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  چکیده
هاي گونـاگون کـه گـاه بـا تکیـه بـر       هایی با مشخصهاند؛ ملتشکل گرفتههاي بسیاري در طول تاریخ، ملت

اند وگاهی در قالـب  هاي آینده شده و جوامع پس از خود را شکل دادههاي مطلوب خویش رهنماي نسلویژگی
بهره از خردجمعی، به دلیل ضعف مدیریت و سوء تدبیر منقرض شـده، از اذهـان و یادهـا    مللی فاقد تشکل و کم

چـه عوامـل و الزامـاتی موجـب      «ه گیـرد مبنـی بـر اینکـ    بنابراین سؤالی شکل می. اندشده و به تاریخ پیوسته محو
  .»گردد که ملتی واحد و خردمند شکل گیرد و تداوم یابد؟می

سـازي و  ي ملتها در حوزهشدهي حاضر، با هدف پاسخ به پرسش فوق، تالش شد با تحلیل نگاشتهدر مقاله
پردازي داده بنیاد و تحلیل محتـوا، عوامـل موجـد ملـت و راهبردهـاي      با استفاده از روش نظریه حکمرانی خوب

به . بخش موجودیت آن بازشناسی شوند، و بدین ترتیب الگویی متشکل از سه جزء تدوین و طراحی گردیدتداوم
مراجعه به خبرگـان آگـاه   منظور ارزیابی، تعدیل و اصالح الگوي طراحی شده، با استفاده از روش دلفی و ضمن 

در دور دوم دلفی مدل مـورد  . ي پژوهش مدل، طی دو دور دلفی مدل در اختیار هفده خبره قرار گرفتدر زمینه
سازي در پرتوي حکمرانی آورد ملتسازي پایدار به مثابه رهتأیید خبرگان قرار گرفت و بدین تریتب الگوي ملت

هویت ملی عام (سازي الزامات آغازگر ملت) الف: تشکل از سه جزءخوب اصالح و بازطراحی گردید؛ الگویی م
عدالت اجتمـاعی، کارآمـدي حکومـت، شـهروندي،     (سازي بخش فراگرد ملتراهبردهاي تداوم) ، ب)و خاص
انســجام و (ســازي پیامــدهاي حاصــل از تــدوام موجودیــت ملــت و فراگــرد ملــت) و ج) پــذیري سیاســیجامعــه

  ). ي متوازن و پایدار، مشروعیت ملی و فراملیمومی، صلح پایدار، توسعهیکپارچگی ملی، اعتماد ع
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  مقدمه
هـایی گونـاگون کـه    هایی با مشخصـه اند؛ ملتهاي بسیاري شکل گرفتهدر طول تاریخ، ملت

هاي آینده شده و جوامع پس از خـود را  ي مطلوب خویش رهنماي نسلهاگاه با تکیه بر ویژگی
اند وگاهی در قالب مللـی فاقـد تشـکل و کـم بهـره از خردجمعـی، بـه دلیـل ضـعف          شکل داده

انـد، و فقـط   مدیریت و سوء تدبیر منقرض شده، از اذهان و یادها محو شـده و بـه تـاریخ پیوسـته    
نسبی هویت، آداب و سنن، عقاید و باورها، فتوحـات و   هایی از تاریخ به مثابه گزارشگرانبرگه

  .اندها و فرهنگ آنان، باقی ماندهشکست
سازي و استمرار حفظ موجودیـت و هویـت   پذیر و فراگردي ملتضمن اینکه ماهیت تکامل

نظران قـرار گرفتـه   اي است که کمتر مورد توجه پژوهشگران و صاحبي پیچیدههر ملت، مقوله
به . سازدگیري و وجود یک حکومت را در کنار ملتی منسجم ضروري میکه شکلاست؛ امري 

گیري حکومتی متعهد و برخاسته از سازي مرهون شکلبیانی دیگر تداوم و استمرار فراگرد ملت
از ایـن رو، در پـژوهش حاضـر چنـین     . شـود سازي تعبیر میاست؛ امري که از آن به دولت ملت

ي اجتماعی به نمایندگی از آحاد ملـت،  ، که بنابر نوعی قرار نانوشتههاشود که حکومتادعا می
ي اجتماعی، مسئول حفـظ  موظف به حفظ استقالل و نظم کشورند، به مثابه بازیگر اصلی عرصه

انـد؛ امـري کـه بـه نـوعی در حکمرانـی       سـازي موجودیت ملت و تکامل و استمرار فراگرد ملـت 
، به مثابه نهاد رهبر، در کنار سایر نهادهاي اجتماعی نظیـر  یابد؛ بدین معنا که حکومتعینیت می

گر تکامل بخش و تسهیلي مدنی، متولی حفظ موجودیت ملت وتداومبازار و سایر وجوه جامعه
ي حکومـت و  بر این اساس، در میـان رویکردهـاي گونـاگون بـه اداره    . سازي استفراگرد ملت

ترین رویکردها، این قابلیت را ترین و اخالقیرزشیحکمرانی، حکمرانی خوب به مثابه یکی از ا
گیري یک حکومت هوشـمند برخاسـته از ملـت خردمنـد را شـکل دهـد؛       دارد تا مقدمات شکل

. داندحکومتی که خود را موظف به حفظ موجودیت ملت می
سازي در آن است که با رصد الزامات ملتتوان گفت که این پژوهش درصددرو، میاز این

رهنمودهاي رویکرد حکمرانی خوب، راهکارهایی را براي بازتولید و احیاي هویت ملـی و   پرتو
هاي ناشی از تنوع فرهنگی و قومی گیري از فرصتانسجام اجتماعی، به منظور دفع تهدیدها و بهره

گویی به این پرسش است بر این اساس، پژوهشگر در پژوهش حاضر، مترصد پاسخ. تدوین کند
»؟سازي در پرتو رویکرد حکمرانی خوب کدامندترین الزامات ملتاساسی«که 

تـرین سـواالت   سـازي و بـا اتخـاذ رویکـرد سیسـتمی، مهـم      با توجه به ماهیت فراگردي ملت
  :بندي شدندپژوهش به صورت ذیل صورت
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گرفتـه و تـداوم    گردد که ملتی واحـد و خردمنـد شـکل   چه عوامل و الزاماتی موجب  می-1
یابد؟
سـازي در پرتـو رویکـرد حکمرانـی خـوب      هـاي دخیـل در فراگـرد ملـت    اصر و مؤلفهعن-2

کدامند؟
سازي در پرتو رویکرد حکمرانی خوب کدامند؟پیامدهاي ملت -3
سـازي را توجیـه   آیند، فراگرد، و پیامدهاي فراگـرد ملـت  مدلی که بتواند روابط بین پیش -4

هایی دارد؟کند، چه ویژگی
  

  مبانی نظري پژوهش
تـر آن فراگـرد   بازشناسی و شرح مفاهیم اثرگذار در یک فراگرد موجب درك بهتر و جامع

رو، در ایـن بخـش مبـانی    از ایـن . سازدپذیر میي آن را امکانشده، فهم و ادراك ابعاد چندگانه
  :اندبندي شدهنظري مرتبط با موضوع پژوهش در سه گفتار صورت

ي ن در جهان خارج، منوط به تعهد مسـتمر عامـه  مفهومی ذهنی است که تحقق آ ملت) الف
ماند و با عزم هر گاه مردم به حفظ این معنی متعهد باشند، ملت باقی می. مردم به حفظ آن است

ي وجـود خـویش را از   شـود و جـوهره  مردم به انصراف از آن، این معنی بیدرنگ مضمحل مـی 
ي اعضـاي  ت کـه وجـود آن بـه اراده   بنابراین، مفهوم ملت، مفهومی اعتبـاري اسـ  . دهددست می

ي شرایط ایجـاد یـک ملـت مثـل زبـان      جامعه به پایبندي به آن بستگی دارد؛ یعنی حتی اگر همه
ي مردم براي شناسایی خـود  واحد، نژاد مشترك و سرزمین مستقل وجود داشته باشند، ولی عامه

-ت علتی بـراي بـودن مـی   در واقع، هر مل. گیردبه مثابه یک ملت مصمم نباشند، ملت شکل نمی
توان هر ملت به طور نظري، می. که همواره باید براي آحاد آن برانگیزاننده و مهیج باشدخواهد

را در قالــب سیســتمی اجتمــاعی، بــا بــاالترین ســطح انتــزاع و پیچیــدگی سیســتمی، تصــور کــرد 
)Boulding, 1956, 25-26 .( ودیـت را بـا   این سطح انتزاع و پیچیدگی، سخن گفتن از ایـن موج

سازد تا جایی که ممکن است هر یک از اندیشـمندان، بنـابر سـطح ادراك و    دشواري مواجه می
فرد را هایی منحصر بهنوع نگاه خود به این پدیده، تعبیري خاص از آن داشته و صفات و ویژگی

 به آن نسبت دهند؛ ضمن اینکه اگر آحاد یک ملت از هویت، آرمان، ارزش و بـاور مشـترك و  
یابـد؛ تاحـدي کـه ممکـن اسـت در      هـا کـاهش مـی   تحکیم کننده برخوردار نباشند، انسـجام آن 

بدین ترتیب، بسیاري . ي نامالیمات، سست شده و فقط به منافع شخصی خویش بیندیشندهنگامه
شان از هویت ملی برخـوردار نیسـتند، در حـوادث روزگـار     هایی که مردمها و تمدناز حکومت
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ها و حفظ شود که بقاي حکومتاز این رو، تأکید می. اندشده و به تاریخ پیوستهتسلیم مهاجمان 
پـورعزت و طـاهري   (ها، مستلزم خردمندي، اتحـاد و انسـجام ملـی اسـت     هویت و استقالل ملت

  ).ب1385الف، و 1385عطار، 
آن  در میـان 1960و  1950هـاي  سازي به مثابه یک مفهـوم، طـی سـال   ـ ملت  سازي ملت) ب

 ;Dinnen 2006(یافـت  کـه رهیـافتی تـاریخی داشـتند، رواج     دانشمندان علـوم سیاسـی   ته ازدس

Hippler 2005.(بـه   انسجام و پیوسـتگی ملـی  دهايگربه منظور توصیف فرا نخستسازي ملت
جدیـد و متمـایز    هـاي ملـت  -کـه منجـر بـه اسـتقرار دولـت      رفت؛ سطحی از انسجام ملیکار می

هـاي  هاي فئـودالی و پادشـاهی، دولـت   مثل دولتی سنت يهانوع دولتاز اشکال متها ساختن آن
از  و تمثیلی اسـت برگرفتـه   استعاره سازي،در ملت» ساختن«ي واژه.شد هاکلیسایی و امپراتوري

آگـاه و مـدبر در مـدیریت در سـطح ملـی داللـت دارد؛ عـامالنی        معماري که بر وجود عامالنی 
اي نـوین  که با آگاهی و اشراف بر امور، براي خلق پدیده اننجار و معماران، مهندسان،همچون

سازي نیز عامالن و بازیگران در صدد ایجاد و خلـق ملتـی نـوین یـا     به هنگام ملت. کننداقدام می
سـازي ایـن اقـدام دوجنبـه دارد، هـم مشـتمل بـر        امـا در فراگـرد ملـت   . انـد احیاء ملتی فروپاشیده

 و تحوالت تغییراتو هم بر ،گیرندها در پیش میبران دولتکه ره است اياهانهآگراهبردهاي
  ).1389طاهري عطار، (داللت دارد  ناخواسته اجتماعی

میان دولت و جامعـه، و توسـعه و بسـط     1گر همگرایی و انسجام گستردهسازي توصیفملت
این مفهوم با گذشت زمـان و در خـالل فراگردهـاي نظریـه پـردازي      . یک هویت مشترك است

نظـران گونـاگونی در مباحـث خـود بـا تأکیـد بـر بعـدي از ابعـاد          ستخوش تغییر شد، و صاحبد
بر نقش روابط اجتماعی و » دویچ«براي مثال، . ي آن، این فراگرد را مورد تأمل قرار دادندچندگانه

بر بسط حقـوق شـهروندي و   » بندیکس«دهی یک ملت تأکید کرده است؛ انسجام ملی در شکل
هاي قومی ؛ کونور ضمن تأکید بر ریشه)213، 1388قوام و زرگر، (تأکید دارد  مشارکت سیاسی

  ). Connor, 1972(سازي تأکید دارد هاي قومی در فراگرد ملتها، بر نقش مؤثر گروهملت
نویسی بر تفکرات اولیه در ایـن  سازي به نوعی حاشیههاي بعدي مطروحه در باب ملتنظریه

. شـوند سـازي محسـوب مـی   هـاي نخسـتین در سـاحت ملـت    کار و ایـده حیطه بوده، و ملهم از اف
چـون   نوگرایانی. را در دو جهت متفاوت گسترش دادند ويتفکر  پردازان پس از کونور،نظریه

؛ اندرسـون بـا تأمـل بـر     تأکیـد کردنـد  اي ملـت اسطوره ي، به شدت بر جنبه»اندرسونبندیکت«
                                                                                                                                                                      

واقع دو راه براي توصیف و به ک سکه بوده، و درسازي و توسعه انسجام ملی، دو روي یاز نظر دویچ و فلتز، ملت.1
  ).Deutsch & Foltz, 1966(سرانجام رسانیدن فراگردي یکسان و واحدند 
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ین نکته که ملت نوعی جامعـه تخیلـی اسـت بـر     عناصر ذهنی موجد یک ملت،  ضمن اشاره به ا
  ). Anderson, 2001(سازي تأکید دارد نقش عوامل ذهنی در فراگرد ملت

را در جهـت دیگـري پـیش     »کونـور «هـاي  دیـدگاه  ،دیگرانو  در همان حال آنتونی اسمیت
ن نوگرایـا بـا  ضـمن توافـق   اسـمیت  . ملـت تأکیـد کردنـد    گرایـی قومي بردند و به شدت بر جنبه

و  انـد تـاریخ طـوالنی  داراي پیشینه و هاکه ملت تأکید داشت ،ملت يي نوین بودن پدیدهدرباره
هاي هاي مدرن از گروهملت يبر آن است که کلیهاسمیت .اندوجود آمدههاي قومی بهاز هسته

ازي سـ و قومی ملتنمادین،هاي فرهنگی،بر جنبه وياند و از همین روي شدهقومی قدیم ایجاد
،زیسـتند هاي قومی که در اعصار اولیه مـی گروهدر واقع برخی از. )Smith, 1991(داشت تأکید 

ه ردهاي قومی شکست خودر حالیکه برخی دیگر از گروه. نداهشدبه ملت تبدیل ترکیب شده و
و داننـد،  تـاریخی مـی   رخـدادهاي ينتیجـه  برخی این پیروزي و بقـا را . اندو به نحوي نابود شده
ساخته و شـکل  ها را که ملت افراديیعنی  ،سازانملت ينههاي فعاالتالش برخی دیگر آن را به

  ).47، 1389طاهري عطار، (دهند دهند، نسبت میمی
سازي و ارتقاء سطح انسجام و اتحـاد، در بسـیاري از کشـورهاي نامتجـانس و نـاهمگون، بـه       ملت

هـاي  سازي، به اقوام، نژادها و دیگـر گـروه  ر جریان ملتشود؛ داي جنجالی و پرمناقشه مبدل میمقوله
ــه ســازه  ــه مثاب ــوعی اتحــادهــاي ایجادکننــدهاجتمــاعی، ب شــود و کــالن، رســمیت بخشــیده مــی  ي ن

هـا، مشـروعیت   ي حقوق فرهنگی، ارزشی و هنجاري اقلیتهاي چند فرهنگی تضمین کنندهمشیخط
ها، باورهـا، و مـذهب   جه داشت که عدم وجود ارزشالبته باید تو). Bornman, 2006, 383(یابند می

ي یک ملت بر حفظ زبان مـادري و اجـراي   و زبان مشترك، و پافشاري هر یک از اقوام شکل دهنده
ت مشـترك و انسـجام ملـی       سنن و آداب باستانی خود، موجب بروز نوعی ناهمسانی و تضـعیف هویـ

  :گیرندسازي چند عامل مهم مدنظر قرار میرو، در فراگرد ملتاز این). Aguwa, 1997(شود می
  ؛)Bornman, 2006, 386 Jenekins,1996, 21-25(هویت ملی ) الف

  ؛)Camara, 2007, 157 & Hippel, 2000, 96(دولت واحد و هویت فراقومی ) ب
  ؛)Hailemariam et al, 1999, 475-493; Caviedes, 2003, 250-252(زبان مشترك ) ج
  ؛)Hippel, 2000, 96. (چند صداییدموکراسی و ) د

ســازي فراگیــر، از چنــد طریــق ســازي و هماهنــگضــمن اینکــه تحکــیم اتحــاد ملــی، ملــت
  :پذیر استامکان
 ,Bendix(ي دموکراتیک، مشارکت و تمهید شرایط چندصـدایی و آزادي بیـان   توسعه-1

  ؛)1977
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  ؛)Deutsch, 1963(ي مدنی و تقویت نهادهاي دموکراتیک توانمندسازي جامعه-2
هـاي گونـاگون و متمـایز فعـال در جامعـه      هـاي اقـوام و گـروه   هماهنگ نمودن فعالیـت -3

)Francis, 1968; Sheth, 1989(؛  
  ؛)Hamburg, 2002(استقرار امنیت -4
هـاي دیگـران و تـالش بـراي درك دالیـل انتقـادات آنـان، شناسـایی         توجه بـه دیـدگاه  -5

  ش براي فائق آمدن بر این عوامل؛ مشکالت درونی و برونی، و موانع اتحاد ملی، و تال
سـازي تحقـق   ها در سطحی وسیع و تـالش بـراي زمینـه   توسعه امکان تبادل نظرها و ایده-6

  ).Hippel, 2000, 104-110(ها اجماع و اتفاق نظر همگانی، و استفاده از رسانه
سـازي و ایجـاد ثبـات، صـلح و     ها، در برخـی از سـطوح عملیـات ملـت    هر یک از این مؤلفه

توان جهت حصـول بـه   دهد که میامنیت، نقشی اثرگذار دارند و وجود هر یک، این نوید را می
  ). Aguwa, 1997, 345(ها و اهداف آتی، به هم افزایی بیشتري امیدوار بود رسالت
ـ ) ج و  1پیش، اصطالح حکمرانی توسط بانک جهـانی  ي از حدود دو دهه حکمرانی خوب 

حکمرانی «فهومی نوین وارد ادبیات مدیریت دولتی شد و با ترکیب با م 2المللی پول صندوق بین
ــر کــاربردترین اصــطالحات حــوزه در زمــره» خــوب ــرار گرفــت   ي خــطي پ مشــی و توســعه ق

)Doornbos, 2001, 93; Peters & Pierre, 1998, 223.(المللی پول  بانک جهانی و صندوق بین
شرطی براي اعطاي  را به مثابه پیش» مرانی خوبحک«به این سو، تحقق الزامات  1990هاي  از سال

ــین    ــاد ب ــن دو نه ــه کشــورهاي متقاضــی کمــک از ای ــالی ب ــد  تســهیالت م ــی نمودن ــی معرف   الملل
)Prasad, 2003, 755; Doornbos, 2001, 93; Woods 2000, 823( ؛ این در حالی است که در

براي . نظرهایی وجود داردهنوز ابهامات و اختالف » حکمرانی خوب«مورد تعریف دقیق مفهوم 
 3»ي مانیلبیانیه«ي خود که به در بیانیه) 1999(کنندگان در اولین کنفرانس حکمرانی  شرکت:مثال

گــو و سیســتمی شــفاف، پاســخ: کننــد معــروف اســت حکمرانــی خــوب را چنــین تعریــف مــی 
ــسحســاب ــه   پ ــاي عام ــر نیازه ــئول در براب ــوکرات، مشــارکتی، و مس ــف، دم ــادل و منص   ده، ع

)Löffler, 2003, 165 .(UNDP4      اعمـال  «: نیز حکمرانی خـوب را چنـین تعریـف کـرده اسـت
، و بـراي آن  »ي سـطوح ي امور کشـور در کلیـه  قدرت سیاسی، اقتصادي و اداري به منظور اداره

  ):  UNDP, 1997, 2(شمارد هاي ذیل را بر می ویژگی
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  شفافیت؛ - 3  حاکمیت قانون؛ - 2  مشارکت؛ - 1
  تساوي و انصاف؛- 6  اجماع مداري؛ - 5  گویی؛پذیري و پاسختمسئولی  - 4
    .انداز استراتژیکچشم - 9  دهی؛پسحساب - 8  کارآیی و اثربخشی؛ - 7

    : با توجه به شش ویژگی ذیل 1همچنین بانک جهانی
  ثبات سیاسی و مهار خشونت؛ - 2  دهی؛ پس گویی، و حسابحق اظهارنظر، پاسخ - 1
  پاالیش مقررات اضافی؛ - 4  اثربخشی و کارآمدي؛ - 3
    ).258ـ9، 1383میدري، (مهار فساد  - 6  مداري؛ قانون - 5

ي خدمات عمومی کارآمد، نظام قضایی قابل ارائه«کند حکمرانی خوب را چنین تعریف می
  ).Stowe, 1992, 391(» گواعتماد و مستقل، و نظام اداري پاسخ

شـفافیت و ثبـات سیاسـی افـزایش یابـد و      دهی،  پس گویی، حساببدین ترتیب هر چه پاسخ
تر وکارآمدتر باشد و مقررات اضافی را حذف نموده، قانون را مستقر گردانـد  حکومت اثربخش

  ).285، 1387پورعزت، (و فساد و خشونت را مهار سازد، حکمرانی بیشتر تحقق یافته است 
، »حکمرانی خوب«م الذکر در مورد مفهو رغم اختالف نظرهاي فوققابل تأمل است که علی

ي انسانی پایدار است که در بطـن آن بـر کـاهش    یابی به توسعهموضوع و هدف اصلی آن دست
زایی، تأمین معاش و رفاه پایدار، حفاظت و تجدید حیـات محـیط زیسـت و رشـد و     فقر، اشتغال

ه در ضـمن اینکـ  ). 95، 1382شریف زاده و قلی پور، . ك.ر(شود توانمندسازي بانوان تأکید  می
سازي یا تسري سـلطه سـازوکارهاي بـازار، بـر     این رویکرد به جاي تأکید مکانیکی بر خصوصی

ده سـاختن  پـس گو و حسـاب ها، پاسخضرورت پرداختن به حقوق متقابل شهروندان و حکومت
ي نهادهـاي مـدنی تأکیـد    حکومت، افزایش شفافیت، افزایش سطح مشارکت واقعـی، و توسـعه  

,Pourezzat(شود می 2009.(  
ي تکنیکی داشته رسد که این رویکرد از نظر ماهیت، بیش از آنکه جنبه از این رو، به نظر می

؛ با ایـن تلقـی، حکمرانـی   )Mehta, 2007, 361(هاي سیاسی است  باشد، معطوف به برخی جنبه
ویـژه عمـومی خـدمات يارائـه یـا اقتصـادي ومالیمنابعکارآمدمدیریتازبیشچیزيخوب

و در پـی  استمدنیيجامعهنهادهايتقویتبرايوسیعاصالحیراهبردیکبرمشتمل،بوده
تواند خود را سازماندهی کنـد تـا از تسـاوي     یک جامعه چگونه می"پاسخ به این سؤال است که 

اطمینـان حاصـل   ) عدالت اجتماعی و اقتصادي(ها و برابري براي تمام شهروندان خود  در فرصت
                                                                                                                                                                      
1. World Bank
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سـازي   رسـد کـه در صـورت پیـاده     در این امتداد چنین به نظر می). Cheema, 2006, 30("کند
گیـرد   ها مد نظر قرار می رسد، دیدگاه اقلیت حکمرانی خوب در یک جامعه، فساد به حداقل می

در)! ESCAP, 2009(رسد  گیران می پذیرترین اقشار جامعه نیز به گوش تصمیم و صداي آسیب
تـدوین مشـی،  خـط اداري یا اجراي یـک يمسئلهیکحلراهبهتریناستممکنرویکرداین

اینکـه ضـمن باشـد؛ وظیفهیکسازِي خصوصییاخصوصیبخشباي مشارکتویژهمقررات
موقعیـت، هـر درترتیـب بـدین داشـت؛ نخواهدمانعینیزبوروکراسیوحکومتاقدام مستقیم

  )!Hughes, 2003, 77(دکررا جستجوحکمرانیراهتوان بهترین میشرایط،بهبسته
شود که در حکمرانی خوب، آنچه بیشتر مدنظر قـرار گرفتـه اسـت، دسـتیابی بـه       مالحظه می

اي سالم است؛ در این رویکرد، کارآیی و اثربخشی مهم است، ولی محور نیسـت؛ محـور    جامعه
بري ي دموکراسی و براساز توسعه بحث در حکمرانی خوب دستیابی به حکومتی است که زمینه

  .باشد
  
  شناسی پژوهش روش

ي متـون،  بدین ترتیـب کـه محقـق طـی مطالعـه     . پژوهش حاضر از نوع اکتشافی مستمر است
هـاي مـرتبط بـا    هاي مکرر در پی کشـف و شـناخت مقولـه   کدگذاري، تحلیل محتوا، و مصاحبه

هیم پژوهش حاضر در پی آن است تا با بررسی و مداقه در اصول و مفا. سازي استفراگرد ملت
ترین رویکردهاي شـناخته شـده   ترین و ارزشیرویکرد حکمرانی خوب، به مثابه یکی از اخالقی

را استخراج کرده و مستند نمایـد؛  سازي متناسب با آن ي دولت و حکومت، الزامات ملتبه اداره
در ایـن پـژوهش از روش   . شـود رو، پژوهش حاضر از جملـه تحقیقـات بنیـادي تلقـی مـی     از این

گرایی در روش رعایت خواهد گردید؛ بدین ترتیب که در استفاده خواهد شد و کثرت 1آمیخته
سازي، بررسی تأثیر و تأثر هاي ملتي نخست پژوهش، به منظور استخراج مفاهیم و مؤلفهمرحله

 3و داده بنیـاد  2هاي تحلیـل محتـوا  سازي و حکمرانی خوب و طراحی مدل، از روشمفاهیم ملت
اسـتفاده خواهـد    4ي بعدي، به منظور ارزیابی مـدل از روش دلفـی  در مرحله. داستفاده خواهد ش

گیـرد تـا   نظران و خبرگان قرار میشد و مدل طراحی شده در معرض قضاوت و ارزیابی صاحب
المقـدور، مجموعـه و الگـوي    در صورت لـزوم، مـورد بـازنگري و اصـالح واقـع شـوند و حتـی       
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تـدوین  » سازي در پرتو رویکرد حکمرانی خـوب ي ملتاصول مبنایی ضروري برا«تري از کامل
  :از این رو، در پژوهش حاضر از سه روش بهره گرفته خواهد شد.گردد
سازي؛پردازي داده بنیاد، به منظور احصاء مفاهیم مرتبط با ملتنظریه-1
هاي حکمرانی خوب؛ها و مؤلفهبندي شاخصتحلیل محتوا، به منظور دسته-2
  .ون، ارزیابی و اصالح مدل طراحی شدهدلفی، به منظور آزم-3

سـازي از  هـا و مفـاهیم ملـت   آوري اطالعـات مـورد نیـاز، جهـت اسـتخراج مؤلفـه      براي جمع
هاي پیشین استفاده شده و به منظور ارزیابی مـدل و سـنجش   ي اسناد، مدارك، و پژوهشمطالعه

نظـران، و خبرگـان   صاحب هاي نیمه ساختاریافته با اساتید،نامه و مصاحبهوضع موجود از پرسش
  .استفاده شده است

سـازي و حکمرانـی   ي نخست پـژوهش، بـراي بررسـی تـأثیر و تـأثر فراگـرد ملـت       در مرحله
هـاي تحقیـق، از   سازي، با توجه به کیفی بودن ماهیـت داده ي الگوي مناسب ملتخوب، و ارائه

ــل داده روش ــاز(ي کیفــی همچــون کدگــذاري  هــاي مناســب تحلی ، کدگــذاري 1کدگــذاري ب
بنـدي، ترکیـب، و   استفاده گردیـد کـه طـی آن از طریـق طبقـه     ) 3و کدگذاري انتخابی 2محوري

هاي خـام بـه مفـاهیم و اطالعـات قابـل      ها و مفاهیم، حجم زیادي از دادهایجاد ارتباط میان مؤلفه
توصـیفی  ها از آمار در مراحل بعدي نیز با توجه به کمی بودن ماهیت داده. مدیریت تبدیل شدند

هـاي انتخـابی   ضمنا تحلیل متون مقاالت و کتاب. استفاده شد Spss 15و Excelو نرم افزارهاي 
  .در سه مرحله کدگذاري باز، محوري، انتخابی، و تحلیل محتوا انجام شده است

مـورد   4اي مـداوم  ي تجزیـه و تحلیـل مقایسـه   ها بـا اسـتفاده از شـیوه    در پژوهش حاضر، داده
هاسـت،   این شیوه عالوه براین که یـک روش تجزیـه و تحلیـل داده   . قرار گرفتند تجزیه و تحلیل

اي مـداوم، روش  ي تجزیـه و تحلیـل مقایسـه   شـیوه . یک روش اعتبار و اعتمادسـازي نیـز هسـت   
محقـق در حـین کدگـذاري و    . ي داده بنیـاد اسـت  ها در خلق نظریـه  اساسی تجزیه و تحلیل داده

او هـر واقعـه را بـا دیگـري، واقعـه را بـا       . نبال پیدا کردن الگوهاسـت ها، به د تجزیه و تحلیل داده
هـاي   ها و تفـاوت  کند و بدین طریق مشابهت طبقه، طبقه را با طبقه و یا سازه را با سازه مقایسه می

همچنین براي تضمین درستی و اعتبار روش کیفی از راهبردهـاي  . نماید رویدادها را مشخص می
  :زیر استفاده شده است
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  ها از منابع اطالعاتی پرارجاع آوري داده جمع) الف
هـا را تأییـد   هـا و تکـرار پـذیري آن    ها از چندین منبع اطالعاتی، اعتبار یافته آوري داده جمع  

  . کند می
هـا، اعتبـار    ي دائمی و مستمر در فراگرد تحلیل دادهدر اثر مقایسه: ها مستمر داده مقایسه) ب

  .شود ها انجام می ها، رویدادها، و زمینه اي دائمی بین مقولهروش، مقایسه در این. یابد افزایش می
  . گیري از طریق بازخور هاي اولیه و نتیجهفرضگیري بر اساس پیشاجتناب از نتیجه) ج 
ها مثلثی کردن پایایی را تقویت  آوري و تجزیه و تحلیل داده با استفاده از چند روش جمع) د

ضمن اینکـه در پـژوهش حاضـر در هـر یـک از      . کند روایی را تقویت می طور کهکند همان می
  :ي مورد مطالعه متفاوت بود، بدین معنا کهمراحل، جامعه و نمونه

ي آماري مشتمل بر ، جامعه)ها و طراحی مدلاستخراج مؤلفه(ي نخست تحقیق در مرحله* 
سـازي  ي ملـت در حـوزه ) گلیسیفارسی و ان(هاي علمی ها، و نگاشته شدهي متون، پژوهشکلیه

کـه  ) پـردازي داده بنیـاد  نظریه(است ؛ ضمن اینکه در این مرحله با توجه به ماهیت روش تحقیق 
گیري نظري بهترین روش براي  نمونه. گیري نظري استفاده شده است روشی کیفی است از نمونه

هاي مرتبط  ق داده، و روشی است که طی آن محق)Creswell, 2007(یک نظریه است  يتوسعه
هـاي مـورد نیـاز بـراي سـاخت تئـوري را تصـفیه کنـد و بسـازد           کنـد تـا مقولـه    آوري می را جمع

)Charmaz, 2006 .(گیري نظري، تحلیل متون تا جایی پیش رفت که بـه حـد اشـباع و     در نمونه
  .تکرار نظري رسید

نظــران و صـاحب ي آمـاري پـژوهش، خبرگـان    ي ارزیـابی و اصـالح مـدل، جامعـه    در مرحلـه  *
اعضاي پانل دلفـی  . هاي مرتبط هستندشناسی، و رشتههاي مدیریت دولتی، علوم سیاسی، جامعهحوزه

ي هـاي هدفمنـد و گلولـه   گیري غیراحتمالی و ترکیبی از روشبراي پژوهش حاضر، به صورت نمونه
اي مشـارکت در پانـل   نفر تمایل و موافقت خود را بـر  17از این میان، در مجموع . برفی انتخاب شدند
بـر اسـاس خـط رونـد     . دهـد چگونگی دسترسی به این افراد را نشان مـی » 1شکل«. دلفی اعالم کردند

که پژوهشـگر و هیئـت راهبـري رسـاله بـراي مشـارکت در ایـن پـژوهش         (نفر اول   6دلفی پژوهش، 
روه اول وجـود  هـا قـبالً در گـ   نفـر آن  2نفر را معرفـی کردنـد کـه     10در مجموع ) دانستندمناسب می

 4نفـر از گـروه اول،    2نفر را معرفی کردنـد کـه    9گروه دوم نیز . ها جدید بودندنفر از آن 8داشتند و 
گروه سـوم نیـز فـرد جدیـدي را کـه بـراي مشـارکت در پانـل         . نفر جدید بودند 3نفر از گروه دوم، و

نفر به دلیل عدم حضـور در   4ضمن اینکه از مجموع افراد شناسایی شده . مناسب باشد، معرفی نکردند
  . ي زیاد، و عدم امکان اختصاص زمان در فراگرد پژوهش نشدندایران، مشغله
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  ي برفیچگونگی انتخاب اعضاي پانل با استفاده از روش هدفمند و گلوله. 1شکل 
  

مدیریت (ي دولت و حکومت نفر اداره 5نفر از این افراد علوم سیاسی،  7ي تخصصی حوزه
ایـن  .  نفر جغرافیاي سیاسـی بـود   1شناسی سیاسی، و نفر جامعه 1الملل، نفر روابط بین 3، )تیدول

ي پژوهشی که عضو هیئت علمی دانشگاه یا موسسه -اول: افراد واجد یک یا چند ویژگی بودند
سازي، انسجام و یکپارچگی ملـی، هویـت ملـی، و حکمرانـی خـوب، کتـب و       ي ملتدر حوزه

سازي، ي ملتپژوهشگران و مدرسینی که در حوزه -اند؛ دومجاع و اثرگذار داشتهمقاالتی پر ار
انسجام و یکپارچگی ملی، هویت ملی، وحکمرانی خوب، کتب و مقاالتی پر ارجاع و اثرگـذار  

  ).2222جدول (اند داشته
  ي تخصصی و مطالعاتی خبرگان مورد مراجعهپراکندگی حوزه. 1جدول 

  
  تعداد  لیي تحصیرشته  ردیف

  7  علوم سیاسی  1
  5  )مدیریت دولتی(ي دولت و حکومت اداره  2
  3  المللروابط بین  3
  1  شناسی سیاسیجامعه  4
  1  جغرافیاي سیاسی  5

  17  مجموع

  
  هاي پژوهشیافته

ي پژوهشگر پردازي داده بنیاد در این پژوهش، طی سه سال مطالعهبا توجه به استراتژي نظریه
طـرح   17کتـاب و  37مقالـه،   203یشـرفت پـژوهش، بانـک اطالعـاتی مشـتمل بـر       و به موازات پ

ي حکمرانی طرح پژوهشی در حوزه 23کتاب و 11مقاله،  74سازي و ي ملتپژوهشی در حوزه
هـاي انتخـابی در ســه مرحلـه کدگـذاري بــاز،     تحلیــل متـون مقـاالت و کتــاب  . خـوب گردآمـد  
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ي متـون، متـونی   ي مطالعـه در نخستین چرخه. استمحوري، انتخابی، و تحلیل محتوا انجام شده 
سازي را مورد بررسی قرار داده بودنـد، انتخـاب شـدند و بـا اسـتخراج      که مباحث مرتبط با ملت

  .ي کدگذاري باز آغاز شدها، نخستین چرخهمفاهیم از آن
هاي مفـاهیم اسـتخراج و بررسـی شـده،     ها و تفاوتاي شباهتسپس از طریق فراگرد مقایسه

هـا در  گیـري مقولـه  شـکل . بنـدي قـرار داده شـدند   مفاهیم شبیه یکدیگر در یک مقولـه یـا دسـته   
اي به مرور منجـر بـه   هاي بعدي شدند و این حرکت چرخهکدگذاري باز راهنماي انتخاب مقاله

گیـري  هاي ایجاد شده گردید و کدگذاري به مرور با شکلمقولهي روابط میانپرسش در زمینه
هـاي  در این مرحله نکات و یادداشـت . ي کدگذاري محوري شدمقوله وارد مرحلهو غنی شدن 

ها فراهم آورد هایی را در مورد رابطه میان مقولهها و ایدهاحصاء شده در کدگذاري باز، پرسش
بـدین ترتیـب بـا    . هـا سـوق پیـدا کـرد    ها به سمت روابط میـان مقولـه  گیري انتخاب مقالهو جهت

هر چند مقوله، یـک قضـیه بـه وجـود آمـد و مقـاالت بعـدي نیـز در جهـت           پیدایش روابط میان
اي بندي مکرر مفاهیم و انجام فراگردهـاي مقایسـه  پس از دسته. بررسی این روابط انتخاب شدند

  .مقوله تدوین شد 10مستمر، در نهایت 
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    خوانبندي مفاهیم هممقوله. 2جدول 
  مقوله  مفهوم

  2شور وهیجان ملّی  سرنوشت ملّی  1همنوایی ملّی  گراییملّی  غرور ملّی        لّیتم  گرارهبري ملت  گراییملّی
  مقوله  مفهوم

  هویت مشترك  خودآگاهی فرهنگی  هویت ملّی

  هویت ملی
  زبان مشترك  زبان ملّی و رسمی  خودتعیینی

  3تصورات و تخیالت ملّی  آگاهی تاریخی  تاریخ مشترك
  ود ملّیسر  میراث زبانی  پرچم ملّی

  هاي تاریخیها وحکایتافسانه  تعهد مستمر به هویت ملّی
  ايهاي تاریخی و اسطورهباورها و اندیشه

  تصدیق مصالح اقلیت  4وصلت فرهنگی  هویت قومی

عدالت میان 
  قومی

همکاري میان قومی  احترام به تنوع قومی  5مدارعدالت فرهنگی قوم
  عارضات میان قومیرفع ت  6تکثرگرایی قومی و زبانی
  حکمرانی چند قومی  برقراري صلح میان قومی
  ممانعت از پاکسازي قومی  تکثرگرایی دموکراتیک

  7تسهیم قدرت قومی  ارتقا سازوکارهاي تسهیم قدرت
  هاي مشتركافسانه  اساطیر ملّی  استعاره و نمادهاي ملّی

میراث 
  فرهنگی

  ی مشتركسبک زندگ  زادگاه و موطن ملّی  قلمرو ملّی
  تمدن ملّی  آداب و سنن مشترك  حافظه تاریخی

  هنر و معماري ملّییادگارهاي ملّیهاي ملّیسرود و نغمه
  8حافظه و خاطرات جمعی و ملّیهاي ملّی مشتركها و روایتداستان

  هوشیاري ملّی  وفاداري ملّی  انسجام سیاسی
9ملّیپیوستگی همگونی ملّی  مشارکت عمومی  انسجام ملّی

  بازگشت مهاجران  اعتماد عمومی  انتخابات ملّی

                                                                                                                                                                      
1. National Conformity
2. National Sentiment
3. National Imagination
4. Cultural Match
5. Ethnocultural Justice
6. Accommodate Ethnic and Linguistic Pluralism
7. Ethnic Power-Sharing
8. Collective National Memory
9. National Cohesion
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  اعتماد به نفس ملّی  رهبري نخبگان بومی  مصالحه و آشتی ملّی

  
  همه پرسی  غرور ملّی  خودمختاري فرهنگی

  1وفاق و اجماع نظر ملّی  مشارکت فعال نخبگان
  2تعامل نخبگان سیاسی و شهروندان  دموکراسی تکثرگرا و ائتالفی

  گوحکومت دموکراتیک و پاسخ  هاي متنوعارکت گروهمش
  تعهد مستمر و همزمان به گروه قومی و دولت

  مقوله  مفهوم
میراث ارزشی   مذهب مشترك  هاي مشتركارزش  ایدئولوژي ملّی

    وفاق ایدئولوژیک  باورهاي مشترك  و مذهبی
  شهروندان مشارکت جو  شهروندان آگاه  شهروندي

  شهروندان وفادار  شهروندان وظیفه شناس  شهرسازي  شهروندي
  توانمندسازي شهروندان  هویت شهروندي  گسترش حقوق شهروندي

عدالت و   برابري اجتماعی  برابري سیاسی  3رفاه اجتماعی
برابري 
  اجتماعی

  برابري اقتصادي  زاییاشتغال  فقر زدایی
    شایسته ساالري  هاي برابرفرصت

  ي فقیر و غنیرفع شکاف بین طبقه  تمهید شرایط چندصدایی و آزادي بیان    هاي زبانی و مذهبیرفع نابرابري  تبهبود وضعیت بهداشت و سالم
پذیري جامعه  گسترش آموزش ملّی  ي مستقل و فعالرسانه  پذیريجامعه

  ترویج کسب دانش و تحصیل  استاندارد سازي آموزش عمومی  سیاسی
  کمیت قانونحا  استقالل سیاسی  ارتش و پلیس ملّی

  حاکمیت ملّی

انسجام اقتصادي  استقالل ملّی  انداز مشتركچشم
  تمامیت ارضی  مشروعیت ملّی  اقتدار ملّی و فراملی

  تحکیم مرزهاي ملّیدفاع و امنیت ملّی  دولت سازي
  ي مشتركترسیم آینده  ریزي راهبردي ملّیبرنامه

  4انونیموازنه و مراقبه قتطابق مرزهاي ملّی و سیاسی
  مشروعیت نهادهاي حکومتی میان شهروندان

  
سـازي، از طریـق   فراگـرد ملّـت  ) پیامـدها (هاي تأثیرگذار و تأثیرپـذیر  پس از استخراج مقوله

هاي ي حکمرانی خوب، مفاهیم و شاخصها در حوزهترین نگاشته شدهتحلیل محتواي پرارجاع
  .اصلی این رویکرد شناسایی شد

                                                                                                                                                                      
1. National Consensus
2. Citizenry
3. Social well-being
4. Constitutional Checks and Balances
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  هاي حکمرانی خوب احصاء شده طی فراگرد تحلیل محتواو شاخصمفاهیم . 3جدول 
  

  منبع  شاخص/ مفهوم 
  شفافیت؛. 3  حاکمیت قانون؛. 2  مشارکت؛. 1

UNDP, 1997  
  اجماع مداري؛. 5  گویی؛مسئولیت پذیري و پاسخ. 4
  کارآیی و اثربخشی؛. 7  تساوي و انصاف؛. 6
  چشم انداز استراتژیک. 9  دهی؛پسحساب. 8

  ثبات سیاسی. 3  مشارکت شهروندان. 2  آزادي سیاسی. 1
Huther & Shah, 

1998   رفع فساد. 6  کارآیی بوروکراتیک. 5  کارآیی قضائی. 4
  تمرکززدایی. 9  ي درآمدهاتوزیع منصفانه. 8  ي انسانیتوسعه. 7

  انتخابات دموکراتیک؛. 2  ؛1مشروعیت قانونی. 1

Plumptre & 
Graham, 1999  

  حاکمیت قانون؛. 4  ام به حقوق بشر؛احتر. 3
  طرفی اداري؛بی. 6  ؛2گشودگی و فضاي باز سیاسی. 5
  مشارکت عمومی؛. 8  ؛3تاب و تحمل و انصاف. 7

  شفافیت؛. 10  استقالل قضائی؛. 9
  رسانه مستقل و فعال؛. 12  عدم وجود فساد؛. 11
  شایستگی اداري؛. 14  آزادي اطالعات؛. 13

  بینی و پایدار؛بل پیشقوانین قا 15
  هاي عمومی معطوف به اهداف عامه؛هزینه. 17    گویی به منافع عامه؛دهی و پاسخپسحساب. 16

  شفافیت؛. 3  حاکمیت قانون؛. 2  مشارکت؛. 1
UNESCAP, 2002  4 .انصاف و فراگیري؛. 6  گرایی؛اجماع. 5  مسئولیت پذیري؛  

  .دهیپسو حسابگویی پاسخ. 8  کارآیی و اثربخشی؛. 7
  دهی؛پسگویی و حسابپاسخ. 2  ؛4مدیریت بخش عمومی. 1

Abdellatif, 1999  3 .شفافیت و اطالعات. 4  ؛5چهارچوبی قانونی براي توسعه.  
  دهی؛گویی و حساب پسپاسخ. 2  آزادي بیان؛. 1

Kaufman et al., 
  اثربخشی حکومت؛. 4  ثبات سیاسی و دوري از خشونت؛. 3  2007

  .کنترل فساد. 6  حاکمیت قانون؛. 5

                                                                                                                                                                      
1. Constitutional Legitimacy
2. Political Openness
3. Tolerance, Equity
4. Public Sector Management
5. Legal Framework for Development
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  منبع  شاخص/ مفهوم 
  شفافیت؛. 3  ؛1انطباق با قانون. 2  مشارکت؛. 1

UNECE, 2007  4 .کارآیی. 6  انصاف؛. 5  .دهیپسحساب.  
ي خدمات عمومی کارآمد؛ارائه. 1

Stowe, 1992  2 .نظام قضائی قابل اعتماد و مستقل؛
.گونظام اداري پاسخ. 3

  
هـا کـه   اي از شـاخص نـی و تکـرار مفـاهیم اسـتخراج شـده، مجموعـه      سپس با توجه بـه فراوا 

از ایـن رو، در پـژوهش   . دادنـد، انتخـاب شـدند   جامعیت داشته و دیگر مفاهیم را نیز پوشش مـی 
.گیرندهاي حکمرانی خوب مدنظر قرار میي مفاهیم ذیل به مثابه شاخصحاضر مجموعه

    هاي حکمرانی خوبشاخص. 4جدول 
  حکمرانی خوب

  کنترل و مبارزه با فساد؛  دهی؛پسپاسخگویی و حساب  شفافیت؛
  حاکمیت قانون؛  سرمایه اجتماعی؛  عدالت و برابري اجتماعی؛

  .ي مستقل و فعالرسانه  استقالل قضائی؛  مشارکت عامه؛

رو بود، تالش شد تا به جـاي کـد   در پژوهش حاضر با توجه به اینکه محقق با دو مقوله روبه
از . ي منفرد، روابط محتمل میان دو مقوله ترسیم شودتخابی و ترسیم روابط یک مقولهگذاري ان

سـازي و حکمرانـی خـوب،    هـاي ملـت  این رو، بـه منظـور ترسـیم روابـط سیسـتماتیک شـاخص      
پژوهشگر با توجه به تأکیدات نویسـندگان گونـاگون و درکـی کـه طـی احصـاء مفـاهیم اصـلی         

هـاي  مدلی کـه برگرفتـه از تأکیـدات مقـاالت و نگاشـته     :کرد حاصل شده بود، مدل ذیل را ترسیم
سـپس بـه منظـور ارزیـابی و تکمیـل مـدل       . سازي و حکمرانی خوب استي ملتگوناگون در حوزه

مـدل  .  نظـران مراجعـه کـرد   طراحی شده پژوهشگر با اسـتفاده از روش دلفـی بـه خبرگـان و صـاحب     
  :طراحی شده مشتمل بر سه بخش اصلی است

افزایـی یافتـه و   هایی که در مجموع بـه نـوعی هـم   ي مؤلفهمجموعه :پیشایندها/زاماتال) الف
در ایـن مـدل بـر    . سـازند دهی به یک ملت واحد را میسـر مـی  همچون جرقه، آغاز فراگرد شکل

گـران فراگـرد،   سـازي عـواملی بـه مثابـه آغـازین     ي ملـت اساس تأکیدات نگاشته شده در حـوزه 
  :ظیربازشناسی شدند، عواملی ن

  هویت ملی مشتمل بر سرود، پرچم و تمدن ملّی؛ - 1
                                                                                                                                                                      
1. Decency
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هـا، هنـر و معمـاري،    هـا، مثـل  هـا، اسـطوره  میراث فرهنگ مشترك؛ مشتمل بر تاریخ، افسـانه - 2
ها، حافظه و خاطرات ملّی و مشترك؛آداب و رسوم، سبک زندگی، نمادها، سرود و نغمه

ش، و ایدئولوژي مشترك؛میراث مذهبی و ارزشی مشترك؛ مشتمل بر مذهب، باور، ارز- 3
  زبان و ادبیات مشترك؛ مشتمل بر دستگاه واژگان و اصول نگارش مشترك؛- 4
.ي اجتماعیسرمایه)    6گرایی     ملی)    5

سازي و مجموعه عواملی است که تداوم و استمرار فراگرد ملت :هااستراتژي/ فراگردها ) ب
هاي نگاشته ازند، با توجه به تأکیدات پژوهشسپذیر میتعهد مستمر اعضاي ملت را بدان امکان

سازي و راهکارهاي مدنظر رویکرد حکمرانی خوب، مجموعه عوامل ذیل ي ملتشده در حوزه
  : سازي و موجودیت ملت بازشناسی شدندهاي تداوم بخش فراگرد ملتبه مثابه استراتژي

، رفـع شـکاف   هـاي برابـري  ارتقاي سطح عدالت و برابري اجتماعی مشـتمل بـر فرصـت   -1
.طبقاتی، شایسته ساالري، عدالت سیاسی، عدالت اقتصادي، و عدالت فرهنگی

عدالت میان قومی مشتمل بر ممانعت از پاکسازي قـومی، ارتقـاي سـازوکارهاي تسـهیم     -2
  قدرت، احترام به تنوع قومی، و همکاري میان قومی؛
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  از فراگرد تحلیل متون مدل اولیه برخاسته. 2نمودار 
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سـازي، تطبیـق مرزهـاي ملّـی و سیاسـی،      حاکمیت ملّی مشتمل بر تمامیت ارضی، دولت-3
ي قانونی، اقتدار ملّی و فراملّی، اسـتقالل ملّـی، مشـروعیت    ساماندهی ارتش ملّی، موازنه و مراقبه

.شهروندان انداز مشترك، و مشروعیت نهادهاي حکومتی میانملّی ،تحکیم مرزهاي ملّی، چشم
ت           - 4 شـهروندي بـا نگـاهی بـر گسـترش حقـوق شـهروندي، توانمندسـازي شـهروندان، و هویـ

شهروندي؛
ي مستقل و آزاد، ترویج آموزش عمومی، و پذیري سیاسی از طریق حضور رسانهجامعه-5

هاي آگاه؛خانواده
گـویی  کارآمدي حکومت مشتمل بر ارتقاي سـطح شـفافیت، مبـارزه و کنتـرل فسـاد، پاسـخ      - 6

مومی؛ع
حاکمیت قانون؛-7
گسترش سطح مشارکت عمومی؛-8
.فقرزدایی-9
دهی ملتی واحد در مرزهاي محصور یک کشور مجموعه پیامدهایی را بـه  شکل :پیامدها) ج

سـازي در مجمـوع حفـظ بقـا و     دنبال خواهد داشت، عواملی که به مثابه پیامدهاي فراگـرد ملّـت  
  :هایی نظیرپیامد. کننداستمرار وجودي ملّت را تضمین می

  مشروعیت سیاسی؛ -3  امنیت ملّی؛ -2  انسجام و یکپارچگی ملی؛ -1
  رشد اقتصادي؛ -6  صلح پایدار؛ -5  اعتماد عمومی؛ -4
      .ي دموکراسیتوسعه.7

  
  ارزیابی و اصالح مدل با استفاده از روش دلفی

 23از میـان  عامـل   12هاي حاصل از دلفی نشانگر آننـد کـه در دور اول اعضـاي پانـل،     یافته
 5هـا، و  ي اسـتراتژي مؤلفه تدوین شده در حوزه 39مولفه از میان  28، )الزامات(ي پیشایند مؤلفه

-هاي پیشین ارائه شـده و طـی فراگـرد نظریـه    پیامدهاي تدوین شده را که در پژوهش 7پیامد از 
سازي در راگرد ملتپردازي داده بنیاد احصاء شده بود، داراي تأثیر زیاد و خیلی زیاد بر تداوم ف

عامل را براي اصالح و  8عالوه بر آن، در مجموع . پرتو رویکرد حکمرانی خوب تشخیص دادند
مؤلفه به مثابه الزامات مبنـایی   4بر این اساس . ي آن مطرح کردندبهبود مدل در سه زیر مجموعه

پیامد  3و بقا ملت، و  ي راهبردهاي حفظ استمرار فراگردعامل به منزله 1سازي، آغاز فراگرد ملت
  . سازي در پرتو رویکرد حکمرانی خوب پیشنهاد کردندرا به مثابه پیامدهاي فراگرد ملت
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در پژوهش حاضر به منظـور تعیـین اتفـاق نظـر میـان      : حصول به اتفاق نظر در دلفی و خاتمه
 ضـریب . خبرگان و اعضـاي پانـل از انحـراف معیـار و ضـریب همـاهنگی کنـدال، اسـتفاده شـد         

ي هماهنگی و توافق میان چندین رتبه مربوط به هماهنگی کندال مقیاسی است براي تعیین درجه
N اي میانتوان همبستگی رتبهدر واقع با استفاده از این مقیاس می. شیء یا فردK    مجموعه رتبـه

. چنین مقیاسـی بـویژه در مطالعـات مربـوط بـه روایـی میـان داوران مفیـد اسـت         . را محاسبه کرد
هـا  ریب هماهنگی کندال نشانگر آن است که افرادي که چند مقولـه را بـر اسـاس اهمیـت آن    ض

ي اهمیـت  اند، به طور کلی معیارهاي مشابهی را براي قضاوت دربارهبندي و مرتب کردهاولویت
علیدوسـتی،  . ك.ر(اند و از این  لحاظ با هـم اتفـاق نظـر دارنـد     ها به کار گرفتههر یک از مقوله

گیري درباره توقـف یـا   توان گفت که ضریب کندال معیاري براي تصمیماز این رو، می). 1384
این مقیاس . ي دورهاي دلفی است؛ معیاري براي سنجش میزان اتفاق نظر میان اعضاي پانلادامه

  :شود با استفاده از فرمول زیر محاسبه می
  
  

  :که در آن
         هااز میانگین   هاهاي حاصل جمع مربعات انحراف

  هاي مربوط به یک عاملمجموع رتبه =
= Kتعداد داوران(ها هاي رتبهتعداد مجموعه(  
= N بندي شدهتعداد عوامل رتبه    

    هانگین ها از میاحداکثر حاصل جمع مربعات انحراف                               
مقدار ایـن  هاها از میانگینبندي شده حداکثر حاصل جمع مربعات انحرافتعداد عوامل رتبه

مقیاس هنگام هماهنگی یا موافقت کامل برابر با یک، و در زمان فقدان هماهنگی و توافق کامل 
  . برابر با صفر است

گر این است که بـه دالیـل زیـر اتفـاق     نتایج حاصل از دور دوم دلفی در پژوهش حاضر نشان
  :توان به تکرار دورهاي دلفی خاتمه دادنظر میان اعضاي پانل حاصل شده است و می

درصـد   70ي انتخـاب اول و بـیش از   درصد اعضا؛ هویت ملّی را بـه منزلـه   94بیش از ) الف
ین مشـترك،  زبان رسمی و مشـترك، سـرزم  (سازي ؛ عامل از میان الزامات آغازین ملت5اعضاء

انـد؛ ضـمن   ترین عوامـل برگزیـده  را به مثابه پراهمیت) خواهی و تاریخ مشتركپرچم ملّی، میهن
درصـد   60درصد اعضاء؛ عدالت اجتماعی را به مثابـه انتخـاب اول، و بـیش از     88اینکه بیش از 
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حاکمیــت قــانون، ارتقــا ســطح (ســازي بخــش ملــتعامــل از میــان راهبردهــاي تــداوم 6اعضــا؛ 
ــفا ــه      ش ــه ب ــی عام ــد دسترس ــومی، تمهی ــارکت عم ــطح مش ــا س ــومی، ارتق ــان ق ــدالت می فیت، ع

تـرین راهبردهـا   ي پراهمیـت را به منزله) هاي برابري، و تمهید سازوکارهاي تسهیم قدرتفرصت
درصد اعضـا؛ انسـجام و یکپـارچگی ملـی را بـه مثابـه انتخـاب         94همچنین بیش از . اندبرگزیده

صـلح پایـدار، کرامـت و    (سـازي  عامل از میان پیامدهاي ملـت  5ضا؛ درصد اع 62اول، و بیش از
ي را بـه منزلـه  ) اعتماد به نفس ملی، اعتمـاد عمـومی، امنیـت ملّـی، و مشـروعیت ملّـی و فراملّـی       

.اندترین پیامدها برگزیدهپراهمیت
بـه  ) اتفاق نظر کـم (0.411سازي از ضریب هماهنگی کندال براي الزامات آغازین ملت) ب
سـازي نیـز   بخـش ملـت  همچنین بـراي راهبردهـاي تـداوم   . افزایش یافت) اتفاق نظر قوي(0.681

افـزایش یافـت؛ ضـمن    ) اتفـاق نظـر متوسـط   (0.486، به )اتفاق نظر کم(0.365ضریب کندال از 
0.546سـازي در پرتـو حکمرانـی خـوب از     اینکه ضریب همـاهنگی پیامـدهاي حاصـل از ملـت    

بـدین ترتیـب، ضـرایب نشـانگر     . افـزایش یافـت  ) اتفاق نظر قـوي (0.712به  ) اتفاق نظر متوسط(
با توجه بـه  . توافق قوي در الزامات و پیامدها، و توافق متوسط رو به توافق قوي در راهبردهاست

بـراي مجموعـه راهبردهـاي     5/0تعدد راهبردهـاي مـدنظر پژوهشـگر، ضـریب همـاهنگی بـاالي       
همچنین با توجه به اینکه تعداد اعضاي پانـل بـیش   . آیدمیتدوین شده، کامالً معنادار به حساب 

 ,Schmidt(آیـد  ، این میزان از ضریب کندال کامالً معنادار به حساب می)نفر 17(نفر بود  10از 

). 18جدول ) (79-736 ,1997
ي میزان اهمیـت الزامـات آغـازین فراگـرد     هاي اعضاء دربارهي پاسخانحراف معیار کلیه) ج
اي بخش، و پیامدهاي آن در دور دوم کمتر از یک بـود؛ بـه گونـه   ، راهبردهاي تداومسازيملت

بـود، پـس از اعمـال تغییـرات،      1هـا کـه در دور اول بـیش از    که انحراف معیار برخـی از مؤلفـه  
هاي دور دوم، کاهش یافته و تقـارب آراء حاصـل شـد، و انحـراف معیـار      اصالحات و مصاحبه

. کاهش یافتند 1ر از  ها به کمتي پاسخکلیه
در بخش ارزیابی و اصالح مدل که هدف اصلی از اجراي دلفی بود، در دور دوم از میان ) د

نفر اصـالحات   2نفر مدل را کامالً تأیید کرده، و فقط  15نظر مورد مراجعه، خبره  و صاحب 17
ر دوم مورد تأیید از این رو، در مجموع مدل پژوهش در دو. ویرایشی و جزئی را پیشنهاد کردند

  .ي اعضاي پانل قرار گرفتکلیه
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    )سازيالزامات آغازین فراگرد ملت(تحلیل نتایج حاصل از دور دوم دلفی . 5جدول 
ترتیب 
انحراف میانگینمدبیشینهکمینهمؤلفهاهمیت

معیار
6776.94120.2425هویت ملّی1
6776.82350.3930زبان رسمی و مشترك2
6776.70590.4697سرزمین مشترك3
6776.64710.4926پرچم ملّی4
5776.64710.6063خواهیمیهن5
6766.41180.5073تاریخ مشترك6
5665.94120.2425گراییملّی7
5665.76470.4372مذهب مشترك8
5665.76470.4372سرود ملّی9

5665.70590.4697یمثل و حکایات مل10ّ
5665.64710.4926آداب و رسوم مشترك11
5665.64710.4926گرارهبري ملت12
5655.41180.5073هاي مشتركارزش13
5655.35290.4926باورهاي مشترك14
5655.29410.4697موسیقی ملّی15
5655.17650.3930ي اجتماعیسرمایه16
5655.17650.3930هاي ملّیافسانه17
5655.17650.3930هاي ملّیاسطوره18
5655.11760.3321هنر و معماري ملّی19
5655.05880.2425نمادهاي ملّی و مشترك20

  
در بخـش راهبردهــا نیـز عــدالت اجتمـاعی، حاکمیــت قـانون، حاکمیــت ملّـی، ارتقــا ســطح      

هـاي  میان قومی، ارتقا سطح مشارکت عمومی، تمهید دسترسی عامه به فرصـت شفافیت، عدالت 
ــدات    ــا بیشــترین تأکی ــد ســازوکارهاي تســهیم قــدرت ب ــه اهــم  برابــر، و تمهی ــه مثاب و میــانگین ب

  ).6جدول (بندي شدند ها اولویتاستراتژي
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    )سازيراهبردهاي تداوم بخش ملت(تحلیل نتایج حاصل از دور دوم دلفی . 6جدول 
ترتیب 
انحراف میانگینمدبیشینهکمینهمؤلفهاهمیت

معیار
6776.88240.3321شایسته ساالري1
6776.70590.4697حاکمیت قانون2
6776.64710.4926ارتقا سطح شفافیت3
6776.58820.5073عدالت میان قومی4
6776.58820.5073تمهید ساز و کارهاي گسترش مشارکت عمومی5
6776.58820.5073تمهید دسترسی عامه به فرصت هاي برابري6
6776.58820.5073تمیهید سازوکارهاي تسهیم قدرت7
5776.47060.7174عدالت اقتصادي8
5776.47060.6243عدالت سیاسی9

6766.47060.5145موازنه و مراقبه قانونی10
6766.41180.5073ارضیتمامیت 11
6766.41180.5073ترسیم هدف و چشم انداز ملّی12
5766.41180.6183دهی عمومیپسگویی و حسابپاسخ13
6766.41180.5073فقر زدایی14
5776.41180.7123استقالل ملّی15
5776.35290.7019هاي متنوع جامعهتمهید امکان همکاري گروه16
5766.29410.5879تحکیم مرزهاي ملّی17
5766.23530.6642هاي مستقلفعالیت رسانه18
5766.17650.6359گسترش حقوق شهروندي19
5776.17650.8090توانمندسازي شهروندان20
5765.94120.5557مبارزه با فساد و کنترل آن21
5765.76470.5623ان شهروندانمشروعیت حکومت می22
5755.70590.7717ترویج آموزش عمومی23
5655.47060.5145عدالت فرهنگی24
4755.47060.8745هویت شهروندي25
5655.29410.4697تمهید چندصدایی و آزادي بیان26
5655.23530.4372هاي آگاه در جامعهخانواده27
5655.17650.3930اماندهی ارتش مردمیس28
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نامـه و مـوارد مطروحـه در جلسـات     در بخش پیامدهاي مدل، بـا توجـه بـه امتیـازات پرسـش     
سـازي در  مصاحبه، انسجام و یکپارچگی ملّی و صلح پایدار به مثابه اهم پیامدهاي فراگـرد ملّـت  

  ).7جدول (پرتو رویکرد حکمرانی خوب شناخته شدند 
  

  )سازيپیامدهاي فراگرد ملّت(تحلیل نتایج حاصل از دور دوم دلفی . 7جدول 
ترتیب 
انحراف میانگینمدبیشینهکمینهمؤلفهاهمیت

معیار
6776.94120.2425انسجام و یکپارچگی ملّی1
6776.70590.4697صلح پایدار2
6776.64710.4926کرامت و عزّت نفس ملّی3
6776.58820.5073یاعتماد عموم4
6776.58820.5073امنیت ملّی5
5766.29410.5879مشروعیت ملّی و فراملّی6
5665.76470.4372اقتدار ملی و فراملی7
5665.70590.4697ي پایدار و آگاهانهتوسعه8
5665.52940.5145  ي متوازنرشد و توسعه  9

5665.17650.3930یي دموکراستوسعه10
  

شد مدل بازطراحی شده را ارزیـابی  ضمن اینکه در بخش دیگري از اعضاي پانل خواسته می
نفر از اعضاي پانل مدل ارائـه شـده در دور دوم را کـامالً تأییـد      15در ارزیابی اعتبار مدل . کنند

    ). 8جدول (نفر نیز مدل را به شرط اعمال اصالحاتی جزئی تأیید کردند  2کردند، 
    نظران درباره مدل مورد نظر محقق در دور دوم دلفیخالصه آراي صاحب. 8جدول 

تأیید مدل به شرط   تأیید کامل مدلنوع رأي
تعداد کل   رد مدل  اعمال اصالحات

  اظهارنظرکنندگان
15217تعداد

    ضریب هماهنگی کندال در دو دور دلفی. 9جدول 
  دور نهایی دلفی  اول دلفیدور   
  پیامدها  راهبردها  الزامات  پیامدها  راهبردها  الزامات  

Kendall's W(a)0.4110.3650.5460.681  0.486  0.712  
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ي مطالـب و  انـد کـه کلیـه   ي دلفی بـدین شـرح  مهمترین اصالحات مطرح شده در دو مرحله
  :اصالحات در مدل نهایی، اعمال شده است

  
  الزامات) الف

هایی نظیر میراث فرهنگـی، میـراث مـذهبی و ارزشـی، زبـان و      بنديبا پذیرش اینکه دسته -1
ي هویت ملّی است؛ هویت ملّی به دو بخش هویـت ملّـی خـاص و    ادبیات مشترك زیر مجموعه

  : هویت ملّی عام دسته بندي شد
ي خود را در عرصـه  ي آنمنظور از هویت ملّی خاص کلیه عواملی است که ملّت به وسیله  - اول

  کند، نظیر پرچم ملّی، سرود ملّی،جهانی و فراملی به صورتی گویا و سریع بازشناسی و معرفی می
منظور از هویت ملّی عام، مجموعه عواملی است که طی زمان و فارغ از نوع حکومت   -دوم

ام نسـبت بـه   شوند، به نوعی هویـت ملّـی عـ   حاکم بر ملّت موجب بازشناسی هویت آن ملّت می
هویت ملّی خاص ارجح است، عواملی نظیر؛ تمدن، فرهنگ مشترك، تـاریخ مشـترك، زبـان و    

  .ادبیات مشترك، مذهب مشترك
خـواهی   هاي مشترك  به موسیقی ملی و مردمی تبدیل شد؛ ضمن اینکه مـیهن سرود و نغمه -

مجموعـه الزامـات   گـراي بـه   ، مفاخر ملّی، و رهبري ملّـت )وطن مشترك(و حب وطن، سرزمین 
  .اضافه گردید

  
  ها استراتژي) ب

هاي ملّی، در دو سطح خـرد و کـالن   البته این نکته مورد تأکید قرار گرفت که استراتژي -1
سازي و تضمین بقـاي ملّـت مسـتلزم توجـه     ضمن اینکه استمرار فراگرد ملّت. مدنظر محقق است

ومتی نماینده و فعـال، حکـومتی کـه    گیري حکسازي است؛ یعنی شکلهمزمان به فراگرد دولت
بنابر نوعی قرار داد اجتماعی مسئول حفظ موجودیت ملّت و انسجام و یکپارچگی میان اعضا آن 

از طریـق  ) فرهنگـی، سیاسـی، و اقتصـادي   (ي هاي سه گانـه عرصهها دردر واقع حکومت. است
ان امور متعدد همـاهنگی  ها و راهبردهاي متعدد به نوعی اعمال نظارت کرده، میمشیتدوین خط

فرض پژوهش نیز بر این است که رویکرد حکمرانی خوب راهکارهایی را بـراي  . کنندایجاد می
ارائــه ) ملــت(ي مــدنی حکمرانـی مطلــوب و همکــاري و همگرایــی حکومــت، بــازار، و جامعــه 

یـت  رو، اکثر از ایـن . شـوند کند؛ راهکارهایی که غالباً توسط حکومتی کارآمـد اجرایـی مـی   می
موارد مطروحه در قسمت پردازش سیستم، راهبردهایی هستند که باید توسـط حکومـت  تحقـق    

  .شودسازي تأکید مییافته و اجرا شوند؛ از این رو، در این پژوهش بر دولت ـ ملت
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تر از برابري است؛  صرفاً بر عدالت اجتماعی به مثابه با پذیرش اینکه عدالت برتر و جامع  -2
  .ن تأکید شدمشی کال یک خط

ي عدالت اجتماعی با نظر هیئت راهبري پژوهش، عدالت میان قومی به مثابه زیر مجموعه -3
دهـد کـه   مدنظر قرار گرفت؛ ولی با توجه بـه اینکـه مـدل، کشـوري فرضـی را مـدنظر قـرار مـی        

تالش شد تا در شرح مدل بـر برقـراري   . ویژگی شاخص آن تنوع و تکثّر قومی و فرهنگی است
  .ن قدرت وعدالت میان قومی تأکید شودتواز

  .ها اضافه شدتمهید شرایط چندصدایی و آزادي بیان به مجموعه راهبرد -4
هـاي متنـوع   بنابر نظر خبرگان همکاري میان قومی به تمهید امکان همکاري میـان گـروه    -5

ی و مردمی ، و ساماندهی ارتش ملّی به ساماندهی ارتش ملّ)قومی، مذهبی، و فرهنگی(اجتماعی 
ضمن اینکه عدالت میان قومی، ممانعت از پاکسازي قومی و احترام به تنوع قومی به . تغییر یافت

ي عدالت اجتماعی و رفع شکاف طبقاتی به مثابه مفهومی موازي بـا فقرزدایـی   مثابه زیر مجموعه
  .و قابل حذف مدنظر قرار گرفتند

  .املّی به مثابه پیامدهاي فراگرد لحاظ شداقتدار ملّی و فراملّی و مشروعیت ملّی و فر -6
تالش شد سایر موارد مطروحه، هنگام به تصـویر کشـیدن روابـط و مفـاهیم مـدنظر قـرار        -7

  .گیرند
  
  پیامدها) ج

با پذیرش اینکه توسعه و پیشرفت متوازن جایگزین مناسب وجامعی براي رشد اقتصـادي   -1
سیاسـی،  (هـاي اجتمـاعی   ي عرصهفت در کلیهي متوازن؛ یعنی رشد و پیشراست، رشد و توسعه
  .جایگزین رشد اقتصادي شد) اقتصادي، و فرهنگی

که صرفاًً صلح در دو ( در نگاه نخست با توجه به اینکه صلح پایدار در زمان جنگ سرد  -2
ي صلح پایـدار پیشـنهاد شـد، امـا در     حذف مولفه) گرفتسطح ملّی و بین المللی مدنظر قرار می

ا مطرح شدن این موضوع که با توجه  رویکردي نوین به مفهـوم صـلح و مـدنظر قـرار     دور دوم ب
  :دادن آن در چهار سطح

  ؛)هاي قومی، مذهبی، وفرهنگیگروه(1هاصلح میان پاره گروه -اول
  صلح ملّی؛ -دوم
  اي؛صلح منطقه -سوم

                                                                                                                                                                      
1. Sub-group
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  .المللصلح بین -چهارم
  .مفهوم صلح پایدار  حفظ گردید و بر آن تأکید شد

ـ    نفس ملّـی،  افزایش کرامت و عزت پیامدهایی نظیر  -3  يوسـعه ، تیوفـاق و اجمـاع نظـر ملّ
و منزلـت ملّـی و فراملّـی و مشـروعیت ملّـی و      ي متوازن، اقتـدار ، رشد و توسعهپایدار و آگاهانه

  .ي پیامدها افزوده شدندفراملّی به مجموعه
  .هده نمودمشا 3توان در قالب شکل شماره  مدل نهایی پژوهش را می



  سازي پایدارالگوي ملت. 3شکل 
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گیري نتیجه
سازي در پرتو حکمرانی خوبسازي پایدار، ره آورد ملّتملّت

دهی یا احیاي مستمر یک ملّت است؛ ملّتـی کـه   نگر، فراگرد شکلسازي در نگاهی کلملّت
ــا باورهــا، ارزش  ــاگون ب ــا، ســالئق و عالمعمــوالً از اقشــار گون ــه ــق، توانمن ــداف و ديئ هــا، اه

شـود؛ مشـترکات و تنوعـاتی کـه در صـورت      هاي مشترك و بعضاً متعارض تشکیل مـی فرهنگ
ي ملّـی مبـدل    توانند به موتـور محـرك رشـد و توسـعه    ریزي و اقدام صحیح و مدبرانه، میبرنامه

هـاي الینحـل و سـدهایی ضـخیم در     تدبیري، به تعـارض شوند، ولی در صورت بی توجهی و بی
جالب آنکه طـی  . سازندر هر گونه اقدام اصالحی تبدیل شده، کشور را با شکست مواجه میبراب

سازي افزایش ي ملّتهاي بین المللی، توجه جوامع جهانی به مقولهدلیل ناآرامیهاي اخیر بهسال
کند؛ در حـالی  یافته است؛ توجهی که معموالً این پدیده را در پرتو رویکردي سیاسی تحلیل می

ي شود که درك بهتر آن و ادارهاز این رو، تأکید می! اي چند وجهی استسازي پدیدهملّت که
اي و هاي میان رشتهبرداري از دستاردهاي مطالعات و پژوهشتر فراگرد آن، مستلزم بهرهمطلوب

گـذاري بـراي   مشـی ي مهم دیگـر نیـز آن اسـت کـه در سـیر خـط      یک نکته. اي استچند رشته
اي، نوعی اجماع نظـر در  هاي مطالعات میان رشتهسازي، باید عالوه بر اتکا به یافتهتي ملّتوسعه

زیـرا بایـد میـان محتـواي     . آینـد  مشـی حاصـل  مورد رویکـرد اداري مناسـب بـراي اجـراي خـط     
. مشی و رویکردهاي اداري معطوف به اجراي آن، نوعی تناسب وجود داشته باشدخط

خوب را به مثابه یک رویکرد ارزش بنیان و اخالق محـور،   در این راستا، رویکرد حکمرانی
. توان مدنظر قرار دادسازي پایدار، میبندي مفهوم ملتسازي و صورتبراي نیل به اهداف ملت

گویی، شفافیت، اسـتقالل، برابـري و عـدالت    این رویکرد، با عطف توجه به مفاهیمی نظیر پاسخ
کند و تماعی و تسریع سیر توسعه، بسیار کارآمد جلوه میاجتماعی، براي سامان دادن به امور اج

هـاي فرامـوش شـده، مـؤثر بـوده و      رسد که در زنده کردن برخـی از مفـاهیم و ارزش  به نظر می
رسد کـه بـا   از این رو، به نظر می. تواند به حل مسائل کشورهاي در حال توسعه کمک نمایدمی

ي ایـن  آیـد؛ زیـرا توسـعه   سازي فـراهم مـی  ي ملّتي مناسبی براتأکید بر حکمرانی خوب، زمینه
ي کنـد کـه بـا توسـعه    گرایانه و اخالقی آن، شرایطی را ایجاد مـی رویکرد، به دلیل ماهیت انسان

البتـه  . کنـد سازي را در طی زمان تضمین میمشارکت عامه، پایداري و نتیجه بخشی فراگرد ملّت
هـاي قـومی و   ابلیت توسعه ظرفیت ادغام گرایشسازي در مفهوم حاضر، از نوعی قفراگرد ملّت

تعصبات ملّی برخوردار است؛ این ظرفیت اقدام باید بـا حمایـت الگـوي اداري مناسـب تقویـت      
  . شود
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اي را بـراي  هاي ویژهتواند مشخصهشود که حکمرانی خوب حتی میدر این امتداد، ادعا می
ري رویکـرد جدیـدي را بـا عنـوان     گیـ سـازي احیـا نمایـد و امکـان شـکل     ي نظـري ملّـت  توسـعه 

فراهم آورد؛ رویکردي که در آن تعصبات قومی به حداقل برسد و » سازي خوب و پایدارملّت«
هاي افراطی قومی و ملّی محو شوند و به موازات آن، ظرفیـت پـذیرش آراي مخـالف و    گرایش

  . هاي متنوع و متمایز افزایش یابدتحمل عالئق، سالئق، و دیدگاه
سازي پایدار، ظرفیت کافی براي حفظ حرکت سـایر جوامـع و اجتنـاب از    رتیب ملتبدین ت

سازي پایـدار یـک رویکـرد    در واقع ملّت. ها در مواجهه با یکدیگر فراهم آیدخودبرتربینی ملت
سـازي پایـدار   شود که ملّـت  در این امتداد تأکید می. سازي استاخالقی و غرور گریزانه به ملّت

. گیري جوامع انسـانی اسـت  هاي اخالقی و عدالت بنیان، مبناي شکلارچوبمتضمن رعایت چه
ي سازي باید به مثابه یک مسئولیت عمـومی تلقـی شـود کـه کلیـه     ي مهم این است که ملّتنکته

ي ذي نفعان و مقیمان یک کشور را درگیر سازد؛ به ویژه باید فراگردي طراحـی شـود کـه همـه    
  .سازي درگیر نمایدنمایندگان و منتخبین آحاد مردم در ملّت کارگزاران حکومتی را به مثابه

 ;Deutsch, 1963(انـد  سازي تجربه شـده هاي گوناگونی براي ملّتالبته در گذر زمان شیوه

Rokkan, 1971; Connor, 1972   ( براي مثال، طی قرون متمادي حکمرانان و صاحبان قدرت
هاي معـین بـه   اي از اصول و پیمان را بر مبناي مجموعه اند تا جوامع متکثر و پراکندهتالش کرده

بایست پس از پیوستن به آن و پـذیرش اصـول   ملّتی واحد تبدیل نمایند؛ ملّتی که اعضاي آن می
  .گیرندوحدت آفرینی که در آن مورد تأکید قرار می

نی، براي در عصر حاضر، جوامع گوناگون، به ویژه جوامع درگیر با تعدد و تکثر قومی و زبا
سـازي بـر   سازي و حفظ تداوم و استمرار آن نیازمنـد مفهـومی نویننـد؛ مفهـومی نظیـر ملّـت      ملّت

هاي ناشی از بـی تـوجهی بـه برخـی     ها و تعارضواضح است که تالطم! محور عدالت اجتماعی
سـازد و بـه تبـع آن هویـت     ي اجتمـاعی را متشـنج مـی   امور سیاسی، فرهنگی و اقتصادي، عرصه

ها را که زیربناي پایداري و رمـز بقـاي   کند و انسجام و پویایی آنا را دچار چندپارگی میهملّت
ها، به ضمن اینکه با توجه به افزایش سطح بلوغ و آگاهی ملّت. نمایدهر کشور است، تهدید می

سازي صرفاً با تقویت نقاط مشترك و تضعیف و حـذف تمـایزات،   رسد که فراگرد ملّتنظر می
گرایانـه کـاهش   زیرا معموالً بـا افـزایش سـطح آگـاهی، تعصـبات ملـی      ! خش نخواهد بودبنتیجه

بنـدي  بنابراین باید مترصـد صـورت  . کنندیابند و تمایالت افراطی نژادي یا قومی فروکش میمی
تر مورد توجه تر و اخالقیگرایانه هایی انسانسازي را با ویژگیطرح و مفهوم نوینی بود که ملّت

  .»سازي خوبملّت«د، رویکردي همچون قرار ده
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هــا، و سـازي، حفــظ ملّـت  هـا بــراي تضـمین تـداوم فراگــرد ملّـت    بـر ایـن اســاس، حکومـت   
ي امور شفاف عمـل نماینـد؛ شـفافیتی کـه     بایست در کلیهي مردم با خود، میسازي عامههمگام

یت بـه طـور کامـل    البتـه ایـن شـفاف   . ي بسیاري از اصول ارزشی و اخالقی اسـت ساز توسعهزمینه
هاي حکـومتی، بـه دقـت توسـعه     شود، مگر اینکه سازوکار موازنه و مراقبه میان شاخهمحقق نمی

هاي تـدوین شـده بـراي حـل مسـائل عامـه بـا همـاهنگی و         مشییابد و فعال شود و قوانین و خط
بـه  رو، ایـن رویکـرد    از ایـن . گانـه در سـطح اجتمـاع، اجـرا گـردد      همکاري همه جانبه قواي سه

زیرا در حکمرانـی  . گرددسازي تا حد زیادي به رویکرد اداري حکمرانی خوب متمایل میملّت
بنـابراین طراحـی   . شـود سـازي و مشـارکت عامـه تأکیـد مـی     خوب بر حاکمیـت قـانون، شـفاف   

! یابدي نظارت متقابل بر اساس طرح تفکیک قوا، ضرورت میسازوکارهاي مناسب براي توسعه
یرگـذار در کنـار   ایـن صـورت، وجـود یـک دسـتگاه قضـایی مسـتقل و تأث       بدیهی است کـه در  
اي مستقل و مسئول، ضامن تحقـق شـفافیت و وضـوح، و افـزایش مشـارکت      سازوکارهاي رسانه

  ). Pourezzat, 2009(عامه خواهد بود 
، )Hughes, 2003(سازي امور، حکومت بنابر رابطه اصیل ـ وکیـل   ضمن اینکه در صورت شفاف

گـویی منبعـث از آن،   ي شـفافیت و پاسـخ  اي کـه چرخـه  گویی به ملّت است؛ به گونهز پاسخناگزیر ا
اعتماد ملّت به حکومت را به همراه خواهد داشت؛ اعتماد و احساس امنیتی که سنگ بناي بسـیاري از  

هـا را  البته باید توجه داشت کـه آنچـه اسـتمرار و پایـایی ایـن ارزش     ! مراودات حکومت و ملّت است
هـاي کـالن سیاسـی،    ي مناسبات اجتماعی در عرصـه کند، تحقق برابري و عدالت در کلیهمین میتض

در واقع عدالت همچون زنجیري است کـه فـرد فـرد اعضـاي یـک      . اقتصادي و فرهنگی جامعه است
  . داردهاي آن نگاه میملّت را در کنار هم و متعهد به اهداف و ارزش

دهـد کـه در   هـایی را ارتقـاء مـی   مرانـی خـوب شـاخص   رسد که حکبدین ترتیب به نظر می
سازي، به ویژه در حفظ استمرار و تداوم آن بسیار مورد نیازند؛ همچنین بسیار تأمـل  فراگرد ملّت

سـازي و هـم در حکمرانـی خـوب، بـر افـزایش سـطح مشـارکت         برانگیز است که هـم در ملّـت  
توانـد انسـجام بلندمـدت    ی کـه مـی  شـود؛ در واقـع یکـی از عـوامل    اجتماعی و شفافیت تأکید می

سـازي اسـت؛ ضـمن اینکـه     سازي را تضمین کند، شفافاعضاي یک ملّت وتداوم فراگرد ملّت
سازي از مهمترین عوامل مؤثر بر افزایش سطح اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی همین شفاف

  .است
ـ    تـوان گفـت کـه ملّـت    با این تعابیر می سـازي در پرتـو   تسـازي پایـدار، ره آورد فراگـرد ملّ

هـاي  ها با تکیه بر مناسبات و مشترکات گروهحکمرانی خوب است، فراگردي که در اولین گام
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پـس از آن حفـظ بقـا و    . دهی ملّتی واحد اسـت ها؛ مترصد شکلچندپاره، نژادها و اقوام و حرفه
دولتـی   دهـی سازي، تـالش بـراي شـکل   انسجام ملّت واحد و به تعبیري حفظ تداوم فراگرد ملّت

سازد؛ دولتی که در جوامع گسترده عصر حاضر بـه دلیـل   نماینده و برخاسته از ملّت را الزامی می
ي شهروندان، بنابر نوعی قرار داد اجتماعی بـه مثابـه نماینـده    محدودیت فعالیت و مشارکت کلیه

سـازي  لـت مردم، متولی و مسئول ساماندهی امور است؛ اموري که از آن در متون علمی با نام دو
سـازي  اي متعارض و در مقابـل ملّـت  شود و در اغلب موارد اندیشمندان آن را مثابه پدیدهیاد می

  .کنندتعبیر می
سازي است؛ در بسیاري از کشورها نظیـر؛  سازي مقدم بر دولتاما باید توجه داشت که ملّت

ي ها نخست به واسطه، ملّت1گراییهاي پیش از ملّیایران، چین، رم، یونان و مصر، به مثابه ملّت
هـاي تعیـین یافتـه، بـا     اند و سپس این ملّـت گرفتههاي مشترك و عمدتاً تاریخی، شکلزمینهپیش

ها را ي روز افزون، حکومتهدف حفظ هویت و موجودیت خود و به موازات آن نیل به توسعه
گسـترده و اعتمـادآمیز    يي رابطـه هایی که در برخی از موارد به واسـطه حکومت. اند شکل داده

از این رو، در پژوهش حاضر چنین . انددولت و ملّت، دستاوردهاي چشمگیري را به همراه داشته
هـاي چنـدپاره آغـاز    هـا و تـوده  سازي نخست بر مبنـاي مشـترکات گـروه   ملّت«شود که ادعا می

مـدار،  قانونگیري دولتی هوشمند، پاسخگو، شود، و بدین ترتیب مقدمات ساماندهی و شکلمی
آید؛ سپس پیامدهایی نظیر انسجام و یکپارچگی ملّـی،  عدالت پیشه و برخاسته از ملّت فراهم می

گردنـد؛ پیامـدهایی کـه در    ي متـوازن و پایـدار محقـق مـی    صلح پایدار ملّـی و فراملّـی و توسـعه   
سـازي  تي فراگرد ملّصورت استمرار، بقاي ملّت را تضمین کرده، تداوم بخش و تکامل دهنده

  .خواهند بود

                                                                                                                                                                      
1. Nations before Nationalism
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