واضــح اســت 
کــه برخــی از کشــورها، از ]شــرایط[ درگیــری و شــکنندگی بــه دوره هــای طوالنــی پیشــرفت ســریع، تقویــت  باقــی بماننــد. امــا همچنیــن واضــح اســت 

گــذر می کننــد.  ــرای شهروندان شــان  توانمنــدی حکومــت و افزایــش رفــاه ب
کننــد،  کمــک  راه حل هــا  ]یافتــن[  بــه  کــه چگونــه می تواننــد  اســت  ایــن  دارنــد  را  توســعه  در  کــه قصــد مشــارکت  عامــان خارجــی  پرســش 
کــه بــه عقیــدۀ مــا، نیازمنــد انطباق یافتــن بــا بافتــار و شــرایط محلــی هســتند. کمــک بــه یافتــن راه حل  هــا دشــوار اســت زیــرا طراحــی  راه حل هایــی 
گــر نگوییــم »بســیار مــدرن«  کمک هــای بین المللــی و مشــوق های اصلــِی کارکنــان ســازمان های عمــدۀ توســعه، تمامــًا بــر مکانیســم های مــدرِن )ا
)اســکات2004(( پاســخ گویی در کشــورهای میزبــان یــا دفاتــر نمایندگــِی چندجانبــه مبتنــی اســت. ایــن امــر میــان تمایــل بــه اقدامــاِت به تفصیــل 
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»برنامه ریــزی شــده« درجهــت پیشــبرد دســتورالعمل های پیشــینی توســعه )ماننــد دســتورالعمل های 1PRSP یــا MDG2( ]از یــک ســو[ و لــزوم 
توجــه بــه شــرایِط خــاِص محلــی، ضــرورت مواجهــه بــا توانمنــدی محــدود در پیشــبرِد دســتورالعمل ها و وجــود معاهــدات سیاســی پیچیــده در مراحــل 
انتقالــی ]از ســوی دیگــر[ تعــارض ایجــاد می کنــد. آن هــا عمومــًا علیــه ابتــکار بومــی و مشــارکِت بافتــاری هم پیمــان می شــوند و به راحتــی می تواننــد 
کــه عوامــل خارجــی بــه موجــب منطــق ســازمانی درونی شــان و  کشــورها را بــه ســوی »تقلیــد همســان« و »بارگیــری شــتابزده« ســوق دهنــد، چرا

ــرای تغییــرات[ دســت می زننــد.  ــاد و بســیار ســریع ]ب ــه وارد آوردن فشــار بســیار زی فشــارهای سیاســی داخلــی، ب
زمان بنــدی، ترتیب گــذاری و اولویت بنــدِی اصاحــات و ایجــاد مبنــای اعتمــادی میــان حکومِت ملــی و اهدا گــران کمک هــای مالــی بین المللــی و 
همچنیــن میــان حکومِت ملــی و شــهروندانش ضــروری اســت. کارشناســان توســعه و کارکنــان دولتــِی محلــی، درصــورت مجهــز بــودن بــه ابزارهــای 
کــه هــم از درجــۀ بــاالی تناســب اجتماعــی برخــوردار  نظــری بهتــر، قــادر خواهنــد بــود بــه توســعۀ هم زمــان سیاســت ها و برنامه هایــی مبــادرت ورزنــد 

باشــند و هــم امــکان زیــادی بــرای قــراردادن کشــور در مســیر توســعۀ پایــداِر بلندمــدت داشــته باشــند.
 نهادهــای بــزرگ توســعه می بایســت مشــوق های نهــادی خــود را تغییــر دهنــد و بــرای پیشــرفت بومــی و ارگانیــک راه حل هــای سیاســِی نهفتــه 
 de( ــی ــد به جــای خروجی هــای قانون در بوم شناســی کشــور، فضــای بیشــتری را فراهــم کننــد. توجــه سیســتم های ســنجِش عملکــرِد نهادهــا بای
کــه تبایــن میــان امرقانونــی و  jure outputs(، بــر نتایــج بالفعــل متمرکــز باشــد، و همچنیــن ایــن سیســتم ها بایــد از ســازوکارهایی برخــوردار باشــند 
امربالفعــل را تشــخیص دهنــد. نظــارت بــر نتایــج بایــد بــه عنــوان ابــزاری بــرای یادگیــری مــداوم و بهبــوِد طراحــی برنامــه و نیــز ]یافتــن[ راه حل هــای 
کــه به منظــور ایجــاد فضایــی بــرای انطباق پذیــری و تعدیل یابــی  مــداوم، طراحــی برنامه هــا بایــد بــا  سیاســی اســتفاده شــود. ایــن بــدان معنــا اســت 

درجــۀ باالیــی از انعطاف پذیــری صــورت گیــرد.

کاهش فقر«. م 1.   »گزارش راهبرد 
2.  »اهـداف توسـعۀ هـزاره«. م
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5- یک راه میانه

ــت.  ــوده اس ــی ب ــریع تجددگرای ــرش س ــف پذی ــه مخال ک ــت،  ــته اس ــود داش ــعه وج ــارۀ توس ــری درب ــت دیگ ــزرگ«، روای ــعۀ ب ــل »توس ــه در مقاب همیش
اصــواًل »توســعۀ کوچــک« )فرصــت دادن بــه راه حل هــای پایــداِر از پاییــن بــه بــاال، در جهــت تکویــِن فرآیند هــای محلــی( قابــل تحســین اســت، امــا 
کــه ناشــی از »توســعۀ  گــر توســعۀ کوچــک، همــواره بخواهــد کوچــک بمانــد، دیگــر ناچیــز خواهــد مانــد. تعــداد بســیار کمــی از موفقیت هــای محلــی  ا
کوچــک« بوده انــد، بــه تغییــرات وســیع سیســتماتیک انجامیده انــد. بنابرایــن درحالی کــه تامیــن اعتبــار در ســطح خــرد موفقیت هایــی را بــه دنبــال 
ــادی  ــی« زی ح هــای »توســعۀ محل گرچــه طر ــی نینجامیــده  اســت. ا ــه تحــول نظام هــای مال ــز ب داشــته اســت، امــا حتــی در موفق تریــن کشــورها نی
گرچــه پروژه هــا  ح هــا  بــه نــدرت حکمرانــی محلــی را متحــول ســاخته اند. ا کــه امــکان کنتــرل محلــی بودجــه را میســر کرده انــد، امــا ایــن طر بوده انــد 
کــه امــکان »مشــارکت« یــا »توانمندســازی« را فراهــم ســاخته اند، امــا ایــن مــوارد اغلــب در ســطح ویژگی هــای خــاص  یــا برنامه هــای زیــادی بوده انــد 

پــروژه باقــی می ماننــد و در رواِل معمــوِل فعالیت هــا در آن ناحیــه تغییــری ایجــاد نمی کننــد.
غ از اینکــه حکومــت تــا چــه حــد شــکننده یــا شــرایط  خطــر ترویــِج توســعۀ »کوچــک«، ریســک »نــوآوری حبابــی« اســت. یعنــی در هــر کشــوری، فــار
کــه در حــال ایجــاد تغییرنــد و  کــه فعــال هســتند، افــرادی  چــه قــدر آشــفته باشــد، می تــوان موفقیت هایــی را نشــان داد؛ بــرای مثــال: پروژه هایــی 
گــر یــک ســال بعــد بــه آن کشــور نــگاه کنیــد، درمی یابیــد که شــماری از دســت آوردهای  پیشــرفت های به وجــود آمــده در برخــی از ابعــاد. بــا ایــن حــال، ا
کــه وقتــی  کــی از ایــن اســت  پیشــین از میــان رفته انــد و ســال بعــد، بــاز شــمار دیگــری از دســت آوردها از دســت می رونــد. اســتعارۀ »حبــاب« حا
ــا« بــه نظــر خواهــد رســید. امــا  ــادی ایجــاد خواهــد شــد و از ایــن رو بســیار »پوی نوشــابه ای را در لیوانــی می ریزیــم، در ســطح نوشــابه حباب هــای زی
حباب هــای ایجــاد شــده، نــه گویــای وضــع آینــدۀ مایــع بلکــه صرفــًا تغّیراتــی گــذرا هســتند. توســعۀ »کوچــک« غالبــًا متکــی بــه شــکل گیری یــک منبــع 
کــه می تواننــد موفقیت آفریــن باشــند امــا لزومــًا در ابعــاد وســیع  گــروه کوچکــی از افــراد متعهــد اســت، ویژگی هایــی  مالــی، یــا رهبــری بــا فراســت، یــا 

قابــل  تکــرار نیســتند. از ایــن رو، تأثیــرات ســاختاری یــا تحول آفریــن توســعۀ کوچــک، غالبــًا بســیار ناچیــز اســت.  
هریــک از انــواع توســعۀ بــزرگ و کوچــک می تواننــد وظایــف خاصــی را بــه خوبــی انجــام  دهنــد، امــا همچنیــن می تواننــد  توســعۀ طوالنی مــدت را دچــار 
رکــود کننــد1. آیــا »راه میانــه ای« وجــود دارد کــه عناصــر مفیــد توســعۀ بــزرگ )ابعــاد، دامنــه، ســرعت( را بــا مزایــای توســعۀ کوچــک )انعطاف پذیــری، 
کلــی  کــه تنهــا می توانیــم رئــوس  کنــون در بخــش ماقبــل آخــر از یــک مقالــۀ بســیار طوالنــی، واضــح اســت  نــوآوری، انطباق پذیــری( درهم آمیــزد؟ ا

آن را ترســیم کنیــم. 
کــه نشــان دهندۀ خطــر تقلیــد همســان اســت و در آن، یــک سیســتم ممکــن اســت در »ســمت چــپ« شــکل گرفتــار شــود،  بــه شــکل 2 بازمی گردیــم 
کــه بتوانــد بــه  صــورت یک جانبــه بــه پویایــی دســت یابــد.  کــه عناصــر سیســتم یکدیگــر را تشــدید می کننــد و بــرای یــک عامــل دشــوار اســت  جایــی 

از ایــن رو اهــداف سیســتم عبارت  انــد  از: 
سیستم های باز، که امکان یادگیری بوم شناختی، و نه صرفًا سازمانی، را فراهم می کنند.  ●
فشار در راستای عملکرد، همراه با ارزیابی نوینی درخصوص کارکرد.  ●
سازمان ها به  واسطۀ موفقیت های اثبات شده مشروعیت یابند.  ●
رهبران بر ارزش آفرینی عمومی متمرکز شوند.  ●
کنش نشان دهند.  ● کارکنان خط مقدم این اختیار را داشته باشند که با انعطاف پذیری مشتاقانه وا

کــه اقدامــات آنهــا معمــواًل بــه صــورت برنامه ریــزی شــده یــا در پروژه هــای مجــزای  مشــکل عوامــل خارجــِی گرایــِش جریــان اصلــی توســعه ایــن اســت 
کــه فعالیت هــا بایــد  ــا حکومتــی شــکننده ایــن اســت  )بــزرگ( ســازماندهی می شــوند. مشــکل بنیــادی عامــان خارجــی بــرای طراحــی همــکاری ب

کیــد دارنــد و بافتــار خــاص آن هــا طراحــی ســازمان های موثــر بــرای توســعه  کــه بــر اهمیــت نــوآوری بومــی تا 1.  رهیافــت مــا در سرتاســر ایــن مقالــه هم راســتا اســت بــا چندیــن مقالــۀ اخیــری 
کافــی خــوب«؛ ون  ِد وال )2007(، »راه هایــی از جانــب  گرینــدل )2010 ،2004(، »حکومت هــای به قــدر  اســت. ازایــن میــان بنگریــد بــه راندینلــی )1993(، »پروژه هــا بــه مثابــۀ تجربه هــا«؛ 
ک )2009( دربــارۀ اهمیــت »منازعــات خــوب« بــرای اصالحــات سیاســی و حقوقــی، و ِلــوی و فوکویامــا  ســلطۀ موروثــی جدیــد«؛ روردریــک )2008(، »دومیــن نهاد هــای برتــر«؛ آدلــر، ســیج و ولــکا

)2010( دربــارۀ »حکم رانــی بــه انــدازه«.
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بتواننــد هــم بــه سیســتم های )بســیار( مــدرِن عامــل خارجــی و هــم بــه بافتــار محلــی در یــک حکومــت شــکننده »متصــل« شــوند. ممکــن اســت در 
کــه ولتــاژ بــرق در کشــورهای مختلــف، متفــاوت  اینجــا دو تشــبیه کمک کننــده باشــند. هــر شــخص در ســفر خارجــی بــا ایــن مشــکل مواجــه می شــود 
اســت. اتصــال مســتقیم دســتگاهی 110 ولتــی بــه بــرق 220 ولــت، دســتگاه را منفجــر می کنــد، بنابرایــن بایــد دســتگاهی میانجــی  وجــود داشــته باشــد 
کــه دندانه هایــی  خ دنده هایــی اســت  ــت برســاند. تشــبیه دیگــر چر ــرق 110 ول ــه دســتگاه مقصــد، ب ــت را از منبــع بگیــرد و ب ــرق 220ول ــد ب ــه بتوان ک
خ دنــده بــا اندازه هــای بســیار متفــاوت بــه یکدیگــر  بــا اندازه هــای بســیار متفــاوت )دندانــه در هــر اینــچ( دارنــد. متصل کــردن بی واســطۀ دو چر
کــه  خ دنــده ای میانجــی  نیــاز اســت  می توانــد صــدای مهیبــی را ایجــاد کنــد و هیــچ انتقــال و هیــچ نیرویــی واقعــی را موجــب نشــود. بــاز هــم بــه چر

خ دنــدۀ ریــز و درشــت درگیــر شــود. بتوانــد بــا هــر دو چر
ــت  ــک فعالی ــر ی ــام عناص ــه در تم ــه کار رفت ــِط ب ــک و متوس ــزرگ، کوچ ــاالت ب ــروژه در ح ــه/ پ ــِی برنام ــِق طراح ــان دهندۀ منط ــداول 7، 8 و 9، نش ج
اســت. بــه ایــن معنــی کــه هــر فعالیتــی بایــد هــم دربردارنــدۀ »نظریــۀ تغییــر« و هــم »برنامــۀ اجــرا« باشــد. نظریــۀ تغییــر صرفــًا بیانــی از روابــط عّلــی میان 
کــه از اقدامــات پــروژه/ برنامــه در راســتای کســب نتایــج مطلــوب حاصــل شــده اند. ایــن نظریــه بــه پرســش »چــرا؟« پاســخ  کنش هــا و نتایجــی اســت 
ــه  ــز باشــد: چگون ــه؟« نی می دهــد: چــرا ایــن فعالیت هــای خــاص؟ امــا یــک پــروژه/ برنامــه می بایســت شــامل پرســش های »چــه  چیــز؟« و »چگون
ــاِر نهــادی و سیاســِی  ــه واســطۀ الزامــاِت بافت ــًا در ســازمان ها، پرســش های »چه چیــز« و »چگونــه« ب ایــن فعالیت هــا پشــتیبانی خواهنــد شــد؟ غالب
خــود ســازمان ها از پیــش مشــخص می شــوند و ســپس در رابطــه بــا پرســِش »چرایــی« مهندســِی معکــوس انجــام می شــود. بدین ترتیــب، شایســته 
کــه »آنچــه« )what( عاملــی خارجــی به راحتــی توانمنــدی انجــام آن را دارد )بــه عنــوان مثــال تأمیــن منابــع مالــی بــرای حکومت هــا، تولیــد  اســت 
ــرای  ــکننده ب ــی ش ــه حکومت ــوان ب ــه می ت ــه چگون ــارۀ اینک ــرش درب ــِر قابل پذی ــۀ تغیی ــک نظری ــق در درون ی ــور دقی ــراد( به ط ــوزش اف ــاج، آم مایحت

گیــرد.  کــرد، جــای  خــروج از شــکنندگی کمــک 
گــر ســازمان قصــد تخصیــص منابــع  بــه عنــوان مثــال، جــدول 7 بــا پاســخ گویی در قبــال امانــت )Fiduciary Accountability(  آغــاز می شــود: ا
کــه ایــن منابــع بــه طــور دقیــق محاســبه شــوند. ایــن  )از قبیــل پــول، کارکنــان و کاالهــا )مثــًا غــذا و دارو(( را داشــته باشــد، آن گاه الزامــی اســت 
کــرد. بــه عنــوان مثــال، آســان تر  گــر تحکمــی را ایجــاد نکنــد، ]دســت کم[ فشــارهایی را بــرای تأثیــر بــر شــکل ســاختاِر فعالیــت ایجــاد خواهــد  هــدف، ا
کــه چــه چیــزی بایــد در تمــام طــول پــروژه تــدارک دیــده شــود. ایــن بــدان معنــی اســت  کنــد  گــر طراحــی پــروژه بتوانــد دقیقــًا مشــخص  خواهــد بــود ا
ــا »نــوآوری« تأثیــر می گــذارد.  ــا حــد زیــادی ازپیــش تثبیت شــده باشــد. ایــن بــه نوبــۀ خــود بــر چگونگــی مواجهــۀ پــروژه ب کــه طراحــی پــروژه بایــد ت
گــر »نوآوری هــا«، فنــی  کــرد؟ ا کــه ســال ها پیــش نهایــی شــده اســت، ســازگار  چگونــه می تــوان نــوآوری را بــا یــک برنامــۀ تــدارک و تخصیــص ]منابــع[ 
کار ]مــورد نیــاز[ در اجــرای پــروژه، بــرآورد نــوآورِی شناسایی شــده اســت. غایــِت فرآینــد،  و به لحــاظ لجســتیکی تطبیق پذیــر باشــند، آن گاه تنهــا 
گیــرد. بــه ایــن  کــرده باشــیم، آنــگاه پاســخ گویی بایــد پیــش از هرچیــز مــورد محاســبه قــرار  گــر بــا محاســبه گری آغــاز  کلــِی پــروژه اســت. ا پاســخ گویِی 
ِح پــروژۀ )و برنامــۀ تــدارکاِت(  ــا او اســت، نمی توانــد همزمــان، هــم در زمینــۀ ارائــۀ یــک طــر کــه مســئولیت اجــرای برنامه/پــروژه ب کــه کســی  معنــا 
کنــد )کــه تقریبــًا ایــن اتفــاق در بافتــار یــک حکومــت  گــر در طــول دورۀ اجــرا شــرایط تغییــر  تثبیــت شــده و هــم در زمینــۀ نتایــج پاســخ گو باشــد. ا
خ می دهــد(، نمی تــوان مدیــر پروژه/برنامــه را در قبــال اشــتباه از آب  درآمــدن »تئــوری تغییــر« پاســخ گو دانســت، امــا می تــوان او  شــکننده، اصــواًل ر

ــی پاســخ گو دانســت.  را در مــورد تطبیــق1 امان

کارگــزاری، بانــک یــا موسســه مالــی اســت و وظیفــۀ اداره انطبــاق در ایــن شــرکت ها و موسســات، تطابــق  Compliance  .1، تطبیــق بــه معنــی انطبــاق بــا الزامــات اعــالم  شــده در یــک شــرکت 
دادن مجموعــه بــا تمــام قوانیــن و مقــررات خارجــی و داخلــی اســت.
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جدول 8: خطرات توسعۀ بزرگ: موفقیت در تخصیص ]منابع[ بدون تأثیر )یا تاثیر مخرب( بر توانمندسازی حکومت های شکننده 

عناصر طراحی پروژه/ برنامه/ 
توسعۀ بزرگ )برای مثال پروژه های بانک جهانی( فعالیت

بزرگمقیاس

ردیابی دقیق منابع درون نظام های مدرن، تا حد معامالت فردی.پاسخ گویی در قبال امانت

تمام برنامه ها در زمان شروع پروژه، از قبل، تعیین شده اند.طراحی

فنی، مقرون به صرفه، تطبیق پذیر به لحاظ لجستیکینوآوری ایده آل

شفاف، سلسله مراتبی، شخصیرهبری

یادگیری نظام، اشاعۀ نظام مند 
یادگیری از باال به پایینی که به واسطۀ سازمان الزامی گشته است »متخصصان یاد می گیرند، کارکنان خط مقدم اجرا می کنند«.نوآوری ها

با محوریت اجرا )نحوۀ تکمیل فرم ها( یا فنی )توانمندی فردی(آموزش و توانمند سازی

نظارت و ندرتًا ارزیابی big e 2، حلقه های بازخورد طوالنی )آموختن دروس(طرز یادگیری در سازمان ها

به لحاظ سلسله مراتب، مسئولیت موفقیت پروژه بر عهدۀ »رهبران« آن است: تخصیص منابع مطابق با رضایت. پاسخگویی کلی در قبال عملکرد ها

کــه اجــازه دهیــم امــر محلــی بــا تاشــی ســودمند  خطــرات توســعۀ »کوچــک« متفــاوت اســت. ایــدۀ محــرک، رجحــان دادن بــه ایــن اندیشــه اســت 
ــۀ یــک  ــه مثاب ــده آل را )ب ــوآوری ای ــد. ایــن امــر، ن ــی باقــی بمان ــا تحمیــل هزینه هــای طراحــی( محل ــع خارجــی و/ی ــدار )در عــوض کمبــود مناب و پای
ایــده یــا مطالبــۀ محلــِی ایجادشــده و/یــا اقتباس شــده( در صــدر قــرار می دهــد. بــا در اولویــت قرارگرفتــن نــوآوری ایــده آل، بســیاری از دیگــر عناصــِر 
گــر هــدف انجــام  کار را بســیار دشــوار می کنــد. یکــی از آن هــا ارزیابــی عملکــرد اســت. ا طراحــِی فعالیت هــا به دنبــال می آینــد. ایــن مســئله، انجــام دو 
کار انجــام شــده اســت یــا نــه )و  کــه برخــی از محله هــای کوچــک تــا حــد زیــادی خواســتار آن هســتند، قضــاوت در مــورد اینکــه آیــا ایــن  کاری باشــد 
کار را انجــام دهــد. مســئلۀ دیگــر  کــه ایــن فرآینــد خــود قــرار بــود ایــن  کار بــوده اســت یــا نــه(، دشــوار اســت1، چرا کار واقعــًا مهم تریــن  اینکــه آیــا ایــن 
گــر کســی در فضایــی محلــی بــه موفقیتــی دســت یابــد، معلــوم نیســت کــه کــدام یــک از عناصــر پروســۀ انجــام  مقیاس پذیــری اســت، چنان کــه حتــی ا
کــه نمی تــوان  شــده، قابــل تکــرار اســت )و اغلــب دلیــل موفقیــت، اضطــرار محلــی یــا رهبــری موجــود یــا ویژگی هــای تکرارناپذیــر اجتماعــی هســتند 

آن هــا را تکــرار نمــود(.

جدول 9: خطرات توسعۀ کوچک: موفقیت محلی بدون مقیاس پذیری

توسعۀ کوچکعناصر طراحِی پروژه/ برنامه/ فعالیت

محلی، موردی، مختص به بافتارنوآوری مطلوب

کوچکمقیاس

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

تسهیل گری کنش »از پایین به باال«رهبری

1.  زیــرا بــرای منافــع نخبــگاِن محلــی، هنــگام تصمیم گیری هــا، ایجــاد انحــراف در مشــارکت »جامعــه« غالبــًا آســان تر اســت. بــرای مثــال، بررســی راو و ایبانــز در ســال )2005( از صندوق هــای 
کــه توســط شــهروندان تشــخیص داده  کــه ســرمایه گذاری های بالفعــل بیشــتر از اینکــه بــا مشــکالتی  ســرمایه گذاری اجتماعــِی »مشــارکتی« و »جامعه محــور« در جامائیــکا نشــان می دهــد 

می شــوند هم راســتا باشــند، عمومــًا بــا اولویت هــای نخبــگان محلــی هم راســتایند.

حکومت های شکننده:  درمانده در تلۀ توانمندسازی؟ 38



توسعۀ کوچکعناصر طراحِی پروژه/ برنامه/ فعالیت

متمرکز بر مشارکت فردیآموزش و توانمند سازی

نظارت بر فرآیندهاطرز یادگیری برای سازمان ها

همۀ فرآیند رو پایین استپاسخ گویی در قبال امانت

یادگیری نظام، گسترش نظام مند 
یادگیری در محل، در هر جایگاهی، فقط انتشار شدت فرآیند نوآوری ها

که تصمیم گیری چه در مورد ورودی و چه در قالب »اهداف«، نمی تواند از پیش )یا به طور کلی( انجام شودپاسخگویی کلی در قبال عملکرد ها انتشار، چرا

کلیــدِی محلــی )ماننــد  کــه در مقیــاس وســیعی گســترده می شــود، کانال هــای جایگزینــی را بــرای انجــام وظایــف  گاهــی »توســعۀ کوچــک«، آن گاه 
تأمیــن آب و مراقبت هــای بهداشــتی( ایجــاد می کنــد. برخــی از انــواع کمک هــا، به شــیوه ای »لولــه بخــاری شــکل1« و بــا عبــور از تمــام ســاختارهای 
ــا  ــتفادۀ آن ه ــوۀ اس ــر نح ــت ب ــوی حکوم ــی از س ــه نظارت ــه هیچ گون ک ــد  ــاد می کنن ــاال« را ایج ــه ب ــن ب ــن و از پایی ــه پایی ــاال ب ــی »از ب ــی، رهیافت حکومت

صــورت نمی گیــرد. گرچــه ایــن رهیافــت تدبیــری جالب توجــه اســت، امــا لزومــًا بــه توانمندســازی حکومــت منجــر نمی شــود.
پرسشــی کــه وجــود دارد )کــه البتــه پرسشــی بــدون پاســخ مشــخص اســت( ایــن اســت کــه آیــا »راه میانــه ای« وجــود دارد کــه هــم مزایــای  مقیاس پذیر 
بــودن و تأثیــر نظام منــد را داشــته باشــد و هــم از مزیــت انعطاف پذیــری برخــوردار باشــد؟ چالــش، یافتــِن یــک طراحــِی برنامــه/ پــروژه/ فعالیــت اســت 
ــرایط  ــا ش ــه ب ک ــاخه ای«  ــم »دوش ــرد و ه ک ــل  ــی متص ــش عموم ــدرِن بخ ــًا م ــازمان کام ــک س ــه ی ــوان ب ــه بت ک ــد  ــاخه ای« باش ــم دارای »دوش ــه ه ک
کــه اقدامــات اخیــِر  تغییرپذیــر یــک حکومــت شــکننده انطبــاق یابــد و بــرای آن مفیــد باشــد. حتــی بــا وجــود منابــع عظیــم در دســترس، بهتــر اســت 
عامــان خارجــی )هــم به لحــاظ امنیتــی و هــم توســعه  گرایانه( را در محیــط حکومت هــای شــکننده ای نظیــر افغانســتان، تیمــور شــرقی، ســومالی، 
کار در بســیاری از  کــه بــا  کار آســان بــود، چــرا تمــام افــراد بســیار متعهــد، مســتعد و توانمنــدی  گــر ایــن  کنیــم. ا نپــال، عــراق و هائیتــی متوقــف 

ــل شــده اند؟ ــه موفقیت هــای نیم بنــدی نائ ــًا[ ب ــد، ]صرف ــه موفقیــت در ایــن کشــورها کرده ان ســازمان ها، خــود را وقــف دســتیابی ب
کــه نتایــج بیانگــر توانمنــدی سیســتم هســتند( می توانــد نقطــۀ شــروعی بــرای یــک  بهبــود بخشــیدن بــه پاســخگویی درخصــوص نتایــج )آن جایــی 
ــا مراقبت هــای  کــودکان در مدرســه ی ــه« باشــد. خطــر انتظــار پاســخگویی درخصــوص »نتیجــه« )وقتــی منظــور از نتایــج شــمار  رهیافــِت »راه میان
ــج در یــک  ــه نتای ــر نگوییــم تنهــا راه( دســت یابی ســریع ب گ ــه آســان ترین راِه )ا ک ــا چاه هــای حفاری شــده باشــد( ایــن اســت  بهداشــتی ارائه شــده ی
ج کشــور و چــه از ســایر بخش هــای حکومــت(  محیــط شــکننده، مجــزا نمــودن فعالیــت از سیســتم های موجــود و وارد کــردن توانمنــدی )چــه از خــار
کــه رو بــه ســوی نتایــج دارنــد و نه تنهــا بــرای نتایــج و خروجی هــای مســتقیم میــزان تعییــن  اســت. بنابرایــن، بــه ترکیبــی از اهدافــی احتیــاج داریــم 

کــه چگونــه سیســتم قــادر بــه تــداوم ارائــۀ آن  خروجی هــا و نتایــج در آینــده خواهــد بــود. می کننــد، بلکــه همچنیــن بیــان می کننــد 
کــه نه تنهــا نتایــج ملمــوس بلکــه شــاخص های توانمنــدی را نیــز  یــک رویکــرد در ایــن زمینــه، تعریــف هنجارهــا و اســتانداردهای عملکــردی اســت 
شــامل شــوند. گفتــن ایــن حــرف آســان تر از عمــل بــه آن اســت، زیــرا هرگونــه تبییــن »اســتانداردها«، بــا خطــر دامــن زدن بــه تقلیــِد همســان همــراه 
کــه  معنــی و مــراد از ]طراحــی[ آن هــا، انعطاف پذیــر بــودن بــرای هدایــت رونــد اصاحــاِت بوم گرایانــه اســت، ممکــن  اســت. حتــی اســتانداردهایی 

گانــه تبدیــل شــوند و بــرای دســتیابی بــه آن هــا تــاش شــود. اســت صرفــًا بــه هدفــی جدا
ماهیــت یــک راِه  میانــه، تعییــن میــزان عملکــرِد سیســتم و تنظیــم اهــداف واقع بینانــه در جهــت دســتیابی بــه آن عملکــرد اســت و پــس از آن، میــدان 
کم  دادِن هرچــه بیشــتر بــه خودمختــاری و انعطاف پذیــری محلــی، بــرای دســتیابی بــه آن اهــداف. ایــن بــا »تئــوری تغییــِر« بی چــون  و چــرا، دســتِ 

ســه تفــاوت کلیــدی دارد کــه شــایان ذکرانــد.

کــه بــرای حــل مشــکلی فــوری، بــدون توجــه بــه پیوســتگی یــا ســازگاری بــا سیســتم ها و روش هــای دیگــر  1. 1 »لولــه بخــاری شــکل« اصطالحــی اســت در توصیــف یــک سیســتم یــا یــک روش 
در آینــده طراحــی شــده اســت. م
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گرچــه ایــن می توانــد پنداشــت درخــوری از  نخســت، اغلــب پنداشــِت »رهبــر« بــر شناســایی یــک »قهرمــان اصاحــات« تمرکــز دارد. بــا ایــن حــال، ا
انگیــزۀ اولیــه باشــد، امــا بــرای یــک رهبــر واحــد اجــرای ]سیاســت ها[ دشــوارتر اســت، و نهادی ســازی توانمنــدی )به واســطۀ تضــاد پنداشــت میــان 
کــه رهبــرِی اصاحــات یــک امــر جمعــی اســت )اغلــب  کیــد رهیافــت »راه میانــه« بــر ایــن اســت  رهبــری و نهادی ســازی( اغلــب غیرممکــن اســت. تا
ــات  ــارۀ اصاح ــر درب ــات اخی ــد(. مطالع ــای مختلــف حضــور دارن ــه، در جایگاه ه ــا تعهــد و موافقتــی بی طرفان ــه ب ک ــود  ــراد متعــددی می ش ــامل اف ش
کــه »رهبــر« اصاحــات چــه کســی اســت، طیــف وســیعی از افــراد  کــه زمانــی  کــه از افــراد دخیــل در اجــرای اصاحــات پرســیده شــد  نشــان می دهنــد 
کــه افــراد زیــادی نســبت بــه موفقیــت ]اصاحــات[  مختلــف شناســایی شــدند )انــدروز، 2010(. فعالیت هــا بایــد به قــدری انعطاف پذیــر باشــند 

کلــی هســتند.  کــه دســت کم »رهبــِر« برخــی از اجــزای کوششــی  احســاس تعهــد کننــد و نیــز احســاس کننــد 
دوم، هــر دو پنداشــت »یادگیــری« و »آمــوزش« متفــاوت هســتند. آمــوزش مربــوط بــه توانمندســازی ســاختاری یــا ســازمانی اســت و لزومًا بــا توانمندی 
عامــان منفــرد ارتباطــی نــدارد. »یادگیــری« بایــد بتوانــد در ابعــاد وســیعی از طریــق شــبکه ها اشــاعه یابــد، نــه اینکــه ابتــدا در یــک نقطــه متمرکــز شــود 
و ســپس »انتشــار یابــد«. در نهایــت، بــه مــوازات اینکــه افــراد یــاد می گیرنــد چگونــه بــه اهــداف دســت  یابنــد، دانــش کاربــردی، بــه صــورت جمعــی 

درون ســازمان تولیــد می شــود. 

جدول 10: راهی میانه برای فعالیت های حمایت شدۀ خارجی در حکومت های شکننده و حکومت هایی با توانمندی ضعیف

پاسخگویی مبنی بر نتایج و ]میزان[ توانمندی )و نه ورودی ها و خروجی ها که می توانند از داخل تعیین شوند( پاسخگویی کلی در قبال عملکرد ها

سیستمی و پیمانه ای، باز، اما دارای نقاط تحریک اصلی جهت کوچک و بزرگ کردن مقیاس، اعتبارسنجی نزاعطراحی

بزرگ، قابل تغییرمقیاس

شبکه ای، چندقطبی، ایجاد »تحرک« بدون جهت دهیرهبری

تحول آفرین، مقیاس پذیر با فرآیندهای جاسازی شدهنوآوری ایده آل

MeE )حلقه های بازخورد مداوم، دانش تولیدیافته به شکل جمعی(طرز یادگیری در سازمان ها

ک گذاری تجربهآموزش و توانمند سازی ایجاد تعهد نسبت به جنبش، اشترا

یادگیری سیستم، انتشار نظام مند 
ارائه دهندگان یا مولفه های مختلف پروژه بر اساس ارزیابی عملکردی موفقیت شان قرارداد می بندند یا گسترش می یابند.نوآوری ها

پاسخگویی در قبال امانت میانجی گرانه و تا سطحی کاماًل مدرن است و از پایین پردازش می شودمسئولیت امانت داری

ــه  ــد. ازآنجایی ک ــت باش ــال امان ــخگویی در قب ــاله پاس ــه مس ــیدگی ب ــه«، رس ــه »راه میان ــتیابی ب ــرای دس ــکل ب ــیار مش ــئلۀ بس ــا مس ــاید تنه ــوم، ش س
حکومت هــای شــکنندۀ بــا توانمنــدی انــدک، غالبــًا سیســتم های حســابداری بســیار ضعیفــی دارنــد، خطــرات احتمالــی ]بــروز[ »فســاد«، ایــن الــزام را 
کــه تابــع رویه هــای دیکتــه شــده توســط عامــل خارجــی )بــه عنــوان  کــه ســازوکار های تخصیــص بودجــه و پرداختــی طراحــی شــوند  ایجــاد می کننــد 
ع دو خطــر را به همــراه دارد: ممانعــت از انعطاف پذیــری کافــی، و آشــفتگی در حســابداری و پاســخگویی.  مثــال بانــک جهانــی( هســتند. ایــن موضــو
ــا اصــرار  کــه از نظــر داخلــی مشــروع و پاســخگو هســتند، ممکــن اســت ایــن هــدف ب گــر هــدف ایجــاد نهادهایــی در حکومت هــای شــکننده باشــد  ا
بــر حســابداری خارجــی )کــه هــدف اولیــۀ حســابداری را پاســخگویی بــه عامــان خارجــی برمبنــای ورودی هــا قــرار می دهــد( عقیــم بمانــد. یکــی از 
 adaptor( »ل چالش هــای اصلــی رهیافــت »راه میانــه«، قرارگیــری در میــان پنداشــت های اساســًا متضــاد پاســخگویی اســت. بــه یــک »اتصــال مبــّدِ

کــه بتوانــد ایــن دو سیســتم پاســخگویی را بــه هــم متصــل کنــد. plug( نیــاز اســت 
کــه  کــه هنــگام اندیشــیدن بــه رهیافــت »راه میانــه« بــه ذهــن متبــادر می شــود، »برنامــۀ همبســتگی ملــی افغانســتان« اســت  یکــی از برنامه هایــی 

برخــی از ویژگی هــای موردنظــر را دارد.
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مورد: برنامۀ همبستگی ملی در افغانستان

برنامــۀ همبســتگی ملــی )NSP( در ســال 2003 توســط »وزارت بازســازی و توســعۀ روســتایی« )MRRD( راه انــدازی شــد. هــدف از ایــن برنامــه کاهــش 
گیــِر توســعۀ جوامــع« )CDC( را ایجــاد  فقــر روســتایی از طریــق توســعۀ اجتماع محــور بــود. بــه ایــن منظــور، اجتماعــات از طریــق انتخابــات، »شــوراهای فرا
کردنــد کــه پروژه هــا را  اولویت بنــدی و برنامه ریــزی می کننــد، و بــر اســاس آن  هــا، اعتبــاِر مالــی دریافــت می کننــد. ایــن فرایندهــا بــا افزایــش توانایی هــای 
ــه  ــکل گیری، ب ــس از ش ــه پ ــوند. NSP بافاصل ــتیبانی می ش ــازانه پش ــای توانمندس ــق تاش ه ــزی، از طری ــت و برنامه ری ــۀ مدیری ــای CDC در زمین اعض
محبوبیــت دســت یافــت و در ســال 2004 بــه عنــوان برنامــۀ پیشــتاز دولــت افغانســتان شــناخته شــد. در اواســط ســال NSP ،2010 تقریبــًا 22300 شــورای 
توســعۀ جوامــع )CDC( را در 361 منطقــه از 264 منطقــه ایجــاد کــرده بــود و بــرای بیــش از 50000 پــروژۀ بازســازی، 703 میلیــون دالر اعتبارمالــی فراهــم 
کــرده بــود. یــک گــزارش ارزیابــی میان مــدت، از موفقیــت بســیار زیــاد NSP خبــر داد و خاطرنشــان کــرد کــه NSP عــاوه بــر فوایــد مســتقیم پروژه هــا، بــه 
افزایــش اعتمــاد عمومــی بــه سیســتم حکومــت، بهبــود روابــط اجتماعــی، بهبــود روابــط حکومــت بــا جامعــۀ مدنــی و تقویــت CDCهــا منجــر شــده اســت.

ل« توضیــح داد. NSP به واســطۀ شــکل طراحیــش، دو پنداشــت متفــاوت از پاســخگویی  بخشــی از موفقیــت NSP را می تــوان از طریــق عملکــرد »اتصــال مبــّدِ
را بــه یکدیگــر متصــل می کنــد. پاســخگویی امانت دارانــه، بنــا بــر ماهیتــش، نوعــی پاســخگویی رو بــه باالســت. توزیــع منابــع بــه دلیــل عــدم انعطــاِف 
اســتانداردهای بین المللــِی مدیریــِت مالــی، کنترل هــای مدیریــِت تــدارکات و عملکــرد )کــه توانمنــدی حکومتــی در مــورد آن هــا، بــه ویــژه در ســطوح فروملــی، 
اغلــب ناچیــز اســت( مقیــد شــده اســت. از ســوی دیگــر، NSP بــر پاســخگویی رو بــه پاییــن مبتنــی اســت، جایــی کــه اولویت بنــدی، برنامه ریــزی، مدیریــت و 
کنتــرِل عملکــرد توســط اجتماعــات صــورت می گیرنــد، کــه رویه  هایشــان بــه ســطح اســتانداردهای بین المللــی نمی رســند. NSP بــا پیــروی از رویه هــای دقیــق 
بین المللــی تــا مرحلــۀ ]دریافــت[ اعتبــاِر مالــی، ایــن معضــل را دور می زنــد. در زیــر ایــن ســطح، مســئولیت بــر عهــدۀ اجتماعــات اســت و َاشــکاِل حسابرســِی 
اجتماعــی، شــفافیت را از طریــق پروســه های مدیریــت و تــدارکاِت ذکرشــده در دفترچه هــای راهنمــای عملیــات )کــه بــرای انطبــاق بــا توانمندی هــای ســطح 
عامــه مــردم تدویــن شــده اند( تأمیــن می کننــد. NSP بــه عنــوان میانجی گــر دو پنداشــِت اساســًا متضــاِد پاســخگویی و ســطوح متفــاوت توانمنــدی عمــل 

می کنــد و بــه ایــن ترتیــب بــه مجرایــی بســیار موثــر بــرای رســاندن منابــِع مالــِی توســعه بــه ســطح اجتمــاع، تبدیــل می شــود.
اجــرای عملیاتــی ایــن برنامــه، تحــت نظــارت یــک مشــاور، بــه »همــکاران تســهیل گر« ســپرده شــده اســت، درحالــی کــه جهت گیــری کلــِی راهبــردی آن از 
ســوی »وزارت بازســازی و توســعۀ روســتایی« و یــک کمیتــه راهبــردی بین وزارتخانــه ای اخــذ می شــود. ایــن مســئله ایــن پرســش ها را بــه همــراه مــی آورد 
کــه آیــا NSP یــک »برنامــۀ لولــه بخــاری شــکل« اســت یــا اینکــه بــه تدریــج در سیســتم های حکومتــی جــای می گیــرد؟ پرســش اخیــر تنشــی را نشــان می دهد 
کــه همــواره در بطــن NSP نهــان بــوده اســت. آیــا NSP ]صرفــًا[ یــک برنامــۀ بازســازی ســاختاری اســت یــا نقطــۀ شــروعی بــرای یــک سیســتم حکمرانــی 
کمیــِت در ســطح اجتمــاع ]محلــی[«  محلــی؟ اهــداف اصلــی NSP بــه صراحــت بیــان می کننــد کــه NSP بــه دنبــال »ایجــاد شــالوده هایی بــرای تقویــت حا
اســت. به عــاوه، آیین نامــۀ CDC، کــه CDCهــا را بــه عنــوان یــک نهــاِد توســعۀ تشکیل شــده از طریــق انتخابــاِت دموکراتیــِک در ســطح اجتماعــات، و نیــز 
نهــادی مبتنــی بــر قانون اساســی به رســمیت می شناســد، در ســال 2006 به طــور رســمی تصویــب شــد. بــا ایــن حــال، نقــش CDCهــا، در عمــل، محــدود 
بــه مدیریــت پــروژه باقــی مانــده اســت. ایــن بازتاب دهنــدۀ نــزاع میــان وزارت خانه هــای مختلــف بــر ســر سرپرســتی و نیــز بحثــی بنیادیــن دربــارۀ ســطح 
مطلــوب قدرت ســپاری بــه شــهروندان اســت. حــل و فصــل ایــن کشــمکِش از بیخ وبــن سیاســی زمان َبــر خواهــد بــود، امــا ایــن کشمکشــی ســازنده و قســمتی 
اساســی از دگردیســی نهــادی در افغانســتان اســت. در همیــن زمــان، MRRD از طریــق »برنامــۀ ملــی رشــد و توســعۀ مبتنــی بــر منطقــه« )NABDP( شــروع 
گانــه اداره  بــه قــراردادن CDCهــا در فرآیندهــای گســترده تر برنامه ریــزی راهبــردی کــرده اســت. متأســفانه NABDP از طریــق روش هــای عملیاتــِی جدا
می شــود کــه زیان رســان خواهــد بــود. بنابرایــن شــاید ضعــف اصلــی NSP ایــن باشــد کــه علی رغــم هــدف تصریح شــده اش، تمهیداتــی را بــرای جای گرفتــن 

تدریجــی خــود درون سیســتم های حکومتــی مهیــا نکــرد، هرچنــد کــه شایســتگی انجــام ایــن کار را دارد.

منبع: بانک جهانی )2010(، برکت، س )2006(.
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نتیجه

ــًا  ــه عمیق ک ــت  ــن اس ــارات[ ای ــن عب ــدف ]از ای ــا ه ــم، ام ــتفاده می کنی ــادی اس ــوخ طبعانۀ زی ــی ش ــم انتزاع ــتعارات و مفاهی ــات، اس ــا از کلم ــه م گرچ ا
کــه به عنــوان دســت اندرکاران توســعه، مشــغول بــه کار در حکومت هــای  عمل گرایانــه باشــند و نیــز توســط کســانی و بــرای کســانی نوشــته شــده اند، 

شــکننده، شکســت خورده و در حــال شکســت هســتند.
ــئله  ــا مس ــت، ام ــوده اس ــت ب ــن درس ــِر« بنیادی ــۀ تغیی ــا »نظری ــدل« ی ــه »م ک ــت  ــن اس ــود دارد ای ــت وج ــوص شکس ــه در خص ک ــی  ــی از رویکردهای یک
گــردن جزئیــات ]اجــرا[ اســت(. از ایــن منظــر، تــاش بیشــتر بــه همــراه  کامــًا بــه درســتی بــه آن عمــل می شــد )تقصیــر بــر  کــه می بایســت  ایــن بــود 
اندکــی دســتکاری در چندو چــون قضیــه، نهایتــًا ثمربخــش خواهــد بــود. ایــن رویکــرد می توانــد شــامل عملیاتــی ماننــد »ششــمین اصاحــات اساســی 
آموزش و پــرورش« باشــد )بــه دنبــال پنــج پــروژۀ کامــًا ناموفــق پیشــین، بــا ایــن پیش فــرض کــه ایــن بــار اوضــاع آن قــدر متفــاوت اســت کــه اصاحــات 
کــه از ســطوح انتزاعــی بــودِن  نتیجه بخــش باشــند(. در ایــن رویکــرد، شکســت بــه عنــوان ]خصوصیتــی[ محلــی تلقــی می شــود و باعــث می شــود 

تحلیــل کاســته شــود.
کشــورها و فعالیت هــا  کــه در برخــی از  کــه ممکــن اســت یــک مــدل یــا نظریــۀ تغییــر، حتــی نمونــه ای از آن  گرفــت  امــا دیــر یــا زود بایــد در نظــر 
کــه درنهایــت، »توســعه« به مثابــۀ یــک نهضــت، بطورکلــی در آسیای شــرقی و نیــز در برخــی از  موفقیت هــای چشــمگیری داشــته اســت )چــرا 
کسیناســیون( و آموزشــی )ماننــد شــمار نام نویســی ها( بــه موفقیت هــای  چشــمگیری نائــل شــده اســت( دســت کم  جنبه هــای بهداشــتی )ماننــد وا
کــه بایــد بــرای یافتــن علــل شکســِت پروژه هــای منفــرد، برســطوح انتزاعــی بــودن  در ســطح جهانــی قابــل  اجــرا نباشــد. ایــن بــدان معنــا اســت 
بحــث، شــاید چندیــن ســطح، بیافزاییــم. شــاید پروژه هــای منفــرِد حکمرانــی، یــا راه ســازی، یــا اصاحــات سیاســی یــا مراقبت هــای بهداشــتی کارســاز 
گرچــه[ آن هــا  کــه ]ا نباشــند، امــا نــه بــه ایــن دلیــل  کــه خــود آن پروژه هــا درون یــک الگــوی معیــن، بــه خوبــی طراحــی نشــده اند، بلکــه بــه ایــن دلیــل 

بــه خوبــی طراحــی شــده اند، امــا رویکــرد بنیادیــن )بــه لحــاظ بافتــاری( نادرســت باشــد. 
ج  کــه چهــار ویژگــی عمــده درخصــوص چگونگــِی تعامــِل رویکــرد اســتاندارد توســعه بــا حکومت هــای شــکننده و حکومت هــای »خــار مــا می کوشــیم 
کیــد بیشــتر بــر فــرم نســبت بــه کارکــرد و ]بــه ایــن ترتیــب[ ایجــاد ایــن  کــه منجــر بــه شکســت می شــوند، را بیــان کنیــم: تأ شــده از درگیــری«، آن گونــه 
ــر اســت )چنان کــه  کــه توانمندســازی زمان َب کــه تغییــرات قانونــی )de jure( به مثابــۀ موفقیــت بــه حســاب آینــد، نپذیرفتــن ایــن حقیقــت  امــکان 
گــذاری میــان سیســتم های قوانیــن می شــود(، تحریــک بارگیــری شــتاب زده در منطقــه و شدت  بخشــی بــه اقدامــات مــورد انتظــار. این هــا  شــامل 

می تواننــد چرخه هــای شکســت را موجــب شــوند.
مــا میــان توســعۀ »بــزرگ« )کــه مقیاســش بزرگ تــر از آن اســت کــه عملکــرِد بالفعــل را تغییــر دهــد( و توســعۀ »کوچــک« )کــه مقیاســش کوچک تــر از آن 

کــه سیســتم های قوانیــن را تغییــر  دهــد(، یــک »راه میانــه« را ترســیم می کنیــم. اســت 
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