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دریافت-7932/77/52:پذیرش7931/5/4:

چکیده
پردازیهایاینحوزهدر

کارآمدیازمسائلحیاتینظامجمهوریاسالمیاست.نظریه
ابتدایراهبودهواینواقعیت ،مشکالتمهمیرادرسطوحمختلفتئوریکوفرایندهای
تصمیمگیری ،اجرایی،گزینشگریوارزیابیبهوجودآوردهاست.اینپژوهشباطراحی
رهیافتسیستمیجامعنگر،چگونگیکاربرد،اهمیتوامتیازاتاینرهیافترادرارتباطبا
کارآمدی این نظام مورد تحلیل قرار میدهد .بهگمان نگارندگان ،کارآمدی جمهوری
اسالمی،نیازمندمدلیعلمی مبتنیبرشاخصهایبومیاستتابارویکردیواقعگرایانهو
جامعبههمهعناصرایدهای،ساختاری،کارگزاری،رفتاریوفرایندهایداخلیونظامهای

فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و بینالمللی پیرامون نظام سیاسی ،پاسخگوی همه ابعاد
کارآمدی باشد .کاربست رهیافت سیستمی جامعنگر ،با توجه به همه این متغیرها ،نقشی
ممتازدرمفهومشناسی،فرایندهاوارزیابیکارآمدیایننظاموتحقق«حیاتطیبه»بهعنوان

مقصداصلیانقالباسالمی،ایفامیکند.
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.5دانشیار 
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مقدمه
مدیریتمطلوبوکارآمدسیاسیهموارهیکیازدغدغههایمهماندیشمندانونظامهای

سیاسی است .نظام جمهوری اسالمی ایران نیز به دلیل نوپایی و فقدان تجربه مشابه در دوران
معاصر،همانندسایرنظامهایسیاسیباچالشودغدغهکارآمدیمواجهاست.هرچندایننظام
بهدلیلماهیتدینیخویش،وظایفسنگینتریدرقبالرشدوتعالیامتاسالمیداشتهوبرآن
استتاالگوییجدیدومتناسب بانیازهایواقعیبشریتوتحققحیاتطیبهبهدنیامعرفیکند.
اهمیتاینموضوعتاآنجاستکهرهبرمعظمانقالب،مشروعیتمسئولینراوابستهبهکارآمدی
میدانند«:مشروعیتهمهمابستهبهانجاموظیفهوکارآییدرانجاموظیفهاست.بندهرویاین
اصراروتکیهدارمکهبررویکارآییهاوکارآمدیمسئوالنطبقهمانضوابطیکهقوانینما
متخذازشرعوقانوناساسیاست،بایستتکیهشود.هرجاکارآمدینباشد،مشروعیتازبین
خواهد رفت» (خامنهای .)7939/6/97 ،این مهم ،اولویت ارائه مدلهای علمی در رابطه با
کارآمدی نظام اسالمی را اقتضا میکند و بخشهای فکری و نظریهپردازی کشور را به
پژوهشهایهمهسونگر و روشمندوپویا درراستایتبیینعلمیِ ابعادمختلفنظاماسالمیو
چگونگیبهبودِوضعِکارآمدیآنفرامیخواند.
باگذشتچهاردههازحیاتنظامج.ا.ا7،مطالعاتِمربوطبهکارآمدیایننظام،همچناندر
آغازراهبودهو فاقدنگاهیجامعبههمهعواملوفرایندهایکارآمدیهستند.اینموضوع،
افزون بر کاستیها و معضالت عینی ،مشکالت مهمی را در سطوح مختلف نظریهپردازی و
مدیریتیوفرایندهایتصمیمگیریواجراییتاگزینشگریوارزیابی،بهدنبالداشتهاست.از
منظر نظریههای کارآمدی ،با اینکه در علوم اجتماعی استفاده از رویکرد سیستمی در تحلیل
عملکرد نظامهای سیاسی اهمیت و کارایی زیادی دارد ،اما کاربرد این رهیافت و استفاده از
ظرفیتهایمتنوعآندرتحلیلکارآمدینظامج.ا.ا،چندانموردتوجهپژوهشگرانقرارنگرفته
است؛بسیاریازتحقیقاتانجامشدهدرجهتتبیینمسئلهکارآمدیایننظامیااساساًکاربرد
رویکرد سیستمی را برنتابیدهاند (الریجانی36 :7919 ،؛ ذوعلم )771 :7932 ،یا تنها بر برخی
فرایندهاینظامهمانندتصمیمگیریمتمرکزشدهاند(نبوی)551:7934،یاصرفاًبهتوضیحعناصر
کارآمدیهمانندبیانویژگیهایساختار،کارگزار،رفتاریاکارکردبرخیعناصرنظام-همانند
رهبری  -به موضوع کارآمدی ج.ا.ا پرداختهاند (کالنتری417 :7939،؛ قیصری.)792 :7934 ،
.7مخففجمهوریاسالمیایران.
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برخیپژوهشهانیزصرفاًاززاویهای خاص،نظیر آموزههایدینی (اخوانکاظمی39: 7939،؛
هایامامخمینیوآیتاهللخامنهای (قاسمی721:7933،؛


)یادیدگاه
مصباحیزدی932:7934،
رضوانی)727 :7937،یاباتمرکزبربرخیابعادنظریهسیستمی (موسویوواعظی،)1:7935،
کردهاند.
اینموضوعرابررسی 
ازاینرو ،انتخاب مدلی علمی و جامع که ضمن استفاده از دستاوردهای علمی معاصر با

جامعهاسالمیایرانهمخوانیداشتهوپاسخگوینیازهای

ارزشهاونیازهایکنونینظامج.ا.او 
مدیریتیکشورمانباشد،هدفپژوهشحاضراستواینپرسش رادرکانونتوجهخودقرار
میدهدکه :کاربردرهیافتسیستمیجامعنگر درکارآمدینظامج.ا.ا،چهاهمیتو امتیازاتی

میشودکهدرنظامسازیوکنشهاینظامسیاسی،
دارد؟درپاسخ،اینفرضیهتحلیلوارزیابی 
مجموعه بههم پیوستهای از اجزاء و عوامل مختلف ،همچون ایده و مبانی معرفتی ،ساختار،
رند.ازاینرو

کارگزار،رفتارونظامهایپیرامونی،دخیلبودهودرتحققاهدافنظامسیاسیمؤث
«ازمنظررهیافتسیستمیجامعنگر،تحققکارآمدینیازمندرویکردیجامعبههمهعواملو
فرایندهایداخلیومحیطینظامسیاسیاستوتوجهنظریوعملیبهظرفیتهایاینرویکرد
کارآمدینظامسیاسیجمهوریاسالمیایراننقشیممتازایفامینماید».در

درتحلیلوارتقای 
اینراستا پژوهشحاضرباتوجهبهنوبودنرهیافتسیستمیجامعنگردرتحلیلابعادمختلف
کارآمدی نظامج.ا.ا،ابتدابه تبیینماهیتو چیستیاینرهیافتوشاخصهایآن پرداخته و
سپسمطابقمدلعلمیانتخابشدهابعادمختلفکارآمدیدرنظامج.ا.ا،بررسیوامتیازاتآن
درمقایسهبانظریههایرقیببیانمیشوند.همچنینالزاماتکاربردیآندرتحققکارآمدی
نظامج.ا.ا،ووصولبهحیاتطیبهدرمراحلمختلفواکاویدقیقمیشوند.ازمنظرروششناسی
نیزدراینتحقیقبرآنیمتاباگردآوریاطالعاتازنوعتحقیقاتاسنادیوشیوهتجزیهوتحلیل
دادهها،ازنوعتحقیقاتاسنادیوتوصیفیتحلیلیوبااتخاذروشسیستمی،تکمیلوبومیسازی
عنوانرهیافتسیستمیجامعنگر،بهتبیینکارآمدینظامج.ا.ابپردازیم.

آنبا

مباني نظري
الف -نظام سياسي
کارآمدی سیاسی به نحوه عملکرد نظام سیاسی مربوط است و با ماهیت نظام ،پیوندی عمیق
دارد.این واقعیت در گام آغازین ،شناخت صحیح نظام سیاسی و نحوه عملکرد آن را بر اساس
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یکند.بر این اساس ،ابتدا به بررسی ماهیت نظام سیاسی و نحوه فعالیت آن
روشی علمی ،اقتضا م 
میشود.
پرداختهوسپسابعادکارآمدیسیاسیتوضیحداده 


ماهيت نظام سياسي
واژهنظام7اشارهبهمجموعهبههموابستهایازعناصرباکارویژهمخصوصبهخوداستکهدر
تحقق اهداف و کارکرد مجموعه با هم مشارکت دارند (توکلی .)43 :7939 ،نظام سیاسی 5نیز
مجموعهایازنهادهاوساختارهایبههمپیوستهاستکهتوسطکارگزاران،کارویژههایخودرا
المللیتعقیبمینماید


انجامدادهوجامعهبهوسیلهآناهدافجمعیخودرادرسطحداخلیوبین
(بالندل).95-46:7913،اینتعریف،ضمنبیانماهیتنظام،بهبخشهایاصلینظامسیاسی،یعنی
اشارهمینمایدکهدرهمهنظامهای

ساختارها،کارگزاران،کارکردهاومحیطداخلیوبینالمللی ،

سیاسیمشترکاند.هرچندمسائلیهمانندچراییتأسیسنظامودالیلتشکیلاینساختارها،شبکه
مراتبقدرت،مرکزتصمیمگیری،قلمرواقتداردولتونحوهکاربستآن،کیفیتمواجهه

وسلسله
بابازخوردهاونوعارتباطبانظامهایپیرامونی،تفاوتهایاساسینظامهایسیاسیرابهدنبالدارد
که در وجوه چهارگانه ایدئولوژیکی و زیربنایی ،ساختاری،کارگزاری و کارکردی ،آشکار
میگردد.بهعنواننمونه ،فلسفهوجودینظامج.ا.ا،براساسمعرفتشناسیتوحیدیوحرکتدر

چارچوباسالم،سعادتدنیویواخرویوتکاملحقیقیانسانمیباشدوبدینخاطرتفاوتهای

زیادیدراهداف،ساختار،کارگزاران،کارویژههاوروشهایاجراییباسایرنظامهایسیاسیدارد
).صرفنظرازاینتفاوتها،ماهیتسیستماتیکونظاموارهای

(خواجهسروی 13 :7931،و 799
نظامهایسیاسی،اقتضایارائهتبیینیجامعوکلنگرپیرامونهمهعناصر،وعواملوارتباطاتدخیل
درتحققکارآمدیوارزیابیآنرادارد.تحلیلهایجزئینگریاتکبعدیبهمثابهمثلهکردنِنظام
سیاسیاست ،کهازتواناییالزمدرشناساندنماهیتواقعیکارآمدیوتحققعینیوارزیابیآن
برخوردارنبودهوچهبساخودموانعیرادرراستایوصولبدیناهداففراهمسازد.


ب -رهيافت سيستمي جامعنگر

یکیازبهترینروشهایعلمیبرایتحلیلوتبیینماهیتونحوهتکوینوعملکردنظامهای
سیاسی ،تحلیل سیستمی 9است .در این روش علمی ،جامعه به عنوان بزرگترین واحد دارای
1.System
2. Political System
3.Systems Analysis
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سیستمهای متعددی است که با هم رابطه متقابل دارند و برای تفکیک و شناسایی نظامهای
سیاسی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگیوبینالمللیازیکدیگرمرزهاییترسیممیشود.زمانیکه
ازیکنظامیاسیستمسیاسی،اقتصادی،اجتماعیوفرهنگیبحثمیشود،منظورکلیهمتغیرهایی
است که به هرکدام از این حوزهها مربوط میشوند .متغیرهای هر سیستم میتوانند ساختارها،
کارکردها ،بازیگران ،ارزشها ،هنجارها ،اهداف ،دروندادها ،بروندادها ،پاسخها و بازخوران
باشند (چیلکوت .)553 :7913 ،در تحلیل سیستمی ،نظام سیاسی از سایر حوزههای حیات
اجتماعیجدامیشودتاامکانمطالعهدقیقآنازنظرنحوهعملکردیوارتباطاتبامحیطداخلی

و خارجی فراهم آید .در این میان ،نظام سیاسی ،سیستمی است که از محیط پیرامون خود
گیردکهعبارتاندازخواستهاوحمایتهاوسپسآنهارابهواسطهساختارهای


هاییمی
داده
یکند؛درنهایت،پیامدهاو
سیاسیکردهوبهصورتبازدهوتصمیماتالزامآوربهمحیطمنتقلم 
آثار این سیاستهای الزامآور بهواسطه فرایندهای اجتماعی پیچیدهای به درون سیستم سیاسی
بازخورد میشوند (نمودار شماره  .)7ارتباط و وابستگی متقابل بین اجزا و محیط ،کلگرایی،
هدفمندی،فرایند،دروندادوبرونداد،فرسایش،عقالنیت،قانونمندیونظم،کارکرد،سلسله
مراتب،تفکیکوتمایز،ازجملهویژگیهایاینروشعلمیاست.

نمودار شماره  :1سيستم سياسي (منبع :برگرفته از؛ چيلكوت .562 :1731 ،با اضافات)
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نظامهایپیرامونیسیستمسیاسیبهنظامفرهنگی،اجتماعی ،اقتصادیو
مطابقنمودارفوق  ،
بینالمللی مرزبندی میشوند -7 .نظام فرهنگی؛ مجموعهای از باورها ،ارزشها و هنجارهای
منسجمومرتبطباهمکهبرمبانیخاصمعرفتیاستواربودهودارایآثاروکارکردجمعیاند؛
 -5نظاماجتماعی؛ساختارسازمانیونهادیاجتماعیکهکارکردشانایجادیکپارچگی وحفظ
همبستگی و هماهنگی عناصر سازنده جامعه است؛ نظیر نهاد خانواده و نهادهای آموزشی و
احزاب؛-9نظاماقتصادی؛ساختسازمانیونهادیاقتصاد،شاملماهیتمالکیتوکنترلمنابع
که از طریق آن ،خدمات و کاالها تولید ،توزیع و مصرف میشوند؛  -4نظام بینالمللی؛
هاوبازیگرانبینالمللی کهبایکدیگردارایرفتارمتقابلبودهو

ایازدولتهاوسازمان


مجموعه
ثیرمیگذارند(آقابخشیوافشاری،

بستگیبهشرایطونوعروابط،ازیکدیگرتأثیرپذیرفتهوتأ
 .)991 :7939از میان نظامهای چهارگانه فوق ،نظام فرهنگی در باالترین جایگاه از نظر
تأثیرگذاریبرسایرنظامها،ازجملهنظامسیاسی،قراردارد؛بهاینمعناکهسایرنظامها،الگوهای
میگیرندونظموترتیباتخودرابراساساطالعاتصادرشده
رفتاریوهنجاریخودراازآن 
ازسویاوتنظیممیکنند.
همچنینترسیمکنندهارتباطمتقابلنظامسیاسیباسایرنظامهایفرهنگی،اجتماعی،اقتصادی
وبینالمللیاست.نظامسیاسیازیکسودرتکوینماهیت،اهداف،جهتگیریها،ساختارها،

مدل انتخاب حاکمان و روشهای مدیریتی حتی دروندادهای خویش ،مانند تقاضاها و
حمایتها ،ازایننظامهاتأثیرپذیرفتهوازسویدیگربااتخاذتصمیماتواجرایسیاستها،
درصدد تأثیرگذاری بر این نظامهای پیرامونی است .به عنوان نمونه ،ماهیت و جهتگیریها،
ساختارها،شرایطحاکمانوروشهایمدیریتینظامج.ا.ابرخواستهازنظامفرهنگی،اجتماعیو
اقتصادیجامعهایراناستوازدیگرسوازدستاوردهامثبتبشریدرچارچوبعقالنیتدینیو
اقتضائات نظام بینالمللی نیز در ترسیم این قضایا بهره میجوید .از دیگر سو تاثیرگذاری بر
نظامهایپیرامون،اعمازداخلیوخارجی،درراستایوصولبهآرمانهایخویش،چونحیات

طیبهوتحققتمدنایرانی اسالمیوتعقیباهدافسیاستخارجی،ازجملهکارویژههایاین
نظامسیاسیاست.
افزونبر ارتباطات فوق،انجام بهینه کارویژههاینظامسیاسینیزنقشمهمی درپویایی و
بالندگیوکارآمدینظامهایسیاسیدارد.مطابقتحلیلسیستمی ،اینکارویژههاعبارتانداز:

تبدیلوتطبیقوتطابقبااینتوضیحکه:
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الف-درعملتبدیل،خواستههاازطریقبیانمنافعصورتبندیوازطریقتلفیقمنافعباهم
ادغامشدهوباسهکارکردوضعقانونواجرایقانونوقضاوتمحققمیشوند؛
ب -در عمل تطبیق ،نظام سیاسی خود را با تحوالت محیط ،هماهنگ نموده تا در مقابل
ها،ازانعطافپذیریالزمبرخوردارباشد؛

ورودی
ج -درعملتطابق،نظامسیاسیباهمراهساختنمحیطپیرامونباخود،درراستایتحقق
اهدافتالشنمودهوازایجادفاصلهبیننظامسیاسیوپیرامونداخلیوبینالمللیجلوگیریمی
نماید(نقیبزاده.)731-715:7913،
همچنین نظامهای سیاسی در ارتباط با محیط خود از قابلیتها و کارکردهای مختلفی
برخوردارند؛ .7استخراجی:امکانکشفمنابعالزمرابرایتحقق اهداففراهم میآورد؛ .5
توزیعی:کهناظربهتوزیعکاالها،خدماتآموزشی،بهداشتی،تفریحی،افتخاراتوقدرتدر
سطحجامعهاست؛ .9تنظیمی:برایضابطهمندکردنرفتارمردموبرقرارینظمونظارتاست؛
.4نمادینوسمبلیک:بانشرنمادهایارزشیواعتقادی،کسبحمایتازتصمیماتنظامسیاسی
.پاسخگویی:کهدرجهحساسیتنظامومهارتآندرارضایتقاضارانشان

راممکنمیکند؛2
ساالرتواناییپاسخگوییبیشتریدر

میدهد (بدیع.)22-23:7913،بهعنواننمونه ،جوامعمردم

ارضایتقاضاهادارند،امادرمقابل،جوامعتوتالیترپاسخگوییکمتریدربرابربهتقاضاهادارند.
توجهبهارتباطاتوکارویژههایفوقدرتحققکارآمدیاهمیتباالییبرخورداراست؛ تا
آنجاکهبرخیاندیشمندان،سودمندیوتواناییوتوفیقنظامسیاسیبرایتولیدکاالهایسیاسی
مطلوبوموردنیازمردمرا«کارآمدیسیاسی» یاکارآمدینظامسیاسیمینامند (

Almond,

.)1978: 392-42بدینگونه ،سیستمسیاسیجهتتداوموبالندگیالزماستافزونبرتوجهبه
سایرنظامهایپیرامونیدرتنظیمساختارهاوجهتگیریهایخویش،ازتواناییپاسخگوییبه
نیازهایمادیومعنوی جامعه،انطباقوسازگاری،تعادلگرایی،توانهایبالقوهبرایافزایش
ظرفیت ،انعطاف ،انقباض و انبساطپذیری ،کنترل ،توان تکثیر و ترمیم ،ارتباطات سیاسی و
جزءگراییسیستماتیک،استقاللعملهرجزءدرایفاینقشرسمیوقانونی،برخوردارباشد.بر
ایناساس ،رهیافتسیستمیجامعنگردرتبیینماهیتکارآمدیسیاسی،بههمهاجزاوعوامل
دخیلدرتکویننظامسیاسی و فرایندهایعملکردیونحوهتعامالتآندرمحیطداخلیو
پیرامونیتوجهداشتهوخودرابهبرخیابعادوفرایندهایآنمحدودنمیکند.


222

شهایراهبردیسیاست،سالهفتم،شماره،52تابستان(79پیاپی)22
فصلنامهپژوه 


ج -ابعاد کارآمدي

کارآمدی نظام سیاسی دارای ابعاد متعدد و پیچیدهای است که هرکدام نیازمند تفکیک و
)کهعبارتانداز.7:بیانماهیتکارآمدیومفهومشناسیآن؛.5

توضیحهستند(نمودارشماره5
عواملموثربرکارآمدی؛ .9چگونگیوفرایندهایتحققآن؛ .4ارزیابیکارآمدی.تفکیک
نکردن میاناینوجوه،فقدانشناختوتحققصحیحکارآمدیدرمقامنظروعملرابهدنبال
خواهدداشت.


نمودار ش  :5ابعاد کارآمدي(منبع :تهيه شده توسط پژوهشگر)


مفهومشناسي کارآمدي
کارآمدی7درزبانفارسیبهمعنایتأثیر،سودمندی،کارآییوفایدهاست(جعفری:7911،
)36ودراصطالحاتسیاسیبهاثربخشی،تأثیر،توانایینفوذ،کفایت،قابلیتولیاقتمعنیشده
است(آقابخشی.)443:7939،درعلمسیاست،کارآمدیبهعنوانوجههعملکردینظامسیاسی،
با انجام موفقیتآمیز کارویژهها و تحقق اهداف سیستم سیاسی در پیوند است (آلموند و
پاول)6-2:7937،و«نظامسیاسیآنگاهکارآییداردکهبتواندوظیفههاییراکهبیشترینمردمیا
حکومت شوندگان از آن متوقعاند ،انجام دهد» (ابوالحمد .)541 :7916 ،بدینگونه ،در علم
سیاستکارآمدییاکارآییبیانگرتواناییادارهیککشورتوسطمدیران شایستهوایفایبهینه
کارویژههایدولتوکسبحداکثررضایتمندیمردماست.
1.Effectiveness/ Efficinency
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برخیتعاریفنیزافزونبرقابلیتنظامسیاسی،بهمبانیارزشی،ساختارهاورفتارهایآندر
وصولبهاهدافخویشاشارهو بین کارآمدیحکومتباباورهاوارزشهایاعتقادیمقبول
شهروندانارتباطبرقرارمینماید(کالنتری.)417:7939،وجوهسهگانهفوقممکناستدرزمره
امکاناتنظامسیاسیشمردهشوند.همچنین،هرحکومتیدرجهتنیلبهاهدافخویشباموانع
داخلیوخارجیمواجهبودهکهکارآمدیآندرگروفائقآمدنبراینموانعاست.باآلخرهبا
توجهبهاینواقعیتکههرنظامیاهداف،امکاناتوموانعخاصیداشتهکهدرشرایطگوناگون
تغییر مییابد ،کارآمدی موضوعی نسبی بوده و معیار مطلقی برای تحقق و سنجش کارآمدی
یشود.
نظامهایسیاسیتعییننم 

یرسد که کارآمدینظام
بندیدرقالبرهیافتسیستمیجامعنگر،به نظر م 


دریکجمع
مبتنیبرعواملایدهای،ساختاری،کارگزاریورفتاریبه

ج.ا.ابامسئله«تواناییآندرنظامسازیِ
موفقیتآمیزکارویژههایداخلیوپیرامونی

منظورِبسیجمنابعدرجهتتشخیصصحیحوانجام
حکومتدرراستاینیلبهحیاتطیبه»مرتبطاست.

عناصر و سازوکارهاي کارآمدي
درارتباطباعناصروسازوکارهایدخیلدرکارآمدینظامهایسیاسی،دیدگاههایمتفاوتی
عناصریسهگانه« :اهداف،امکاناتوموانع»برایکارآمدیوجوددارد

وجوددارد.ازمنظری ،
(فتحعلی.)591:7939،بدیهیاستایندستهبندیبهدلیلکلیّت،درتبییندقیقوشفافعناصر
کارآمدیمبهمونارساست؛ امانگاهیدقیقتر ،عناصروسطوحچهارگانه«اندیشهایوبینشی،
ساختاری،کارگزاریورفتاری»حکومتراکانونتوجهخویشقرارمیدهد (قیصری:7934،
یفوسیعیازعناصرذکرشدهمواجهایمکهتابعیاز

).درهرکدامازتبیینهایمذکور،باط

792
ماهیت نظامهایسیاسیهستند.جهتشناختمختصاتعناصرکارآمدیدرهرنظامسیاسینیز
منابعمتعددیوجودداردکهقانوناساسیآنکشورمهمتریناینمنابعاست.درادامهبهتحلیل
عواملچهارگانهکارآمدیازمنظررهیافتسیستمیجامعنگردرارتباطبانظامج.ا.امیپردازیم.

 .7اندیشه بنیادین :اولین عامل حیاتی در کارآمدی ،از زاویه پارادایم معرفتی و باورهای
اعتقادیمقبولآنجامعهاست.نظامهایسیاسیبراساسبنیانهاینظریتأسیسمیشوندکه

ریشهدرباورها،ارزشها،آرمانها،ایدئولوژیوفرهنگسیاسیآنجوامعدارد.تاآنجاکهتعبیر
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وتفسیرسیاستملیوبینالمللیباآرمانها،ارزشهاوتمایالتآمیختهاست(چیلکوت:7913،
.)15بدیهیاستاینموضوعازمنظرجامعهشناسیسیاسینقشمهمیدرمقبولیت،مشروعیت،
کارآمدیوتداومحکومتهاداردومیزانخردپذیریوحقانیتوتناسباینباورهاباواقعیات
هستی نیز نقشی مهم در تحقق کارآمدی یا ناکارآمدی ایفا مینماید (مرتضوی.)1 :7913 ،
یشوند.
فروپاشیاتحادجماهیرشورویوبحرانهایلیبرالدموکراسیدراینراستاارزیابیم 
ازمنظررهیافتسیستمیجامعنگر،ایدههایبنیادین،دراثرارتباطبانظامهایپیرامونی،نظام
فرهنگی،اجتماعی،بینالمللیواقتصادی ،شکلگرفتهوازکارکردهایمهمیدرنظامسیاسی

برخوردارند؛ همانندتأسیسدولتوتدوینساختارهایحقوقیآن،تعییناهدافوآرمانها،
جهتگیریها،استراتژیها،برنامهریزی،رفتاروروشهایاجرایی،تعییننقشهاوکارگزاران،
انسجاموهمبستگیاجتماعی،تأثیربرامکاناتوموانع.
باتوجهبهاهمیتوکاربردهایمتعدداندیشهبنیادیندرمشروعیتوکارآمدی،نظامج.ا.ابر
پایه اعتقاد مستحکم اکثریت جامعه ایران به دین اسالم و مذهب اثنیعشری و اصول و مبانی
اعتقادیآن،توحید،حاکمیتالهی،معاد،عدل،امامتوکرامتانسانی،بنیانگذاشتهشدهاست
(قانوناساسی،اصلدوم)
اینقبیلمبانیاعتقادیوسایراصولبنیادینقانوناساسیج.ا.ا،همانندحاکمیتالهیمردمی
پنجاهوششم) ،تعییناهدافووظایفداخلیوخارجینظام(قانوناساسی،
(قانوناساسی،اصل 
اصلسوم)،ابتنایقوانینبراساسموازیناسالمی(قانوناساسی،اصلچهارم)،تعیینحقوقملت
چهلودوم)،جهتگیریهایاقتصادی(اصول49تا22قانون
اصلهاینوزدهمو 
(قانوناساسی ،
اساسی)،عالوهبرمشروعیتبخشیبهساختارها،کارگزارانورفتارها نیز بامعضلگشاییوبن
بستشکنی،طردایدئولوژیهایرقیب،افقگشایی،ظرفیتسازیوارتقایموقعیتنظامسیاسی
درکارآمدینظامهایسیاسیمؤثرند(قیصری.)791:7934،
غایتقصوایجهتگیریهایفوق،وصولبهحیاتطیبهاستکهمنشأقرآنیدارد:مَنعَمِلَ
صالِحًامِنذَکَرٍأَوأُنثىوَهُوَمُؤمِنٌفَلَنُحیِیَنَّهُحَیاةًطَیِّبَةً» (سورهنحل،آیه7)31؛ چنینجامعهایاز
افکارغلطوبیگانهپاکشده وجهانبینیواقعنگرتوحیدیرادرکانونمعرفتشناسی،برنامه
آیتاهلل خامنهای در تبیین حیات طیبه به
ریزیومدیریتاجراییجامعهمیآورد.در این راستا  ،
قطعااورابازندگىپاکیزهاىحیات[حقیقى]بخشیمومسلمابهآنانبهتر

.7هرکسازمردیازنکارشایستهکندومؤمنباشد،
ازآنچهانجاممىدادند،پاداشخواهیمداد.
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میفرماید«:حیات طیبه یعنی همه این چیزهایی که بشر برای
عنوان هدف و آرمان اصلی ج.ا.ا  
بهزیستیخود،برایسعادتخودبهآنهااحتیاجدارد»(خامنهای»52/16/7934،کهشاملعزتو
استقاللملیوعلمیواقتصادیدرکنارشکوفاییاخالقیومعنویتاستکهحکومتاسالمی
موظفبهتحققآنهاست(نمودار.)2
بدینگونه ،نظام سیاسی با اتکا بر اندیشههای بنیادین حاصل از نظامهای پیرامونی سیستم،
ضمن تعیین ساختارها ،اهداف و جهتگیریها ،کارگزاران و روندهای اجرایی ،میتواند در
مواجهه با معضالت نظری و عملی از ظرفیت پاسخگویی به مسائل مستحدثه برخوردار و
کارآمدیخودرااثباتنماید.
.5ساختارهایمناسب :نحوهاِعمالحاکمیت،اسکلتبندینظامودولت،چگونگیتوزیع
قدرتوچینشارکانآنهمهبیانگرساختارحکومتاست (یوسفی )54:7933 ،وساماندهی
اینساختاربراساسهندسهایمنظموهدفمندوبرخوردارازابزارهایالزم برایبرنامهریزیو
پاسخگوییبهنیازهایجامعهومتناسببامقتضیاتزمانومکان،نقشیبسیارمهمدرکارآمدی
هایسیاسیایفامیکند.


نظام
ازمنظرنظریهسیستمی ،ساختارهادارایویژگیهایمهمیهمانندتناسبوابتنایبراندیشه
بنیادین،طراحی درراستای تحققاهدافسیستم،انعطافپذیریوپیشبینی تغییرات ،تفکیک
اجزا،تقسیمکاروتعیینمحدودهفعالیتکارگزاران،میباشند (های)27:7932،؛ازاینرو ،در
ج.ا.انحوهتکوینوعملکردساختارهاوتوزیعقدرت،ناشیازمبانیحاکمیتدرایننوعنظام
سیاسیاستکهمبدأومنشأحاکمیتهاراخداوندمتعالدانستهوحاکمیتملیدرطولآنقرار
پنجاهوششم) .قانون اساسی ،ریاست جامعه اسالمی را بر عهده
میگیرد (قانون اساسی ،اصل  
والیتامروامامتامتقرارداده(قانوناساسی،اصلپنجم)؛اینمقام،افزونبرخاستگاهالهیو
دینی،منتخبغیرمستقیممردممیباشدکهنتیجهمنطقیحاکمیتخداوحقحاکمیتمردمبر

سرنوشتاجتماعیخویشاست(عمیدزنجانی569:7911،و.)537
همچنینسیستمسیاسیدرتنظیمروابطمیانساختارهاواجزای درونیآنها،نیازمندتفکیک
اجزاءوتقسیمکارمیباشد.تاضمنتعیینوظایفهرکدامازساختارهاوکارگزاران،انجامامور

سیستمیبهصورتتخصصیانجامشدهونوعیکنترلساختاریقدرتدرجهتحفظسالمت
نظاموارتقایکارآمدیآنفراهمآید(قاضیشریعتپناهی.)915:7939،درعینحال ،سیستم
افزونبرتفکیکنیازمندتعادلنیزمیباشد.لذادرساختارحقوقیج.ا.ا قوهدیگریبهنامقوه
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پنجاهوهفتم) تاتعادلسهقوهراحفظنماید
تعدیل ،والیتفقیه ،لحاظشده (قانوناساسی،اصل 
(مدنی.)753:7916،درتعیینساختاراقتصادینیز،باتوجهبهمبانیدینی،اهدافنظامونیازهای
سیستمیوتجارببشری،نظاماقتصادیج.ا.ابرپایهسهبخشدولتیوتعاونیوخصوصیاستوار
شدهاست(قانوناساسی،اصلچهلوچهارم).
ازمنظررهیافتسیستمیجامعنگر،دوشرطمهمساختارکارآمدرامیتواناتقانوانعطاف

پذیریبرشمرد.درغیراینصورت ،سیستمدچارفروپاشیوبحرانمیشود.درنظامج.ا.ااتقانو
ثباتنظامسیاسیبرسهرکنتغییرناپذیراسالم و مردمورهبریدینیاستواراست (قانوناساسی،
پنجاهوهفتم) .در عین حال ،از آنجا که سیستم سیاسی جهت کارآمدی و بالندگی نیازمند
اصل  
مناسبدرجهتپاسخگوییبه

انطباقباشرایطمتغیرمحیطیوتحوالتزمانهاست،سازوکارهای
قانوناساسیپیشبینیشدهاست.رهبرمعظمانقالباسالمینیزدر

ایننیازسیستمی،دراصل711
نظامونوسازیآنبیانمیدارند« :اگریک روزیاحساسبشودکهبه

خصوصموضوعهندسه 
جاینظامریاستیمثالًنظامپارلمانی مطلوباست،هیچاشکالی ندارد؛نظامجمهوریاسالمیمی
توانداینخطهندسیرابهاینخطدیگرهندسی تبدیلکند؛تفاوتینمیکندوازاینقبیل».
(خامنهای)7931/1/54،کهالبتههرگونهتغییراتساختارینیازمندمطالعاتتخصصی،کارشناسانهو
درچارچوباصولواندیشهبنیادیننظامواهدافآن،آیندهنگری،

استفادهازتجاربسایرنظامها
هماهنگیوهمافزاییساختارجدیدبادیگرساختارهایسیستمموجوداست.

یصالحدرموقعیتهاوساختارهایحکومتازدیگر
.9کارگزارانشایسته:وجودمدیرانذ 
عواملمهمدرتحققکارآمدینظامهایسیاسیاست؛ زیرا «هیچعنصرینمیتواندجایگزین
"شخصیت" مدیرگرددواینامردرهمهسطوحجاریاست.بینبودنیانبودنرهبریالیق،
تفاوتبسیاراست؛حتیاگربهتریننظامهایمملکتداریوجودداشتهباشد»(الریجانی:7919،
.)11شایستگیوصالحیتکارگزارنبااندیشههایبنیادین،اهدافنظام،نوعجایگاهونقشها
دردرونساختارهامرتبطاستوهمهمدیرانجهتانجامبهینهکارویژههایخود،الزماستاز
مهارتهایمختلفمدیریتی همانندمهارتهایفنی و تکنیکی،انسانی،ادراکییاتفهیمی ،و
شناختیبرخوردارباشند(حقیقی.)791:7939،هرچندخصوصیتومیزانهرکدامازاینمهارت
هابستهبهنوعنظامسیاسیوسلسلهمراتبسازمانیدارد؛چنانکهدرنظاماسالمی،ابعاداعتقادیو
بینشی،دانشیورفتاری ،نظیر ایمان،اسالمشناسیعدالت ،تقوا،تدبیروکفایت ،درمهارتها
پیشگفتهازجایگاهمهمیبرخورداراست.برایناساسدرقانوناساسیج.ا.ا«والیتامرو
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امامتامّتبرعهدهفقیهعادلوباتقوا،آگاهبهزمان،شجاع،مدیرومدبر» است (قانوناساسی،
لهایپنجموصدونهم)و«رئیسجمهوربایدازمیانرجالمذهبیوسیاسیکهواجدشرایط
اص 
زیرباشندانتخابگردد:ایرانیاالصل،تابعایران،مدیرومدبر،دارایحسنسابقهوامانتوتقوا،
مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسالمی ایران و مذهب رسمی کشور» (قانون اساسی ،اصل
صدوپانزدهم) ورئیسقوهقضائیهنیزالزماست«مجتهدعادلوآگاهبهامورقضائیومدیرو
صدوپنجاهوهفتم).سایرکارگزاراننیزالزماستحدنصابیاز

مدبر» باشد (قانوناساسی،اصل
مهارتهایفوقرابستهبهجایگاهونقشخودداشتهباشند.
ازایندیدگاه،ضرورتواجدیتچنینصالحیتهاییافزونبراقتضایاندیشههایبنیادیننظام،
کارویژههاواهدافآنوضرورتواجد تعهدبودن درکنارتخصص،انگیزههایفعالیتوتالش
کارگزارانراجهتانجامبهینهکارویژههایسیستمی،مضاعفنمودهودرکنارسازوکارهاینظارت
بیرونی،موجباتنظارتدرونیوسالمتبیشترسیستمسیاسیرافراهممیآورد.

.4رفتارمناسب:منظورازرفتار،اقداموعملنظامسیاسیدرتحققعینیاهدافخوددرمحیط
داخلیوخارجیاست.اهمیتاینعاملدرکارآمدیتاآنجاستکه«هرآنچهدربابکارآمدی
حکومت میگوییم ،باید به ماهیت عمل معقول [یا کار درست و عمل صالح] مربوط شود»
(الریجانی)21:7919،ودرحقیقت ،عینیترینسطحکارآمدیراتشکیلدادهومبنایقضاوت
شهروندانپیرامونکارآمدییاناکارآمدییکنظامسیاسیاست.اگرحکومتیدرابعاداندیشهای،
ساختاری و کارگزاری مدعی کمال و کارآمدی است ،باید این ادعا را با اجرای صحیح،
کارشناسانه،مدبرانهوقاطعانهبرنامههایشدرجهتوصولبهاهدافخوداثباتکند تاکارآمد
تلقیشود.
اززاویهرهیافتسیستمیجامعنگر،نظاماسالمیزمانیدرتحققحیاتطیبهکارآمداستکه
ازحُسنفاعلیوفعلیبهصورتتوأمانبرخوردارباشد؛یعنیکارگزارانآنافزونبرواجدیت
یعنیزمانشناسیووظیفهشناسی،هدفشناسیو

ایمان،اخالصعلموتخصصوفقهسیاسی ،
جهتشناسی،رفتارآنهانیزمطابقباارزشهاواحکاماسالمیباشد.دراینصورتخداوندوعده
داده(سورهنور،آیه)22کهبانورهدایت،مغفرت،رزقکریم،پاداشدائمی،اصالحامورودور
کردنخسارتها،کاگزارانمؤمنوصالحرایاریواعمالآنهارابهنتیجهمطلوبوسرمنزل
مقصودواهدافتعیینشدهبرسانند؛یعنیکارآمدیبهنظاماسالمیوکارگزارانآنعطافرماید
(نبوی.)36-33:7934،
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برایناساس،ج.ا.ااهمیتویژهایبرایتحققعینیکارآمدی،درکنارابعادایدهای،ساختاری
وکارگزاریآن،داشتهوبنیانگذارج.ا.اکارآمدینظاماسالمیرامتوقفبرتحققعینیهمهابعاد
دینمبیناسالموفقهامامیهمیداند«حکومتدرنظرمجتهدواقعیفلسفهعملیتمامیفقهدرتمامی

زوایایزندگیبشریتاست،حکومتنشاندهندهجنبهعملیفقهدربرخوردباتمامیمعضالت
اجتماعیوسیاسیونظامیوفرهنگیاست.فقه،تئوریواقعیوکاملادارهانسانازگهوارهتاگور
است.هدفاساسیایناستکهماچگونهمیخواهیماصولمحکمفقه رادرعملفردوجامعه
ازاینرو،
پیادهکنیموبتوانیمبرایمعضالتجوابداشتهباشیم» (موسوی خمینی)533:7913،؛ 
قانوناساسیج.ا.امکانیسمهایعملیاتیاهدافخویشرادرموردهراصلیانهاد،بیانمیکند؛به
عنواننمونهپسازبیاناصولاعتقادینظام،راهکارهایاجراییآنرانیزازطریقاجتهاد مستمر
پذیری،قسطوعدل و


وسلطه
وفنون وتجارب پیشرفته بشری،سلطهگری 

فقها،استفاده ازعلوم 
وفرهنگیوهمبستگیملیبیانمیدارد(قانوناساسی،اصل

استقاللسیاسیواقتصادیواجتماعی
دوم)ودرعملنیزنتایجعینیارزشمندیهمانندارائهالگویمردمساالریدینوتثبیتآن،نهادینه
نمودنمشارکتسیاسیمردم،حفظتمامیتارضی،تأمینامنیتپایدار،توجهبهعدالتاجتماعیو
محرومیتزدایی،تالشبرایکسباستقاللوپیشرفتبراساسالگویایرانی-اسالمی،پیشرفت
های علمی و فنی با تالش بیوقفه کارگزاران و تعامل بخشهای مختلف جامعه داشته است
(محمدی.)57:7935،هرچندتاحصولهمهجانبهآرمانهایانقالباسالمیواهدافنظام،راهی
طوالنیدرپیشاست.
ازمنظررهیافتسیستمیجامعنگر،کارآمدیدرحوزهرفتاربهمعنایکنشوواکنشهایبه
موقع و کارشناسانه بخشهای مختلف حکومت در راستای اصول و اندیشه بنیادین ،اهداف و
کارویژههاوبرنامههاینظامسیاسیدرفرایندهایتبدیلوتطبیقوتطابقاست(نمودار.)9

نمودارش  :7رفتار کارآمد (منبع :تهيه شده توسط پژوهشگر)
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فرايند کارآمدي
اینفرایند 7بیانگر روند و مراحل مجموعهای از پدیدههای بههم پیوسته در حال تطور میباشد
(آقابخشی .)242 :7939 ،در کارآمدی با روندی از پدیدههای مرتبط مواجهیم که عملکرد
موفقیتآمیزآنهاتأمینکنندهکارآمدیکلسیستماست.کارآمدی سیاسیامریاستمجموعی

کهازحاصلجمع(جبری)کارآمدیاجزاءو مراحلنظامحاصلمیشودو مرحله آغازین آن
کوتاهترینو
منسجمترینومعقولترینساختاربیناجزاییکمجموعهکه 

نظامسازیاست؛«ایجاد
سریعترینمسیربهسویهدفراموجبشود»(نبوی.)79:7921،
درایندیدگاه،نظامسازیدینیکارآمدبااندیشهبنیادینواهدافسیستممرتبطبودهوالزم
است از ویژگیهایی همچون تفسیری واقعگرایانه از هستی و ابعاد آن ،هماهنگی و سازگاری با
استعدادها،غرایزونیازهایبشری،معیارهایاخالقیومعنویوایجادتوازنمیانمصالحشخصی
و عمومی انسانها برخوردار باشد (صدر .)33 :7417 ،تحقق چنین نظامی در جهت وصول به
حیاتطیبه،افزونبراستفادهازآموزههایاصیلوحیانی،ساختارهایمعقولومتناسبباتجارب
چنانکه امام خمینی (ره)در
میطلبد .
مثبت بشری ،مقتضیات زمان و مکان ،و پذیرش مردمی را  
قالب نظام جمهوری اسالمی آن را طراحی کرد و با پذیرش مردمی و تدوین قانون اساسی،
ساختارها،ارکانوروشهایمدیریتیآنرسمیتیافتهوتثبیتشد.
گام دوم در فرایندهای کارآمدی ،مربوط به بررسی مراحل و عملکردهای سیستم در ارتباط
با درون و پیرامون خویش است.همانند مرحله تبدیل ورودیهای سیستم به خروجیهای مناسب
سیاستگذاری ،اجرا و قضاوت ،مرحله تطبیق با شرایط محیطی و مرحله تطابق در راستای

با 
تأثیرگذاری بر محیط پیرامون.حصول کارآمدی در این فرایندهای سیستمی نیز منوط به رعایت
عواملچهارگانه(اندیشهای،ساختاری،کارگزاریورفتاری)است.
درج.ا.انیزبهکارآمدیسیستمدرسطحفرایندیبااستفادهازتجاربمدیریتیجوامعپیشرفتهو
آموزههای اسالمی توجه شده است و الگویی اختصاصی از فرایندهای سیستمی ارائه
در چارچوب  
قانونگذاریبهصورتخاصبراساسقانوناساسیعبارتند
مینماید.بهعنواننمونه،مراحلفرایند 

از.7:ارائه طرح از سوی نمایندگان یا الیحه توسط دولت یا شورایعالیاستانها (قانوناساسی،
اصلصدودوم)بهمجلس(اساسی،اصلهای هفتادوپنجمو هفتادوچهارموصدودوم)؛.5بررسی و
تصویب در مجلس شورای اسالمی (قانون اساسی،اصلهفتادویکم)؛ .9نظارت شورای نگهبان از
1.Process
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لحاظانطباقباموازیناسالمیوقانوناساسی(قانوناساسی،اصلنودوچهارم)؛.4مجمعتشخیص
مصلحتدرصورتاختالفمجلسوشوراینگهبان(قانوناساسی،اصلصدودوازدهم).
قانونگذاری حاصل تعامل اجزای مختلف سیستم با
نظامهای متمرکز  ،
در فرایند فوق برخالف  
همومحیطپیرامونیاستکهدرکارآمدینظامحائزاهمیتاست.درچارچوبرهیافتسیستمی
جامعنگر ،فرایند مزبور دارای امتیازاتی است .7 :توجه به نیازهای سیستم در قسمت ورودی؛ .5
انطباق نظام با شرایط و نیازهای جدید محیط پیرامونی؛ .9تأثیرگذاری بر محیط پیرامونی با وضع
قانون؛ .4توجه به تفکیک نقشها در تعامل با سایر ساختارها؛ .2توجهبهثباتنظاموصیانتاز
اصولبنیادینآنبانظارتشوراینگهبان.هرچنداز منظر آسیبشناسی ،بهصورت کلی سیاست
گذاری عمومی در ایران از کاستیهایی رنج می برد همانند :أ.عدم برخورداری سیاستگذاریها از
کلیگویی؛ ج.نبود توجه به شیوههای اجرایی (قریب.)92:7931،
پشتوانههای نظری مناسب؛ ب  .
همچنین در سایر فرایندهای نظام ج.ا.ا در ارتباط با محیط داخلی و خارجی نیز میتوان از رهیافت
سیستمیبرایشناختعواملموثرتحلیلوارزیابیعملکردهابهرهبرد(دهقانی.)63:7935،


ارزيابي کارآمدي
سیاسیمیتوانازدوطریقنظریهها (الریجانی،

جهتارزیابیوسنجشکارآمدینظامهای 
شدهاندبهرهجست.درادامهبهاختصار
)11-32:7919وشاخصهاییکهدراینخصوصارائه 
تطبیقیمیانمدلهایرایجپیرامون کارآمدیداشتهوضمنبیانتفاوتهاوکاستیهای

بررسی 
جامعنگردرتبیینابعادمختلفکارآمدینظام
ایننظریات،ترجیحاتکاربسترهیافتسیستمی 
ج.ا.اوارزیابیآنارائهوسپسشاخصهایکارآمدیازمنظررهیافتمذکوردرجهتتحقق

حیاتطیبهبهعنوانهدفنهایینظامج.ا.ابیانخواهدشد.


نظريههاي کارآمدي
اتنهاییواهدافمیداند.

.7نظریهتوفیق:اینرویکرد،مالککارآمدیرارسیدنبهتوفیق
دستآمدهاند.


ندوچگونهبه
هاینیلبهاهداف،کداما


فارغازاینکهابزارهاوروش
نقدوبررسی:ایننظریهدارایکاستیهایمتعددیاست-همانندعدمتعییناهدافنظام،مجاز
دانستن هر روش و ابزاری در جهت نیل به اهداف ،فقدان توجه به ایده بنیادین ،نوع ساختار و
داریونحوهارتباطبانظامهایپیرامونی -ودرارائهراهکارهایعلمی

کارگزار،شیوهحکومت
میباشد.ایندرحالیاستکهدر
کارآمدی،تحققوارزیابیآن،درارتباطبانظامج.ا.اناتوان 
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رهیافتسیستمیجامعنگرضمنتأکیدبرتوفیقاتنهایینظاماسالمیمتناسبباشاخصهایحیات

طیبه(نمودار)2چنیناشکاالتیوجودندارد؛ازیکسواهدافوشاخصهامطابقباایدهبنیادینو
درارتباطبانظامهایپیرامونیقابلشناساییوارزیابیاستوازدیگرسوایدهبنیادیندرنظامج.ا.ا
تبیینکنندهروشهایتقنینی،اجراییونحوهروابطبانظامهایپیرامونینیزمیباشد.
.5نظریهرضایت:ایننظریهمعتقداستکهرضایتمردمیاطبقهوقشرخاصیکهازاهمیت
وتأثیربرخوردارند،مثالًنخبگانیاخواص،مالکسنجشکارآمدیقرارمیگیرد.
نقد و بررسی :این نظریه نیز ایرادات زیادی دارد -از قبیل تعیین نکردنِ شاخصها و
راهکارهایتحققرضایت،نحوهسنجشمیزانرضایتمندی،تداخلوتضادِرضایتِگروههاو
ازاینرواین

طبقاتمختلفجامعه،وسایراشکاالتیکهدربررسینظریهتوفیقبیانگردید -
سیستمیجامعنگر

تئورینیزدرمقامنظروعملباکاستیهایفراوانیمواجهاست .امارهیافت

ضمن پذیرش ضرورت تأمین رضایتمندی مردم و ترجیح آن بر رضایت صاحبان قدرت،
شاخصهاوراهکارهایکسبآنرامتناسبباحیاتطیبهمعیّنمینماید.

.9نظریهعملیکارآمدی:ازاینمنظر،بادرنظرگرفتنسهرکن،فهمعاملازوضعموجود،
فهمعاملازوضعیتمرادوبرنامهعملبرایرسیدنبهوضعمراد،برایهرعملارادیمیتوان
نسبتبهارزیابیکارآمدیاقدامنمود(الریجانی.)27:7919،
نقدوبررسی :دیدگاه فوقبااینکهنسبتبهدونظریه توفیقورضایتدرحوزهعملکردی
نظامسیاسی،ازنگاهدقیقتریبرخورداربودهوبهارائهتجزیهوتحلیلسادهدربارهمراحلمنطقی
یک اقدام ارادی میپردازد ،در عین حال همچنان دچار سایر اشکاالت آن دو نظریه است و
معیاریمعینبرایسنجشکارآمدینیزارائهنمیدهد.زیرادرحقیقتسهرکنایننظریهالزمه
سیستمیجامعنگر،نهتنهانظامسیاسی

تحققکارآمدیاست،نهمعیارسنجشآن.امادررهیافت 
بایدباشناختکارشناسانهوضعموجودِداخلیوپیرامونینظام و برنامهریزیعلمیوبسیجهمه
بخشهایسیستم،وضعیتمرادواهدافنظامراتعقیبکند،بلکهالزماستدراینراستااز

ساختارها ،کارگزاران و روشهای رفتاری مناسب با مبانی و ارزشهای بنیادین خویش نیز
استفاده ،نقشها و کارویژهها و روابط مختلف سیستم را به بهترین وجهی در راستای تحقق
شاخصهایحیاتطیبهترسیمنماید.

 .4نظریه تکلیفمداری :در این قالب ،کارآمدی نظام با میزان تعهد و التزام حکومت به
یشودوهرمقدارکهحکومتکنندگانبهتکالیفیکهازیک
تکالیفموردنظرجامعهسنجیدهم 
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منبعفرابشریگرفتهاندبیشترعملکنند،کارآمدترتلقیمیشوند(الریجانی.)59:7919،

نقدوبررسی:ایننظریهاگرچهباتوجهبهاتکای آنبهمنبعفرابشری-درصورتابتنای بر
یزهمضاعفدرحکومتداران -دارایامتیازاتیاست؛ اما

آموزههایاصیلوحیانی ،وایجادانگ
یهایمتعددیدرتحققوارزیابیکارآمدیمواجهاست.ازجمله
درعرصهنظروعملباکاست 
تکلیفگرایی ،دیدگاههای مختلف کالمی ،عرفانی و فقهی وجود دارد و در

اینکه درباره 
برداشتهاییهمانندعرفانصوفیانهیافقهاخباری،بههمهابعاددینواجتهاد،کارشناسی،تدبیر،
عقالنیت،مقتضیاتزمانومکاندربرنامهریزیوتعیینتکلیفتوجهنمیشودوراهکارهای

ازاینروبرخیپژوهشگرانیکهدرکارآمدینظامج.ا.ا

اجراییآننیزچندانمشخصنیست.
سراغایننظریهرفتهاند،نظریهایترکیبیبامحوریتانجامتکلیفراطراحیوتالشنمودهاندبا

تمسکبهنکاتمثبتسایرنظریههااینقبیلکاستیهارابرطرفکنند(ذوعلم.)757:7932،در

عین حال ،این تالش هرچند گامی به جلو در زمینه کارآمدی نظام ج.ا.ا است؛ اما همچنان
رویکردیانتزاعیباابهاماتمتعدداستو تصویریشفافازابعادوعناصرکارآمدیمبتنیبر
هایآنارائهنمیدهد.

هایعینیدربخشهایمختلفنظامسیاسیوکارویژه


شاخص
.2نظریهسیستم :از این دیدگاه مالککارآمدی،سنجشارکانسهگانهورودی و عملیات
تغییر و تحول و خروجی در یک سیستم است .در این نظریه ،کارآمدی مبتنی بر قدرت تهیه
ورودی،چگونگیسازماندهیخروجی،نحوهتعاملبامحیطداخلیوخارجیوحفظاستقرار

میباشد.درایننظریه،بقایدرازمدتسازمانبهنوعیمبنایکارآمدیاست
درتعادلسیستم 
(الریجانی.)27:7919،
نقدوبررسی:ایننظریهبرخالفنظریههایپیشین،رویکردیعلمیوعینیبهماهیتنظام
ازاینرودر
سیاسی،ارکان،فرایندهایکارکردیوکارویژههایآندارد (عابدینی .)52:7933،

تحققوارزیابیکارآمدیازتواناییبیشتریبرخورداربودهوذهنرادرتفکیکشاخصهای
کارآمدی نظام سیاسی یاری میرساند (نبوی .)551 :7934 ،در عین حال ،چندان مورد توجه
پژوهشگراندرتحلیلکارامدینظامج.ا.ا  نیست (الریجانی36:7919،؛ذوعلم.)771:7932،
برخیازاینایراداتگرفتهشدهعبارتنداز:
.7مبنایارزیابیکارآمدیبایدخروجیسیستمدرارتباطبااهداف؛حفاظتدرمقابلتهدید
خارجی،برقرارینظموقانون،حفظنظام،مدیریتاقتصادیوتحکیمفرهنگی،باشد(الریجانی،
.)36:7919همچنینعنصرارادهدریکسازمان(تجمععامل)وبرخوردسیستمیوروندتحول
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رابامشکلمواجهمیسازد(الریجانی.)36:7919،

درپاسخبهایرادفوق ،باتوجهبهتوضیحاتیکهدرخصوصکاربردرهیافتسیستمیجامع
نگردرباره کارآمدینظامج.ا.ا،گذشت،ایننقصباتأثیرگذاریاندیشههایبنیادینومعطوف
بودنبودنهمهفرایندهابههدفاصلینظام ،یعنیتحققحیاتطیبه ،مرتفعمیشود.افزونبر
این،نقصتجمععاملهمچناندرتئوریعملارادی (الریجانی)27:7919،نیز مطرحاست؛
زیراعملارادیپیرامونحکومتدرهرصورتفعلسازماناستنهفردومشکلحاکمیت
ارادهواحد،همچنانباقیاست.
.5پیچدگیوعناصرفراوانمحیطسیستمی،ارزیابیرابسیاردشوارمیسازد.همچنینتبیین
ارات،کارسادهاینیست

انتظاراتبرای خروجیسیستم وبهخصوصمعیارهایکمیاینانتظ
(ذوعلم.)771:7932،
درارتباطباایراددومنیزصرفوجودعناصرفراوانمحیطی،نبایدباعثنادیدهگرفتنتأثیر
این عناصر در کارآمدی شده و با نادیده گرفتن واقعیات ،به نظریه حالت انتزاعی داد؛ بلکه
میتوانبااستفادهازنظریاتعلمیهمانندرهیافتدقیقوآزمودهسیستمی،بهواقعیاتپیرامونی

محیط توجه و نقش و کارکرد هرکدام را بررسی کرد .همچنین دستیابی به انتظارات جامعه
پذیراستوباراهکارهاییهماننداندیشههایبنیادین،اصولقانون


پیرامونخروجیسیستمامکان
اساسی ،سیاستگذاریهای کالن و پیمایشهای ملی میتوان این انتظارات را استخراج و با
مدلهای علمی آماری تبیین کرد .به نظر میرسد تعریف فوق از نظریه سیستمی ،نگرشی

تقلیلگرایانهوغیربومیازایننظریهدرمباحثکارآمدیاست.

درپژوهشحاضر،رهیافتسیستمیجامعنگرمحورتبیینِهمهابعادکارآمدیاستوتعامل

همهعواملداخلیوپیرامونیمنتجبهکارآمدینظامسیاسیرامبنایارزیابیکارآمدیمیداند.

ازاینمنظر ،میتوانبابومیسازینظریهسیستمی،کاستیهایآنراازطریقتبییندقیقعوامل
چهارگانهمؤثربرکارآمدیوفرایندهایعملکردیسیستمدرتعاملبامحیطداخلیوخارجیو
معطوفنمودنهمهکارکردهابهاهداف،برطرفنمودوازامتیازاتبیشمارآنبهرهجستوبه
ارتقایکارآمدیج.ا.ااز جهت نظری وعملیکمککرد .بدینگونه  اینرهیافتباتوجهبه
نظریهها
واجدیتعواملچهارگانهکارآمدیازامتیازاتوتواناییهایمختلفیدرمقایسهباسایر 
میباشد(جدولشماره.)4
برخوردار 
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جدول ش  :4مقايسه نظريات کارآمدي

نظريه/کارآمدي
توفیق

ايده بنيادين
ندارد

ساختار
ندارد

کارگزار
ندارد

رفتار
دارد(کم)

رضایت

ندارد

ندارد

ندارد

دارد(کم)

عملارادی

ندارد

ندارد

ندارد

دارد(متوسط)

تکلیف

دارد(متوسط)

دارد(کم)

دارد(کم)

دارد(کم)

سیستمی

ندارد

دارد(متوسط)

ندارد

دارد(متوسط)

سیستمیجامعنگر


دارد(زیاد) دارد(زیاد)
دارد(زیاد)
(منبع :تهيه شده توسط پژوهشگر)

دارد(زیاد)



بهجنبهایخاصازکارآمدیتوجهدارند؛ اما

مطابقجدولباال،هرکدامازنظریههای رایج 
رهیافتسیستمیجامعنگرازقابلیتپوششدادنبههمهنکاتمثبتنظریههایمسألهکارآمدی

برخورداراست،بدوناینکهدرهیچکدامازآنهامنحصرشود؛همانندتوجهبهتوفیقدردستیابی
بهاهدافسیستم (حیاتطیبه)،تأمینرضایتمردمدرقسمتخروجیسیستم،تکیهبرشناخت
صحیح وضعیت سیستم و مقاصدآن و برنامهریزی کارشناسانه و تصمیمسازی معقول ،در
کیدبرتکلیفگرایی

چارچوبآموزههاوارزشهایالهیومصالحجامعهاسالمی،وباالخرهتأ

الهیدرشناختوبرنامهریزیواجرادرهمهمراحلوفرایندهاینظامسیاسیمدتوجهاست.
یکیدیگرازکاربردهایرهیافتسیستمیجامعنگر،درارزیابیکارآمدینظام

برایناساس،
ج.ا.ااستکهمیتوانباتوجهبهماهیتنظامج.ا.امبانیومقاصدوسایرعواملموثربرکارآمدی
آن،معیارکارآمدیایننظامراازمنظررهیافتسیستمیجامعنگر،اینگونهتعریفکرد«:ایفای

بهینهکارویژههاینظامحکومتیدرتدارکعواملبنیادین،ساختاری،کارگزاریورفتاریدر
محیطداخلیوپیرامونیوکاربستآنهادرمراحلسهگانهتبدیل و تطبیقوتطابق درراستای

وصولبهحیاتطیبه».

شاخصهاي کارآمدي ج.ا.ا
ارزیابی کارآمدی افزون بر نظریه و مدل علمی ،نیازمند شاخصسازی است .برخی
هایکارآمدیدرهمهنظامهامشترکاستوپارهایمتناسبباایدههایبنیادین،اهداف


شاخص
باشد.چگونگیتعییناینشاخصهادر


ها،متفاوتمی
وآرمانهایجوامعونحوهعملکردینظام
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نظام ج.ا.ا افزون بر مراجعه به شاخصهای مشترک در ارزیابی کارآمدی نظامهای سیاسی
()Almond, 1978: 399براساسمحورهایمتعددی،همانندمبانیاعتقادیوارزشینظاموجامعه
اسالمی،آرمانهایانقالباسالمی،اهدافواصولقانوناساسیج.ا.ا،بیاناتامامورهبری،
سیاستهای کالن نظام ،برنامههای توسعه و سند چشمانداز ،ارزشهای عمومی و نگرشهای
اینشاخصهادرچارچوبرهیافتسیستمی

ایرانیان ،امکانپذیراست.درنمودارشمارهچهار 
جامعنگر ازمنظرتعالیماسالمیواهدافقانوناساسیج.ا.ا وسیاستهایکالننظام ،درزمینه
عواملکارآمدینظامسیاسیدرارتباطباوصولنظامهایپیرامونیبهحیاتطیبه،ارائهشدهاند.



نمودار :2شاخصهاي کارآمدي رهيافت سيستمي جامعنگر معطوف به حيات طيبه
(منبع :تهيه شده توسط پژوهشگر)
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بر اساسنمودارفوق ،هدف اساسی کارآمدیج.ا.اوصول به حیات طیبهاستکهمطابق
جامعنگر از یکسو نیازمند فراهم بودن عناصر کارآمدی با شاخصهای
رهیافت سیستمی  
معطوف به محیطداخلینظاماسالمیاستوازدیگرسوایننظامدرارتباطبامحیطپیرامونی
هایتحققحیاتطیبهدرهرکدامازایننظامهای

خویش،کارویژههاییداردکهبیانگرشاخص
چهارگانهاست.درحقیقتکارآمدینظامج.ا.اتابعیازمیزانتحققشاخصهایعناصردرون
یشود.
سیستمیونظامهایپیرامونیتلقیم 
بدیهیاستتوجهجدیورعایتاینشاخصها،پیامدهایمهمیدرجهتگیریوتالش
سطحرضایتمندی

نظامسیاسیبرایعملبهکارویژههایخویش،توسعههمهجانبهوارتقای 

جامعه داشته ،افزایش مشروعیت ،تداوم ،پویایی و کارآمدی نظام سیاسی را به دنبال خواهد
داشت .همچنین تحقق این شاخصها در جهت اهداف و کارویژههای نظام ج.ا.ا ،باتوجه به
بهرهبرداری بهینه از امکانات و مواجهه اصولی و منطقی با محدودیتها و موانع داخلی و

بینالمللی،تأمینکنندهکارآمدینظاماسالمیاستوسنجشمیزانکارآمدیآننیزبالحاظاین

شاخصها امکانپذیر است نه با شاخصهای نظامهای مادیگرا یا نظریههای دیگر درباره

کارآمدی.

د .مزيتهاي تحليلي رهيافت سيستمي جامعنگر
رغمپارهایکاستیها (حقیقت )527:7937،از

رویکردسیستمیمطرحدرعلومسیاسیعلی
هامیتوانازامتیازاتوکاربردهای


وبارفعکاستی
میلوبومیسازیبرخورداراست

ظرفیتتک
اماچرارهیافتسیستمیجامعنگر،از

منحصربهفردآندرتبیینابعادکارآمدیج.ا.ابهرهجست؛
میاننظریات فوقدرباره کارآمدیج.ا.ا ،مؤثرتریننظریه است؟پاسخ چرایی اینموضوعرا
میتوانازابعادمختلفبررسینمود:

.ازمنظرعلمسیاست:رویکردسیستمییکیازبهترینروشهاجهتشناختعلمینظام

7
سیاسی و نحوه فعالیت آن است (بشیریه .)67-31 :7935 ،کاربرد مفهوم کارآمدی در ادبیات
سیاسیرابایدمرهونادبیاتنظریه سیستمیدانست (قوام.)29:7913،مهمتریناهدافیکهدر
رویکرد تحلیل سیستمی دنبال میشوند عبارتاند از :ایجاد مدلهای تعمیمیافته سیستمها ،تهیه
ها،تنظیمنظریههای


شناختیبرایتشریحکارکردورفتارعنصرسیستم
یکدستگاهمنطقیروش
تعمیمیافتهانواعمختلفسیستمهاازجملهنظریههایپویاییسیستمهاوفرایندهایکنترل(حقیقت،
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.)527:7937اینروشکهمحصولدیدکالنوجامعنسبتبهعملکردنظامهایسیاسیاست،
درکوتاهترینراهوبابیشترینبازدهیپژوهشگررابههدفِتحقیقمیرساند (رضائیان:7939 ،
معنگرنیزاینامتیازهارادارد.
.)96رهیافتسیستمیجا 
هایتحلیلسیستمی،کلگراییاست؛بدین

.5ازنظرماهیتنظامهایسیاسی:یکیازویژگی
توانباتجزیهشناخت،بلکهبایدآنهارابهعنوانیک

هاینظاممندرانمی

معناکهاساساًکلیت
سیستم تحلیل کرد .بررسی ماهیت نظام سیاسی و وجوه کارکردی و ساختاری آن ،مبیّن
مجموعهایازعناصر،کارکردهاوارتباطاتدرنظامسیاسیاست.درحقیقتماهیتحکومتو

مدیریتجامعه،موضوعیاستکهبامجموعهایازمتغیرهایمرتبطباحیاتبشرارتباطدارد؛از
اینرو،ساختارها،قوانین،فرآیندهاوسایرتصمیماتوکارکردهایحکومتونظامهایپیرامونی
آن،بههممرتبطبودهودریکدیگرتأثیردارندوازمیاننظریههایمختلف،تنهانظریهسیستمیبه

تواندتبیینگروتحلیلکنندهکارآمدینظامسیاسیباشد.


خوبیمی
همچنین نظامهای سیاسی در عرصههای مختلف فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی به فعالیت
مشغولاندکهتفکیکاینعرصهها،علیرغمبرخیامتیازات،ایرادهای اساسیدارد؛«زیراهیچگاه

نمیتواندرجهانِ واقعچنینعرصههاییرامنفکومتمایزازهمدیگرردیابیوشناساییکرد»
(پورعزت.)973:7931،همچنینتوجهبهشرایطمحیطیدرکنارتفکیکمیانارکانمختلفنظام
سیاسیوکارکردهایآن،امکانبررسیجامعرافراهمکرده وذهنرادرتفکیکشاخصهای
تهایدارد.
کارآمدینظامسیاسییاریمیرساند.رهیافتسیستمیجامعنگرنیزچنینمزی 
.9ازمنظرمختصاتنظامج.ا.ا :موضوعمهمدربررسیماهیت،ساختاروعملکردنظامج.ا.ا
این است که این نظام ،علیرغم پارهای اشتراکات با سایر نظامهای سیاسی ،از منظر ایدههای
بنیادین،اهداف،ساختارهاورفتارهاونوعتعاملبانظامهایپیرامونی،ماهیتیکامالًمنحصربه

ماهیت،عناصر،فرایندهاوارزیابیکارآمدیایننظامنیزباسایرنظامها

خوددارد.برایناساس،
ادکارآمدیآننیزمدلیبومیومتناسببهخودرامیطلبد؛

متفاوتاستوتحققبررسیهمهابع
زیرا کارآمدی مفهوم چند بُعدی است؛ سطح کلی آن ،کارکردهایی نظیرِ رفاهی ،امنیتی،
اقتصادیوبهداشتیکهدرهمهنظامهامشترکاست؛ اماسطحخاصبیانگرکارکردهاست و

هامتفاوتاند.مدل

ضوابطهنجاریوارزشیحاکمبرنظامسیاسیرابیانمیکندکهدرنظام
رهیافتسیستمیجامعنگر،ظرفیتبازنماییایندوسطحرامتناسبباشاخصهاینظامج.ا.ا

بهخوبیداراست.
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.4ازنظرماهیتکارآمدیسیاسی :ماهیتکارآمدیسیاسیمرتبطبانظامسیاسی،عوامل
سازندهومؤثربرآناست.رهیافتسیستمیجامعنگر،افزونبرشناختنحوهتکوینوعملکرد
نظامهای سیاسی و همه متغیرهای دخیل در آن ،امکان ارزیابی و اصالح مستمر خطمشیها و

تصمیمگیری و عملکرد نظام را با توجه به تغییرات محیط داخلی و خارجی فراهم

فرایندهای 
یدهد .خصوصاً با توجه به
ساخته و ظرفیت تطبیق و پاسخگویی نظام سیاسی را افزایش م 
چالشهایی که نظام اجتماعی و سیاسی ایران پس از انقالب ،در بخشهای مختلف سیستم،
خصوصاً در قسمت خروجی و کارکردهای استخراجی،توزیعی،تنظیمیونمادین وهمچنین
کارکردهای جامعهپذیری ،استخدام و ارتباطات و سایر حوزههای داخلی و بینالمللی ،با آن
مواجهاست وتنهابا کاربستالگویی علمیو جامعنگر و بومی ومتناسببا عملکردسیستم
توانبراینچالشهافائقآمد.

سیاسیمی
نظریهسیستمی،برخالفسایرنظریههانگاهیکالنوجامعبههمهابعادکارآمدیداردوتنها

البتهنهکلنگریذهنیو

دریکجزءیافرایندومرحلهازعملکردهایسیستممحدودنمیشود؛
نگریدقیقوهندسی.کلنگریدراینمرحلهجنبهکشفقانونمندیهایکلی


تقریبیبلکهکل
راداردکهنقطهاوجآنکشفقوانینسیستمهایانظریهعمومیسیستمهااست (زورق:7936،

یشود.
.)46همچنینعملکردهرجزءدررابطهباکلسیستممطالعهم 
از دیدگاه این رهیافت ،کارآمدی نظام سیاسی تابعی است از کارآمدی مجموعه اجزای
سیستمونظامهایپیرامونیآن.برایناساس ،نگاهتکعلیتیبه تحققو ارزیابیکارآمدی

سیاسیصحیحنیست.نبایدکارآمدیرابهیکجزءمعطوف کرد.ازصحتیاکارکرد مناسب
یکعاملنمیتوانانتظارپیشرفتوتحققهمهاهدافراداشت.تحققحیاتطیبهنیازمندفراهم
ساختنوتعاملهمهعناصرداخلیوبیرونیدخیلدرکارآمدیج.ا.ااست.
.2ازمنظرمبانیدینینظام :ج.ا.ا نظامیمبتنیبردینمبیناسالموفقهامامیهاستوفهم
رمافزار و کاربرد مناسب آن نیازمند نگاهی نظامواره و سیستمی بدان میباشد
صحیح این ن 
مندازابواب،عناصروگزارههاییبههمپیوسته


اینظام
(واسطی)562:7937،؛زیرادینمجموعه
است و همه در راستای هدف واحدی هستند که همان تحقق حیات طیبه در راستای سعادت
دنیویواخرویبشریتاست.اینهدفساختارارتباطیاجزاءوعناصرراتعیینمیکندکهدر
اینچارچوب ،دارایروابطعمیق بایکدیگروبامتغیرهایمحیطیپیرامونخودهستند.براین
آنبهعنواننرمافزارنظامج.ا.ابدونرهیافت

اساس،دستیابیبهفهمصحیحدینوکارکردبهینه
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سیستمیجامعنگرامکانندارد.


نتيجهگيري
کارآمدیج.ا.ا،نیازمندرویکردیواقعگرایانهوجامعبهماهیت،عواملوفرایندهایداخلیو

است.رهیافتسیستمیجامعنگرنیزمبتنیبراینانگارهاستوضمناستفاده

محیطینظامسیاسی
ازنظریههای خارجیوداخلیپیرامونماهیتنظامسیاسی،فرایندها،کارآمدیوشاخصهای
هایبومیطراحیمیکندتادربردارندههمهابعادکارآمدیج.ا.او

آن،مدلیعلمیباشاخص
عواملمؤثربرآندرچارچوباندیشههایبنیادینایننظاموتحققحیاتطیبهبهعنوانمقصد
معنگر پیرامون کارآمدی
اصلی باشد .مهمترین نتایج و امتیازات کاربست رهیافت سیستمی جا 
نظامج.ا.اعبارتانداز:

.هرگونهنظریهپردازیدر رابطه با کارآمدینظامج.ا.انیازمندتوجهتوأمانبهماهیتنظام

7
سیاسی،نحوهکارکرد،تعامالتدرونیومحیطیآنازیکسوومختصاتنظامج.ا.ا،ازسوی

دیگراست.استفادهازنظریاتتوسعهوعلوممدیریتینیز،جهتمدلسازیبومیوارتقایسطح
کارآمدیج.ا.ا،راهگشاست.
.5رهیافتسیستمیجامعنگر بهتبیینعلمیفرایندهایکارآمدیج.ا.ا،درسطوحداخلیو
پیرامونیونحوهتعامالتآنانپرداختهوشاخصهایبومیدرهرسطحترسیممیکند.
.9ضرورتاجماعتئوریکنخبگانسیاسیوعلمیکشوردرراستایتبییناسترتژیهایملی
در چارچوب مبانی بنیادین و شاخصهای حیات طیبه و پرهیز از هرگونه الگوهای وارداتی
غیرمتناسب با شرایط فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی کشور و نگرشهای جزئی و
جزیرهایدراستنباطونظریهپردازیهایدینی.

 .4ایجاد حلقههای ارتباطی و تعامل میان نخبگان سیاسی ،دانشگاهی ،حوزوی و مراکز
پژوهشیدرجهتنظریهپردازیهایبومیدر رابطه با کارآمدینظامج.ا.ا،متناسببانیازهای
سیستمسیاسیوجامعهایران.
 .2معنایابی اصطالحات کاربردی در حوزه سیاسی همانند ،آزادی ،استقالل ،عدالت،
ساالری،توسعهوتمدنسازیبانگاهیجامعبههمهعناصروعوامل،درچارچوباندیشه


مردم
بنیادینودراهنیلبهحیاتطیبه.
.6توجهبهالزاماتبینشی،دانشی،ساختاریورفتاری،درمراحلسهگانهتبدیل و تطبیقو
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تطابق،درجهتارتقایسطحکارآمدیج.ا.ا.
.1ضرورت تعاملنظامسیاسی در راستای بهرهبرداریاز بیشترینظرفیتها ومنابعمحیط
پیرامونی و پتانسیلهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و بینالمللی و تأثیرگذاری مثبت با
راهکارهایمناسببرایننظامها،درراستایدستیابیبهشاخصهایحیاتطیبه.

 .3تأمین استقالل قوای سهگانه در عین تعامل ،هماهنگی و انسجام درونی در فرایندهای
گیری،قانونگذاری،اجراوقضاوتو


سیستمیوپرهیزازهرگونهنوسانومنازعهدرتصمیم
اتخاذراهبردهامتناسبباحیاتطیبهومنافعملی.
.3رعایتضوابطبینشیومهارتیدقیقدرانتخابات،گزینشهاواستخدامکارگزاران ،بر
اساسشایستهساالریوپرهیزکارگزارانازهرگونهوعدههایغیرمتناسبباامکاناتکشور.
.ارائهتصویریسیستمیازکارآمدیج.ا.اوشفافسازیعرصهتصمیمسازیوتدوین

71
هاوتاکتیکهایضروری،درکنارشناساییواصالحعواملمخلّدرعملکردنظام

استراتژی
ج.ا.ادرهرمرحلهازعملکردسیستم،بهمنظورفائقآمدنبرموانعناکارآمدیوبحرانهایناشی
ازآندرعرصهداخلیوبینالمللی.

.77ارتقای قدرتتحلیلجامعهباارائهنگرشیجامعبههمهعواملوفرایندهایدخیلدر
کارآمدیسیاسیوپرهیزازهرگونهقهرمانسازیناشایست،نگاهتکعلیتیوجزءنگر.
 .75از منظر رهیافت سیستمی جامعنگر ،کارآمدی نظام سیاسی تابعی است از کارآمدی
مجموعهعناصرسیستمونظامهایپیرامونیآن.اینرهیافتبارویکردیواقعگرایانهوجامعبه
همه عناصر ایدهای ،ساختاری ،کارگزاری ،رفتاری و فرایندهای داخلی و نظامهای فرهنگی،
اجتماعی،اقتصادیوبینالمللیپیراموننظامسیاسیوباشاخصسازیهایبومیپاسخگویهمه

ابعادکارآمدینظامج.ا.ااست.کاربستنظریوعملیاینرهیافت،باتوجهبههمهاینمتغیرها،
نقشیممتازدرمفهومشناسی،فرایندهاوارزیابیکارآمدیایننظاموتحقق"حیاتطیبه" به
عنوانمقصداصلیانقالباسالمی،ایفامیکند.
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