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 Assessing the role of the country's governing system in the 

foundations of national power 

 

 A B S T R A C T 

 The system of governing the country is the bedrock of the exercise of 

political power through which the distribution of power in the country 

and among the organs and organizations takes place. Since the 
management and allocation of resources in each country is done 

through the administration system, its function has a significant share 

in production, reproduction and protection of the foundations of 

national power. The indicators of the efficiency of the country's 
administration system are identified in the context of the rules, 

instructions and directives and are on the agenda of the executers in 

the form of sets of rules and regulations. If the indicators related to 
planning, preparation and formulation of budget allocation are 

prepared in accordance with the pattern of good governance, the 

country can be on the path of sustainable development and the natural 
and human dimensions of national power generation intermediaries 

are strengthened. With this approach, good governance narrates 

human-centered development and considers the provision of efficient 

public services, a reliable judicial system and an accountable 
administration system as the main pillars of the governance. From the 

other hand, most of the indicators of national power are related to the 

functioning of the structures and institutions of the country and the 
existed processes. With a descriptive-analytic method, this article 

seeks an answer to the question that “how the mechanisms of the 

country's administration system in the context of good governance are 

effective in changing the foundations of national power?”.  
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قدرت های ارزیابی نقش نظام اداره کشور در بنیان

  ملی

  M.s.*عرفان دلیلی دیدار  
 .،تهراندانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تهران

 

 :چکیده
بستر اجرای قدرت سیاسی است که از رهگذر آن نظام اداره کشور 

ها و نحوه تقسیم و توزیع قدرت در پهنه کشور و در بین دستگاه
جایی که مدیریت و تخصیص افتد. از آنها به جریان میسازمان

گیرد، کارکرد منابع در هر کشوری از طریق نظام اداری صورت می
ید و محافظت از نظام اداری سهم قابل توجهی در تولید؛ بازتول

 های قدرت ملی کشورها دارد.بنیان
، های کارایی نظام اداره کشور در بستر قوانینشاخص
ها مورد شناسایی قرار گرفته و در قالب ها و بخشنامهدستورالعمل

 های قوانین و مقررات در دستور کار مجریان است.مجموعه
تخصیص  ،های مرتبط با برنامه ریزی تهیه و تدوین بودجهشاخص

اعتبار با توجه به منابع موجود در کشور چنانچه منطبق با الگوی 
تواند در مسیر پایداری توسعه حکمرانی خوب تهیه شده باشد می

تولید قدرت ملی را  هایانینر گیرد و ابعاد طبیعی و انسانی بقرا
گر توسعه انسان این رویکرد حکمرانی خوب روایت تقویت کند.

ه خدمات عمومی کارآمد، نظام قضایی قابل اعتماد محور است و ارائ
و نظام اداری پاسخگو را به عنوان ارکان اصلی اداره کشور در نظر 

های قدرت ملی مرتبط گیرد. از دیگر سو بخش اعظم شاخصمی
 یندهای موجود درتارها و نهادهای اداره کشور و فرآبر کارکرد ساخ

 است.ها آن
تحلیلی به دنبال پاسخ دادن به  -این مقاله با روش توصیفی

 حکمرانیاین سوال است که سازوکارهای نظام اداره کشور در بستر 
 های قدرت ملی موثر است؟خوب چگونه در تحول بنیان

 .خوب حکمرانینظام اداری، قدرت ملی،  واژگان کلیدی:

 11/04/1400 تاریخ دریافت:
 10/05/1400 تاریخ پذیرش:

  erfandalili@ymail.comنویسنده مسئول: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمه

ترین مفاهیم سیاسی است که در معانی دولت و حکومت از قدیمی
ست از دولت به معنای کشور که عبارت ا( 1برد دارد: متفاوت کار

یافته که  مشخص با حکومتی سازمان ها در سرزمینانساناجتماع 
نای حکومت، شامل دولت به مع( 2؛ کنداعمال حاکمیت میها آن بر

ت حاکمه و سازمان حکومت و نهادهای اای از هیمجموعه
ت وزیران در ادولت به معنای بخش اجرایی و هی( 3؛ و حکومتی

مثال، در قانون به عنوان   یک کشور و در درون یک حکومت.
کار گرفته شده است: هاساسی ج.ا.ا. دولت در سه مفهوم عمده زیر ب

 .حاکمیت؛ قوه مجریه؛ و هیات وزیران
( معتقد است که تمام اجتماعات بشری نوعی 2009سندی ول )

. [1] سازمان سیاسی دارند که بر رفتار اعضای آن حاکمیت دارند
اشکال سازمان سیاسی به هرحال، اشکال دولتی حکومت از دیگر 

نظیر طایفه و عشیره متفاوت است. از نظر حقوق بین الملل دولت 
اقامت  عبارت است از گروهی از افراد بشر که در یک سرزمین معین

داشته و از خود دارای حاکمیت مستقل باشند. بنابراین عناصر 
( سرزمین؛ 2( مردم یا جمعیت؛ 1تشکیل دهنده دولت سه چیز است: 

 .اکمیت( ح3و 
-مبنای ویژگی توان بر( دولت را می2006مطابق نظر نلسون )

( 1از:  نداعبارتها های ساختاری آن بهتر تعریف کرد. این ویژگی
( 5( تمرکز گرایی؛ 4ن؛ ( قانو3( حق حاکمیت؛ 2سرزمین؛ 

 .[2] ( الیه بندی6 مشروعیت؛
نشان  خاطر (1983( و لولن )1975همان طور که سرویس )

مبنای  در مقابل اشکال اولیه سازمان سیاسی که بر ،سازندمی
 گرفتند، دولت یک شکل سیاسی است که برای شکل میقبیله

مبنای قلمرو سرزمینی شکل گرفته است. همچنین دولت یک 
موجودیت با قدرت عالیه است که بر کاربرد مشروع قدرت فیزیکی 

ولت به حق حاکمیت د[3]. رددر یک سرزمین معین داللت دا
رزمین معین بستگی توانایی آن در اعمال قدرت بر ساکنین یک س

اید به تمرکز قدرت که دولتی باقی بماند ببرای آن دارد. بنابراین
و نظامی بپردازد زیرا حق حاکمیت زمانی که اختیار  قانون، مدیریت

حکومتی در دستان واحدهای رقابت جوی جامعه نظیر قبایل باشد، 

ت نظیر قلمرو های ساختاری دولویژگی. [4]وجود نخواهد داشت 
کارگیری هو حکومت مرکزی از طریق ب سرزمینی، حق حاکمیت
ی ایدئولوژی مبنا این قوانین بر شود،قوانین عام اعمال می

 شوند.مشروعیت تقویت می
-از یک سیستم قشربندی طبقاتی ظهور پیدا میها تمام دولت

داند که کنند. وینسنت دولت جدید را دارای هفت ویژگی می
 ند از:اعبارت

  از نظر جغرافیایی دولت در سرزمین مشخص واقع شده
 کند؛می آن حکمرانی بر است و

 سلطه بر کل  هر دولتی در سرزمین خاص مدعی
 های داخلی است؛ها و گروهسازمان

 های داخلی هبیشترین سلطه برمنابع را نسبت به سایر گرو
 دارد؛

 ترین مرجع اقتدار و حاکمیت است؛دولت عالی 

  دولت منبع قانون است و یا حداقل ماهیت آن سخت به

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

64
55

14
5.

20
21

.3
.2

.2
.7

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

sp
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             2 / 11

mailto:erfandalili@ymail.com
mailto:erfandalili@ymail.com
https://dorl.net/dor/20.1001.1.26455145.2021.3.2.2.7
https://psp.modares.ac.ir/article-42-55557-en.html


 82 ارزیابی نقش نظام اداره کشور در بنیان های قدرت ملی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1400 بهار، 2، شماره 3دوره                                                         فصلنامه آمایش سیاسی فضا                   

 وجود قانون وابسته است؛

 و در جهت تامین خیر  دولت دارای اهداف فراگیر
 عمومی است؛

 .این قدرت عمومی  دولت قدرت عمومی و مستمر است

به نحو صوری هم از حکام و هم از اتباعشان متمایز است. اعمال 
های افراد و گروههای از خواسته و آن واجد آمریت حقوقی بوده

 . ]5[کارگزار متمایز است

 
 ها:کاربرد قدرت توسط دولت1جدول

 
 

ست. در ا هاو مردم معرف رابطه بین آنوابستگی بین دولت 
ها این انگاره نهفته قلب نظریه کوانتومی و نظریه عمومی سیستم

است که اساس هستنی بر روابط استوار است. به سخن دیگر، اگر 
ترین ذرات هستی را حذف کنیم، هستی قابل روابط بین کوچک

هستند تصور نیست. تمام اجزای یک سیستم با یکدیگر در تعامل 
نیز با این الگوها تعریف  تا الگوهایی را شکل دهند و خود سیستم

 آن است که اوالتعمیم این سخن به نهاد دولت [18]. شودمی
سازمان دولت بدون وجود رابطه بین مردم و حکومت قابل تصور 

 توان الگویبین دولت و مردم مینیست. ثانیاً با تغییر نوع رابطه 

 .[6] جدیدی را شکل داد
( چهار رکن یا عنصر اصلی نظام 1995بول ) بیتهام و
به شرح  (1شکلسجم را با عنوان هرم دموکراسی )ندموکراتیک م

( دولت شفاف و 2( انتخابات آزاد و عادالنه؛ 1اند: زیر فهرست کرده
( حقوق مدنی و سیاسی 3ی(؛ پاسخگو )پاسخگویی حقوقی و سیاس

( جامعه 4 و مهاجرت(؛ اجتماعاتهایی نظیر آزادی بیان، )آزادی

 .[7] های مستقل از دولت(تشکل دموکراتیک یا مدنی )وجود
 

 
ی. هرم دموکراسی سیاس:1 شکل  

 
 (منبع: [7])
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زیر مطابق ابعاد مدل دموکراسی، رابطه دولت با مردم به شرح 
( حکومت شفاف و پاسخگو )رابطه پاسخگویی    1قابل تبیین است:  
 (3( انتخابات آزاد و عادالنه ) رابطه مشارکتی(؛  2و اطالع رسانی(؛  

یک )رابطه شـــراکتی(؛    ج  یت حقوق مدنی و    4 امعه دموکرات ( رعا
 سیاسی )رابطه قانونی(.

سی کشورها نیز موضوع      مدل حقوق اساسی   سا : قوانین ا

ی ج.ا.ا. نون اســاســاند. مطابق قامردم را تبیین کرده رابطه دولت و
ن دررابطه دولت و م   ــت: اظم  ظارتی  ( رابطه ن 1ر بر موارد زیر اسـ

ــل  ندگی )اصـــول     2(؛ 8)اصـ مای طه ن طه 3(؛ 59و  58( راب  ( راب
 (؛ 100و  62مشارکتی )اصول 

: مطابق مدل حاکمیت خوب که توســـط       حاکمیت خوب  

پذیرش قرار گرف      ــاالنه، حاکمیت د     بانک جهانی مورد  ر ته و سـ
آن مورد ارزیابی قرار های اســاس شــاخصای مختلف برکشــوره

ــرح زیر قابل تبیین اســ می ( 1ت: گیرد، رابطه دولت و مردم به ش
( 3انونی(؛ ( حاکمیت قانون )رابطه ق2کنترل فساد )رابطه نظارتی(؛  

ــنید4کیفیت مقررات )رابطه خدمت گزاری(؛  ــخگویی و ش ن ( پاس
 خشــی دولت( اثرب5)رابطه پاســخگویی و مشــارکت(؛ ندای مردم 

 تقابل(.( ثبات سیاسی )رابطه اعتماد م6 )رابطه شهروند گرایی(؛
منطقی  -بوروکراسی را باید سازمانی که دارای اقتدار قانونی

است تعریف کرد. در نظام فکری وبر، بوروکراسی به عنوان یک 
خدماتی معرفی موفق در جهت سازماندهی مؤسسات اداری و  نظام

های نظام بوروکراتیک مورد نظر خود را شده است. وبر ویژگی
 :کندگونه معرفی میاین

 تقسیم کار مبتنی بر تخصصی شدن امور. 

 ساختار قدرت مبتنی بر سلسله مراتب. 

  حاکمیت قوانین و )اصول و قواعد شکل یافته رفتار
 .(مقررات و غیرشخصی بودن اداره امور

 گاه اداری از مالکیت سازمان یا وسایل جدایی اعضای دست
 .تولید

 استخدام کارکنان براساس توانایی و دانش فنی. 

  ضبط و نگهداری سوابق تصمیمات، اقدامات و مقررات
 .اداری

بوروکراسی را باید ناظر بر وجود یک نظام منضبط همراه با 
وجود یک  و نظارت یکنواخت، انحصاری نبودن مقامات سازمان

نظام پاداش و خدمت و استمرار وظایف رسمی دانست که این 
عنوان شروط الزم توسعه، در ابعاد مختلف معرفی ها بهویژگی

مخصوصا در  با شروع جدی بحث نهادگرایی در توسعه .اندشده
میان اقتصاددانان بحث ظرفیت دولت یا ظرفیت حکمرانی خوب و 

عنوان یک متغیر مهم مورد توجه قرار گرفت. به اعمال حاکمیت

تواند یک دولت درعمل چگونه می 'که استحال پرسش این 

یکی از  'ظرفیت حکمرانی و اعمال قدرت خود را افزایش دهد؟
های معتبر به این پرسش ارجاع به ظرفیت نظام بوروکراتیک پاسخ

دو  ،از دولتساالری در تعبیر وبری آن بود. در تعریف وبر یا دیوان
کارگیری انحصار به-1 :دنمولفه یا ویژگی اهمیت کلیدی دار

 .ساالری کارآمدداشتن دیوان-2، خشونت

صورت موثر این دو ویژگی را داشته اگر دولتی بتواند به
ویژه دولت  باشد،کارآمد است. مهار و کنترل خشونت از کارهای

شهروندان کمک منیت ذهنی و واقعی تواند به تامین ااست که می
تولید قدرت و سرمایه اجتماعی  کند. اهمیت نظام اداری کارآمد در

ای است که بسیاری معتقد هستند قدرت سیاسی برای گونهبه
استقرار کامل و تحقق موثر حاکمیت، به نظام اداری پویا، هماهنگ 

نظام  راهبردهایو با احساس مسئولیت نسبت به ملت نیازمند است. 
شود. اجرای ستر ساختار اداره کشور محقق میسیاسی در ب

ای که منجر به اتصال سرزمین، ملت و حاکمیت های توسعهبرنامه
ای در کشور های ناحیهشده؛ و عدالت فضایی را متناسب با بنیان

های اصولی نظام کند، تنها با مجوزها و موافقتگذاری میهدف

 .[9] کنداداری بروز فضایی پیدا می
گر در چارچوب حقوق اداری عنوان تسهیلاداری باید بهساختار 

ها که کشور عمل کند به تعبیری اجرای قوانین و دستورالعمل
های نظام کنند در برنامهتوسعه سرزمین را فراهم میهای فرصت

ها اداری کالسه بندی شده و به فراخور زمان و با ادراک محدودیت
ندها و فرآیندها عملیاتی و شرایط در چارچوب ضوابط اداری، رو

نظام اداری هر کشور به مثابه سازمان تنظیم کننده شوند. می
ها برای تحقق اهداف عالی کشور است که ضمن ایجاد فعالیت

های مختلف، بستر مناسبی را برای حل مسائل هماهنگی بین بخش
این نظام به  کند.مردم و تسهیل جریان امور عمومی فراهم می

آیند تا و گروهی از افراد که گرد هم می روابط بین نهادهاو  ساختار
های مشترکی را به کار گیرند و برای رسیدن مشیو خطها سیاست

 شود.اطالق می ،کنندبه اهداف مشترک تالش می
مند اطالق ای یکپارچه و سازماننظام اداری به مجموعه

و البته شود که سایر ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی می
فرهنگی هر جامعه در بستر بروکراتیک آن سامان یافته و زمینه 

ها آن ها و اقدامات راهبردیالزم را برای تحقق اهداف، استراتژی
اندیشمندان علوم مدیریت، سازمان اداری را به  کند.را فراهم می

دانند که سایر ارکان ساختاری یک نظام مثابه ستون استواری می
شود. از این رو استمرار و تحقق سیاسی بر پایه آن بنا میاجتماعی و 

های سیاسی در جهان به وجود یک تشکیالت اداری منظم حاکمیت
بنابراین کارکردهای هر نظام اداری در هر  و هدفمند مربوط است.

سیستم حکومتی در جهان، از شرق گرفته تا غرب، از اهمیت ویژه 

 .[10] و جایگاهی راهبردی برخوردار است
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 :هم پوشانی دو خرده نظام سیاسی و اداری2شکل

 

 سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هایتصمیمات و برنامه

از  پذیر نیست.بدون پشتیبانی نظام اداری تحقق نظام سیاسی
 یافته و در حال توسعهمهمترین وجوه تمایز کشورهای توسعه

بخش  ست.ا هااداری و مدیریتی آنهای نظام ها و خصیصهویژگی
ای از توسعه هر کشوری، وابسته به کارآیی و اثربخشی عمده

مهمترین نهاد ضروری برای  مدیریت و نظام اداری آن است.
جهت سیاست گذاری نرم افزاری  توسعه؛ دستگاه اداری الیق در

شود. نقش نظام اداری، برای اصالح نظامات تعارض منافع ایجاد می
ها است و از این روی توسعه در هماهنگ سازی فعالیت دستگاه

ها منافع متعارض دستگاهگرو موفقیت دولت در هماهنگ سازی 

 .[11] است

 های نظام اداری:نقش
 ابزار مدیریت و اداره امور کشور -

 ابزار عرضه خدمات عمومی و اساسی به جامعه -

 ابزار مدیریت شرایط بحرانی -

های چهارگانه، نظام متناسب با این نقش[10]  ابزار توسعه -
باشد و این تواند پیشران تغییرات اساسی در کشور اداری کارآمد می

 های قدرت نرم قلمداد خواهد شد.تغییرات به عنوان بنیان

 قدرت ملی:

سازد قادر میقدرت عبارت است از عواملی که یک بازیگر را 
های مورد را که در راستای منافع و اولویت تا رفتار بازیگران دیگر

ار دهد. بر این اساس بازیگران نظرشان قرار دارد تحت نفوذ قر
را در جهت ها ها، کشورها و سایر گروهها، ملتتوانند حکومتمی

از انجام آن تحت نفوذ قرار انجام اقدامی مشخص و یا جلوگیری 

امروزه همگان قدرت را عامل اصلی بقای کشورها و [8]. دهند
های قدرت لفهوم همه تدانند کشوری که به تقویمیها تدول

خود را در دنیای کنونی تامین  تتواند حیات، بقا و پیشرفبپردازد می

 .[12] بداند شده
ضابطه گذاری،  گذاری،در قلمرو داخلی از قدرت برای قانون

تنظیم امور و روابط اجتماعی، اجرای قانون و عدالت اجتماعی و 
تامین امنیت عمومی از طریق نهادهای سازمان یافته نظیر نهادهای 

بلیغاتی و ... استفاده ظامی، تامنیتی، انت گذاری، قضایی،قانون
 خارجی از قدرت ملی برای حفاظت از منابع ملی، قلمرو درشود. می

کشوری، تامین امنیت ملی، رفع تامین نیازهای ملی از مبادی فرا
 شودر و پرستیژ ملی و ... استفاده میتهدیدات فرامرزی، تقویت اعتبا

[12]. 
معنویی و  ،های مادیقدرت ملی به مجموعه توانایی

های چون شود که دارای مولفههای یک کشور گفته میظرفیت
قدرت علمی، قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی 
است که سطوح نرم و سخت امنیت ملی را در برابر سطوح مختلف 

قدرت ملی در کشورها وابسته به . نمایدتهدیدات ایجاد می
 .تاجتماعی و فرهنگی اس ،دیهای سیاسی، نظامی، اقتصالفهوم

ای حظهالجایگاه کشورها در هرم قدرت جهانی به میزان قابل م
. تسا هالفهویک از این م آنان در هر توابسته به جایگاه و موقعی

ها مورد بررسی لفهوباید تمامی این م در سنجش قدرت ملی کشورها
هرم قدرت قرار  یباالسطوح کشورهایی که در  قرار گیرند.

هایی هستند که در تمام یا بیشتر ابعاد قدرت به حد آن،گیرندمی
قدرت را به توانایی اعمال اراده ؛ قدرت ملی .اندیافته تیی دسالبا

اند، بر این اساس ها و اعمال دیگران تعریف کردهانسان بر ذهن
توان امکان تحمیل اراده و خواست یک بازیگر به قدرت ملی را می
اراده و  ،تعریف کرد. زمانی که کشوری تواناییدیگر بازیگران 

تواند، اهداف و م را در اختیار دارد و در پرتو آن میالزظرفیت 
های حیاتی خود را حفظ، توسعه و تعمیق بخشد، در واقع آن ارزش

 . ]14[برخوردار است ملی الزمکشور از قدرت 
خود  هایی افراد جامعه را بابتواند با اتخاذ سیاستباید دولت 
بدون این که از ابعاد سخت افزاری امنیت استفاده کند  ،همراه کند

 به وجود آورد. در کشور "قدرت نرم"برای خود و  "امنیت نرم"تا 
های دست یابی به امنیت نرم، ایجاد قدرت ترین شاخصهبنیادی

های آن است که با رفاه و رضایت ملی و توسعه و تعمیق مولفه
در بستر قدرت نرم ظرفیت تولید و بزرگترین  آیدمردم به وجود می

عدم توفیق یک کشور  .گیردارائه خدمات مطلوب اداری شکل می
ناکارآمدی نظام اداری در ارائه عملی سازی امور پیش گفته و  در

گیری خدمات مطلوب و شایسته به شهروندان از عوامل شکل
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جلب  آوایی و همبستگی ملی وناتوانی در ایجاد انسجام و هم
به شمار های نامرئی قدرت ملی که از مولفه است رضایت عمومی

مستلزم  "حیات سیاسی مستقل"در دنیای پیچیده کنونیرود. می
با جهت گیری افزایش سرمایه  های قدرت ملیداشتن مولفه

اجتماعی و مراقبت از اقتدار ملی است که مبتنی بر کارآمدی نظام 
عمق  و همینطور داشتن گرددهای آن پی ریزی میری بنیانادا

تواند بازدارنده است که می ترین سرمایهاستراتژیک به عنوان اصلی
ونیت صملت و کشوری را در برابر تهدیدات درونی و بیرونی م

شکل ، زمانی موقعیتو منافع ملی را محقق سازد. این  هدیبخش
و قرار گیرد  های اداریسیاست، در اولویت ملتکه منافع گیرد می

برای دسترسی به خدمات مورد نیاز از نظام اداری با موانع و  مردم
 های ساختاری و فرآیندی روبرو نشوند.محدودیت

شامل: موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی، عناصر قدرت ملی 
جمعیت، ظرفیت صنعتی، آمادگی نظامی، خصوصیات ملی، 

موقعیت ی ملی و کیفیت دیپلماسی است. کشور ایران دارای روحیه
موقعیت  .نظر ژئوپلتیکی و استراتژیکی است جغرافیایی مناسب از

ریاضی و موقعیت نسبی ایران جایگاه این کشور را در معادالت 
ای و جهانی با اهمیت نموده است. از نظر منابع طبیعی نیز منطقه

ایران در وضعیت بسیار مطلوبی قرار گرفته است که اگر این منابع 
قدرت ملی کشور  ورد استفاده قرار گیرند در ارتقامبا مدیریت صحیح 

ملت ایران نیز ی ملی ثر باشد. خصوصیات ملی و روحیهومتواند می
های قدرت نرم در طول تاریخ با توجه به لفهوبه عنوان یکی از م

حوادث و رخدادهای متعدد کارکرد آن ثابت شده است. آمادگی 
ایران نیز به عنوان نظامی، ظرفیت صنعتی و کیفیت دیپلماسی 

روزافزون قرار  درت ملی در وضعیت پیشرفت و ارتقاعوامل دیگر ق
های قدرت در ها و بنیان. تدبیر بهره برداری بهینه از ظرفیتدارد

های آن در حقوق اداری گردد و چارچوبریزی مینظام اداری پی
ها و ضوابط به اجرا مشخص و در قالب قوانین، دستورالعمل

آید. این بهینه سازی در راستای استقرار حکمرانی خوب درمی
های تولید قدرت را افزایش داده و از تعامل بین تواند ظرفیتمی

افزایی بین نهادهای حاکمیتی با نهادها و نیروهای موثر با هم
 مدیریت منابع به افزایش قدرت ملی کمک کند. 

  حکمرانی خوب

حکمرانی خوب را بر که بانک جهانی تقسیم بندی  هبا توجه ب
گویی، ثبات سیاسی، حق اظهارنظر و پاسخ :اساس شش شاخص

کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل 
رکن اصلی در تنظیم روابط  ،نظام اداره کشور .کندفساد تعریف می

مردم با نظام سیاسی برای افزایش سرمایه انسانی و تولید قدرت 
اجتماعی و نهادی است. سازماندهی سازوکارهای اداره کشور از 

یندها در داخل کشور و از ها و فرآسو با بهینه سازی فعالیتیک
ای در های توسعه منطقهطرف دیگر با طراحی و تدوین برنامه

تواند چوب انتظام بخشی بین سطح قدرت و نقش آفرینی میچار
خوب را با هدف ساماندهی ساختار  حکمرانیمختصات استقرار نظام 

ای و ایفای دولت در داخل و ارتقا جایگاه کشور در مناسبات منطقه
حکمرانی خوب که  نقش موثر در محیط پیرامون خود فراهم نماید.

 ،اثربخشی ،پاسخگویی فافیت،ش هایی مانند مشارکت،با ویژگی
الگویی برای توسعه پایدار ؛ شودکارآیی و حاکمیت قانون تعریف می

انسانی با سازوکار تعامل عملی سه بخش دولت، بخش خصوصی 

این الگو به دنبال نقش حداقل دولت و  .و جامعه مدنی است
بر رفتار و  باشدتوانمندسازی نهادهای مدنی و بخش خصوصی می

شود و معتقد است دولت باید نقش کید میات سه بخش این تعاملی
هماهنگ کننده و تنظیم گر خود را تقویت نموده و به جای 

در الگوی حکمرانی  .گری به تنظیم و تسهیل روابط بپردازدتصدی
نماینده و دولت مشارکتی است که از این  ،دولت خوب بحث از

به منظور  .سازدمی ها هموارطریق راه را برای فعالیت سایر بخش
اعمال نقش فوق، الگوی دولت تسهیل گر در حکمرانی خوب با 

عدالت محوری  پاسخگویی، مشارکت، متغیرهایی مانند دموکراسی،
و اثر بخشی پیشنهاد شده که در صورت تحقق متغیرهای فوق در 

 .]15[ دولت، تعامل بین آن و دو بخش دیگر بیشترخواهد شد

عزم و اراده و روابط تعاملی نهادهای اداره امور عمومی با 
که نهاد دولت نقش اصلی ویژه آنبه مختلف امکان پذیر خواهد بود.

در برقراری روابط فوق دارد. ارتباط صحیح و تعاملی سه بخش یاد 
کند. می شده زمینه تحقق حکمرانی خوب را در ابعاد مختلف فراهم

اقتصادی، سیاسی و اداری است.  :حکمرانی دارای سه بعد یا رکن
ک کشور را های یبعد اقتصادی شامل فرآیندهایی است که فعالیت

و با اقتصاد کشورهای دیگر در ارتباط است. دهد تحت تاثیر قرار می
 هابعد سیاسی همان فرآیندهای تصمیم گیری برای تنظیم سیاست

 ها است. ترکیب سهو بعد اداری همان سیستم اجرای خط مشی
سازد که روابط بعد مذکور فرآیندها و ساختارهایی را مشخص می

 کند.اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را راهبری و هدایت می
 
 
 

 : زنجیره حکمرانی خوب3شکل
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 پژوهش:های یافته
ای از الگوی حکمرانی است گونهدر شیوه مدیریت متمرکز که 

که در آن اعمال تصمیمات در تمام امور ملی و محلی توسط مرکز 
های حکومت مرکزی کلیه مدیریت ؛پذیردسیاسی صورت می

کند. را تعیین میها آن محلی را تحت نظارت دارد و میزان قدرت
طور موقت نقش مدیریت محلی حتی ممکن است در برخی موارد به

 .بگیرد عهده را هم به
 امور رهام حکمرانی بسیط و متمرکز به ادابنابراین در نظ

 و تصمیمها ندارند و برنامه توجهی ایمنطقه و محلی هایسازمان
ترین سطوح کشور جاری از مرکز به پائین ها مستقیماگیری

گردد. دولت مرکزی و اشخاص مستقر در مصدر قدرت، تنها می
عناصری هستند که صالحیت وضع قوانین، مقررات و 

دها را دارند و چندان به نظرات ها و تعیین راهبردستورالعمل
شود. این در حالی اجتماعی و محلی توجه نمیتر پائینهای یهال

است که کشورهای دارای سیستم بسیط از حیث تفویض اختیارات 
 های بهو قبض و بسط قدرت سیاسی در طیف متنوعی از حکومت

شدت غیرمتمرکز قرار دارند.  های بهشدت تمرکزگرا تا حکومت
 لیکن در این مدل حکمرانی، دولت مرکزی تنها نهادی است که
صالحیت وضع قوانین، مقررات و ... را دارد و نهادها و ساختارهای 
محلی نقش چندانی در حکمرانی و ارائه برنامه جهت تغییرات 

 .]16[ فضایی کشور ندارند
کارگیری همه که امکان بهدر این مدل با توجه به این

 سرزمینی در تولید قدرت و مدیریت آن وجود ندارد؛های ظرفیت
یابد و سرمایه اجتماعی محلی که با می ملی کاهشتوان قدرت 

 هایی روبرو خواهد بود.کند با چالشمیملی همراهی های سیاست
ها اساس صدور بخشنامهدر مدل متمرکز؛ نظام اداره کشور بر

هایی خواهد بود که به صورت یکپارچه برای همه و دستورالعمل
طی ممکن است محیهای وتابا توجه به تف شود ومی کشور صادر

ه در برخی مناطق با موانعی روبرو باشد کها اجرای این دستورالعمل

جرا وجود قابلیت انعطاف در ا، به جهت متمرکز بودن نظام سیاسی
 دولت خواهد شد.های آن تعبیر به حفره ندارد و عدم اجرای صحیح

در نظام سیاسی از ها آن یندهای سیاسی و پیامدهای فضاییفرآ
ندازها انعکاسی از میزان و خلق چشم اها دادن به فرمطریق شکل 

تاکید  عنوان پشتوانه نظام سیاسی موردتماعی هستند که بهقدرت اج
 گیرند.می قرار

سیاسی با رعایت ظرفیت نیروهای اجتماعی های همه تراکنش
در صورتی موفق به خلق چشم انداز مناسب مبتنی بر قدرت و توان 

شوند که بپذیرند نیروهای می قلمرو ملی موثر در اعمال حاکمیت
عنوان یاسی هستند و نیروهای اجتماعی بهنظام س اجتماعی اساس

 شوند.می سیاسی قلمدادهای جز جدایی ناپذیر تصمیم
و قدرت ملی خود  سیاسی متفاوت مبتنی بر توانهای سیستم

در شرایط اعمال حاکمیت  کنند.می لفی را خلقچشم اندازهای مخت
سرمایه اجتماعی نظام  مشارکت الگوی حکمرانی خوب،مبتنی بر 

گونه ای ات منتهی به خلق چشم اندازهای بهسیاسی در تصمیم
کند که راهبرد برقراری ارتباط نظام سیاسی با محیط می عمل

در  کند.می نظام را در قامت نظام سیاسی باز معرفی ،خودپیرامونی 
 ،انسانی و طبیعی قدرت ملیهای سی باز با اتکا به بنیاننظام سیا

 سطح و نوع رابطه با کشورهای پیرامونی در محیط موثر خواهد بود

.[17] 
هایی چون به جریان افتادن اطالعات در در این نظام شاخص

شفافیت در تصمیم گیری،  به صورت داده باز،ها درون سیستم داده
مبتنی بر کارآمدی افراد، نظام ها یتئولشایسته گزینی و تقسیم مس

 سازد.می مسئولیت پذیر و منصفبرورکراسی را پاسخگو، شفاف، 
نظام اداری به خلق چشم اندازی براساس رضایت در ها این بنیان

ه چابکی و بهر کند.می نفعان و رعایت حقوق شهروندان کمکذی
گیری براساس اداری و مدیریت بهینه منابع و تصمیم ور بودن نظام 

اری را در فضای ملی عرصه تاثیرگذ ،معیارهای عدالت فضایی
 شود.می گسترش داده و پیوند مناسبی بین ملت و حاکمیت برقرار
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طور طبیعی در بستر این ارتباط تصمیمات سیاسی در بستر به
اتصال در قالب نظام های اجتماعی با همراهی مواجه شده و حلقه

ه و بازخوردهای مبتنی بر رضایت یاز را ارائخدمات مورد ن ای،شبکه
ای برای خود دریافت ایت شهروندان را به عنوان سرمایهیا عدم رض

 .قرار خواهد گرفتاستفاده مورد و در بازنگری و اصالح راهبردها 
قدرت ملی مسیر  انسانیهای بینان ؛در این بستر مشارکت جویانه

برای حل  کند.می راهمتدبیر برای مدیریت سیاسی فضای ملی را ف
دهد ه نمیزایابد و اجمی راهبردهای مشارکت جویانه ،مسائل
کارآمدی نظام کوچک به یکدیگر زنجیر شده و برهای مسئله

 سیاسی تاثیر منفی بگذارد.
تحقق های رانعنوان پیشن خوب و ادراک زمان بهقانو

تعامل  کند.می حکمرانی خوب به بازتولید قدرت اجتماعی کمک
داره کشور با توجه به ساختار یندها در نظام اب فضا و فرآمناس

با  نظام سیاسی را با ثبات مواجه خواهد کرد.بروکراتیک مستقر، 
یندهای سیاسی درون متن نیروهای اجتماعی این قرار دادن فرآ
صورت مجموعه به شود که تعامالت سیاسی بهمی امکان فراهم

 داخل نظام سیاسی دیده شود. هم پیوسته از رفتارهای سیاسی در
نیروهای اجتماعی با داشتن نقش محوری در این رویکرد ما را به 
سمت تمرکز بر نحوه اعمال مدیریتی سیستم که از این نیروهای 

مدیریت سیاسی فضا در این نظام  .بردمی باید؛می اجتماعی جریان
 معرف اعمال قدرتی است که با پشتوانه قدرت اجتماعی در بستر

 گیرد.می قدرت ملی صورت
 

 نتیجه گیری
رابطه دولت و مردم یک رابطه چند چهره است، یعنی دارای 

ی ابعاد مختلفی است. در رابطه بین دولت و مردم سه عامل اساس
است ( نوع رابطه. بنابراین، ضروری 3 ( مردم؛2( دولت؛ 1وجود دارد: 

چگونگی نظری داشته باشیم و ای به ابعاد مختلف چنین رابطه
را بر سالمت رابطه مورد بررسی قرار دهیم. برخی ها آن گذاریتاثیر

 ای به شرح زیر است:از ابعاد چنین رابطه

: رابطه دولت و مردم باید تاحدودی مبتنی اعتماد متقابل .1

بنابراین حداقل سطح اعتماد باید بین دولت و مردم  بر اعتماد باشد.
 توان از رابطه صحبت کرد. هباشد تا ب

: رابطه دولت و مردم زمانی سالم خواهد نظارت متقابل .2

بود که نظارت همگانی مردم بر دولت و دولت بر مردم وجود داشته 
 باشد. 

: اگر بپذیریم که دولت نماینده مردم برای خدمت گزاری .3

ارائه خدمات به آنان است، باید گفت رابطه دولت و مردم باید رابطه 
م و مخدوم باشد. یعنی دولت خود را در نقش خدمت گزار مردم خاد

که رابطه ارباب و رعیتی برقرار شود. بی شک، رابطه ببیند نه آن

 .خدمت گزاری مستلزم ارائه خدمات کیفی با هزینه پایین است

: اگر شهروندان را ارباب واقعی در نظر بگیریم، پاسخگویی .4

 ملزم به پاسخگویی بداند و سازوخود را ها آن دولت باید در مقابل
 کار گیرد.هکارهای مناسبی را برای چنین پاسخگویی طراحی و ب

اداره امور عمومی الزم  : دولت درمشااارکت يویی .5

های شـــهروندان را مدنظر قرار داده و پیشـــنهادهای اســـت ایده
 نفعان را پاالیش و عملیاتی کند.ذی

سانی  .6 شم انداز جامعه ا اطالع ر طالعاتی، : در پرتو چ

دولت از طریق طراحی و اســتقرار ســازوکارهای  ،ضــروری اســت
ــب، اطالعات مورد نیاز را در ا ــهروندان قرار دهد به مناس ختیار ش

 رعایت شود. اصل شفافیت در عملکرد دولت کامالای که گونه

های دولتی در روابط خود با : دســـتگاه قانون گرایی  .7

مردم باید از مقرراتی پیروی کنند که انعکاســـی از انتظارات مردم    
ضروری     شد. نه تنها حاکمیت قانون در رابطه بین دولت و مردم  با
سیار تاثیر         سازی روابط ب سالم  ست، بلکه کیفیت قوانین نیز در  ا

ی توان بر مبنابه ســخن دیگر، کیفیت قوانین را می گذار اســت.  
توسعه صادرات، ایجاد فضای    درجه توجه به رعایت اصول عدالت،  

 ها سنجید.و مانند این رقابتی

ای است  : بی شک رابطه سالم، رابطه  احترام متقابل .8

های که بر احترام متقابل اسـتوار باشـد. برخورد محترمانه دسـتگاه   
ب  با مردم، احترام به    هاجرایی  خصـــوص پلیس و نیروهای امنیتی 

 مورد تاکید است.ا هاقلیت

: رابطه سالم نیازمند دسترسی سهولت دسترسی .9

دور از تشریفات زائد است. مردم باید بتوانند به دولتمردان هآسان و ب
خود دسترسی آسان داشته و مسائل و مشکالت خود را به راحتی 

از  به آنان منعکس کنند. برقراری ارتباطات الکترونیکی یکی
تواند رابطه دولت و شهروندان را سازوکارهای مناسبی است که می

دور از تشریفات هدگرگون ساخته، امکان دسترسی آسان و سریع و ب
 به خدمات دولتی را فراهم سازد. دزائ

بر مبنای  : تنظیم رابطه دولت و مردماخالق گرایی .10

رعایت اصول اخالقی نیز نه یک گزینه بلکه یک ضرورت 
تژیک است. به سخن دیگر، رابطه رشوه گیری و رشوه دهی، استرا

های یکی از مصادیق تهدید کننده اخالقیات در روابط بین دستگاه
های اجرایی نباید با این اجرایی و مردم است. ارتباط مردم با دستگاه

د باید به رابطه ذهنیت صورت گیرد که برای پیشبرد کار قانونی خو
 .اضافی به ماموران دولتی متوسل شدهای مداری یا پرداخت

توان نفوذ هدایت شده در فرآیندهای اجتماعی می حکمرانی را
سیستم حکمرانی چارچوبی است که فرآیند متکی بر  تعریف کرد.

ها، قراردادها، ای از توافقات رویهمجموعه ین معنی کهابه .آن است
اشد؟ کنند که قدرت در دست چه کسی بها را مشخص میسیاست
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چه گونه انجام شود؟ هرتصمیمات چگونه اتخاذ گردد؟ وظایف چ
ها پاسخگوتر باشند، ثبات سیاسی بیشتر است و قدرت ملی دولت

تواند پشتوانه قدرت در شرایط مطلوب قرار دارد و نظام سیاسی می
تواند همچنین می .اجتماعی خود را حفظ کرده و افزایش دهد

کند و با پذیرش نقش موثر شهروندان خدمات مطلوب اداری را ارائه 
به تقویت روحیه ملی کمک کند که مبتنی بر  هادر تعیین سیاست

 مشارکت خواهد بود. افزایش
 

 مدل مفهومی پژوهش: 4شکل

 

 

 موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است. تشکر و قدردانی:

موردی توسط نویسندگان  های اخالقی، تعارض منافع:تاییدیه

 گزارش نشده است.

موردی توسط ها: سهم نویسندگان و منابع مالی/حمایت
 نویسندگان گزارش نشده است.
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