ﻣﺪ3ﺮﯾﺖ و ﺗﻄﺒﯿﻖ )ﺪاﻟﺖ در $ﺎﻣﻌﻪ
Cﺪاﻟﺖ در ﻣﺪBﺮﯾﺖ دارای &ﺎذﺑﻪ ای ﻓﻄﺮی اﺳﺖ و 1ﺰد و&ﺪان ﲻﻮﻣﯽ 9ﴩﯾﺖ ،ارزش ﮔﺮاﻧﻘﺪر دارد ،زBﺮا در ﺳﺎﯾﻪ
Cﺪل ،ﻫﺮ Gﴗ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮLﺶ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﺗﻌّﺪی و ﲡﺎوز از &ﺎﻣﻌﻪ رﺧﺖ Rﺮ ﻣﯽ ﺑﻨﺪد و اﻣTﯿﺖ و ٓVراﻣﺶ Rﺮ ﳘﻪ &ﺎ
Yﺎﰼ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ا]ﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی ﻧزﺪﻩ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ ،ﻗﻀﺎوت و ﺗﺼﻤﲓﮔﲑی اﺳﺖ او ﻣﺎّدﻩای ﰉ&ﺎن ﻧlﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ راﺣﱴ در
دﺳﺖ دBﮕﺮان ﺷﲁ ﮔﲑد.
از ﺳﻮی دBﮕﺮ ،ﲡّﻤﻊ ا]ﺴﺎنﻫﺎ و ﭘﯿﺪاLﺶ ﮔﺮوﻩﻫﺎ و در ﻧtsrﻪ رﻓuﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ٓVوردﻩR ،ﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﻮﺿﻮع
اﻓﺰودﻩ و ادارﻩ و ﻛﻨﱰل ا]ﺴﺎنﻫﺎ را در ﻣﺪBﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دﺷﻮار ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻧﻘﺶ ﻣﺪBﺮﯾﺖ ﻣTﺎﺑﻊ ا]ﺴﺎﱏ ،ﳔﺴﺖ }ﺸﺨﯿﺺ اﺳ•ﺘﻌﺪادﻫﺎی ƒﻟﻘﻮﻩ ﻧﲑوﻫﺎی ﺷﺎ„ﻞ در ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳ†ﺲ ﻓﺮاﱒ ٓVوردن
اﻣﲀŠﰏ Rﺮای ﺷﻜﻮﻓﺎﱙ ٓVﳖﺎ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﳘﲔ •ﺖ ﻣﺮدم ،ﰉ Cﺪاﻟﱴ را 1ﻜﻮﻫﺶ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ و Cﺪاﻟﺖ را ﻣﯽ ﺳ•ﺘﺎﯾﻨﺪ.
ا]ﺴﺎﳖﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﱳ ،ﻣTﺎﻓﻊ ﻣﺸﱰك و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣuﻘﺎﺑﻞ ﳘﮕﺎﱏ Rﺮای زLﺴﺖ ﺳﺎﱂ و ا]ﺴﺎﱏ ،ﻧﯿﺎزﻣTﺪ رواﺑﻂ Cﺎدﻻﻧﻪ
اﻧﺪ .ﻣﺪBﺮان ا–ﻼق ﻣﺪار ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﻣﻮر ﳐﺘﻠﻒ را از ﴎ اﻧﺼﺎف و Cﺪاﻟﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮ&ﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
در &ﺎﱙ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ  ƒاﻓﺮاد ﳐﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣuﻔﺎوت رﻓuﺎر ﺷﻮدƒ،ﯾﺪ دﻻﯾﻞ رﻓuﺎر ﻣ Bﺰ  ،روﺷﻦ و ﻣﻌﻘﻮل و
ﻣ¨ﺘﲎ Rﺮ ارزش ﻫﺎی ا–ﻼﰵ ﻣﺴ•ﺘﺤﲂ ƒﺷﺪ ،ﺗﻨﻈﲓ رواﺑﻂ ﺳﺎﱂ اﺟ ﻋﯽ و ﺣﻔﻆ Yﺎﳈّﯿﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻬ§ﯽ در
&ﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪBﺮﯾﺖ -ﳯﺎ در ﺳﺎﯾﻪ Cﺪاﻟﺖ ﻣlﴪ اﺳﺖ.
از ٓVﳒﺎ ﮐﻪ ±ﻢ -ﺮBﻦ اﻫﺪاف دوﻟﺖ ﻣﺪBﺮﯾﺖ Rﺮ Cﺪاﻟﺖ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﺳ•ﯿﺎﺳﺖ و RﺮŠﻣﻪ ای ƒﯾﺪ در •ﺖ اBﻦ ﻫﺪف
ﻣﺪBﺮﯾﺖ ³ﺑﺪ ´ ﺳﲑ ﺑﻪ ﺳﻮی ±ﻢ -ﺮBﻦ ﻫﺪف }ﺸﮑsﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ درﺳ•ﱴ اﳒﺎم ﭘﺬBﺮد.
Cﺪاﻟﺖ اﺟ ﻋﯽ و اﻗuﺼﺎدی ،زﻣﺎﱏ از ﺗﻀﻤﲔ ﰷﰱ Rﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼزم Cﺪاﻟﺖ و ﻣﺪBﺮﯾﺖ ﺣﻘﻮﰵ و ﻗﻀﺎﱙ
ƒﺷﺪ.
ﻣﻌﯿﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﱳ Cﺪاﻟﺖ در ﻣﺪBﺮﯾﺖ ﺑﺪBﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﲀŠت RﺮاRﺮ Rﺮای ﭘlﴩﻓﺖ و ﺗﻌﺎدﱃ ﳘﮕﺎن ﻓﺮاﱒ ٓVﯾﺪ و ﻫﺮ
ºﺲ ﺑﺪا»ﻪ اﺳ•ﺘﺤﻘﺎق دارد ،دﺳﺖ ³ﺑﺪ ،در وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن و اﺟﺮای ٓVن ﺑﻪ ﻣﺴﺎوات رﻓuﺎر ﺷﻮد و ﺗﺒﻌﯿﴣ Rﺮ ﻫﯿﭻ ºﺲ
روا داﺷ•ﺘﻪ ]ﺸﻮد.
اﺻﻞ Cﺪاﻟﺖ ƒﯾﺪ در ﲤﺎم ارﰷن و ﺷ•ﺌﻮن ادارﻩ اﻣﻮر &ﺎری ƒﺷﺪ ´ اﻫﺪاف ﻣﺪBﺮﯾﺖ ﺑﻪ درﺳ•ﱴ ﲢﻘﻖ ³ﺑﺪ.
Cﺪاﻟﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ 9ﴩ از „ٓVﺎز ﲤﺪن ﺧﻮد ﻣﯽﺷ•ﻨﺎﺧuﻪ و ٓVن را ٓVرﻣﺎن ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد ﻣﯽدا]ﺴ•ﺘﻪ و Rﺮای اﺳ•ﺘﻘﺮار
ٓVن ºﻮﺷ•ﯿﺪﻩ اﺳﺖ.

ﻣﺪBﺮﯾﺖ Bﻜﯽ از ±ﻤﱰBﻦ ﻣuﻐﲑﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﳇﯿﺪی در روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ &ﺎﻣﻌﻪ ای اﺳﺖ ﻛﻪ در Æﺮﺗﻮ ٓVن اﺳ•ﺘﻔﺎدﻩ
ﲠﯿﻨﻪ از ﻣTﺎﺑﻊ ﻣﺎدی و ا]ﺴﺎﱏ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓuﻪ و ﲠﺮﻩ وری ﻣﻄﻠﻮﰉ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
وﻗﱵ Bﮏ Êﺸﻮر در Æﺮﺗﻮ ﺣﮑﻮﻣuﺪاري ﺧﻮب و ﻣﺪBﺮﯾﺖ ﺳﺎﱂ ،در ﻣﺴﲑ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار ﱊ ﮔﲑد و ﭼﮕﻮ1ﮕﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ و
ﳘﲀري ﻣsﺎن دوﻟﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي اﺟ ﻋﻲ و ﲞﺶ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﴆ Rﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﲁ ﱊ
ﮔﲑد ،ﺷﻬﺮوﻧﺪان Cﺎدي ﱒ ﱊ ﺗﻮاﻧﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﺧﻮد را C ƒﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﲠﱰ و ﻣﻄﻠﻮﺑﱰ ﺗﻨﻈﲓ ﳕﺎﯾﻨﺪ.
از ±ﻢ -ﺮBﻦ ﳐﺘﺼﺎت ﭘﺎﯾTÓﺪی ﺑﻪ Cﺪاﻟﺖ در ﻣﺪBﺮﯾﺖ ،ﳔﺴﺖ اﻧﺘÔﺎب اﻓﺮاد و واﮔﺬاری ﰷرﻫﺎ و ﻣﺴ•ﺌﻮﻟﯿﳤﺎ Rﺮاﺳﺎس
ﺷﺎLﺴ•ﺘﮕﳱﺎی ﻻزم Rﺮای ٓVن ﻣﺴ•ﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ و دBﮕﺮ ٓVن ﮐﻪ دور ﺑﻮدن از ﺧﻮاﻫﺸﻬﺎی ﻧﻔﺲ ،ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺧﻮLﺸﯽ و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت Šﺳﺎﱂ.
Cﺪاﻟﺖ در ﻣﺪBﺮﯾﺖ دارای &ﺎذﺑﻪ ای ﻓﻄﺮی اﺳﺖ و 1ﺰد و&ﺪان ﲻﻮﻣﯽ 9ﴩﯾﺖ ،ارزش ﮔﺮاﻧﻘﺪر دارد ،زBﺮا در ﺳﺎﯾﻪ
Cﺪل ،ﻫﺮ Gﴗ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮLﺶ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﺗﻌّﺪی و ﲡﺎوز از &ﺎﻣﻌﻪ رﺧﺖ Rﺮ ﻣﯽ ﺑﻨﺪد و اﻣTﯿﺖ و ٓVراﻣﺶ Rﺮ ﳘﻪ &ﺎ
Yﺎﰼ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﳘﲔ •ﺖ ﻣﺮدم ،ﰉ Cﺪاﻟﱴ را 1ﻜﻮﻫﺶ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ و Cﺪاﻟﺖ را ﻣﯽ ﺳ•ﺘﺎﯾﻨﺪ.
ا]ﺴﺎﳖﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﱳ ،ﻣTﺎﻓﻊ ﻣﺸﱰك و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣuﻘﺎﺑﻞ ﳘﮕﺎﱏ Rﺮای زLﺴﺖ ﺳﺎﱂ و ا]ﺴﺎﱏ ،ﻧﯿﺎزﻣTﺪ رواﺑﻂ Cﺎدﻻﻧﻪ
اﻧﺪ .ﻣﺪBﺮان ا–ﻼق ﻣﺪار ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﻣﻮر ﳐﺘﻠﻒ را از ﴎ اﻧﺼﺎف و Cﺪاﻟﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮ&ﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.در &ﺎﱙ ﮐﻪ
ﻗﺮار اﺳﺖ  ƒاﻓﺮاد ﳐﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣuﻔﺎوت رﻓuﺎر ﺷﻮدƒ،ﯾﺪ دﻻﯾﻞ رﻓuﺎر ﻣ Bﺰ  ،روﺷﻦ و ﻣﻌﻘﻮل و ﻣ¨ﺘﲎ Rﺮ
ارزش ﻫﺎی ا–ﻼﰵ ﻣﺴ•ﺘﺤﲂ ƒش ﺗﻨﻈﲓ رواﺑﻂ ﺳﺎﱂ اﺟ ﻋﯽ و ﺣﻔﻆ Yﺎﳈّﯿﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻬ§ﯽ در &ﺎﻣﻌﻪ - ،ﳯﺎ
در ﺳﺎﯾﻪ Cﺪاﻟﺖ ﻣlﴪ اﺳﺖ.
ٓVدﻣﻪ دارد

ﺑﺎ ﺣرﻣت طوﺑﺎ ھﺎﺷﻣﯽ

