
حکومتها راهبرد منطقی سازی ساختار سازمانی 
(ایران . ا. با تاکید بر ج)

:از

نیامحمدرضا حافظ دکتر 

مدرساستاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت 



مقدمه: الف

ابعاددارای(کرویتامحلی)ماکروتامیکروازمختلفمقیاسهایدرعالمموجوداتاستقرارچارچوبعنوانبهجغرافیاییفضاهای
یکبقالدرجغرافیاییفضایهر.کنندمیعملانسانیهایسازهزیستگاهمثابهبهوهستندارتفاعوعرضطول،:گانهسه

.باشدمیانسانیوفیزیکیساختدوازمرکبجغرافیایی،اکوسیستم

زیست،ایفضحکمدرکهاستمصنوعیوطبیعیعناصرازاییافتهنظاموسیستماتیکالگویشاملفضافیزیکیساخت
مختلفهایمقیاسدرآنهابقایوحیاتبراینیازموردروساختیوزیرساختیمنابعازسرشاروانسانی،هایسازهحرکتوفعالیت

.کندمیعمل

ملتها،نی،دیگروههایاقوام،ازمرکبمختلفاجتماعی/انسانیسیستماتیکهایسازهاشکالدربشرابنایشاملانسانیساخت
آرمانها،،مشترکارزشهایوهویتدارایکهباشدمیآنغیروکارکردیوسازمانیهایسازهعشایر،نشینان،روستاشهرنشینان،

نشکواندیشهآناساسبرکهباشندمیانسانیهایسازهسایربامتفاوتومتعارضحالعیندرومشترکمنافعواهداف
.دهدمیشکلراآنهاژئوپلیتیکی



جملهازآنانیشهروندوطبیعیحقوقفلسفیبنیادکهباشندمیاکولوژیکروابطدارایخودزیستگاهباانسانیهایسازه
.دهدمیتشکیلراسرنوشتتعیینحقوتابعیتحق

امورادارهبرایضافمدیریتنهادتاسیسازناگزیرزیستگاه،درخودسرنوشتتعیینطبیعیحقبرمبتنیانسانیهایسازه
باراآنهاژیکیاکولوروابطانسانی،سازهاجتماعیمناسباتکنترلوتنظیمضمنتاباشندمیخودجغرافیاییاکوسیستم

نیازهایومودهنمدیریتوکنترلتنظیم،دیگرانسانیهایسازهباراآنهاروابطنیزو(مصنوعیوطبیعی)فیزیکیساخت
برایحکومتنیزومقیاسهاهمهدرفضامدیریتنهادتاسیساساساینبر.نمایدتدارکوتضمینراآنهامعنویومادی

.کندمیپیدافلسفیضرورتمربوطهکشوریوملیفضایسیاسیمدیریت

تشکیلرااریفضادیاوکشورداریضرورتوحکومتفلسفیبنیادانسانیهایسازهسیاسی،جغرافیایدیدازکهاینجاست
یاسیسقدرتمنشاوزیربناییجایگاهازوبودهاصالتدارایملتنظیرانسانیسازهشهرونداناینکهیعنی.میدهند

.ندباشمیوکالتیونیابتیروبنایی،جایگاهدارایفضاسیاسیمدیریتنهادوحکومتصورتیکهدر.برخوردارند



ابعاد و اصول راهبرد: ب

اداری،وسیاسیاریگذسیستمنوعهردرزیستگاه،جغرافیاییفضاییاواکوسیستمانسانیوفیزیکیمقتضیاتاصالت-1

عنوانبهکومتحفرمانرواییرویکردبجایشهروندان،شرافتمندانهزیستبرایفضابهینهمدیریترویکردداشتناصالت-2
حکومت،ازشهروندانپنداشتنپذیراطاعتبرایقاهرهقوه

حاکمه،هیاتحقوقومنافعبهنسبتشهروندان،وملتحقوقومنافعداشتناولویت-3

سیاسی،قدرتتملکحقپنداربجایحاکمه،هیاتدرگذاریخدمتوپذیریمسئولیتداری،امانتحسوباور-4

نظامبرابرردشهروندان،مستقیمدموکراسیبرمبتنیمحلیوملیکالنگذاریسیاستوگیریتصمیمنظامترجیح-5
حکومتی،نمایندگیوطبقاتیپستویی،ای،حجرهگیریتصمیم



.اسیسیقدرتسازیکانونیوتمرکزبرابردراجرایی،وسیاسیقدرتفضاییتوزیعوتمرکزعدمبهدادناصالت-6

ت،حکومدرکارکردیوسازمانیحاکمیتی،سازینهادوسازیساختاردرحقیقیوواقعیضرورتهایبهدادناصالت-7
.حاکمانشخصیهوشیاوسیاسیقدرتبهمعطوفهیجانی،ای،سلیقهایدئولوژیک،توجیهاتبجای

گراییتقلبجایجغرافیایی،زیستگاهامورهمهدرشهروندانمشارکتیآفرینینقشبهدادناصالتوگراییکثرت-8
.فعالیتواجراگیری،تصمیمدرطبقاتیودولتی



ضرورتهای هستی شناسانه و ماموریت های حکومت: ج

کشور به عنوان زیستگاه ملت، ضرورت حفظ و بقای -1

عمومی کشور،امنیت ملی و ضرورت تامین -2

سرزمینی کشور،و سیستمهای فضای جغرافیایی بهینه امور ضرورت مدیریت -3

عمومی ملت در فضای زیستگاه،بهینه امور ضرورت تنظیم روابط اجتماعی و مدیریت -4

شهروندان،بهینه نیازهای مادی و معنوی ضرورت تضمین و تامین -5

المللی،بین سسیتمهای با سایر کشورها و ضرورت تنظیم روابط و مدیریت تعامل -6

ضرورت تنظیم روابط اکولوژیک سازه های حکومتی و انسانی، و حفاظت از سالمت، پایداری و تعادل اکوسیستم -7
جغرافیایی کشور،

.ضرورت سازماندهی و ساختار سازی درونی دستگاه حکومت برای انجام وظایف و ماموریتهای ذاتی حکومت-8



ویژگی های کلی ساختار سازمانی حکومت در ایران: د

منطقی نبودن بنیان فلسفی ساختار سازمانی حکومت، و داشتن مورفولوژی ناموزون و تا حدی مضحک،-1

تک ساخت و تمرکز گرا بودن حکومت در فرآیند سازماندهی سیاسی فضای جغرافیایی کشور،-2

تکوین تاریخی گسیخته، سلیقه ای، سیاسی و غیر منطقی نهادهای دولت مدرن، -3

جمود سازمانی در اندیشه و عمل سازمانهای دولتی،-4

واکنشی بودن الگوی مدیریت و ساخت یابی سازمانی نهادهای حکومت، و فقدان طرح جامع پیشینی،-5

اصالت داشتن هستی و منافع هیات حاکمه در حکومت و دولت نسبت به منافع ملت و شهروندان،-6

بوروکراتیک بودن افراطی فرایندهای اداری، و خو گرفتن و همزیستی حکام و شهروندان با آن،-7

تداخل و تکثر وظایف مشابه درون ساختاری، و نتیجتا گسترش منازعات و رقابتهای درون سازمانی در حکومت و دولت،-8

.عدم تناسب ساختار سازمانی حکومت برای ایفای نقش ذاتی آن در کشورداری بهینه و اداره امور عمومی-9



بنیان فلسفی ساختار سازی سازمانی حکومت: ه

:سرزمینیامورمدیریتضرورت-1•

کشورجغرافیاییعرصهیاملیفضای(الف•

:گیردقرارتوجهموردفضابُعدِچهاربایدعرصهایندر

،(تملکحق)فضامالکیتمدیریت•

آن،تعادل هایحفظواکولوژیکسیستم هایمدیریت•

،(فعالیتبهفضاتخصیصسرزمین؛آمایش)فضاکاربریمدیریت•

.(انسانییاطبیعیمحیطیغیرمترقبهحوادث)سرزمینیبحران هایمدیریت•



:سرزمینیمنابعمدیریت(ب•

،(...وانرژیوکانی)سطحیزیریازمینیزیرمنابع•

،(جانوریوگیاهی)حیاتوانرژی،هوا،خاک،آب ،فضا،:شاملزیستیبنیادهاییامنابع•

.پایهانسانسطحیروهایسرمایهومنابعسایر•



:سرزمینیسیستمهای(ج•

،(عشایریوروستاییشهری،):سکونت گاه هاومساکن-1•

آب،هشبکارتباطات،شبکه،(گازوبرق)انرژیشبکه هایترابری،وراه شبکه مانند:شبکه ها-2•

امنیتیودفاعیساخت هایصنعتی،ساخت هایکشاورزی،ساخت هایمانند:ساخت ها-3•
.غیرهو(...وپادگان ها)



شهروندانوملتاساسینیازهایوامورمدیریتضرورت-2

،(...وحرکتفعالیت،مسکن،)فضایی،نیازهای•

اسنادیت،تابعمحلی،وملیمقیاس هایدرسیاسیمدیرانگزینشسرنوشت،تعیینوسیاسیمشارکت)سیاسی،نیازهای•
،(غیرهوشهروندیحقوقهویتی،

،(شهروندانناموسومالوجانامنیتاجتماعی،انضباطونظمعمومی،واجتماعیامنیت)امنیت،بهنیاز•

،(علمیویتجاراقتصادی،اجتماعی،تعامالتاقتضایبهخارجیسیاستوالمللیبینروابط)بین المللی،ارتباطاتبهنیاز•

،(بازرگانیومبادلهبانک،وپولدرآمد،شغل،کار،وکسب)اقتصادی،نیازهای•

،(غیرهوملی،هویتوفرهنگیشاخصه هایملت،تاریخحفظوفرهنگیمیراث)فرهنگی، نیازهای•



،(روانیسالمتبدنی،تربیتوورزشدرمان،وبهداشت)سالمت،بهنیاز•

،(شگریگردوفراغتاوقاتگذراننظیرشهری،انسانخستهروحبهبودبرای)فراغت،اوقاتوتفریحبهنیاز•

،(خیریه هازیارتگاه ها،دینی،مدارسمذهبی،آیین هایومناسکباورها،وعقاید)مذهبی، ومعنوینیازهای•

ارتباطاتآزادی ها،افتخار،وسربلندیاحساسکرامت،وعزتاجتماعی،تأمینورفاه)اجتماعی،نیازهای•
،(اجتماعیحرمتبرابری،وعدالتاجتماعی،

(دادگاههاوقضاییمراکز)دادرسی،بهنیاز•



،(خانوادهوولدوزادجنسی،آمیزش)وراثتی،وجنسینیاز•

،(آشامیدنی هاوخوراک)غذایی،نیازهای•

،(کاروفعالیتحرکت،،حیات)انرژی،بهنیاز•

،(...واطارتبابزارخانه،وسایلکار،ابزارپوشاک،،(ماشین)حرکتابزارزیست،ابزار)زندگی،نیازهای•

،(سازیاجتماعیمهارتی،وتربیتیفکری،علمی،ارتقاء)آموزشی،نیازهای•

،(یملقدرتوتوسعهاساسیرکنتکنولوژیک،وعلمیتوسعه)تکنولوژیک،وعلمینیازهای•



:حکومتعاملسیستمیاومرکزیبخشساماندهیضرورت-3•
،(...شورایی،نهادهایوگذاریقانونمجالسطریقاز)مقرراتوقوانینیافرامینتدوین:حکومتینرم افزار هایتدوین•

،(...واستخدامیوتشکیالتیامورمانند):حکومتانسانینیرویوسازمانیساختارامورمدیریت•

لی،متوسعهبرنامه هایتدوینملی،استراتژیوچشم اندازتدوینملی،اطالعاتوآمار،(حکومتمغز):ملیتوسعهمدیریت•

حکومت،هزینهودرآمدبودجه،مالیات ها،اخذ:حکومتمالیمدیریت•

حسن)مراقبتینظارتکارکردی؛نظارت،قانونیوحقوقینظارت:عمومیعدالتتضمینوقوانینکنترلوپایشمدیریت•
اشد،بملتنمایندهبعنوانپارلماننظرزیرتواندمییاوقضاییدستگاهعنوانبهنهاداین.(...ودولتکارکنانسلوک

.اطالعاتفناوریوالکترونیکمتخصصینومسلحنیروهایطریقاز:کشورعمومیوملیامنیتمدیریت•



الگویپیشنهادیساختاراجراییحکومت:و

ملیومرکزیسازمانهای:الف•
.نمایدمیوظیفهانجامدولتیاحکومترئیسمعاونعنوانبهآنهارئیس•

داری،افرآیندهایوسیستمهاحکومتی،انسانینیرویوتشکیالتوساختاربرای:حکومتاداریامورسازمان-1•

وسعه،تهایبرنامهتدوینملی،استراتژیواندازچشمتدوینملی،اطالعاتوآماربرای:ملیتوسعهامورسازمان-2•
.حکومتهایهزینهوریزیبودجهمالی،مقرراتدرآمدها،تأمینمالیاتها،اخذبرای:حکومتمالیامورسازمان-3

.(تهاحراس)مراقبتینظارتکارکردی،نظارتقانونی،نظارتحسابرسی،ومالینظارتبرای:ملینظارتسازمان-4•

کشورئیسرنظرباآنرئیسوکندعملگانهسهقواینظرزیروحکومتکلیتقلمرودرتواندمیسازماناین:توضیح•
.شودمنصوبقوهسهسرانراییاحکومت،و



وزارتخانه ها: ب
شور،کموجودیتدفاعی،استراتژیکشور،مرزبانی،دفاعیسازمانهایمسلح،نیروهایمتولی،(ملیامنیتبهنیاز)دفاعوزارت-1•

وندی،شهرحقوقوامنیتانتظامی،نیرویامنیتی،اطالعاتتهیه،(اجتماعیوفردیامنیتبهنیازبرای)داخلیامنیتوزارت-2•

افزاری،نرملیمامنیتتامیندیپلماسی،المللی،بینسازمانهایامورالمللی،بینروابط،(المللیبینروابطبهنیاز)خارجهوزارت-3•

انشهروندتابعیتسیاسی،انتخابات،شهروندانسیاسیمشارکت،(شهروندانسیاسینیازهایبرای)کشور/داخلهوزارت-4•
)فضااسیسیمدیریتسیاسی،آزادیتضمینشهروندان،حقوق،کشوراحوالثبت،(ملیکارتوشناسنامه)ملیهویت،(پاسپورت)

ملت،وومتحکرابطهتنظیمملی،همبستگیووفاق،(شهریوکشوری)فضاسیاسیتقسیمات،(بخشداریفرمانداری،استانداری،
.غیرهوسیاسی،گروههایواحزاباقوام،امورعمومی،افکارسیاسیدماسنجی

مهایسیستمدیریت،(اسنادثبت)کشورجغرافیاییفضایمالکیت،(مردمفضایینیازهایبرای)جغرافیاییفضایوزارت-5•
.(مترقبهغیرحوادث)سرزمینیبحرانهایومخاطراتمدیریت،(سرزمینآمایش)جغرافیاییفضایکاربریاکولوژیک،



جانوری،وگیاهیحیاتهوا،خاکها،آبها،معادن،امورمدیریت،(زیستیبنیادهایونیازهابرای)زیستیمنابعوزارت-6•

غیره،ویکالکترهیدروخورشیدی،انرژیاتمی،انرژیالکتریسیته،وبرقگاز،ونفتمدیریت،(انرژیبهنیازبرای)انرژیوزارت-7•

اری،معمریزی،برنامهشامل)عشایریمناطقوروستاهاشهرها،اموراداره،(مسکنوزیستگاهبهنیازبرای)سکونتگاههاوزارت-8•
،(غیرهوشهرینقلوحملروستایی،وشهریمدیریت

ی،فضائهوایی،دریائی،،(جاده-آهنراه)زمینینقلوحملاموراداره،(حرکتبهنیازبرای)نقلوحملیا/ترابریوراهوزرات-9•

مجازی،ایفضاینترنت،ها،ماهواره،تلفنالکترونیکی،هایشبکهوساختهازیراموراداره،(ارتباطینیازبرای)ارتباطاتوزارت–10•
غیره،وپست

اجتماعی،هایشبکهمطبوعات،سینما،وفیلمتلویزیون،رادیو،اموراداره،(رسانیاطالعبهنیازبرای)هارسانهوزارت-11•

کشور،غذاییمنابعتأمینودامی،باغی،زراعی،ساختهایاموراداره،(غذابهنیازبرای)کشاورزیوزارت-12•



الیت،فعوابزارکار،پوشاکخوراک،شاملزندگینیازهایتامینصنعتی،ساختهایاموراداره،(مصنوعاتبهنیازبرای)صنایعوزارت-13
غیره،وتولیدی،هایاستانداردسازیکارگاهی،وصنعتیماشینهایوابزارخانگی،وزندگیوسایل

گاهها،بنوخانوارهاهزینهودرآمدبازرگانی،وتجارتبانک،وپولاشتغال،کار،وکسبمدیریت،(اقتصادینیازبرای)اقتصادوزارت-14•

ملی،وفرهنگیهایشاخصهها،آئینملی،هویتمبانیکشور،تاریخیوفرهنگیمیراثاموراداره،(فرهنگینیازبرای)فرهنگوزارت-15•
ملی،نمادهایسایروملیسرودملی،ادبیاتهنر،موسیقی،محلی،وملیزبان

غیره،وروانیسالمتورزش،وبدنیتربیتدارو،درمان،بهداشت،اموراداره،(سالمتبهنیازبرای)سالمتوزارت-16•

وجوانانمردان،زنان،ویژهامورارث،خانواده،حقوقولد،وزادجنسی،نیازازدواج،اموراداره،(وراثتیوجنسینیازبرای)خانوادهوزارت-17•
.غیرهوجمعیتیامورکودکان،

هخیریوزیارتگاههادینی،مدارسمذهبی،هایآئینومناسکمذهبی،ودینیباورهایاموراداره،(دینینیازبرای)دینیاموروزارت-18•
،(غیرهوتبلیغات،دفتراسالمی،تبلیغاتسازمانزیارت،وحجسازماناوقاف،سازمانادغام).غیرهودینی،اقلیتهایها،



،هاجشنوارهورزشی،مسابقاتتوریسم،وگردشگریاموراداره،(شادیوروحیآرامشوآسایشبهنیازبرای)تفریحوزارت-19•
غیره،وتفریحیفضاهایومراکزها،سرگرمی

شگاهیدانمتوسطه،دبستانی،دبستانی،پیشآموزشاموراداره،(انسانینیرویتربیتوآموزشبهنیازبرای)آموزشوزارت-20•
،(هاهوزارتخانآموزشهایوپزشکیآموزشعالی،آموزشپرورش،وآموزشوزارتادغام)کشورانسانینیرویتربیت،(دکتریپیش)

هایورهدعلمی،هایآکادمیعلمی،تحقیقاتمراکزاموراداره،(تکنولوژیکوعلمیتولیدبهنیازبرای)تکنولوژیوعلموزرات-21•
وعلمییانجمنهاعلمی،هایکتابعلمی،نشریاتابداعات،واختراعاتتکنولوژی،تولیدسازمانهایومراکزدکتری،پستودکتری

.(غیرهوعلمینشرمراکزتکنولوژیک،سازمانهایومراکزدانشگاهی،جهادجمهور،رئیسعلمیمعاونعلوم،وزارتادغام).غیره

وتصدیاجتماعی،هایمشاورهها،بیمهواجتماعیتأمینامور،(اجتماعیخدماتورفاهبهنیازبرای)اجتماعیاموروزارت-22•
غیره،واجتماعیهمبستگیوارتباطاتاجتماعی،عزتوکرامتعمومی،اخالقیات:نظیراجتماعیکیفیامورتولی

.عدالتاجرایوعمومیوفردیحقوقتامین،(شهروندیحقوقواجتماعیعدالتتضمینبرای)دادگستریوزارت-23•



شوراهای عالی سیاست گذاری و هماهنگی: ج

.ندباشمیمقننهقوهباحکومتساختاریاجزایرابطنیزودولت،دررفتاریهماهنگیایجادنهادهایاینها•

،(امنیتودفاع)ملیامنیتعالیشورای•

،(خارجهوداخله)سیاسیامورعالیشورای•

،(فضائیامنیتاکولوژیک،تعادلهایآمایش،مالکیت،)جغرافیاییفضایعالیشورای•

سکونتگاهها،عالیشورای•

اقتصاد،عالیشورای•

اجتماعی،امورعالیشورای•



فرهنگ،عالیشورای•

تکنولوژی،وعلمآموزش،عالیشورای•

دینی،امورعالیشورای•

،(سرزمینیهایسیستم)زیربنائیامورعالَیشورای•

 َانرژی،عالیشورای•

زیستی،منابععالیشورای•

ملی،توسعهعالیشورای•



:توضیحات

وورا،شدبیرخانهمسئولودبیربعنوانمرتبطسازمانرئیسیاوزراازیکیشوراها،تمامیدر-1•
.بودخواهدآنرئیسعنوانبهوی،معاونیادولتوحکومترئیس

خواهنددایمعضویتزیرنهادششمرتبطوذیصالحنمایندگانعالی،شوراهایتمامیدر-2•
:داشت

وزارتداخله،وزارتقضائیه،قوهملی،توسعهامورسازماناسالمی،شورایمجلسرهبری،-•
.خارجه



با تشکر از بردباری شما  


