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        چکیده

این مقاله، خواننده را با مساله ویژه ای که بر پیاده سازی و اجرای 
حاکمیت مشارکتی تمرکز دارد آشنا می سازد. هدف این مقاله، 
پیاده سازی  پیچیده  و  مهم  موضوعات  از  ما  شناخت  ارتقای 
 .1 می شود:  شامل  را  موارد  این  که  است  مشارکتی  حاکمیت 
مدل های  و  راهکارها  طریق  از  مشارکتی  فرآیند  این  تقویت 
ابداعی و به منظور بهبود شناختی رایج درباره مسایل و مشکالت 
و نتایج جامعه. 2. تقویت تعامل بین خط مشی و سیاست گذاری 
و ارایه خدمات. 3. تلفیق نمایی از خدمات عمومی با یک نگرش 

سازمانی و میانسازمانی.

واژگان کلیدی: حاکمیت مشارکتی؛ پیاده سازی و اجرا؛ 
نتایج.

       پیشگفتار

دانش پژوهان مدیریت دولتی از توجه ویژه تر به اجرای سازوکارهای 
حاکمیتی به منظور حل برخی از "مشکالت اساسی"6  در ارایه 
خدمات عمومی حمایت می کنند )هاول - مورونی7  2008؛ آنسل 
و گاش8  2007؛ بیانچی9 2021(. خدمات عمومی ذاتا فرآیندهایی 
بین سازمانی هستند و برای نتیجه بخش بودن و ایجاد ارزش، 
مستلزم تالش های مشترک همه فعاالن در این ارائه، از جمله، 

 .)2013 ناسی11   و  رادنور  )آزبورن10،  هستند  مصرف کنندگان 
تالش  در  بی ثباتی  اصلی  دالیل  از  یکی  اغلب  چنددستگی، 
برای بهبود دستاوردهای جامعه است )بورگونووی12، بیانچی و 
ریونبارک13 2019(. اختالف بین خروجی های کوتاه مدت و نتایج 
سیاست های  از  برآمده  ناخواسته   پیامدهای  کنار  در  بلندمدت، 
سازمان های  تالش های  از  حاکی  اغلب  قبلی،  آمده   به عمل 

انفرادی برای رفع مشکالت جامعه است.
واحد  سازمانی  مرزهای  درون  در  نمی توان  را  اساسی  مسائل 
پیچیده ای  و  متغیر  خصوصیات  دارای  زیرا  کرد،  دسته بندی 
چندسویه  و  چندعاملی  چندالیه ای،  چالش هایی  که  هستند 
2014؛  ریکیا15  و  الگراید  2013؛  آلفورد14  و  )هد  دربردارند  را 
نهاد  یک  مشارکتی،  حاکمیت  طریق  از  بیانچی162015(. 
یک  پیاده  سازی  در  را  جامعه  سهام داران  سایر  دولتی،  بخش 
پیکربندی  و  زیرسازی  هدف  با  راهبردی  برآوردسازی  فرآیند 
برای  نیاز  مورد  حیاتی  منابع  و  آن  محرک های  عمومی،  ارزش 
گاش17   و  )آنسل  می کند  درگیر  جامعه،  نتایج  بر  تاثیرگذاری 
2007(. این فرآیند برآوردسازی از طراحی خط مشی های قوی 
که داللت بر دیدگاه مبتنی بر نتیجه دارد پشتیبانی می کند. این 
از  مشترک  ارزیابی  و  مشترک  تولید  مشترک،  طراحی  مستلزم 
سیاست های ذینفعان جامعه، با هدف پیگیری تاب آوری جامعه 
و توسعه پایدار اجتماعی-اقتصادی است )آنسل وگاش 2007(. 
این فرآیند برآوردسازی، طراحی خط مشی های قوی که حاکی 
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1. Bovaird
2. Osborne
3. Torfing and Ansell
4. Osborne
5. Ansell and Gash
6. Osborne
7. Klijn and Koppenjan

از دیدگاه مبتنی بر نتیجه هستند را تثبیت کرده و مستلزم طراحی 
مشترک، تولید مشترک و ارزیابی مشترک سیاست های ذینفعان 
اجتماعی- توسعه  و  جامعه  تاب آوری  پیگری  هدف  با  جامعه، 
اقتصادی پایدار است )بایوورد1  2007؛ آزبورن2 2021؛ تورفینگ 
و آنسل3  2017(. دیدگاه توصیف شده هم حالتی متکثر را مطرح 
ارائه  در  یکدیگر،  به  وابسته  متعدد  بازیگران  آن  در  که  می کند 
خدمات عمومی مشارکت می کنند و هم یک حاکمیت کثرت گرا 
آگاه  را  سیاست گذاری  سیستم  متعددی،  فرآیندهای  آن  در  که 
می کنند )آزبورن4 2010، 9(. هدف این مقاله، ارتقای شناخت ما از 
موضوعات مهم و پیچیده پیاده سازی حاکمیت مشارکتی است که 
این موارد را شامل می شود: الف. تقویت این فرآیند مشارکتی، از 
طریق راهکارها و مدل های ابداعی و به منظور بهبود شناختی رایج 
بین  تعامل  تقویت  ب.  جامعه  نتایج  و  مشکالت  و  مسایل  درباره 
خط مشی و ارائه خدمات در یک محیط حاکمیتی مشارکتی برای 
رسیدگی به این مشکالت و نتایج و پ. تلفیق نمایی از خدمات 
بر  غلبه  برای  میان-سازمانی  و  سازمانی  نگرش  یک  با  عمومی 

دیدگاه های سنتی کوته نظرانه و محدود سازمان های دولتی.
منتشر  مقاالت  بر  مروری  با  را  خود  مقاله  برای  مقدمه  این  ما 
شدهی اجرای حاکمیت مشارکتی، قبل از جمع بندی شش مقاله 
توصیه ها  برخی  ارائه  با  سپس  و  می کنیم  آغاز  اینجا  در  موجود 
درباره فرصت های تحقیقاتی آینده در رابطه با این موضوع بغرنج، 
اجرای  و  پیاده سازی  عملی  و  تئوریک  پیشرفت  ادامه  به منظور 
حاکمیت مشارکتی برای رسیدگی و کاهش مشکالت جامعه، به 

نتیجه گیری خواهیم پرداخت.

          اجرای حاکمیت مشارکتی

پیرامون  شده  منتشر  مطالب  قابل توجه  تعداد  وجود  علی رغم 
حاکمیت مشارکتی، فرآیند بلوغ دانش و عمل در این زمینه هنوز، 
هم از دیدگاه نظری و هم از دیدگاه تجربی با سرعت قابل توجهی 
اصطالحات  با  همچنین  پدیده ای  چنین  است.  توسعه  حال  در 
متنوع موجود در مطالب منتشر شده پیرامون مفاهیم مرتبط، شامل 
حاکمیت دولتی، شبکه ها و همکاری و مشارکت و ارزش عمومی 
مشاهده می شود. عبارات مشابهی نیز در این زمینه به کار رفته است 
که داللت بر قرابت، تفاوت و ارتباط بین آنها دارد. به عنوان مثال 

می توان به حاکمیت مشارکتی )آنسل و گاش5 2007(، حکومت 
و  )کلیجن  سیاست  شبکه های   ،)2010 )اوزبورن6  مردمی  جدید 
)رودس8  شبکه ای  حاکمیت   ،)1990 رودس8   ،2000 کوپنجان7 
2017(، همکاری بین بخشی)بریسون، کرسبی9و استون11 2006(، 
بلومبرگ13  و  عمومی)بریسون12، کرسبی  ارزش های  حاکمیت 
2014(، حکومت مشارکتی )فنگ و رایت14 2001(، حاکمیت همه 
جانبه ) پری و همکاران15  2002(، حاکمیت یکپارچه )هود16  2005( 
و حاکمیت تعاملی )تورفینگ و همکاران17 2012( اشاره کرد. همه 
آن ها به همکاری چند عامل اشاره می کنند که معموال توسط یک 
سازمان بخش عمومی با هدف ایجاد اجماع بین ذینفعان در یک 
تولید  برای  شده  اجرا  و  طراحی  سیاست های  از  رسمی  مجموعه 
ارزش عمومی هدایت می شود. کلین وکوپنجان18  )2000( بر این 
باور بودند که اجرای حاکمیت مشارکتی نیازمند تعامالت پیچیده 
حال  این  با  است.  یکدیگر  به  وابسته  عوامل  از  زیادی  تعداد  بین 
محققان معتقدند که این یک تعامل ساده یا خودجوش نیست و 
مستلزم انواع مختلفی از آزمون های مدیریتی و ساختار شبکه ای 
نیز  پیترز 19)2015(   است.  موفقیت  از  سطوحی  به  دستیابی  برای 
توافق،  آزادی،  و  بی پردگی  که  برسد  نتیجه  این  به  اینکه  از  قبل 
است  ممکن  مشارکتی  مدل  یک  در  هماهنگی  و  تصمیم گیری 
دشوار باشد، بر این باور بود که حتی یک دیدگاه مبتنی بر دموکراسی 
نتیجه  مشارکت، یک  بنابراین،   قابل تحسین است.  و شمول نیز 
خودبهخودی از توسعه شبکه های وابسته به هم در جامعه نیست، 
است  ماهرانه  اندیشه  مستلزم  عمومی  ارزش  ایجاد  برای  بلکه 
)بارداخ20  1998؛ پیترز 21 2015(. یکی دیگر از الیه های پیچیدگی 
در هنگام اجرای حاکمیت مشارکتی، پیگیری نتایج پایدار است که 
باید براساس توافق نظر ذینفعان جامعه، شناسایی، معهود و ارزیابی 

شود.
نحوه  و   )2007 وگاش22  )آنسل  مشارکتی  فرآیند  درک  به  نیاز 
تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آن از نتایج )کراسبی وبریسون23  2010؛ 
کلیجن وهمکاران24 2010( نیز برای مقاالت اجرایی بسیار مهم 
است و توضیح می دهد که چگونه و چرا طراحی عوامل سازمانی 
میسر  برای  نقش ها(  و  ساختارها  قوانین،  "رسمی"25 )پروتکل ها، 
کردن همکاری ممکن است نتایج مورد نظر را ایجاد کند یا نکند. 
مثال،  )به عنوان  غیررسمی"26  "عوامل  ارتباط  شامل  مقاله  این 
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11. Stone
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ارزش ها(  و  مشترک  درک  تعهد،  اعتماد،  تسهیل کننده،  رهبری 
ایجاد  برای  مشارکتی  حاکمیت  اجرای  توضیح "چگونگی"  برای 
سودمند  مقاصد  مشارکتی،  حاکمیت  اجرای  است.  پایدار  نتایج 
به  تئوری  در  را  قوانین  و  دستورالعمل ها  به  تشریفاتی  احترام  و 

همکاری واقعی در عمل تبدیل می کند.
حتی برنامه ریزی های مشارکتی مناسب نیز می تواند به شکست 
منجر شود. این اغلب به دلیل تنوع ذینفعان درگیر و فقدان مدل ها 
و روش های مناسب و جهت تقویت رهبری، به منظور بهبود فرآیند 
عوامل  میان  در  )استراتژیک(  راهبردی  )برآوردسازی(  فراگیری 
درگیر، مدیریت تعارضات، ایجاد اعتماد، پیگیری دیدگاه مشترک 
متنوع  راهبردهای  بنابراین،  است.  نتایج  ارزیابی  و  شناسایی  و 
هدایتی و مدیریتی مورد نیاز است )کلیجن 2008(. تمرکز بر اجرا، 
مستلزم توجه به چگونگی ایجاد نتایج قابل دوام و پایدار از طراحی، 

پیاده سازی، مدیریت و رهبری یک شبکه حاکمیتی است.
تحقیقات بر این نکته تاکید کرده است که چگونه در محیط های 
قادر  سازمان  یک  امروزی،  پراکنده  و  متکثر  پیچیده،  حاکمیتی 
است تنها زیرمجموعه ای از منابع راهبردی را مدیریت کند که بر 
نتایج گسترده تر سیستم تاثیر دارند )آزبورن 2010(. در این زمینه 
روش های نوآورانه حاکمیت عملکرد )بوآکرت وهالیگان1  2008( 
می توانند به کلیدی برای تقویت اجرای رویکرد "همه جانبه دولت" 
تبدیل شوند )کریستنسن والگرید2  2007( و از یک دیدگاه بین 
نهادی که در آن هماهنگی سیاست و حاکمیت مشارکتی نتایج 
بهتری را در جامعه رشد می دهد، حمایت کنند )خاویر و بیانچی3  

.)2020

         مروری بر دستاوردها

پایین دستی  مشکالت  مورد  در  مقاله ای  با  را  خود  هم اندیشی  ما 
حاکمیت مشارکتی آغاز می کنیم که زمینه را برای مشارکت های 
تورفینگ4   و  )سورنسن  نویسندگان  می کند.  فراهم  باقی مانده 
2021( با مقایسه دو تعریف متعارض از حاکمیت مشارکتی شروع 
می کنند، اولی به این مفهوم به عنوان یک فرآیند تعامل مشترک 
بین بازیگران دولتی و خصوصی و سازمان محور می پردازد و دومی 
گروهی  بر  و  گذاشته  کنار  را  عمومی  سازمان دهندگان  به  اشاره 
سازمان  مرزهای  از  فراتر  همکاری های  در  درگیر  سهامداران  از 
تمرکز می کند. این نشان می دهد که همه ابتکارات مشترک با یک 
تعریف مشترک از "سند توافقنامه" که در نهایت بر اجرا و نتیجه 
مشکالت  سپس  نویسندگان  نمی شوند.  شروع  می گذارد،  تاثیر 

ارایه  پاسخگویی  و  ارزیابی  اجرا،  مقوله های  در  را  پایین دست 
می دهند که نشان می دهد آن ها در مقایسه با همتایان باالدستی 
با  نویسندگان  کرده اند.  دریافت  را  کمتری  بسیار  توجه  خود 
فرصت های تحقیقاتی آینده در این مشکالت پایین دست با هدف 
"آنچه که برای حاکمیت مشارکتی الزم است تا همه راه ها را برود 

و راه حل های موثر با کیفیت باال تولید کند" به نتیجه می رسند.
یک  در  رهبری  نیازمند  مشارکتی  حاکمیت  اجرای  تردید،  بدون 
اتخاذ  اخیر  مطالعات  است.  بازیگری  چند  و  سازمانی  بین  محیط 
یک رویکرد اکوسیستم خدمات عمومی را برای ترکیب همه افراد، 
پیشنهاد  خدمات  ارائه  فرآیند  در  درگیر  موسسات  و  فن آوری ها 
می کند )پترسکو5  2019(. این امر، از دیدگاه سنتی، نوعی سلسله 
مراتب را نشان می دهد که در آن رهبر، چشم انداز را مشخص و 
ایجاد انگیزه کرده و موفقیت را نمایان می سازد. نویسندگان مقاله 
بعدی )کیندر و همکاران6  2021( به کارایی نوع دیگری از رهبری 
برای اکوسیستم های حاکمیت مشارکتی می پردازند. نویسندگان 
پس از ارائه رویکردهای سنتی نسبت به رهبریت که برخاسته از 
مطالعات فراگیر آنان نسبت به مطالب منتشر شده است، شرایطی 
می شود،  هدایت  جمعی  آگاهی  یک  توسط  که  رهبری  برای  را 
ایجاد می کنند که از فراگیری منطقی عمل توزیع شده در عوامل 
حاکمیت  مانند  پیچیده  انطباقی  سیستم های  خودسازمان دهنده  
مشارکتی ناشی می شود. نویسندگان سپس جنبه های مختلف این 
نوع رهبری، از جمله آگاهی، یادگیری اجتماعی و ذخیره سازی را 
قبل از نشان دادن چگونگی عملکرد این رویکرد در دو اکوسیستم 
دارند  عقیده  نویسندگان  می دهند.  ارایه  محلی،  عمومی  خدمات 
را  درها  که  دارد  وجود  رویکرد  این  با  رابطه  در  چالش هایی  که 
برای رویکردهای پژوهشی جدید در مورد نقش مرکزی رهبری 

مشارکتی باز می کند.
کاهش  مشارکتی،  حاکمیت  موفق  اجرای  برای  رویکرد  یک 
موجود  شبکه  گروه،  اندازه  در  می تواند  که  است  اجرا  هزینه های 
و ترتیب سلسله مراتبی یافت شود، برای مثال، همان طور که در 
مقاله بعدی در مورد یک ابتکار حاکمیت مشارکتی بین سازمانی 
این  از  برخی  بر  غلبه  برای  گرفت؛  قرار  بحث  مورد  نیوزیلند  در 
موانع طبیعی برای اجرای حاکمیت مشارکتی، نویسنده )اسکات 
و مرتون7 2021( به نقش تعهد به هدف و چگونگی موفقیت آن 
با درک پویایی های اجتماعی و روان شناختی حکومت مشارکتی 
می پردازد. با این حال، ارزش این تحقیق هم در تئوری و هم در 
عمل اجرای حاکمیت مشارکتی یافت می شود. عالوه بر پرداختن 

1. Bouckaert and Halligan
2. Christensen and Lægreid
3. Xavier and Bianchi
4. Sørensen and Torfing

5. Petrescu
6. Kinder et al
7. Scott and Merton 
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به تعهد و هدف از دیدگاه نظری، نویسنده یک مطالعه موردی را از 
دیدگاه عملی ارایه می دهد تا نشان دهد که چگونه مدیران دولتی 
بین  مشارکتی  حاکمیت  شبکه  یک  طراحی  برای  مفهوم  این  از 

سازمانی قوی تر برای به دست آوردن نتایج استفاده کردند.
در  دولت ها  همکاری  برای  الزم  شرایط  شناسایی  بر  بعدی  مقاله 
گسترش نقش حیاتی بخش دولتی در اجرای حاکمیت مشارکتی 
به  پرداختن  در   )2021 همکاران1  و  )لیو  نویسندگان  دارد.  تمرکز 
عملکرد مشترک بین دولت های محلی در چین برای کنترل آلودگی 
هوا، تحلیل مقایسه ای کیفی را برای شناسایی متغیرهای کلیدی 
حکمرانی  برای  رویکرد  سه  نویسندگان  می کنند.  ارائه  بازی  در 
مشارکتی یافتند که بر موفقیت تاثیر می گذارند، از جمله همکاری 
حول یک شهر مرکزی که نقش حداقلی را به عنوان مدیر مشارکتی 
ایفا می کند و همکاری یک شبکه همکاری و تبادل بدون حضور 
یک شهر مرکزی. نویسندگان دریافتند که عدم مشارکت سطوح 
می شود.  همکاری  از  مانع  قوی  رقابتی  شیوه های  و  دولت  باالتر 
ارزش این تحقیق نشان می دهد که یک رویکرد منعطف در هنگام 
نیست  واقع بینانه  مختلف  اقتدارگرای  سیستم های  نظرگرفتن  در 
اجرای  در  محلی  رهبری  که  رسیدند  نتیجه  این  به  نویسندگان  و 

حاکمیت مشارکتی در میان دولت های محلی بسیار مهم می شود.
یکی از جنبه های اجرای حاکمیت مشارکتی که نیاز به توجه بیشتری 
دارد، پایداری است. نویسندگان مقاله بعدی )مولنولد و همکاران2  
2021( این موضوع را براساس تجزیه و تحلیل چهارده باغ شهری 
در هلند در پاسخ به بُعد بحرانی حفظ حاکمیت مشارکتی که می تواند 
چالش برانگیزتر از پیاده سازی شبکه برای حل مشکالت شناسایی 
شده باشد، مورد بررسی قرار می دهند. نویسنده دریافت که استقالل 
مالی، نهادینه سازی قوی و گروه های مرکزی کوچک از داوطلبان، 
مهم ترین پیکربندی برای پایداری باغ های شهری هستند. اندازه 
گروه، به ویژه باتوجه به برابری در کاهش هزینه های اجرا، از ابتکار 
عمل در نیوزیلند مهم تر است. نویسندگان نتیجه گیری می کنند: 
"دستاورد اصلی ما در این مقاله این است که چگونه تجزیه و تحلیل 

مقایسه ای کیفی ما نشان می دهد که پیکربندی چندگانه عوامل، 
ممکن است دوام تاثیرگذاری باغ های شهری را توضیح دهد."

نویسندگان همچنین اظهار می کنند که به تحقیقات بیشتری نیاز 
است تا به آن ها اجازه دهد یافته های خود را فراتر از نمونه باغ های 

شهری تعمیم دهند.
دو  تحقیقات  از  ما  هم اندیشی)سمپوزیوم( های  در  نهایی  دستاورد 
نویسنده )داگالس وشیفلرز3  2021( در مورد شناسایی الگوهایی 

و  می دهند  شکل  را  مشارکتی  عملکرد  اجالس های  که  است 
و  اقدامات  بررسی  برای  سهامداران  آن  در  که  است  رویدادی 
ورودی های  می آیند.  هم  گرد  مشترک  ابتکارات  از  حاصل  نتایج 
اطالعات  مثال،  به عنوان  را  مشارکتی  عملکرد  اجالس های  این 
عملکردی، طراحی فرآیند و روابط شخصی تشکیل می دهند، در 
حالی که نتایج، هیچ تغییری اعم از تغییر عملیاتی، تغییر استراتژیک 
و تغییر قانون اساسی را نشان نمی دهند. برای پرهیز از بیهوده گویی، 
نویسندگان موارد زیر را به عنوان عوامل موفقیت در رابطه با ژرفا 
دادن به بحث  و نتیجه گیری در مورد اهداف آشکار، معرفی می کنند: 
استخراج به جای احتکار اطالعات، حرکت آهسته به سمت بیرون 
و بررسی عملکرد از طریق تغییرات مداوم و قابل توجه. این تغییر در 
تمرکز، متکی بر مفهوم رهبری به عنوان یک آگاهی جمعی است 
چنانکه در دو اکوسیستم خدمات عمومی محلی از فنالند نشان داده 
شده است. نویسندگان تحقیق خود را با چندین سلسله از تحقیقات 
مولد آتی به پایان می رسانند که پتانسیل افزودن ارزش چشمگیر به 

"حاکمیت" شبکه ها و ابتکارات حاکمیت  مشارکتی را دارند.

        جمع بندی

این سمپوزیوم به پیشرفت تحقیقات برای چارچوب بندی بهتر یک 
موضوع پیچیده و چند رشته ای مانند حکمرانی مشارکتی با تمرکز 
در  مبهمی  مسائل  امروز  حال  این  با  می کند.  کمک  اجرا  بر  ویژه 
دولت  مرزهای  مجدد  طراحی   .1 جمله:  از  دارد.  وجود  زمینه  این 
باتوجه به ابهام آن ها در زمینه "حکمرانی بدون دولت"؛ 2. مدیریت 
به منظور  ذی نفعان  بین  منابع  اشتراک گذاری  به  و  تبادل  به  نیاز 
افزایش هم کاری در جهت دستیابی به اهداف مشترک ؛ 3. مدیریت 
تعامالت "تنش مانند"3 میان ذی نفعان، با هدف تقویت  اعتماد و 4. 
هدایت ابتکارات حاکمیت مشارکتی از طریق فراحکومتی )رودس  

.)660 ،41996
همان طور که کلیجن )2002، 151( اشاره کرد، "خروج از دولت، 
خدمات  ارائه  و  سیاست  اجرای  که  مستقلی  بازیگران  نظر  از  هم 
تصمیم گیری،  الگوهای  تغییر  نظر  از  هم  و  گرفته اند  برعهده  را 
سیاست  اجرای  می توانیم  چگونه  که  می کند  مطرح  را  سوال  این 
سوال،  این  به  پاسخ  برای  کنیم؟  سازماندهی  را  خدمات  ارائه  و 
چندین چالش را برای تحقیقات آینده پیش بینی می کنیم. چالش 
اول، تقویت دانش حاصل از تحقیقات تطبیقی است: عبرت گیری 
در  مشارکتی  حاکمیت  طرح های  شکست  و  موفقیت  موارد  از 
زمینه های مختلف، درک ما از فیزیولوژی و آسیب شناسی در چنین 
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حوزه ای را بهبود  می بخشد. به این منظور، با درک نقش فرهنگ، 
تاریخ و سنت ها در طراحی و اجرای طرح های حاکمیت مشارکتی، 

نقش مهمی نیز ایفا خواهد شد. 
از  حمایت  برای  مناسب  روش های  اتخاذ  و  ترسیم  دوم،  چالش 
رهبران و سایر ذینفعان در طراحی و اجرای برنامه های استراتژیک 
این  می شود. در  پایدار در جامعه  نتایج  به  منجر  که  است  "قوی" 
راستا، ما زمینه های گسترده ای را برای تحقیق و عمل پیش بینی 
ثمربخش  گفتگوی  یک  تقویت   .1 از:  است  عبارت  که  می کنیم 
و همسوسازی سیاست بین سازمان های درگیر؛ 2. کاهش ابهام، 
مدیریت تعارض، تقویت اعتماد و مشروعیت؛ 3. ایجاد و استقرار 
داده ها،  تشویقی،  سیستم های  مانند  مشترک  استراتژیک  منابع 
توزیع قدرت و دانش برای تاثیر بر نتایج میانی که ممکن است باعث 
حفظ ارزش جامعه شود. 4. چارچوب بندی موازنه در طول زمان و 
مکان؛ 5. مدل سازی روابط علت و معلولی در حاکمیت عملکرد؛ 
6. سامان بخشی به معیارهای نامشهود و غیرمالی عملکردی 7. 
تبدیل ارزیابی حاکمیت مشارکتی از یک رویداد گسسته به یک 
در  یادگیری گرا  رویکرد  یک  پرورش  به منظور  پیوسته  فرآیند 
حکمرانی عملکرد؛ 8. تقویت یک رویکرد مبتنی بر نتیجه، برای 
واکوری3   و   ، لیهونن2   ، )راجاال1  یادگیری  انجمن های  افزایش 
2019( در مدیریت عملکرد مشارکتی )چوی و موینیهان4  2019( 
و  "فرآیند"  می تواند  عملکرد  حاکمیت  چگونه  اینکه  آزمون   .9
"عواقب و مسوولیت پذیری" را به عنوان دو زمینه مهم برای اجرای 

و  کراسبی6،   ، )بریسون5  دهد  افزایش  بین بخشی  همکاری های 
استون7 2006(. 

مورد  در  چالش،  سومین  که  می کنیم  پیش بینی  همچنین  ما 
حکمرانی  روش های  نمایه سازی  با  رابطه  در  آینده  تحقیقات 
به منظور بهبود درک ما در مورد چگونگی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری 

آن ها از فرآیند اجرا و نتایج میانی و نهایی است.
در این راستا، به عنوان مثال، پروان و کنیس8 )2008( سه حالت 
مختلف حکمرانی را نشان دادند: 1. شبکه مشارکتی - حاکمیتی 
که اشاره بر تصمیم گیری از طریق جلسات منظم اعضا یا از طریق 
تعامالت غیررسمی و مکرر دارد؛ 2. شبکه راهبری سازمان که در 
آن یک نهاد اصلی، فعالیت های اصلی تصمیم گیری و هماهنگی 
را فراهم می کند؛ و 3. شبکه سازمان اداری، جایی که یک سازمان 
مجزا برای نظارت بر امور شبکه آغاز به کار می کند. باتوجه به شیوه 
حکمرانی سوم، ما نیاز به نمایه سازی بهتر نقشی که "سازمان های 
مبتنی بر جامعه"، ممکن است در طراحی و اجرای استراتژی های 

مشارکتی ایفا کنند را پیشنهاد می کنیم )اسکیلچر9 2007(.

         پی نوشت ها

1. به عنوان مثال، انسجام ساختاری جامعه، پیری اجتماعی، تغییرات 
آب وهوایی، بیکاری، جرم، بی خانمانی، مراقبت های بهداشتی، فقر، 

آلودگی، آموزش و مهاجرت
2. مفاهیم مشابه در عبارات "شبکه های حاکمیت" و "شبکه های 
بین دولتی" تلویحی هستند )رودس 1985(. اولی با "سیاست گذاری 
عمومی و اجرا بین شبکه ای از روابط بین دولت، تجارت و فعاالن 
جامعه مدنی" مرتبط است )کلیجن 2008، 511(. مورد دوم به عنوان 
تعریف  محلی"  مقامات  نماینده  سازمان های  ارتباطات "براساس 
شده است )کلیجن 2003، 79(، که با وابستگی عمودی محدود 
)بدون مسیولیت ارائه خدمات( و همبستگی افقی گسترده )طیف 

گسترده ای از تماس ها با شبکه های دیگر( مشخص می شود.
 “game-like” interactions .3

هستند  غیرانتفاعی  موسسات  معموال  سازمان هایی  چنین   .4
به  رسیدگی  برای  محلی،  ذینفعان  از  گروهی  توسط  بایستی  که 
مشکالت محله، که مشخصه آن ها حاشیه نشینی اجتماعی، درآمد 
کم، آموزش ضعیف و زیرساخت های ضعیف است، ایجاد شوند. 
طیف  است  ممکن  می دهند  انجام  سازمان ها  این  که  اقداماتی 
گسترده ای از زمینه ها را پوشش دهد که شامل مسکن مقرون به 
صرفه، بهداشت، آموزش، حفاظت از کودکان، جامعه سازی و غیره 

می شود.

          سخنی درباره همکاران

کارمین بیانچی استاد مدیریت عمومی در دانشگاه پالرمو است که 
نتیجه  بر  مبتنی  و  پویا  عملکرد  مدیریت  سیستم های  طراحی  در 
علمی  مجالت  در  و  تالیف  متعددی  کتاب های  او  دارد.  تخصص 

متعددی به چاپ رسانده است.
مدیریت  زمینه  در  که  است  بوکونی  دانشگاه  استادیار  نسی  گرتا 
نوآوری  و  رقابت پذیری  و  شهری  مدیریت  مشارکتی،  عمومی 
علمی  مجالت  در  و  تالیف  متعددی  کتاب های  او  دارد.  تخصص 

متعددی به چاپ رسانده است.
چپل  در  شمالی  کارولینای  دانشگاه  استاد  ریونبارک  سی.  ویلیام 
هیل است که در زمینه عملکرد و مدیریت مالی تخصص دارد. او 
دو کتاب تالیف و در مجالت علمی متعددی به چاپ رسانده است.
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