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 چکیده

 جغرافيایي فضای در پيگيری و نظارت کنترل، اداره، چگونگي هایروش مطالعه فضا، سياسي مدیریت

 با نظر مورد اهداف به دستيابي منظور به( متفاوت هایمقياس در) جغرافيایي فضای سياسي اداره. است

 جغرافياایي فضااهای در اقتصادی و انساني طبيعي، هایمحدودیت گرفتن نظر در با و راهبردی دیدگاه

 بررسي مورد مقاله این در که است آن سطوح از یکي کشورداری، یا ملي فضای سياسي مدیریت. است

 بارآوردن و شاده ایجااد ملات به رساندن خدمت و کردن اداره برای حکومت هر اساساً. گيردمي قرار

 نماود سياسي هاینظریه همه در هاحکومت بالای کارایي بنابراین. است هاآن دوش رب جمعي نيازهای

 دیادگاه از ملي فضای سياسي مدیریت وظایف و هاشاخص تطبيقي بررسي پژوهش، این هدف. دارد

 است تحليلي -توصيفي رفته کار به روش. است جدید مدلي ارائه و انساني علوم در مختلف هاینظریه

 شاام  اصلي شاخص شش قالب در( کشور) سياسي نظام کارکردی وظایف و هاشاخص ان،پای در که

 از یا  هار بارای. گيرنادمي قارار جغرافياایي و اجتماعي فرهنگي، اقتصادی، سياسي، حياتي، اهداف

 هاشاخص. شوندمي معرفي ایحلقه نام به مدلي داخ  در شده و تعریف هایيزیرمجموعه ها،شاخص

. اندشاده ترسيم هاآن نقد نيز و حکومت کارکردی و ملي فضای سياسي مدیریت هاینظریه به توجه با

 کاه ترتياب این به. است کشور سياسي مدیریت اهداف و هااستراتژی ها،اولویت ترسيم ای،حلقه مدل

 جامعه پایدار یا و جاری نيازهای ها،اولویت به توجه با که گيرندمي قرار حياتي اهداف نخست حلقه در

 نگااه بارای. شاوندمي ترسيم نهایت،بي تا a از هاحلقه ها،اولویت به توجه با سپس. هستند تعيين قاب 
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 را جامعاه و کشاور اهاداف همه بتوان تا است مدل دیگر ویژگي بودن شعاعي ها،اولویت به سيستمي

 خواهناد برخوردار يشتریب اهميت از گيرند، قرار تریمرکزی هایدایره در اهداف قدر هر. داد پوشش

 باه مرکاز از و دهند مکان تغيير هااولویت است ممکن مکاني و زماني شرایط به توجه با همچنين. بود

 اساساي اهداف همه انجام کشوری هر موفقيت ميزان. شوند جاجابه مرکز به نهایتبي از یا و نهایتبي

 . است شایسته نحوه به

 های کشورداری. نظریه، کشور، حکومت، مدیریت سياسي فضا واژگان کلیدی:

 مقدمه -1

and  Mirheydarشود )آن کشور ناميده مي 6حکومتهر کشور دارای نوعي نظام مدیریتي است که 

Others, 2015: 26 .)یابي سياسي ملت، برای مدیریت سياسي کشور ایجاد ، در فرآیند سازمانهاحکومت

های دلخواه ابداعي و یاا ها بر پایه شيوههر ی  از حکومت (.Glassner & Faber, 2004: 31د )نشومي

اند. کارکردهاای حکومات باه خلا  را برای خود تعریف کرده يمشخص ليدی، امور را اداره و وظایفتق

ای خاا  انجامياده و هماين ها و فضای جغرافيایي، نظام سياسي، فرهنگي، اقتصاادی و اندیشاهسياست

 یابيساازمان. ، سااختار سياساي و... تیريرگرارانادباط، رواکومت، تحولااتیابي دوباره حر شک نيروها د

پاریرد.  انجام یکدیگر از الگوبرداری پایه یا بر و منطقي و فلسفي یابيریشه فرآیند پایه بر تواندمي هاحکومت

 است.  عم  و اندیشه دیدگاه از ساختار سازماني با سياسي مدیریت لفهمؤ هماهنگي حکومت، لازمه موفقيت

 باه دساتيابي منظاور به های متفاوت(ی جغرافيایي )در مقياسفضا سياسي ادارهمدیریت سياسي فضا، 

 در اقتصاادی و انسااني طبيعاي، هایمحادودیت گارفتن نظر در با و راهبردی دیدگاه با نظر مورد اهداف

ي و عمراناي در مدیریت سياسي فضا به پيشرفت اقتصاادی، اجتمااعي، فرهنگا. است جغرافيایي فضاهای

برداری عقلاني از امکاناات و تاوان بر پایه روندهای ایجاد شده، بهره بخشد تاسطح خرد و کلان هویت مي

 ,Hafeznia and Othersتوسعه متعادل کشور و مناط  گام بردارد ) بالقوه منابع طبيعي و انساني در مسير

آمایش سارزمين، تقسايمات سارزميني، رشاد ای، توسعه منطقههدف از اداره سياسي فضا، (. 2-3 :2013

کاه در آن تماام اسات نگر و راهباردی جانبه، آیندهجانبه کشور، عدالت جغرافيایي و...، با دیدگاه همههمه

  (.Roumina, 2011: 18شهروندان از حقوق برابر برخوردار باشند )

                                                           
1. State 
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الگاوی رابات اهاداف  مدیریت سياسي فضای ملي )کشور( دارای دو الگوی رابت و متغير اسات. در

اساسي کشورها در حفاظت از استقلال، یکپارچگي سرزميني، مدیریت و اداره بهينه سياسي کشور، سياست 

منافع و هویت کشور و شهروندان، افزایش قدرت ملاي، حفاا امنيات کشاور، نقاش نظاارتي،  ،خارجي

ریزی، توسعه، برقاراری برنامه سازماندهي سياسي فضا، ایجاد شبکه سراسری ارتباطات و اطلاعات، آمایش،

و...، مورد نظر است کاه در ایجاد رفاه عمومي  عدالت جغرافيایي و اجتماعي، مدیریت بهينه محيط زیست،

ميان همه کشورها مشترک است. در الگوهای متغير مدیریت سياسي فضاا بساته باه شاک  نظاام سياساي 

کشور مؤرر خواهند بود و نمایانگر اناوا  الگوهاای ، فدرال و... در اداره ساختت کشور، الگوهای متعدد، 

 مدیریت سياسي فضا است. 

شود که ی  کانون بسيار قوی باا قادرت سياساي متمرکاز ساخت به حکومتي گفته ميحکومت ت 

هاای داشته باشد و از این طری  بر سراسر کشور اعمال قدرت کند؛ در حالي کاه حکومات فادرال کانون

هاای کاملااً دهند، دارای ویژگياحدهایي که اجزاء ترکيبي حکومت را تشکي  ميقدرت متعددی دارد و و

 و افقاي روابط تنظيم و امور بهتر اداره منظور بهلرا (. Mirheydar and Others, 2015: 199)اند متفاوت

 باه نيازکانون،  و ناحيه مرزهای محلي، سازماني نهادهای استقرار و نيز تعریف و نواحي سایر با آن عمودی

 مادیریت سطوحاز همين روی (. Hafeznia and Kavyanirad, 2002: 22) است سياسي سازماندهي

 گيرند: فضا شک  مي سياسي

انجاام  متحاد ملا  ساازمان چاون فراگيری و رسمي نهاد توسط که کروی یا جهاني سطح .6

 پریرد؛مي

 ای؛منطقه ميرس هایسازمان اقيانوسي( با مدیریت و ایای )یا قارهمنطقه سطح .2

 کشور؛ آن بر حاکم رسمي دولت یا و حکومت توسط کشوری یا ملي سطح .0

 ایالتي؛ دولت یا استانداری رسمي نهاد توسط ایالتي، یا استاني سطح .0

 فرمانداری؛ رسمي نهاد توسط ای،ناحيه یا شهرستاني سطح .0

  (.Hafeznia, 2013: 1) شهرها و روستاها ها،بخش شام  مکاني، یا محلي سطح .1

 مختلاف هاینظریاه دردر این مقاله آنچه مورد نظر است مطالعه اهداف رابت سطح ملي یاا کشاوری 

لارا  تاوان آن را کشاورداری نامياد.شود و مياست که مدیریت و اداره آن توسط حکومت ملي اعمال مي

 کشورداری یکي از سطوح مدیریت سياسي فضا است. 
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 کشورداری -2

و مهاارت  0اداره و راهباری ، فن2، فرمانداری و دیپلماسي6داره امور کشورکشورداری، هنر یا مهارت ا

(. leder, 2015: 95. عناصر مشترک دانش درباره کشورداری فاراوان هساتند )است 0مدیریت امور کشور

ميلادی( جغرافيای سياسي نظری را مطالعه رابطه  6121 -6176« )تورگو»گرار رشته جغرافيای سياسي، پایه

کانت (. Hafeznia, 2014: 12)داند ر حکومت و کشورداری با مردم و محيط طبيعي و فيزیکي ميبين هن

های سياساي و حقاوقي باا جغرافياای ميلادی( هم جغرافيای سياسي را رابطه بين سيساتم 6120 -6730)

پرساتيژ  امروزه دانش جغرافيا در زمينه امنيت ملي، راروت ملاي،(. Hafeznia, 2014: 18داند )طبيعي مي

باا ( Ó Tuathail and Dalby, 2002: 5هویت و تهدیدات )(، Rennie Short, 1993: 18المللي )بين

هویت سياسي ملي و علت وجودی کشور دو زمينه مهم در مطالعات  ،تقاضا مواجه شده است. اما در آغاز

باوده کشاورداری ت (. ژئوپليتي  نيز به طور سنتي در خدمAgnew, 2002: xجغرافيای سياسي بودند )

(Ó Tuathail and others, 2003: 33؛ Agnew, 2003: 125؛ Dodds, 2005: 29 ؛Ó Tuathail, 

 ,Ó Tuathail and Dalbyهای فضاایي کما  کناد )تواند به فهم بهتر فعاليتمي( چرا که 166 :2000

2002: 3.)  

 عوامل تأثیرگذار در مدیریت سیاسی فضای ملی )کشور(  -3

ترین عوام  به شرح زیار وام  در الگو و نو  مدیریت سياسي فضای ملي تیريرگراراند. مهمبرخي از ع

 است: 

گير: نظام سياسي شام  حقوق اساسي و منابع آن )قانون تیرير نظام سياسي و نهادهای تصميم .6

های ها و...(، حکومت و بازیگران سياساي )احازا ، ساازماننامهها، بخشنامهاساسي، آیين

، نيروهااای سياسااي و نظااامي و...(، نااو  رژیاام سياسااي )دیکتاااتوری، NGOنهاااد  مااردم

 مردمسالاری و...(؛ 

                                                           
1  . http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/statecraft 

2  . http://www.dictionary.com/browse/statecraft 

3   . http:// dictionary.a badis. ir/f atofa/ %DA %A9 %D8% B4% D9% 88%D8 %B1% D8% 

AF% D8%A7%D8%B1%DB%8C/ 

4  . https://en.oxforddictionaries.com/definition/statecraft 
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هاا، اهاداف، هاای سياساي و حکومتاندیشه و ایدئولوژی سياسي حاکم بار کشاور: نظام .2

های خود را بر اساس نو  اندیشه و ایدئولوژی سياسي حااکم در کشاور ها و سياستبرنامه

گرا، کمونيسم، ليبراليسم، اقتادارگرا تواند دیني و مرهبي، مليه طور کلي ميب که کننداداره مي

 و یا سوسياليسم باشد؛ 

هاای مارهبي و قاومي، رواباط های جمعيتاي کشاور، اقليتنظام اجتماعي: ميزان و ویژگي .0

 اجتماعي، مناسبات اجتماعي و...؛ 

ليبراليسم، مارکسيسم و یا از ناو  تواند انواعي چون نظام اقتصادی: بر پایه آزادی مالکيت مي .0

 در ها،سياسات نو  به بنا و شودمي رهبری حکومت دستبه ملي اسلامي باشد؛ نظام اقتصاد

 ارزی، و خاارجي مقاررات اساکناس، پخش و چاپ بانکداری، نظام مالياتي، نظام برگيرنده

دی بار مادیریت نو  نظام اقتصادی تا حد زیاا. و... است خدمات، بازرگاني ملي، توليدهای

 ؛ دگرارمي سياسي فضای ملي ارر

ت( یاا فادرال سااخر از نو  بسيط )یا متمرکاز و تا نظام اداری کشور: اعم از اینکه کشو .0

)چندپارچه یا مرکب( باشد. این موضو  در جغرافيای سياسي اهميت دارد، چرا که تاا حاد 

اهاد باود و در آماایش و زیادی تعيين کننده نو  ارتباط ميان حکومت، سرزمين و مردم خو

های فضایي و مدیریت سياسي فضا مورر است. همچنين نو  ریاستي یا پارلماني ریزیبرنامه

 ها و...؛ بودن نظام سياسي، تعداد نهادها و سازمان

نحوه مدیریت سياسي فضا ماورر  های کشورها نيز در شک  ونظام فرهنگي، باورها و ارزش .1

  است؛

 سارزمين، شاک  و پهنااوری جغرافياایي، موقعيات جمله شور: ازهای جغرافيایي کویژگي .1

 به دسترسي ها،ناهمواری چگونگي خاک، هوا، و آ  زیرزميني، و روزميني منابع همسایگان،

 ؛ ...و امنيت گردشگری، محيطي، زیست مسای  آزاد، دریاهای

ها و درتهای ژئوپليتي  کشور: موقعيت ژئوپليتي  و استراتژی  کشاور، رقابات قاویژگي .7

 ای و جهاني، وضعيت جنگ و صلح و...؛ های منطقهمناسبات قدرتي، امنيت و یا ناامني
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 ای، رقاباتهاای منطقاهچارچو  تیريرپریری از همساایگان، رقابت المللي: دربينتیرير نظام .3

 هاایگفتماان غالاب جهااني، جنگ لشکرکشاي، و اندازیدست جهاني، بزرگ هایقدرت

 جهاني و... .

ای توجه به شرایط فوق، الگوهای متعدد مدیریت سياسي فضا از کشوری به کشاور دیگار و از دورهبا 

نمایاد. در یکاي از بندی ایان الگوهاای متعادد بسايار دشاوار ميبه دوره دیگار وجاود دارد کاه تقسايم

 Ó Tuathail andشاود )کشورداری به سه بخش باستاني، مدرن و پست مدرن تقسيم ميها بندیتقسيم

Dalby, 2002: 34های تاریخي است. چرا که در دوره پست مدرن بندی بر اساس دوره(. این نو  تقسيم

 های متعددی از اعمال حاکميت بر فضای سياسي )کشور( وجود دارد. هم شيوه

 
 عوامل تأثیرگذار در مدیریت سیاسی فضای ملی )کشور( -1مدل 

 مدل از نویسندگان
 

 سیاسی فضای ملی )کشور(ی مدیریت هانظریه -4

توان کشوری ساخت، بهيناه اداره های علوم انساني بر روی این موضو  که چگونه ميبسياری از رشته

کرد، بقا یافت، در جهان پرتلاطم رقابت کرد و تیريرگرار بود، دارای رأی و نظر هستند. گرشاته از ایان باه 

ی متعدد اداره کشاور وجاود دارد. جهان، الگوها و در تمامهای شک  گرفته در طول تاریخ تعداد حکومت
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برقاراری  ای داشتند: نخست حفاظت در برابر تهاجم خارجي و دومطور سنتي اهداف یگانه ها بهحکومت

« خيرعاام»در فلسفه سياسي نيز به طور کلي دولت عرضه (. Jacobsen and Lipman, 1968: 15نظم )

دست آوردن منابع، توزیع های اخير نيز کشورها برای بهر دورهد(. Bashiriyeh, 2014: 21) شودتلقي مي

اماروزه  چرا که (؛Jacobsen and Lipman, 1968: 15) کنندميشایسته رفاه و خدمات اجتماعي تلاش 

نيازهاای عماومي جامعاه باشاد از بساياری  گویامع و کام  است کاه بایاد پاساخحکومت ی  نهاد ج

(Lipson, 1985: 42 .) ها و الگوهاای هاای جدیاد از شااخصرشد و توسعه علماي و تعریفبا وجود

 یکسان برای اداره بهينه و توسعه کشور، همچنان به تعداد کشورهای جهان، الگوهاای متعادد کشاورداری

 وجود دارد. 

کااملي بارای تئاوری مشاخص و اند؛ هر چند بودهدارای نظر درباره کشورداری ، بسياریاندیشمندان 

نظریاه عصابيت  (.Jacobsen and Lipman, 1968: 15وجاود نادارد ) ایف حکوماتکارکردها و وظ

 ,Hafeznia) ای پيدایش، انحصار، فراغت، خرسندی و فروپاشي حکومتخلدون و چرخه پنج مرحلهابن

هاای تادوین ویژگي (؛Aristotle, 2011: 386) درباره تحق  زندگي خاو نظریه ارسطو  (؛56 :1996

هایش در ؛ نظریه مصلحت عامه از ابوزید بلخي که حکومت باید مردم را در سياسترابيآل از فاحاکم ایده

، حمایات از آدام اسميت، حفا دولت از تجاوز خاارجياز جان لاک؛ سه هدف « خير عمومي»نظر گيرد؛ 

 های اندیشامنداني چاوندیدگاه(؛ Alam, 2007: 239) هادهای عموميعدالتي و ایجاد نافراد در برابر بي

فاون هاولز و سياسات(،  عقلاني(، کنفوسيوس )پيوند اخلاقياات و انساني آکویناس )تدوین قوانين توماس

 ریزیهایا  )مخاالف برناماه فاردریشو رفااه عماومي(، توسعه قدرت ملي، حفا آزادی فرد )6ندورف

ماکيااولي  اجتمااعي(، نيکولاو قارارداد هاابز )نظریاه آزاد(، تومااس باازار داریو طرفدار سارمایه مرکزی

جان بورگس )برقراری و تنظيم حکومت و آزادی، تکاما  مردم و جدایي دین و سياست(،  مندی)رضایت

و نظریاه تفکيا  و  مارکس با مکتب کمونيسم، مونتساکيو کارلاص  مليت و به کمال رساندن بشریت(، 

 هاست. ، برخي از مثالتعادل ميان قوا

 

 

 

                                                           
1. Von Holtzendorff  
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 های اسلامینظریه -4-1

 ف خلیفه از دیدگاه فقای اهل سنتوظای -4-1-1

( اجارای 2( حفا دیان، 6فراء و ماوردی(، وظایف مهم خليفه شام : از دیدگاه فقهای اه  سنت )ابن

( جهااد باا دشامنان 1( حفا مرزهاا، 0( اقامه حدود شرعي، 0( استقرار امنيت اجتماعي، 0احکام قضایي، 

( تعيين مقاماات اجرایاي و 3المال، ( توزیع بيت7عي، های شرآوری اموال عمومي و ماليات( جمع1اسلام، 

 :Feirahi, 2012( مباشرت، اشراف و نظارت ولایي بر کلياه اماور سياساي و دیناي اسات )63فرهنگي، 

130 .) 

 وظایف امام از دیدگاه تشیع -4-1-2

 ریاست عاليه دولت و نيروهای نظامي، تفسير شریعت و بياان حااکم مساتحدرات، اجارای احکاام و

های عمومي، برقراری قساط و عادل، پاساداری از مرزهاای اسالامي، اساتفاده از حدود، نظارت بر رروت

، از امکانات و وسای  لازم برای تبليغ اسلام در خارج از مرزهای اسلامي و در صورت لازوم، جهااد کاردن

 ( در وظاایف ترین وظيفاه اماام نياز جانشايني پياامبر )(. مهمQaderi, 2012: 51) وظایف امام است

 :Feirahi, 2012گانه وی، یعني تبليغ دین و هدایت معنوی بشر، قضاوت و اداره نظام سياسي است )سه

40 .) 

 شناسیاهداف و وظایف حکومت از دید جامعه -4-2

از  حراسات و دفاا رای اعضای جامعه شاام : ترین کارکردهای حکومت باز دید بروس کوئن، عمده

حفا نظم در جامعه تیمين کالاهای اساسي و خدمات برای اعضای جامعه؛ خارجي؛  جامعه در برابر تهاجم

 (. Kuhn, 2002: 391کنند )ترین هنجارها را نقض ميکه در جامعه مهماست مجازات افرادی و 

 شناسی سیاسیوظایف دولت از دیدگاه جامعه -4-3

حفاظات از  نخست،ی است. رتگستردههای دیگر دارای اهداف ها یا گروهدولت در مقایسه با سازمان

عناصار متشاکله، سارزمين، جمعيات، حاکميات و  ها؛شور و وظایف دولت در برابر آنعناصر متشکله ک

حکومت است. دولت وظيفه دارد رابطه افراد جامعه خود را با چاارچو  جغرافياایي کاه در آن زنادگي 

یش ورد. حفاظات از مرزهاا و مسائله آمااکنند به صورت پيوندی ارگاني  و در عين حال عاطفي درآمي

افزایش وجوه اشتراک و ایجاد همبستگي بين آحااد ملات در بحا  سرزمين از اهم وظایف دولت است. 
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با اراده ماردم و  نيزکند. حکومت توسعه سياسي جایگاه خاصي دارد و نيز مشروعيت سياسي را تقویت مي

 .را بر عهاده دارد اجراریزی و کار تدوین استراتژی، برنامه به عنوان عنصر زنده، و گيردها شک  ميتییيد آن

( وظایف سياسي: آموزش همه مردم به صورت فعال و مرتبط با نظام 6وظایف دولت در قبال جامعه:  دوم،

( 2؛ شاودز طری  ادغاام سياساي حاصا  ميسياسي و تبدی  جامعه به ی  پایگاه اجتماعي مستحکم که ا

هاای مختلاف های لاازم باين بخشیجاد عدالت اجتماعي مطلو  و هماهنگيوظایف اجتماعي دولت: ا

ها، اعتلای سطح فرهنگ عمومي، بهداشت و سلامت جامعاه، زندگي فردی و اجتماعي؛ پاسداری از ارزش

 (. Naghibzadeh, 2000: 181- 191)راه و ساختمان، پاسخگویي به نيازهای مردم و... 

 شناسی سیاسیاز دیدگاه نظریه سیستمی در جامعه های نظام سیاسیکارویژه -4-3-1

برقارار ساازد، ساپس در برابار تجااوز کشور نظام سياسي در درجه اول وظيفه دارد نظم را در داخ  

نظاارت و همااهنگي رفتاار شام ، های نظام سياسي کارآیيهمچنين خارجي از تماميت جامعه دفا  کند. 

هاا را مادیریت نمایاد؛ وه مطلاو  آنيعي و انساني که دولت باید به نحاستفاده از منابع طبها؛ اد و گروهافر

 ؛هاای اجتمااعيتوزیع یا توان توزیع صاحيح و مناساب کالاا، خادمات و افتخاارات باين افاراد و گروه

ها را و گروهپاسخگویي که توان نظام سياسي را در برابر تحریکات پيرامون و تقاضای برآمده از سوی افراد 

کارآیي نمادین )سمبلي ( که در برانگيختن احساسات و ایجاد همبساتگي گرارد و در نهایت ميبه نمایش 

 ها و اعياادهاا، اساطورهبار ارزش بين مردم بسيار مفياد اسات، مثا  یاادآوری افتخاارات ملاي و تیکياد

(Naghibzadeh, 2000: 169- 172.) 

 های علوم سیاسینظریه -4-4

اسي اشاره دارد که مباني هنجاری اقتدار سياسي، سب  هادایت اماور بر فراگرد مدیریت سي ،حکمراني

حفا نظم اجتماعي در سرزمين معاين و اعماال  با ،گيرد. حکومتعمومي و به کارگيری منابع را در برمي

 (،Burlatsky, 1981:52)(.Pourezzat, 2008: 19)محاادوده سااروکار دارد آن قاادرت اجرایااي در 

امي عناصر جامعاه یگانه کردن تم تعيين اهداف و وظایف جامعه، بسيج منابع،سي را عملکردهای نظام سيا

مشروعيت، یعني تطبي  دادن حيات سياسي عملي جامعه با هنجارهای سياسي رسامي  )ادغام اجتماعي( و

ن شاوند. برخاي از ایابنادی ميهاا اولویتعمولااً وظاایف حکومتم گوید،مي ليپسون داند.ميو قانوني 

 در واقاع واند اجباری و گاه اختياری باشد.تها ميیعني گاه انجام آن ي و برخي فرعي هستند؛وظایف، اصل

از  (.Lipson, 1985: 43باید به این پرسش پاسخ داد که آیا انجام آن اقدام بر عهده دولت هست یا خير؟ )
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هایي است که حکومات ، از کارتیمين خدماتي مانند دفا  ملي، بهداشت عمومي و کنترل آلودگي ،نظر لاور

ها انجام شاده نياز بار هایي که درباره حکومتبندیترین تقسيم(. مهمLaver, 1983: 88) باید انجام دهد

(. Tansey, 2004: 135) اساتدر کشورهای خود ها آنهای اجرایي ها، کارکردها و اولویتاساس نقش

 است. های دولت یا حکومت به تدریج بيشتر شده ارویژهک به هر روی

 دولت رفاه  -4-4-1

 هاای داخلاي و تجااوز نظميبي: الف( حفا حاکميت در برابر دولت های حمایتيکارویژه

اطاعت و ایجاد شارایط امنيات   ( وضع قانون به خاطر حفا حاکميت و تقویت خارجي؛

( ساازمان دادن باه حما  و نقا  و يات؛ د( حفا نهادهایي مانناد خاانواده و مالککام ؛ ج

و  ( تنظيم کار بازارهاا، انجام خدمات پستي در حد کارآمد؛ رهات، ایجاد ساختمان راهارتباطا

( رواباط دیپلماتيا  باا کشاورهای دیگار؛  ( حفاا ها؛ سها و انادازهبازرسي در وزن

  (.Alam, 2007: 378) آوری ماليات و مجازات فراریان از مالياتجمع

 رورش، تایمين امنيات ماادی از راه تنظايم بهداشت، آموزش و پهای رفاهي: شام  کارویژه

از طری  ارائه خدمات اجتمااعي  ،های اجتماعيهای اقتصادی و از بين بردن دشواریفعاليت

(Alam, 2007: 381.) 

 اماا  نوني کاردن تعادادی از صانایع کليادی؛تیمين کام  کار و اشتغال برای مردم و ملي و قا

 (. Tansey, 2004: 139اشد )بخش عمده اقتصاد باید در دست بخش خصوصي ب

 1های دولت از گارنرهدف -4-4-2

های عاالي. هادفهای فرعاي و های اصلي و اوليه، هدفهدف های دولت انوا  مختلفي دارد؛هدف

، باید فراتر از نيازهای فارد سپسدولت حفا صلح، نظم، امنيت و عدالت در ميان افراد است. هدف اصلي 

ایي کاه مناافع عماومي ایجاا  رفاه عمومي با انجام کارهااز توجه کند. مراقب تر جامعه به نيازهای وسيع

ترین هدف دولت اعتلای تمادن . سرانجام عالينيز از دیگر اهداف دولت است و پيشبرد ترقي ملي کندمي

  (.Alam, 2007: 239)بشر است 

 

                                                           
1. Garner, J. W. 
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 حکومتگانه کارکردهای سه -4-4-3

 کشور و حکومت حياتي هساتند؛ قادرت نظاامي  هایي که برای بقایکارکردهای اصلي: آن

های داخلي، پليس برای جلوگيری از جنایات و برای دفا  در برابر تهاجم خارجي و آشو 

ها برای مجاازات مهاجماان، حفاا حقاوق افاراد و رفاع یا پيگرد تبهکاران، تقویت دادگاه

دیگار کشاورها،  های قانوني مردم، تقویت سياست خارجي برای برقراری رابطاه باامجادله

 آوری ماليات و نظام ربت؛ جمع

 هاا، هاا، کانالکني فقر، حمایت از افاراد نااتوان، سااخت راهکارکرد خدماتي: از جمله ریشه

زی مراکز، تدارک اقادامات بهداشاتي، های عمومي، بازساها، آموزش، ایجاد پارکبندرها، پ 

هاای ماورد نيااز جامعاه، انتشاار اليت، ایجاد قوانين پایه برای هدایت فعتنظيم کسب و کار

 اطلاعات و...؛ 

  کارکردهای تجاری: حاص  از فروش کالا و یا خدمات توسط حکومات کاه بارای بخاش

گرفته خصوصي و افراد انجام آن ممکن نباشد و عواید حاص  از آن در تقویت کشور به کار 

مين اجتمااعي، خادمات . مانند امنيت اجتماعي، پرداخت غرامت به بيکااران، بيماه، تایشود

 (. Jacobsen and Lipman, 1968: 17- 18بانکي و... )

 دیدگاه اقتصاد سیاسی  -4-5

؛ چرا دانستتوان در حوزه اقتصاد سياسي های کارکردی حکومت در قرن بيستم را ميترین تئوریمهم

های اجارا کنناده آن لتگویای ميزان اهداف دو ،های سياسيهای هر ی  از اندیشهها و اولویتکه فعاليت

بخاش  را ایاان کاه معتقدناد بساياری از وظاایف دولاتاندیشه در نظام سياسي است. از آن جمله فردگر

 چهارچو  ی  حفا و ایجاد دولت، د. در نئوریبراليسم نقشتواند انجام دهخصوصي به شک  بهتری مي

آن ها دولات و لازوم ارشيستهای فردی و مالکيت خصوصي است. آنآزادی عملکرد برای مناسب نهادی

ها معتقدند حکومت همه ابزارهاای تولياد، توزیاع و حتاي در مقاب  کمونيست کنند؛را به طور کلي رد مي

تنظيم همه جزئيات زندگي خصوصي را باید بر عهده داشته باشد. در فاشيسم حکومت ممکن اسات هار 

های حکومت یه هم باید باهم و زیر نظر برنامهنو  کوشش انساني را کنترل کند. در این دیدگاه کار و سرما

 داریسارمایه باا کار کند. ویژگي کلي جامعه سندیکاليسم نيز نهایت تمرکززدایي است کاه در جاایگزیني

هاای کاارکردی گونااگون توزیاع اقتدار دولتي در ی  جامعه مياان گروه ،گرادر دکترین جمع. شد مطرح
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ها هم کنترل جمعي حداق  ابزارهای تولياد را لاازم . سوسياليستشود و تنها در انحصار حکومت استمي

ها را در ی  جامعه ساماندهي، تصاحب و مدیریت دانند. از نظر آنان حکومت قلمرو وسيعي از فعاليتمي

هاای هاای حکومتکند. زمين، سرمایه و سازوکارهای توليدی همه در اختيار حکومت اسات. فعاليتمي

همه توليدات صنعتي و هر چيزی که برای تقویت رفاه عماومي لاازم اسات را در بار توزیع  ،سوسياليستي

 (.Jacobsen and Lipman, 1968: 19- 23گيرد )مي

 های دانش اداره دولت و حکومتنظریه -4-6

 1اداره دولتی نوین از فردریکسون -4-6-1

تر باشد. این نهضت تر و علمياریتر، مشتری مدارتر، هنجگوتر به عامه، تجویزیاداره دولت باید پاسخ

؛ در حالي که در نگااه سانتي، دارندبه برابری اجتماعي  است که تمای نيازمند حکمرانان دولتي فوق فعالي 

طرف و مشاتاق اساتخدام باود. در کارگزار یا حکمران دولتي، بوروکراتي با تعلقات شخصي مهار شده، بي

 ،پایبند باشند. اداره دولتاي ناوین مدیریت خو  و برابری اجتماعي این نظریه، اداره کنندگان دولت باید به

اررگارار و  ،های اجرایايمشايد و خطبه صارفه و کارآماد اجارا شاودرصدد آن است که احکام قانوني، 

 (. Pourezzat, 2008: 106- 110)د بهبود کلي وضعيت زندگي عامه باش معطوف به

 نی شده نظریه حکومت کارآفرین و بازآفری -4-6-2

باید به امور زیر بپردازد: سکانداری به جاای پاارو بر اساس دیدگاه ازبورن و گيبلر، حکومت کارآفرین 

تیکياد بار رساالت گرا و های مقرراتسازمانتحول ، کردن ارائه خدمات، رقابتي توانمندسازی جامعه ،زدن

، زهاای مشاتریان باه جاای بوروکراسايپرداختن باه نيا، هاتیکيد بر پيامدهای نهایي به جای ورودی، هاآن

از طریا  ساازوکارهای سازی جامعه به صورت مشارکتي و تحول اداره ، کننده وقایعبيني ، پيشیيدرآمدزا

سازی نقش حکومت، ضرورت آن برای ایجاد امنيت و بازار. در حکومت کارآفرین ضمن تیکيد بر حداق 

 (.Pourezzat, 2008: 276- 280) ستتسهي  فراگردهای بازار مورد تیکيد قرار گرفته ا

 حکومت الکترونیک  -4-6-3

حکومت الکتروني  بر استفاده از فناوری اطلاعات )به ویژه اینترنت(، برای ارائه خادمات عماومي باا 

تر و در مجمو ، به طریقي متفاوت و بهتر دلالات دارد. به صرفه تر،مدارتر، ارربخشبيشتر، مشتریتسهيلات 

                                                           
1. Frederickson 
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رتباطاات در ش هر شکلي از به کارگيری فناوری اطلاعات و ا، حکومت الکتروني  به پریریف کليدر تعر

 نفارانس، تلوزیاون تعااملي، اینترنات وهایي نظير دسترساي باه ویادئو کفناوری امر حکومت اشاره دارد.

 (. Pourezzat, 2008: 291)ریزپردازشگرها، توسط تلفن همراه و ابزارهای الکترونيکي شخصي 

 های کلان اقدام حکومت عرصه -4-6-4

ترین وظيفه حکومت در عرصه مهم های کلان اقدام حکومت هستند.، عرصهاقتصاد، سياست و فرهنگ

اقتصاد، تیمين رفاه نسبي عامه، در عرصه سياست، تیمين امنيات عماومي و در عرصاه فرهنگاي، افازایش 

یه مشروعيت حاکميت و مبنای توجياه آگاهي عامه برای مشارکت اجتماعي است. تحق  عدالت، سنگ پا

ضرورت وجود حکومت است. بازسازی اقتصاد و سياسات نياز تحات تایرير تعميا  و تحکايم هویات 

 (. Pourezzat, 2008: 404- 405)سير توسعه پایدار است مفرهنگي، در 

 1حکمرانی خوب -4-7

عماومي کارآماد، نظاام  حکمراني خو  را به عنوان ارائه خادمات، 6373در اواخر دهه بان  جهاني 

عما  یاا شايوه  ،حکمراني(. Stowe,1992: 391) گو تعریف کردو نظام اداری پاسخقضایي قاب  اعتماد 

هاای انسااني ساازمان ملا  مرکز سکونتگاه(. kayer, 2007: 3)حکومت کردن یا کارکرد حکومت است 

اداره  ،ریازیصوصي برای برناماهای از اقدامات فردی و نهادی، عمومي و خحکمراني را مجموعه ،2متحد

که در قالب اقدامات مشاارکتي و  داندميمشترک امور و فرایند مستمری از ایجاد تفاهم ميان منافع متفاوت 

-UN) کند و شام  نهادهای رسمي و غيررسمي و سرمایه اجتماعي شاهروندان اساتسازگار حرکت مي

HABITAT, 2002: 5 .)انساني پایدار مطرح شاده ه يابي به توسعموضو  حکمراني خو  با هدف دست

د شاوزناان تیکياد ميه زیسات و توساعکه در آن بر کاهش فقر، ایجاد شغ  و رفاه پایدار، حفاظت محيط

(Gholipour, 2004: 85- 111 .)احتارام باه نظار و  حکمراني خو  تضمين کننده کمينه شادن فسااد

ول ئدر قبال نيازهای کنوني و آینده جامعاه مسا و استگيری پریر در انجام تصميمها و اقشار آسيباقليت

  .است

 

 

                                                           
1  . Good Governance  

2  . UN-HABITAT 
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 گذاری( عمومیمشیگذاری )خطهای سیاستها و نظریهمدل -4-8

 از ایمجموعاه یا فرایند پردازد و آن ی ها ميدولت عم  تحلي  و مطالعهبه ، 6گراری عموميسياست

شااود مي طراحااي عمااومي همساائل یاا  حاا  هاادف بااا اساات کااه دولتااي هایتصااميم و هااافعاليت

(Malekmohamadi, 2004: 17 .)مبتني که هستند هدف به معطوف رفتار عمومي، هایگراریسياست 

 حاوزه قاانون، ی  تصویب برای گيریتصميم بر علاوه ،هاسياست از گونهاین تدوین. نداقتدار و قانون بر

شاود مي انجاام سياساي عواما  و هاادولت هوسايل باه اغلاب و شام  نيز را قانون اعمال و تفسير اجراء،

(Ashtarian, 2007:15-28در سياست .)هایي وجود دارد: ها و مدلگراری عمومي نظریه 

 گذاریسیاست مراحل و( ایچرخه)ای مرحله مدل -4-8-1

 شود: مي تقسيم وابسته همبه مرحله 0 به دولت عملکرد دهد،مي ارائه "جونز" آنچه براساس

 حکومت؛ کار دستور در مشک  گرفتن قرار و مشک  شناخت لهمرح  

 هر ساه خصوصي، مقنّنه و بخش مجریه، قوه مرحله، این در گيران؛تصميم به هاح راه ارائه 

 دهند؛ مي ارائه حکومت به ح  مشک  پيرامون را هایيح راه ها،آن از ترکيبي یا و حوزه

 ؛ برای اجرایي شدن آن گيریتصميم و ح راه ی  به بخشيدن مشروعيت 

 ها؛مشيخط اجرای  

 اجراشده حوزه در عمومي هایگراریسياست ارزیابي (Vahid, 2004: 26- 45.) 

 گذاری عمومی مشیقانون اساسی و خط -4-8-2

های عمومي و ساختارهای رسمي در هر کشوری بر اساس قانون اساسي که مشاخص کنناده سازمان

کنند. قانون اساسي حدود قدرت و اختياار قاوای ها است، انجام وظيفه ميآن خطوط کلي و نحوه عملکرد

های اصلي ساخت و عملکردهاا را در کشاور ها را معين و چهارچو های مرتبط به آنمختلف و سازمان

ار بوده و منعکس کننده اعتقادات های پایدار جامعه استوبر عقاید و ارزشقانون اساسي سازد. مشخص مي

 (. Alvani, 2011: 115- 116) استحکومت  اساسي

 

                                                           
1. Public Policy 
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 مشی به مثابه حداکثر دستاورد اجتماعی : خط1مدل عقلایی -4-8-3

 گراران باید: مشيمشي عقلایي، با حداکثر دستاورد اجتماعي، خطبرای انتخا  ی  خط

 ها واقف باشند؛ های ارزشي جامعه و اهميت آنبر همه اولویت 

 مشي آشنا باشند؛ خط های موجودبا همه گزینه 

 بيني کنند؛ مشي پيشهمه پيامدهای ممکن را برای هر گزینه خط 

 ها محاسبه کنند؛ نسبت منفعت به هزینه را برای همه گزینه 

 مشي مطلو  انتخا  کنناد کاراترین گزینه را به عنوان خط(Alvani and Sharifzadeh, 

2009: 28 .) 

 های گذشته ه عنوان اعمال تغییرات در فعالیتمشی بتدریجی: خط -مدل جزئی -4-8-4

های گرشته دولت با اعمال تغييراتي مشي عمومي به عنوان تداوم فعاليتاز خط ،تدریجي -مدل جزئي

گيرند و با افازایش و کااهش های جاری و گرشته ملاک عم  قرار ميبرد. در این مدل برنامهجزئي نام مي

پریرند و های حاضر را ميگراران عموماً مشروعيت برنامهمشيند. خطرسها به تصميمات جدید ميدر آن

 (.Alvani and Sharifzadeh, 2009: 41)های قبلي نظر مواف  دارند مشيبرای ادامه خط

 : ترکیب دو مدل2مدل بررسی تلفیقی -4-8-5

بيناي نااتواني پيشبر بودن، عدم دسترسي به منابع مورد نظار و گراری عقلایي به واسطه زمانمشيخط

ه. از ساوی دیگار مادل بينانارسد تا ی  مدل واقعآل به نظر ميشرایط احتمالي آینده، بيشتر ی  مدل ایده

و حقای  تجربي حاص  از تغييرات آیناده  گيردهای عالي را نادیده ميفرصت امکانات وتدریجي،  -جزئي

د. کناگراری ميمشي، خطتوجه به دنيای پيچيده های گرشته و بدوناهميت و صرفاً بر مبنای فعاليترا کم

تدریجي( و با پيدا شادن  -لرا در مدل تلفيقي ابتدا مسئله به طور گسترده ولي سطحي بررسي )مدل جزئي

 ,Alvani and Sharifzadeh)گيرد زا، آن نقطه مورد بررسي تفضيلي )مدل عقلایي( قرار مينقطه مشک 

2009: 43- 45 .) 

 

 

                                                           
1. Rational Model 

2. Mixed Scanning Model  
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 گذاری به عنوان انتخابی عقلایی در شرایط رقابتی مشی: خط1ه بازینظری -4-8-6

پردازد. نظریه های عقلایي در محيطي رقابتي بين دو یا چند نفر )گروه( مينظریه بازی به بررسي تصميم

دهاد کاه افاراد واقعااً گراری است. این تئوری توضايح نميمشيبازی ی  الگوی ذهني و استقرایي خط

های دهد که اگر افراد کاملاً عقلاایي تصاميم بگيرناد، در وضاعيتگيرند، ولي نشان مييم ميچگونه تصم

آميز به چه صورت موضع خواهند گرفت. بدین ترتيب نظریه بازی شکلي از شيوه عقلایي است، اما رقابت

 (.Alvani and Sharifzadeh, 2009: 34)رود های رقابتي به کار ميدر وضعيت

 ها مشی به مثابه حاصل تعادل و تعامل میان گروهروهی: خطمدل گ -4-8-7

مشي است. این انتظاار وجاود دارد کاه ها، عام  اصلي تعيين خطبر اساس این مدل، تعام  بين گروه

های ایجاد نظم در تعام  گروهي، ایجاد مصاالحه و موازناه شيوه ياسي بتواند اختلافات گروهي را بانظام س

های عمومي، محقا  سااختن و مشيگيری خطها به جریان شک ا، تسری سازش گروههميان منافع گروه

 (.Alvani and Sharifzadeh, 2009: 25- 28)وفص  کند ها، ح نامهها و مصالحهاجرای تواف 

 مدل جدید سازمانی -4-8-8

 عي،تاوزی هایمشايشاوند: خطهای عمومي به چهاار دساته تقسايم ميگراریمشيدر این مدل خط

های توزیعي مساتقيماً مناافع افاراد خاصاي را تایمين مشيسياسي، بازدارنده و توزیع مجدد. خط -قانوني

های خا  است؛ مانند پرداخت سوبسيد به کشااورزان. ، جهت دادن به عملکرد گروهآنکنند و هدف مي

دهد. حت تیرير قرار ميتک  نظام موجود در جامعه را  ،های سياسي مانند نحوه انتخا  نمایندگانمشيخط

بازدارنده جنبه فردی دارد و دولت با کنترل عملکرد فرد یا گروه خاصي، مناافع جماع را تایمين  مشيخط

های توزیاع مجادد، فارد مشيکند؛ مانند اعمال کنترل از سوی واحدهای استاندارد مواد غرایي. در خطمي

 (. Alvani, 2011: 113) است وجهخاصي مد نظر نيست و ک  نظام و عملکردهای آن مورد ت

 مدیریتعلم نوین  هاینظریه -4-9

 ریزی،برناماه اجرایاي، وظيفاه ویژهباه کاردن، یاا نظاارت هادایت دادن، سامان هنر یا مدیریت، عم 

هادف  ی  تحق  برای ابزارها از عقلایي گيریبهره و نتایج به مسئوليت دستيابي با يهماهنگسازماندهي و 

                                                           
1. Game Theory Model  
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رسيدن باه نتاایج  برایچگونگي اداره و هدایت سازمان  دانش ،مدیریت(. بنابراین Oxford, 2009است )

 دارند:  اشتراک زیر (. به طور کلي نظریات نوین مدیریت در معانيLuthans, 1969: 449)است  مطلو 

 مدیران؛ فردی مسئوليت و نتيجه به دستيابي برای سنتي دولتي امور اداره از انتقال 

 مقاررات و کارکناان، شارایط ها،سازمانی پریرانعطاف ،سنتي سالاریدیوان از گرفتن فاصله 

 استخدامي؛

 هایبرناماه سيساتماتي  شوند و ارزیابي تدوین روشني به باید سازماني و فردی هایهدف 

 هاایمحرک ارربخشاي، و کاارایي جویي،صرفه مؤلفه سه. صورت گيرند باید بيشتر اجرایي

 هستند؛ اصلي

 هستند؛ حاکم دولت به متعهد سياسي، خا  گرایش جای به بلندپایه، کارکنان 

 دیگاران باه کارها کردن واگرار مث  است، درگير بازار آزمون با بيشتر چه هر دولت وظایف 

بوروکراتيا   ابزارهای توسط کار انجام معنای به هميشه نباید دولتي دخالت. قرارداد با انعقاد

 باشد؛

  آن هایمسائوليت از کاساتن بدونسازی و صيخصو با دولت وظایفکاهش (Hughes, 

1998: 87- 88 .) 

 سیستمی نظریه -4-9-1

 یا  قالاب در ساازمان خارجيو  داخلي متغيرهای تجسم برای چارچوبي اتخاذ با سيستمي رویکرد

 کما  ساازمان بار محايط ابرسيستم پيچيده و اصلي سيستم ها،سيستم خرده شناخت به واحد، مجموعه

 بهباود بارای، سيساتم خارده هار توسط شده انجامیا و  ریزیبرنامه امور گرفتن نظر در با توانمي. دکنمي

 هاینظریاه در(. Rezaian, 2005: 62)کارد  اقادام آن میموریات مساير تحقا  در ساازمان هایفعاليت

 ساازمان ناوین، هاینظریه در ولي. گيردمي قرار بررسي مورد بسته ی  سيستم عنوان به سازمان کلاسي ،

 و داخلاي متغيار عواما  باا را خاود هماواره باید کمال برای که شودمي اجتماعي تلقي -فني سيستم ی 

دارند  سازمان حيات در ایکنندهتعيين نقش مشتریان باز، هایسيستم در. نماید و هماهنگ سازگار خارجي

(Schermerhorn, 1996: 38) . 
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  1یمدیریت اقتضای -4-9-2

 ,Luthansکناد )مي تیکياد محيط با آن ارتباط و سازمان روی بر سيستمي، تئوری مانند قتضاءا نظریه

ه هاای گونااگون را باکاربرد نگرش اقتضایي نيازمند آن است که مادیران بتوانناد موقعيات(. 566 :1987

یر در عبارت دیگار، هرآنچاه ماده بد. وضعيت کنوني سازمان را با آن هماهنگ کنن، درستي تشخيص داده

 این (. درJohnson and others, 1979: 19) دهد به مجموعه شرایط موجود وابسته استعم  انجام مي

 کاه اسات مادیران ایان وظيفاه و دهناد تطبيا  محيطاي عوام  را با خود بایدبقا  برای هاسازمان تئوری،

 هایهادف به هوج بهترین به معين زمان در و خا  و شرایط موقعيت ی  در روش کدام کنند مشخص

 رسد.دلخواه مي

 های جغرافیای سیاسی نظریه -4-11

از نظر داخلي، برقراری نظم و امنيت و تلاش برای  حکومتاز دیدگاه جغرافيای سياسي، کارکرد اصلي 

پيشبرد منافع یکای  شهروندان و از نظر خارجي پاساداری از تماميات ارضاي و اساتقلال کشاور اسات 

(Mirheydar and Others, 2015: 26در این ميان نظری .)هایي نيز وجود دارده : 

 نظریه ارگانیک بودن کشور -4-11-1

ای نشان داد که به زمين وابسته اسات. سان موجود زندهه کشور را بم(  6330 -6700فردریش راتزل )

 ,Encelشاود )فضا نخستين شرط حيات است که شرایط دیگر و بيش از همه معاش باا آن سانجيده مي

ی  کشور هر اندازه پهناورتر باشد نيرومندتر و پایدارتر اسات. راتازل بار  ،کند(. وی اشاره مي38 :2009

کشور دارای فرآیندی تکاملي اسات کاه طبيعات و  ویپيوند ميان اجزا و عناصر کشور تیکيد دارد. از نظر 

فيا است. هر چند بر تیرير عوام  گرار نظریه سيستمي در جغراگرارد. راتزل پایهاجتما  بر حکومت تیرير مي

 (. Veicy, 2015: 121جغرافيایي بيش از سایر عوام  تیکيد دارد )

   2نظریه کارکرد حکومت -4-11-2

هر کشور یا ناحيه سياسي درگير دو دسته نيروی ناسازگار م(،  6332-6733ریچارد هارتشورن )به باور 

(. نيروهاای مرکزگارا کاه موجاب ahrer, 2004: 56Glassner and fاست ) 0و گریز از مرکز 0مرکزگرا

                                                           
1  . Contingency Approach  
2  . The functional approach 

3. Centripetal Forces  

4. Centrifugal Forces 
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شوند، زبان و فرهنگ مشترک، تاریخ مشترک و دیرپا و مرزهای خو  اسات. همبستگي و بقای کشور مي

اند: تقسيمات داخلي فرهناگ و کنند و بر این پایهنيروهای گریز از مرکز به پاره پاره شدن کشور کم  مي

رزهای پرکشمکش. ادامه هستي کشور در گرو برتری نيروهای سازنده زبان، تاریخ مشترک کوتاه مدت و م

نقش حکومت مادیریت ایان دو نيارو بارای (. Haggett, 1996: 365- 366)بر نيروهای مخر  است 

 (. Glassner and fahrer, 2004: 56پایداری کشور است )

   2و سیرکلاسیون 1نظریه آیکونوگرافی -4-11-3

به وجود نيروهای سازنده و مخار  در ای، م(، در چارچو  مکتب ناحيه6336 -6360) 0ژان گاتمن

پيدایش و بقای کشورها باور دارد؛ با این دید که نيروهای سازنده را در عوام  معنوی، فرهنگي و باورهای 

(. گاتمن به اهميت نهادهایي همچون تااریخ، افساانه، Gottman, 1975: 37کند )وجو ميها جستملت

(. Muscara, 1994:85-7) داردماانش اجتماااعي در ساااخت و نااابودی کشااورها اشاااره ادبيااات و 

آیکوناوگرافي . ناميد خواهتوان نيروهای نگهدارنده و سيرکولاسيون را نيروهای دگرگونآیکونوگرافي را مي

و مانند روحيه ملي  ،شودچارچو  ایستادگي در برابر حرکت )سيرکولاسيون( و عام  پابرجایي سياسي مي

عواما  (. Gottmann, 1952 :221شود تا نفوذ بيگانه از جامعه دور بماند )ای. همچنين موجب ميمنطقه

حکومات و  شوندالمللي مطرح ميبيشتر در چهارچو  کشور و برای حفا مرزهای بين« آیکونوگرافي »

 دهند. در سطح کشور و در ميان ملت گسترش مي ساز راو نخبگان ملي، عوام  پيوند

 سازی سازی و جداییالگوی یکپارچه -4-11-4

، تحاول در کشااورزی معيشاتي و ایجااد اقتصااد ناو، 4کارل دویچعوام  مؤرر در بقای کشور از دید 

داری، رشد علای  یههای ارتباطي، رشد سرماای، رشد شهرها، توسعه زیرساختي شبکهپيدایش نواحي هسته

سازی هيجانات قومي با فشار سياسي و طبقاه اجتمااعي درهمهای قومي، ، بيداری آگاهيفردی و گروهي

یابي نظاام (. به باور دویچ، باا توساعه ملات و شاک Glassner & Faber, 2004: 56)است در جامعه 

شود. باا ایان یکپاارچگي، ها ایجاد ميسياسي، سرزمين به شک  واحدی درآمده و یکپارچگي ميان بخش

را در فضا ایجاد کرده، به گردآوری نمادهای ملي بيشاتر پرداختاه، حکومت تقسيمات سياسي و اجتماعي 

                                                           
1. Iconography  

2  . Circulation  
3. Jean Gottmann 

4. Karl Deutsch  
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خاود  آورد و سرانجام در همه منااط ِدست ميرا برای توسعه کشور به طبيعيبرداری از منابع توانایي بهره

 کند. نفوذ مي

 نظریه فلسفه جغرافیایی حکومت -4-11-5

 مردم، و سرزميني فضای امور مدیریت مدو تهدیدات، برابر کشور در ها نخست حفاحکومتوظایف 

. اساتباا دیگار کشاورها چهارم ایجااد تعاما  شایساته  و ملتمعنوی  و مادی نيازهای فراهم کردن سوم

های ملات و نيروهاای سياساي از ساویي و مقتضايات ها و خواساتهحکومت ضمن تیريرپریری از آرمان

انداز فضایي، اقتصادی، اجتمااعي، به خل  چشماز سویي دیگر، کارکردهای خود را شک  داده و  يسرزمين

زیستگاه نيروهای سياسي و اجتماعي ملت را انداز، پردازد. خل  چشمی و امنيتي ميفرهنگي، سياسي، فکر

شاود. فضایي منجر مي -سازمان سياسي کند و این گونه تعام  بين ملت، فضا و حکومت به کمالِمتیرر مي

رو ی جغرافيایي، ناوعي مادیریت و اداره بار آن مترتاب اسات. از ایانها در فضاپس از تشکي  حکومت

دیریت سياسي فضا ناام نهااد. بار مرا توان آن گيرد که ميای ميان فضا و مدیریت سرزمين شک  ميرابطه

 ریزی و مدیریت سياسي فضا، بدون در نظر گرفتن جغرافيا فاقد کاارایي اساتن اساس هر نو  برنامههمي

(Hafeznia, 2007: 216 .) 

 نظریه اصول کشورداری یا مدیریت سیاسی فضای ملی  -4-11-6

 ارتقااء و حفاظات( 2 ارضاي؛ تماميت و موجودیت از حفاظت( 6نيا: از دیدگاه حافاگانه  20 اصول

 تقویات و شهروندی و ملي رضایت تضمين( 0؛ ملي هویت هایارزش تحکيم و حفاظت( 0؛ ملي قدرت

 سياساي آماایش و جغرافياای فضاای بهينه تقسيم( 1؛ ملي همگرایي تضمين( 0ر؛ کشو به داوطلبانه تعل 

 سياساي مادیریت( 3؛ مارزداری( 7؛ دموکراسي با شهروندان سياسي اراده تجلي( 1؛ بهتر اداره برای کشور

 مياان ارتبااطي ساازی شبکه( 63 کشوری؛ درون تقسيماتي واحدهای سياسي مدیران تعيين و ملي فضای

 اساساي، قاانون شاام ) مرکازی حکومات منطقي ساختارسازی( 66سياسي؛  مرکزیت با و کشور اجزای

 هااملت سایر با خارجي روابط( 60؛ حکومت و مردم متقاب  حقوق تنظيم( 62اداری(؛  و دیواني تشکيلات

 ساازیسالم( 60شهروندی؛  حقوق و اجتماعي عدالت تضمين و گستری عدالت داوری،( 60کشورها؛  و

 رفاع و ملات و کشاور از ملاي دفا ( 61؛  داخلي و عمومي امنيت حفا و آرامش ایجاد تماعي،اج محيط

( 67؛ جهااني رقابتي فضای به توجه با کشور عمران و پيشرفت ،ملي اهداف تبيين( 61خارجي؛  تهدیدات

 زیساتي، نيازهاای بهيناه تیمين( 63مرزها؛  ماورای در کشور نيز اتبا  و ملت حقوق ملي، منافع از حفاظت
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 و ملات افاراد معنوی و روحي نيازهای بهينه تیمين( 23عمومي؛  رفاه ایجاد و شهروندان آسایش و سلامت

 بهيناه مادیریت( 22آنان؛  حداکثری جر  و داخلي ناراضيان و مخالفان با تعام ( 26جامعه؛  فکری ارتقاء

جغرافيایي؛  عدالت و فضایي عادلت حفا ،آمایش( 20کشور؛  اکولوژیکي هایتعادل حفا و سرزميني منابع

 (.Hafeznia, 2015: 1)...( و ادیان اقوام،) ملت اجزای بين روابط تنظيم( 20

 هانقد نظریه -5

و کمتار  اساتاداره سازمان و نحوه عملکرد آن سازمان، ، بيشتر در ارتباط با حوزه مدیریت هاینظریه

ویژه یت دولتي نيز از مدیریت کلاان کشاور و باهکنند. حتي در مدیردرباره مدیریت کلان کشور بح  مي

مراتبي ریزی، ساختار سلسالهمدیریت منابع انساني، برنامهشود. مدیریت سياسي فضای ملي کمتر بح  مي

توجه به همه ابعاد درون سيستم، محيط بيروني، جغرافيا و ها هستند. ترین ابعاد این نظریهو بوروکراسي مهم

های فاردی گااه محاور الگوهای رفتاری و انگيزهشود. ها دیده نميداره کشور در آندیگر عوام  مؤرر بر ا

های سيستمي و اقتضایي نيز محيط و مدیریت فضاا کمتار حتي در نظریههای مدیریت دولتي است. نظریه

ي های اداره دولت نيز بيشتر کارکردی و خدماتي است و تلاش دارد تا تنهاا الگاوینظریهمورد توجه است. 

 ارائه دهد. برای جلب رضایت شهروندان، بدون در نظر گرفتن همه ابعاد مورد نياز کشور 

گویند، اماا های کلان ملي سخن ميگراریهر چند تا حدی بيشتر از سياستگراری های سياستنظریه

وین هاای شناساایي مشاکلات و نياز تادراه بيشتر به دنبال شناسایي مشاکلات،ها آنله محور هستند. مسئ

ها مورد نظر اسات ها منافع افراد و گروهدر واقع در این نظریه. هستندگراری در این مسير مقررات و قانون

 ه باشاند، تواناایي و سارعتها داشاتگراریتیريرگراری بيشاتری در سياساتکه و هر فرد یا گروه غالب 

گراری عماومي ناد سياساتها هم نفوذ در فرایمقصود از تلاش و کشمکش گروه د داشت.بيشتری خواه

از نقااط  ،باودنال به منابع و گاه ایده کمتردسترسي  بودن،بر زمان ،گراری عقلایيالگوی سياستدر . است

و حقای  تجربي  يردگهای عالي را نادیده ميتدریجي نيز امکانات و فرصت -. مدل جزئيضعف آن است

تر این های گرشته است. نکته مهماً بر مبنای فعاليتاهميت تلقي کرده و صرفحاص  از تغييرات آینده را کم

 حتي در نظریه تلفيقي است.  ،گرفتن محيطنادیده  ،هانظریه

شناسي سياسي، کشور بيشتر به مثابه یا  سيساتم و جامعهاقتصاد سياسي های علوم سياسي، در نظریه

های ها بيشتر بر پایه اندیشاهنظریه شود که دارای کارکردها و اهداف ویژه خود است. ایندر نظر گرفته مي

بندی و ها اسات. تقسايمبيشاتر تحات تایرير اینگوناه اندیشاه ،سياسي شک  گرفته و کارکردهای کشاور
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حال آنکه با نگاه سيستمي به کشور تا حادی  ها بود؛، ویژگي برجسته این نظریهبندی اهداف کشوراولویت

های علاوم سياساي، ادغاام اجتمااعي در ي در نظریاهنماید. نحاوه و ميازان مشاارکت سياسامتناقض مي

هاای ایان های اقتصااد سياساي از دیگار ویژگيشناسي و نگاه اقتصادی سياست به کشور در نظریهجامعه

در حالي کاه  های فوق است؛امعه نيز محور نظریههاست. بقای کشور و حکومت و ایجاد نظم در جنظریه

 يرعمومي به عنوان هدف غایي حکومت در نظر گرفته شده است. در فلسفه و اندیشه سياسي، مردم و خ

 در کهاین برکشورهاست. افزون در پيدایش مهم بيشتر سخن از عوام  های جغرافيای سياسيدر نظریه

 و پيادایش در ماؤرر عوام  کنار در کوهن سوئ  و گاتمن هارتشون، هاینظریه جمله از ،هانظریه از برخي

های جغرافيای در نظریه. اندشده داده نمایش نيز کشور نظام زنندهبرهم و واگرا نيروهای کشورها، ملي بقای

های دستيابي و حفا این عوام  روشان است، اما راهکشور اشاره شده  سياسي عوام  مهم در اداره و بقای

 کشاورداری لاصو رسد نظریهبه نظر مي. هاستآن بودن سرزمين محور ،هانيست. ویژگي دیگر این نظریه

 های جغرافيای سياسي داشته باشد. نيا، جامعيت بيشتری در ميان نظریهحافا

  ی ملی )کشور(مدیریت سیاسی فضا ها و وظایفها و ارائه شاخصنظریهبندی جمع -6

مدیریت سياسي فضای ساطح ملاي را  هایشاخصترین ارائه شده، مهم های مختلفهبا توجه به نظری

ها و یاا شااخصیاا حيااتي کشاورها،  اصلي وظایف. این شش رده شام  قرار دادسته در شش دتوان مي

های گوناگون برای نگي، اقتصادی و جغرافيایي هستند که با توجه نقد نظریهسياسي، اجتماعي، فره وظایف

 شود. هایي تعریف ميهر ی  زیرمجموعه

 حکومتیا حیاتی  اصلی وظایف

  بقای کشور، حکومت و ملت؛ 

 ؛ یکپارچگي سرزميني یا تماميت ارضي از تحفاظ 

 ؛ خارجي تهدیدات رفعو  ملي هایارزش حفاظت و دفا  از استقلال، موجودیت و 

 کشور؛  پيرامون و پاسداری از مرزها 

  برقراری نظم، ربات و امنيت عمومي در داخ  کشور؛ 

 کشور؛  منزلت و پرستيژ ملي، منافع از حفاظت 

 ؛ ورهاکش شایسته با خارجي روابط 
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  ها در داخ  و خارج از احقاق ح  آنتلاش برای حفا و پيشبرد منافع یکای  شهروندان و

 کشور؛ 

  توسعه و تقویت قدرت ملي؛ 

 سیاسی   هایشاخص

  حفا قدرت سياسي؛ 

 گير و مشروعيت و مقبوليت بخشي به حاکميت سياسي؛تنظيم اندیشه سياسي حکومتي همه 

  در جامعه؛ وضع قانون اساسي و حاکميت آن 

 های اجرایي و سياسي؛تنظيم روابط بهينه ميان دستگاه و حکومت منطقي ساختارسازی 

 ای و محلي؛ ملي، منطقهکارآمد  سياسي مدیران تعيين و ملي فضای سياسي مدیریت 

 های کشور؛ نظارت عاليه بر کليه امور سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادی و نيز دارایي 

 پریر؛انعطاف بنيان وگو، دانشروکراسي اداری آسان، شهروندمحور، پاسختنظيم و تقویت بو 

  حکومت، انتقال سالم قدرت؛  و مردم متقاب  حقوق ، تنظيمسياسيمشارکت 

 و شهروندی اجتماعی هایشاخص

  آزادی فاردی هاا، عدالت اجتماعي و حقوق شهروندی )حقاوق اقليت، مستق نظام قضایي

 ...(؛ و

  احتارام باه وجاود تناو  قاومي و ملت با  افراد همگرایي و ، یکپارچگياتحاد تضمين اص

 مرهبي؛ 

  ،هاا، زناان، احازا ، گروهرشد و توسعه انساني، مشارکت جامعه مدني، خاانواده، مالکيات

 و...؛  هااقليت

 آنان؛ حداکثری جر  و داخلي ناراضيان و مخالفان با تعام  نحوه 

  باا کشاور جغرافياایي هاایبخش و...( و ادیاان ام،اقاو) ملت اجزای بين روابط تنظيم اص 

 ؛ یکدیگر
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 فرهنگی  هایشاخص

 ها، باورها و فرهنگ عمومي؛ تعمي ، تحکيم، اعتلا، اشاعه و حفاظت از هویت ملي، ارزش 

  ،سالامت روحاي  و تضامين معناوی و روحاي نيازهای تیمينارتقا و آزادی فکر و اندیشه

 ؛ جامعه

 هویات و کشاور وفاداری به حس تقویت و حکومت از وندیشهرو  ملي رضایت تضمين 

 ملي؛

  تیمين خير عمومي و اعتلای بشر؛ 

 اقتصادی  هایشاخص

 آوری ماليات؛ جمع 

  زیساتي، ماادی، نيازهاای بهيناه تایمينهمچاون  ارائه خدمات عمومي کارآمدو  رفاهتیمين 

ساازی محايط ساالم و  شاهروندان آسایش آموزش و پرورش، بهداشت و سلامت جامعه،

 ؛ اجتماعي

 رقابت جهاني؛  فضای به توجه باریزی، پيشرفت و تعيين اهداف ملي کشور، برنامه 

 های کلان اقتصادی و مهار فساد؛ ریزی و پيشبرد جریانسازماندهي، ساماندهي، برنامه 

 ،سپاری امور؛ویژه با کارآفریني، بازارمداری و مردموظایف دولت به از کاستن تمرکززدایي  

 های ملي؛ ها و دارایيها، ارزشگيری از دانش، فناوری و تجربه و شناخت عمي  ظرفيتبهره 

 جغرافیایی   هایشاخص

 انتخاباتي؛  هایبندیفضا و ایجاد تقسيمات کشوری کارا و حوزه سياسي سازماندهي 

 شور؛ و ربات جغرافيایي در ک عدالت فضایي، تیمين تعادل آباداني، پيشرفت، آمایش، حفا 

 و حفاظات از بنيادهاای زیساتي  اکولاوژیکي هایتعادل مدیریت بهينه محيط زیست، حفا

 کشور؛ 

 ؛ کشور برداری مطلو  از منابعی سرزميني و کارآیي استفاده و بهرههاشناخت ظرفيت 

 عاطفي ملت با آن؛  ی  ميراث همگاني و برقرای پيوند نگاه به سرزمين به عنوان 

 سازی و نفوذ ميان همه مناط  کشور؛ يني و نه یکسانایجاد یکپارچگي سرزم 
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 سياساي و ارائاه خادمات  مرکزیات باا کشور اجزای ایجاد شبکه سراسری ارتباطي و پيوند

 ارتباطي؛ 

 اجتماعي، سياسي، اقتصادی و فرهنگي؛   فضایي مطلو  اندازها و چشمایجاد ساخت 

 المللي به ویژه از راه دریا. بات بينگيری از موقعيت جغرافيایي کشور در توسعه مناسبهره 

 

 
های مدیریت سیاسی فضا ها، اصول و شاخصها، استراتژیای ترسیم اولویتمدل مفهومی پژوهش: مدل حلقه

 )سطح ملی(

 مدل از نویسندگان
 

های کارکردی حکومت ترسايم و نظریه ی مليهای مدیریت سياسي فضااهداف فوق با توجه به نظریه

توانناد در مادل زیار مي هاآنوظایف دارند؛ اما همه ها فهرست طولاني از اهداف و حکومتلبته اند. اشده

ها و اهاداف نامياد. ها، استراتژیای ترسيم اولویتتوان مدل حلقهقرار گيرند و توسعه یابند. این مدل را مي

ها، نيازهای جااری و یاا یتگيرند که با توجه به اولوبر این اساس در حلقه نخست اهداف حياتي قرار مي
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ها خواهناد باود. هار نهایت، ترسيم کننده اولویتتا بي aها از پایدار جامعه قاب  تعيين هستند. سپس حلقه

تری قرار گيرند، از اهميت بيشتری برخاوردار خواهناد باود. های مرکزیها در دایرهقدر اهداف و اولویت

نهایات ها تغيير مکان دهند و از مرکز به بيمکن است اولویتهمچنين با توجه به شرایط زماني و مکاني م

توان با توجاه جا شوند. نکته دیگر این مدل، شعاعي بودن آن است. یعني مينهایت به مرکز جابهو یا از بي

های آن را نيز تعيين کرد. در این پژوهش پنج شاعا ، سياساي، اجتمااعي، فرهنگاي، به نيازها، تعداد شعا 

ها و جغرافيایي مورد نظر است. شعاعي بودن دایره، برای سيستمي دیدن آن است؛ چرا که اولویتاقتصادی 

 باید متعدد و همه ابعاد جامعه را پوشش دهند.

 گیرینتیجه -7

های ساختاری کشور، محصول پيشرفت مدني و سياسي انسان است. حکومت، ملت و سرزمين مؤلفه

تارین ها، از نخساتين و مهمکه حفاظت، مدیریت، ساماندهي و اداره آنو زیربنایي این نظام سياسي هستند 

 خادمت و کاردن اداره آید. اساسااً هار حکومات بارایبه شمار مي حکومت یا سياسي وظایف هر نظام

هاا اسات. بناابراین کاارایي بالاای بار دوش آن بارآوردن نيازهاای جمعاي و شده ایجاد ملت به رساندن

مادیریت های سياساي نماود دارد. در همه نظریه و ، همواره مورد توجه استهاها در همه بخشحکومت

هر گونه عمليات اجرایي حکومت بر فضای جغرافيایي و انساني است. هر کشور و  ی ملي نيزسياسي فضا

حکومتي از گرشته تا به امروز دارای نو  خاصي از شيوه مدیریت سياسي فضا بوده که متناسب با شارایط 

جغرافيایي، سياسي، فرهنگي، اقتصادی، ایدئولوژی و ژئوپلتي  آن کشور اعمال شده و از دیگار اجتماعي، 

کشورها متفاوت است. بسياری از این اهداف اشتراک دارند. اما بسياری دیگر نيز به عنوان اهداف اولياه در 

شاوند و گااه باا يها گاه از اولویت برخوردار شده و به عنوان هدف حياتي در نظار گرفتاه منزد حکومت

 اند. توجه به شرایط کشورها نادیده گرفته شده

وظایف و اصول مدیریت سياسي فضای ملي یا کشاورداری در طاول تااریخ دساتاوردهای نظاری و 

در این مقاله با مطالعه و های گوناگوني در این رابطه شک  گرفته است. تجربي فراواني داشته و آرا و نظریه

هاای از وظاایف، اهاداف و اولویتمادلي جدیاد  کشورداری در علاوم انسااني،لف های مختنظریه نقد 

 فضاای سياساي مادیریت وظایف و هاشاخص ابعاد، منظور، این به. مدیریت سياسي فضای ملي ارائه شد

 06 در جغرافياایي، و اجتمااعي فرهنگاي، اقتصادی، سياسي، حياتي، گانهشش ابعاد قالب در( کشور) ملي

 اهداف و هااستراتژی ها،اولویت ترسيم ای،حلقه مدل. شد معرفي ایحلقه نام به مدلي اخ د در و شاخص
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ترین اهداف و وظایف هر حکومت در مدیریت سياسي فضای ملي مدیریت سياسي کشور و نيز ارائه مهم

 از هاحلقه ها،اولویت به توجه با و سپس گيرندمي قرار حياتي اهداف نخست حلقه به این ترتيب در است.

a ویژگي دیگر مدل است تاا  ،ها، شعاعي بودنشوند. برای نگاه سيستمي به اولویتمي ترسيم نهایت،بي تا

گفتني است ميزان موفقيت هر کشوری داد.  را پوشش جامعه و کشور ها و اهداف متعددبتوان همه اولویت

تواناد است. در واقع این موفقيات مي انجام همه اهداف اساسي و مورد نظر کشور و ملت به نحوه شایسته

 نشاني از توسعه و قدرت هر کشور باشد.
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