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  چكيده
 نقش ه واسط تبديل به موضوعي داغ در مديريت بخش دولتي شده است و اين به) حاكميت(در ساليان اخير، حكمراني 

وفي بدين جهت است كه دبير كل سابق سازمان ملل، ك. مهمي است كه حكمراني در تعيين سالمت اجتماع ايفا مي كند
در اوايل .  مهمترين عامل در ريشه كن كردن فقر و عامل رشد و توسعه است"حكمراني خوب، احتماال: عنان ابراز مي دارد

 مهم انجام اصالحات دولتي در بسياري از نقاط جهان بود، كه اين كمبود بودجه ناشي ه ، كمبود بودجه، انگيز1980 ه ده
از آن زمان تاكنون، بسياري از دولتهاي . و يا ناشي از خود دولتهاي ملي بود) نيمثل بانك جها(المللي،  از فشارهاي بين

 خدمات بطور اقتصادي و كارآمد مديريت ه هر چند كه هنوز نياز است ارائ. اي مناسبتري پيدا كرده اند ملي وضعيت بودجه
در حال حاضر، چالشهاي ديگري . ه استتر شد  مالي براي انجام اصالحات مديريتي، ضعيفه حال وجود انگيز شود، با اين

يكي از اين چالشها، نحوه ايجاد و شكل دهي حكمراني خوب است . اي براي انجام اصالحات شده اند بروز كرده و انگيزه
  .مقاله حاضر در پي شناسايي چارچوب و مفاهيم مرتبط با حكمراني است.

  مقدمه
ته هاي با پيشينه طوالني تري چون حقوق و علوم سياسي، نظريات از زمان زايش و استقالل رشته مديريت دولتي از رش

مختلفي جهت نحوه اداره و مديريت بخش دولتي و فراهم آوردن رفاه بيشتر براي شهروندان از سوي انديشمندان ارائه شده 
 يك شيوه "عبارت است از پارادايم . است كه در چارچوب پارادايم هاي زمان خود، به اظهار نظر و ارائه راه حل پرداخته اند

 كه ميان گروهي از انديشمندان كه در يك جامعه علمي بسر مي برند، داراي زبان مفهومي يكساني بوده و "ديدن جهان
يكي از ). 1380وارث، .(نسبت به افراد بيرون از اين جامعه كه داراي يك حالت سياسي دفاعي هستند، مشترك است

 است Public Administration يا همان ")PA( مديريت دولتي سنتي "ها ، پارادايم  شناخته شده ترين اين پارادايم
 ، پارادايم مطرح در 1980اين پارادايم يا جريان فكري تا اوايل دهه . شمار مي آيد كه بوروكراسي وبر جزء الينفك آن به

 همين سالها در كشورهاي انگليس و اما با ظاهر شدن ابعاد منفي و نقاط ضعف آن، در. حوزه مديريت بخش دولتي بود
 را شعار "خصوصي سازي و پيمانكاري"نام مديريت دولتي نوين، تولد خود را اعالم داشت و  آمريكا، پارادايم ديگري به

اما وعده و عيدهاي اين جريان فكري نيز در بسياري از كشورها حتي در كشورهاي مبدع آن، سرابي . اصلي خود قرار داد
. اي براي شهروندان فراهم سازد بزودي مشخص شدند اين پارادايم نيز قادر نيست خير ورفاه مناسب و عادالنهبيش نبود و 

) New Public Services (" خدمات عمومي نوين "ظهور . پس بشر مجددا در جستجوي پارادايم هاي ديگري برآمد



در ادامه، با توجه به ). ريف پارادايم، آنها را پارادايم ناميدالبته اگر بتوان با توجه به تع. ( و حكمراني خوب از جمله آنهاست
كمتر شناخته بودن مديريت دولتي نوين، توضيح مختصري درباره آن ارائه مي شود و سپس به مبحث اصلي خود يعني 

 در اولين بار توسط لوئيس گان و كريستوفر هود) NPM( مديريت دولتي نوين ه واژ.حكمراني خوب باز خواهيم گشت
از آن زمان تاكنون، نقش مديريت دولتي . مديريت دولتي نوين در ركود اقتصادي زاده شد.  مطرح شد1980اواسط دهه 

رويكرد هاي ناپخته اتخاذ شده به سمت مديريت دولتي نوين در . نوين در بخش دولتي تغييرات چشمگيري يافته است
رهاي داخلي، مناقصه رقابتي، شاخصهاي عملكردي در سطح ، كه بر خصوصي سازي، بازا1990و دهه 1980اواخر دهه 

 در كشورهايي كه اين رويكردها را خيلي مشتاقانه و مصرانه استفاده "سازمان و تشويق عملكرد تأ كيد داشتند، خصوصا
 موفقيتهاي با اينحال مديريت دولتي نوين ،.  بزودي از جريان اصلي خود خارج شدند-  نظير انگلستان و نيوزلند -كردند مي

در حال حاضر در بخشهاي مختلف جهان اشكال مختلفي از . چندي را در برخي كشورهاي انگلوساكسون بدست آورد
مديريت عملكرد، اقتصادهاي تركيبي و ساختارهاي غيرمتمركز مديريتي ديده مي شود و سبب بهبود تشكيالت دولت و 

 ه حال در همان زمان، نگراني جديدي دربار با اين. ا شده استسيستم هاي ارائه خدمات دولتي در اين دسته از كشوره
در بخش خصوصي، اين نگراني برخاسته از تاراج محيط، فساد، سوء استفاده از قدرت . حكمراني در جهان غرب شكل گرفت

 برخاسته از انحصاري و حقوق هاي باالي پرداختي به مديران اجرايي و اعضاي هيئت مديره و در بخش دولتي، اين نگراني
در واقع، دولتها به اين واقعيت تلخ آگاهي يافتند كه آنها در معرض از . شناسايي و كشف فساد و فعاليتهاي غيراخالقي بود

دست دادن همان اندك مشروعيت باقي مانده خود هستند، زيرا شهروندان، بطور چشمگيري اعتماد خود را نسبت به دولت 
  .در مفهوم خاص از دست داده بودنددر مفهوم عام و مقامات دولتي 

 تعريف حكمراني

 تعريف كرد كه مكانيسم هاي مختلفي در آن درگير "نفوذ هدايت شده در فرايند هاي اجتماعي"توان  حكمراني را مي
پس جاي تعجب . هستند، برخي از اين مكانيسم ها بسيار پيچيده اند و فقط از بازيگران بخش دولتي سرچشمه نمي گيرند

 حكمراني تبديل به يك شعار در ساليان اخير شده و در محيط هاي مختلفي مورد استفاده قرار گرفته ه ت كه واژنيس
نظر مي رسد اگر بخواهيم با مفهوم حكمراني بخوبي  به. ارائه تعريفي از حكمراني، چالشي، ظريف و پيچيده است .است

 تعامل ه  نحوه حكمراني موضوعي است دربار. به دولت نيستحكمراني مشا. آشنا شويم بايد بفهميم كه حكمراني، چيست
.  اتخاذ تصميمات در جهاني پيچيدهه  ارتباط اينها با شهروندان و نحوه دولتها و ساير سازمانهاي اجتماعي با يكديگر، نحو

د چه كساني در حكمراني فرايندي است كه از آن طريق جوامع يا سازمانها تصميمات مهم خود را اتخاذ و مشخص مي كنن
سيستم حكمراني، چارچوبي است كه فرايند متكي بر آن . اين فرايند درگير شوند و چگونه وظيفه خود را به انجام برسانند

كنند كه قدرت در دست چه كسي  بدين معني كه مجموعه اي از توافقات، رويه ها، قرارداد ها و سياستها مشخص مي. است
مفهوم حكمراني را مي توان در سطوح مختلفي  .شود دند و وظايف چگونه انجام و ادا ميباشد، تصميمات چگونه اتخاذ كر

چهار بخش اصلي جامعه كه مي توانند هر يك به . چون سطح جهاني، ملي، سازماني و جوامع محلي مورد استفاده قرار داد
شامل سازمانهاي داوطلب و (امعه مدنيكسب و كار، مؤسسات ج: نوبه خود در انجام امور انجام وظيفه كنند، عبارتند از

 هر يك از اين بخشها ممكن است در ه انداز. اين بخشها با يكديگر تداخل دارند. ، دولت و رسانه)بخش غير انتفاعي
 در كشوري ممكن است بخش نظامي و يا يك حزب سياسي، بخش اعظم فضا را "مثال. كشورهاي مختلف، متفاوت باشد

در بسياري از كشورها، قدرت در سطح مرزهاي اين . ين شرايط نقش دولت كم رنگتر خواهد بوددر ا. اشغال كرده باشد
 بخش خصوصي در حال گسترش بوده و برخي از وظايف دولت به كسب و ه در بعضي كشورها انداز. شود بخشها توزيع مي

 ه ه مرتبط با اتخاذ تصميماتي درباربسياري از صاحبنظران حكمراني معتقدند كه اين واژ.كارهاي خصوصي سپرده شده است
حكمراني، هنر : كند را بدين صورت تعريف مي يكي از تعارف ارائه شده در خصوص حكمراني آن. جهت و هدايت است



اما اين نكته .  مناسبي هست يا نه، پاسخ مناسبي وجود ندارده  هدايت كردن واژه اينكه واژ. هدايت جوامع و سازمانهاست
 ه  اعمال قدرت، نحوه كمراني شامل تعامالت بين ساختارها، فرايند ها و سنتهايي مي شود كه نحومشخص است كه ح

 قدرت، روابط ه  حكمراني دربار"اساسا.  اظهار نظر شهروندان و ساير ذي نفعان را مشخص مي كنده اتخاذ تصميمات و نحو
. تصميم گيران چگونه پاسخگو باقي مي مانندو پاسخگويي است؛ چه كسي صاحب نفوذ است، چه كسي تصميم ميگيرد و 

 حكمراني دولتي ارائه كرده و معتقد است كه حكمراني فرايندي است كه از آن طريق ه لوئيس فرچه ديدگاهي دربار
كنند، درباره حقوق و تعهدات خود را اعمال نظر  مؤسسات، كسب و كارها و گروههاي شهروندي، عالئق خود را بيان مي

ها و  ها، ساختار وضع فرايند: يكي ديگر از تعاريف حكمراني عبارت است از .تهاي خود را تعديل مي كنندكرده و تفاو
مقررات رسمي و غيررسمي كه به تعريف روشهايي مي پردازند كه بدان وسيله افراد و سازمانها مي توانند بر تصميماتي كه 

همانگونه كه از اين تعريف بر مي آيد، حكمراني خوب،  .درت كنندبر رفاه و كيفيت زندگي آنها تأ ثير مي گذارند، اعمال ق
ساير بازيگران نيز نظير كسب و كارها و رسانه، در بهبود و كيفيت زندگي و . به چيزي بيشتر از دولت خوب نيازمند است

شود كه   نفعان ميدر واقع، حكمراني بطور كلي شامل شش گروه از ذي. رفاه كلي گروههاي مختلف ذي نفعان تأثيرگذارند
شهروندان، سازمانهاي داوطلب، كسب وكار، رسانه، سطوح باالتر دولت و پارلمان بعالوه سطوح بين المللي و : عبارتند از

گونه اي كه   اعمال قدرت بين بخشهاي مختلف جامعه با منافع مختلف است، بهه حكمراني متوجه نحو .مقامات دولتي
پس، حكمراني به . ارت رونق گيرد و فرهنگ و هنرهاي مختلف امكان رشد پيدا كنندآزاديهاي مرسوم فراهم شود، تج

 براي انجام كارهايي كه مردم ارزش فوق العاده اي براي آنها قائلند فراهم مي كند، -خودي خود مهم است، زيرا شرايط الزم
 ه در عين حال، حكمراني كور .   ...انون و، حكمراني ق...)آزاديهاي اجتماعي، مذهبي، كسب و كارها، و(نظير آزادي فردي 

عنوان مدلي از حكمراني تعريف كرد كه  توان به حكمراني خوب را مي. راهي است براي نيل به پيامد ها و شرايط دلخواه
 ساختارها و روابط نهادي، نه فقط در درون دولت، بلكه بين. منجر به نتايج اقتصادي و اجتماعي دلخواه شهروندان مي شود

بعالوه، هر چند كه  .دولتها و ساير بخشهاي جامعه، مي توانند تأثيري تعيين كننده روي پيامدها و نتايج داشته باشند
  .حال، دولت تنها يكي از عوامل تأ ثير گذار است دولت، تأثير مهمي روي بسياري از مسائل مورد توجه جامعه دارد، با اين

 داليل توجه به حكمراني

 :از جمله. ، با چالشهاي جديدي مواجه شده اند21ز قرن دولتها در آغا 

 در عصر جهاني شدن، دولتها بايد واكنش فعاالنه اي به فرصتهاي مثبت اقتصادي و واكنشهاي تدافعي نسبت به )1
 .فشارهاي منفي اقتصادي از خود نشان دهند

جمعيت .  خدمات تأ ثير گذاشته استه و فراهم كنندعنوان كارفرما   بروز تغييرات جمعيتي در اكثر كشورها، بر دولتها به)2
همچنين، سازمانهاي دولتي . تر شده است و اين جمعيت مسن، خواهان خدمات اجتماعي بيشتري است اكثر كشورها، مسن

 سطح  اينكه"خصوصا. بايد براي استخدام افراد ماهر و با انگيزه با سازمانهاي غير انتفاعي و كارفرمايان خصوصي رقابت كند
پس، سازمانهاي دولتي بايد مشوقهاي غير پولي . تر است دستمزد ها در بخش دولتي نسبت به بخش خصوصي پايين

 .ديگري براي استخدام و حفظ كاركنان با عملكرد باال شناسايي كنند و اين چالشي بزرگ براي آنها خواهد بود

بدين معني كه شهروندان، انتظار دريافت .  خواهد بود بخش دولتي با انتظارات جديد شهروندان تحصيل كرده روبرو)3
بنابراين دولتها بايد قابليت هايي براي شهروندان و ذي نفعان فراهم آورند تا . خدمات با كيفيت باالتري را خواهند داشت

 .آنها بتوانند در موضوعات عمومي مشاركت فعالتري داشته باشند



  .  تغيير كرده است و پاسخگويي به اين انتظارات، شرايط جديدي را مي طلبد، انتظارات پرسنل سازمانها" و نهايتا)4
   .پاسخگويي به اين چالشها نيازمند برخورداري از حكمراني صحيح در سطح كالن جامعه است

 تفاوت حاكميت دولت با حكمراني خوب 

ت و به جاي آن مورد استفاده قرار گرفته  مشابه با دول" رايج شد و معموال1990 ه حكمراني واژه اي است كه از اوايل ده
عنوان مجموعه اي از نهاد هاي تشكيل شده از افراد كه، يك اداره و يا وزارتخانه  فرهنگ فشرده آكسفورد دولت را به. است

 تعريف مي "روش حكومت كردن"عنوان عمل  اين فرهنگ همچنين دولت را به. كند را هدايت و اداره مي كنند، تعريف مي
عمل، روش، حقيقت و يا وظيفه ": اين فرهنگ تعريف بسيار مشابهي براي حكمراني ارائه مي دهد كه عبارت است از. كند

  .همانگونه كه مشاهده مي شود، اين دو واژه بسيار گمراه كننده و مبهم اند. "حكومت كردن، نفوذ و كنترل
نتيجه آن خواهد بود كه مسائل مربوط به . همراه خواهد داشت  بهدو واژه، پيامد هاي نامناسبي را اما اين ابهام در كاربرد اين

پيامد منطقي اين موضوع، چنين خواهد بود كه مسئوليت . خط مشي، بي چون و چرا تبديل به يك مسئله دولتي مي شود
خشهاي ديگر گيرد و راههاي ديگر براي پرداختن به مسئله و يا ب  بر دوش دولت قرار مي"رسيدگي به اين مسئله ضرورتا

جامعه كه بايد در پرداختن به مسئله از خود ابتكاراتي بروز دهند، مد نظر قرار نخواهند گرفت پس، يكي دانستن دولت با 
حكمراني، روشهاي شناسايي مسئله را محدود خواهد كرد و باعث گمراه شدن فرد در شناسايي استراتژي هاي مختلفي مي 

بطور خالصه، وجود ابهام در واژه شناسي مرتبط با . ر دسترس و مناسب خواهند بودشوند كه براي برطرف كردن مشكل، د
 تجزيه و ه اين امر ممكن است بر تعريف مسئله و نحو. حكمراني مي تواند پيامد هاي اجرايي مهمي در پي داشته باشد

به جاي (شود   مستقل مطرح ميعنوان نهادي زماني كه دولت در نظرشهروندان به.تحليل خط مشي رفع آن تأ ثير بگذارد
گفته مي شود كه در . عنوان مفهومي جداي از دولت خود را آشكار مي نمايد ، نياز به حكمراني به)اينكه يك فرايند باشد

عنوان مهد دموكراسي شناخته شده است، شهروندان در بازار شهر همديگر را مالقات مي كردند تا به  آتن باستان كه به
در چنين شرايطي، دولت فرايندي بود براي پرداختن به مسائل و رفع .  رفع آن بپردازنده ه جامعه و نحومسائل مورد توج

عنوان يك فرايند تعريف مي شود، بلكه بعنوان يك نهاد و يا مجموعه اي از نهادها  حال، امروزه دولت بندرت به با اين. آن
كه دولت قادر به انجام كاري نباشد، ساير  زماني. اجتماع استشود و تنها يكي از چندين بازيگر اصلي در  نگريسته مي

 شهروندان با يكديگر تصميم بگيرند تا "مثال. عامالن و بازيگران، ممكن است وارد عمل شوند و آن كار را انجام مي دهند
ي و كسب و كارها را با برند مي تواند شهروندان، مقامات دولت مشاركتهايي كه مردم از آن سود مي .شهر خود را تميز كنند

امروز، دولتها اشكال مختلف مشاركت را . يكديگر هماهنگ كند، تا به برخي مسائل عمومي بپردازند و آنها را بر طرف كنند
اين اشكال . كنند كه در آن، سياستمداران يا دولتمردان، با ساير بخشهاي جامعه، قدرت را به اشتراك مي گذارند تجربه مي

جامعه به اين نكته پي برده است كه هر گروه، سهم و نقش خاصي در . به داليل مختلف شكل مي گيرندمختلف مشاركت 
عموميت . ه دارد و يا اينكه، دولتها تمايل دارند به سرمايه كسب و كارها، دسترسي يابندبرطرف ساختن يك مسئله پيچيد

عنوان   بهه چه كسي بايد در چه كاري مشاركت داده و درگير شود: يافتن چنين روابطي، اين سوال را پيش آورده است كه
هاي مختلف در زمينه هايي كه نفع عمومي  زهبرخي اين سوال را مطرح مي كنند كه دولت تا چه اندازه بايد با حو: مثال

پروفسور دونالد كتل در كتاب خود باعنوان تغيير  .ه مطرح است مثل آموزش و پرورش و يا بهداشت، مشاركت كند
مباحثي را در خصوص تمايز بين دولت و حكمراني ارائه مي ) Transformations of governance( حكمراني

است كه جامعه براي تبديل سياستها به خط ) Institutional superstructure(ادي دولت يك فراساختار نه. دهد
تعامل دولت، خدمات عمومي و شهروندان از طريق ) نتيجه(حكمراني، پيامد . مشي ها و قانون مورد استفاده قرار مي دهد

اصي هستند كه در حكمراني دولتها، نهادهاي خ .فرايند سياسي، توسعه خط مشي، طراحي برنامه و ارائه خدمت است
حال، اين دولتها نيازمند  با اين. دولتهايي كه نماينده مردمند، در جستجوي حمايت شهروندان هستند. مشاركت دارند



در اصل، مفهوم حكمراني را . حكمراني، نتيجه سياستها، خط مشي ها و برنامه هاست. مشاركت فعال كاركنان خود هستند
حكمراني متوجه ابعاد استراتژيك تر هدايت است، . لف اقدامات اشتراكي مورد استفاده قرار دادمي توان براي اشكال مخت

عبارت ديگر، حكمراني فقط متوجه اين سوال نيست  به. تر در خصوص نحوه هدايت و نقشها يعني اتخاذ تصميمات كالن
 و با چه ه بايد در تصميم گيري دخيل باشدچه كسي :  بلكه در پي پاسخگويي به اين سواالت نيز هست" به كجا برويم"كه

 : مفهوم حكمراني در چهارسطح زير مطرح استه ظرفيتي

 . دولتهاي ملي سروكار دارده  حكمراني در فضاي جهاني، كه با مسائل فراتر از حوز)1

 شهري و سطح ملي، استاني،: اين سطح خود داراي سطوح زير است.  حكمراني در فضاي ملي، يعني درون يك كشور)2
 .محلي

 بايد "اين سطح شامل فعاليتهاي مختلف سازمانها مي شود كه معموال.  حكمراني در فضاي سازمان يا حكمراني سازماني)3
و برخي ديگر ) نظير شركتهاي تجاري خصوصي(برخي از اين سازمانها خصوصي اند . در برابر هيأت مديره پاسخگو باشد

 ...).ا، شركتهاي دولتي وه بيمارستانها، مدرسه(دولتي نظير 

  . حكمراني در فضاي جوامع محلي، كه اين سطح شامل فعاليتهايي در سطح محلي مي شود)4

   اصول پنج گانه حكمراني خوب
مجموعه اي از اصول ) UNDP, 1997(برنامه توسعه سازمان ملل متحد . تعريف اصول حكمراني خوب، بسيار مشكل است

 "بايد توجه داشت كه اين اصول غالبا.  در سطح جهاني پذيرفته شده است" اختالف، تقريبارا تشريح كرده است كه با كمي
بكارگيري اين اصول، بسيار مشكل بوده و كليه آنها . با يكديگر تداخل دارند و در بعضي مواقع، با يكديگر در تضاد هستند

  .جه دارند اعمال قدرت نيز توه متوجه نتايج حاصل از قدرت نيستند، بلكه به نحو

  ساختمان حكمراني بخش دولتي
سازمان مي تواند بر اساس مشاوره كارآمد با ذي نفعان دروني و بيروني، در اختيار داشتن اطالعات مناسب و پشتيباني از 

بيروني ريزي و ارائه ستاده ها و نتايج مورد نياز پاسخگويي دروني و  وجود آورد كه او را قادر به برنامه تصميم، تشكيالتي به
  .حال، اين عوامل، عواملي پويا هستند كه مي توانند بسيار تحت تأثير ابعاد انساني، رفتار و ارزشها قرار گيرند با اين. سازد

اجرا، حفظ و تقويت اين عوامل، اين شانس را افزايش مي دهد كه سازمان از اعتماد ذي نفعان، ارباب رجوع، پرسنل و 
شخص شود كه سازمان تصميماتي سالم، آگاهانه و مسئوالنه اتخاذ مي كند كه منجر به مديريت خود برخوردار شده و م

استفاده از تشكيالت عملياتي حكمراني بهتر، سازگاري و عملكرد سازمان را تضمين . اقدامات مناسب و كارآمد مي شود
بر عكس، به احتمال . افزايش مي دهدكند، اما اين عاملي حياتي است كه شانس و احتمال موفقيت در هر دو زمينه را  نمي

 با شكستهايي جدي از لحاظ برآوردن "خيلي زياد، سازماني كه توجه كمي به مسائل حكمراني مبذول مي دارد ، نهايتا
روابطي كه بين عناصر مختلف حكمراني خوب . حداقل الزامات قانوني و يا انتظارات عملكرد و يا هر دو مواجه خواهد شد

رهبري، اصول اخالقي و يك فرهنگ عملكردي، چارچوب را بعنوان يك كل، حمايت كرده و . ند بسيار مهمندبرقرار مي شو
.بدون آنها، زير بنايي وجود نخواهد داشت كه ساختمان بر آن اساس استوار شود. كند آنرا حفظ مي



 : رابطه با ذي نفعان -

 كه منافع آنها بسيار متنوع بوده و حتي گاهي با يكديگر در بسياري از سازمان هاي بخش دولتي، ذي نفعان مختلفي دارند
 "معموال. پس، مديريت ذي نفعان يكي از ابعاد كليدي مديريت ريسك براي سازمانهاي دولتي است. تضاد و تعارض است

رار مي دهند، آن دسته از ذي نفعاني كه بيشترين منافع را در اختيار سازمان ق. نمي توان از كليه تعارضات جلوگيري كرد
همچنين، بايد درجه، ماهيت و گستردگي اين تعارضات . همان افرادي هستند كه بيشترين نفع را از نتايج سازمان مي برند

بالقوه را مدنظر قرار داد، طرفين درگير را نسبت به اين تعارضات آگاه نمود و براي كاهش احتمال بروز اين تعارضات، قرار 
  . كردداد هايي بين طرفين وضع

 : مديريت ريسك -

اين ريسك ها، ممكن است . كند مديريت ريسك فرايند شناسايي، تجزيه و تحليل، نظارت و اعالم ريسك ها را برقرار مي
مديريت . سازمان را از نيل به اهداف خود باز دارد و يا اينكه فرصت كسب منافع بيشتر را پيش روي سازمان قرار دهد

 با نگاهي از بيرون، نقش سازمان را "مديريت ريسك، غالبا. يري سازماني را فراهم مي آوردريسك، كنترل و انعطاف پذ
يابد و تأكيد  از اين طريق، توجه به مشتريان و ارباب رجوع افزايش مي. كند دهد و آنرا تقويت مي مورد بررسي قرار مي

رد بعنوان بخشي از تصميم گيري مديريت تمركز مي بيشتري بر نتايج مبذول مي شود و بر اولويتهاي منافع و ارزيابي عملك
مديريت ريسك كارآمد . براي اينكه فرايند مديريت ريسك كارآمد باشد بايد دقيق، ساختارمند و سيستماتيك باشد .شود

  .نيازمند سازماني است كه از فرهنگ ارزيابي ريسك برخوردار باشد

 :اسخگويي بيروني  پ-

 خط ه  الزام به پاسخگويي را جزء اولين مراحل برنامه ريزي، توسع"ر پاسخگويي، معموالسازمانهاي موفق دولتي در ام
امنيت بيروني عاملي اساسي براي سازمان است تا بتواند خود را بعنوان بخشي از . مشي و تصميم گيري خود قرار مي دهند

مراجع متعددي در . زمانهاي دولتي استنيل به پاسخگويي و سازگاري، يكي از معيار هاي موفقيت سا. دولت ابقا كند
يكي از مهمترين اين مراجع، . محيط بيرون سازمانهاي دولتي وجود دارند كه اين سازمانها بايد نسبت به آنها پاسخگو باشند

  .مجلسها هستند

 : پاسخگويي دروني - 

براي نيل به كارآمدي، . باشندتشكيالت پاسخگويي دروني بايد ارتباط نزديكي با تشكيالت پاسخگويي بيروني داشته 
اولين وظيفه تشكيالت پاسخگويي دروني، . تر، بنا شوند تشكيالت دروني بايد بر اساس انتظارات و استاندارد هاي گسترده

اينكه اين تشكيالت، دروني هستند، بدين معني . تضمين وضوح نقشها و ارتباطات مربوط به تصميمات و اقدامات است
  . بايد محرمانه باقي بمانند و براي افراد و سازمانهاي بيرون از سازمان ناشناخته باشند"تانيست كه آنها ضرور

  : برنامه ريزي و نظارت بر عملكرد -
حكمراني فراتر از اينهاست و بدنبال . حكمراني فقط درباره سازگاري و برآورده ساختن الزامات رسمي پاسخگويي نيست

تا به خط مشي و اهداف عملياتي خود .  سازمان نهايت تالش خود را بعمل آورده استحصول اطمينان از اين نكته است كه
  .دست يابد



  :اطالعات و پشتيباني از تصميم  -
در يك محيط عملياتي بسيار پيچيده و چند بعدي، سازمانهاي دولتي بايد اطالعات خود را به روشهايي پيشرفته تر 

  .اد، فايلها و ساير اسناد حاوي اطالعات مختلف مي شوداين شامل، حفظ مناسب اسن. مديريت كنند

  :بررسي و ارزيابي تشكيالت حكمراني  -
. بررسي و ارزيابي عملكرد سازمان و فعاليتهاي آن، بخشي مهم از وظايف هيئت مديره و كميته هاي مختلف سازمان است

يابي تشكيالت كالن حكمراني و همچنين در زمانهاي مختلف، اعضاي هيئت مديره و كميته هاي آنها بايد جهت ارز
اين امر مي تواند به فرايند يادگيري كمك كند، منجر به بهبود شود و به . عملكرد و نقشهاي خود، سرمايه گذاري كنند

  .سازمان امكان رويارويي موفقيت آميز با چالشهاي جديد را بدهد

  .در انجام ارزيابي، بايد نكات زير را مدنظر قرار داد. يردارزيابي تشكيالت حكمراني مي تواند اشكال مختلفي به خود بگ

  .  تشكيالت حكمراني بايد بطور مداوم و مشروح هر سال يا هر دو سال يكبار مورد بررسي قرار گيرند:زمان بندي*

د تشكيالت گذارد باي مچنين، در هر زمان كه عاملي مهم بروز كند كه بر پاسخگويي سازمان يا تشكيالت مديريت تأثير مي
  .حكمراني مورد باز بيني قرار گيرند

انجام بررسي دروني كه از آن طريق مدير ارشد سازمان ساختار هاي : بررسي بيروني در برابر بررسي دروني* 
با اين حال، هر از چند گاهي بايد . نظر مي رسد حكمراني سازمان و عملكرد خود را مورد باز بيني قرار مي دهد، كافي به

  .اين بررسي مي تواند اطالعاتي را براي انجام سيرهاي مختلف در طول زمان فراهم سازد. هاي بيروني نيز انجام گيردبررسي
بررسي حكمراني مي تواند گسترده باشد و تمام بخشهاي سازمان را در بر گيرد و يا اينكه محدود به سطح : قلمرو* 

و مسائل ) ير توجه به الزامات قانوني و استاندارد هاي عام ساختارنظ(با اين حال، در هر صورت بايد پيروي . خاصي شود
  . مد نظر قرار گيرد) نظير كيفيت تصميم گيري، برگزاري جلسات و اثر بخشي ابالغ تصميمات(عملكردي 

  حركت از مديريت نوين دولتي به سمت حكمراني

اين جدول در اين خصوص كمك . وجه قرار دادحهت نيل به حكمراني خوب بايد مسائل مورد نظر اين رويكرد رامورد ت
  .شاياني مي كند



  نتيجه گيري 
با اين حال، برخي اشكال حكمراني، بدون شك بهتر از . بسياري از صاحب نظران معتقدند كه حكمراني، تجويزي نيست

  . دارد حكمراني خوب، اختالف نظر زيادي وجود نه در مورد عوامل و عناصر تشكيل دهند. ساير اشكال است
وجود مي آورد، زيرا اين ويژگيها با يكديگر   عملي از ويژگيهاي حكمراني خوب، اختالف نظرهايي را بهه با اين حال، استفاد

مشاركت عمومي، . در تعارض هستند و تأ كيد بيش از حد بر يك ويژگي، ممكن است منجر به بروز نتايج ناخواسته شود
جر به خط مشي گذاري گروهي و اتخاذ تصميمات توسط افرادي مي شود كه از اصلي جذاب است، اما افراط در آن من

همچنين، وجود رسانه هاي مستقل و مهار نشده، ممكن است . دانش كمي برخوردار بوده و التزام به پاسخگويي ندارند
است، زيرا جوامع براي ميزان تأ كيد بر ابعاد مختلف حكمراني سالم در شرايط مختلف، متفاوت . توجيه ناپذير جلوه كند

فرهنگهاي سود جوي غربي، براي كارآيي اهميت بيشتري : بعنوان مثال. پيامد ها و نتايج مختلف ارزشهاي متفاوتي قائلند
. در مقابل، برخي فرهنگها براي حقوق افراد اهميت زيادي قائلند و برخي ديگر بر تعهدات گروهي تأ كيد مي ورزند. قائلند

  ... .اول خود را رشد اقتصادي مي دانند و برخي ديگر براي تنوع و غناي فرهنگي ارزش قائلند وبرخي جوامع، هدف 
 منجر به بحث و مناقشه روي هنجارهاي فرهنگي و ارزشي و پيامد هاي "حكمراني خوب" ه تعيين عوامل تشكيل دهند

 ارتباط دولتها با ه  نقش دولت، نحواين نيز خود منجر به بروز سواالتي چون. اقتصادي و اجتماعي دلخواه مي شود
  .شهروندان، روابط بين شاخه هاي قانون گذار، اجرايي و قضايي دولت و نقش بخشهاي مختلف مي شود

 اين است كه چه موقع رويكرد هاي مختلف نسبت به حكمراني با "حكمراني خوب"يكي ديگر از سواالت مرتبط با مفهوم 
آنچه كه تحت برخي از شرايط تاريخي دلخواه بنظر مي رسد، ممكن است . سب دارندمراحل مختلف توسعه سازگاري و تنا

بسياري از منتقدان، سنگاپور را بعنوان جامعه اي سركوب گر و برخوردار : بعنوان مثال. تحت شرايطي ديگر، دلخواه نباشد
 سال گذشته موجب پيشي 30اپور دربا اين حال، توسعه اجتماعي و اقتصادي سنگ. از كنترل زياد دولتي، تصور مي كنند

نخست وزير اين كشور، بخش اعظم موفقيت . گرفتن اين كشور از بسياري از كشورهاي در حال توسعه ثروتمند شده است
 ه  حكمراني خوب، سواالتي درباره بحث دربار.اقتصادي و ثبات اجتماعي سنگاپور را به سياستهاي حكمراني نسبت مي دهد

با اين حال، همه چيز نسبي . آيا دموكراسي يك ابزار است يا يك هدف: بعنوان مثال. وجود مي آورد هابزارها و اهداف ب
مثال سازمان ملل متحد . برخي هنجارها و ارزشهاي جهاني وجود دارند كه بين فرهنگهاي مختلف كاربرد دارند. نيست

اري از هنجارهاي مطرح شده نظير مشاركت، سيستمي حاوي ويژگيهاي حكمراني خوب را منتشر كرده است كه شامل بسي
تواند  درك و شناخت عميق مفهوم حكمراني خوب، مي.حكمراني قانون، شفافيت، پاسخگويي، كارآيي و اثربخشي است

معيارهاي ارزشمندي را فراهم كند كه به دولتها و جوامع كمك كند تا درك بهتري از رابطه بين اشكال مختلف نهادي و 
درك بهتر حكمراني خوب مي تواند يك . دست آورند  اقتصادي براي شهروندان به-آوردن سالمت اجتماعيراههاي فراهم 

اين . نقشه راه يا مبنايي براي قضاوت در خصوص فرايندهاي آتي اصالحات نهادي و تكامل در بخش دولتي فراهم كند
 از آن ياد "اصالحات"ر ساليان اخير، بعنوان  مؤسسات عمومي باشد كه ده تواند جايگزيني مناسب براي كاهش انداز مي

  .شده است
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