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 مقدمه
هایهایمهماندیشمندانونظاممدیریتمطلوبوکارآمدسیاسیهموارهیکیازدغدغه

جمهوریاسال نظام دورانسیاسیاست. در مشابه تجربه فقدان دلیلنوپاییو به نیز میایران

هایسیاسیباچالشودغدغهکارآمدیمواجهاست.هرچندایننظاممعاصر،همانندسایرنظام

تریدرقبالرشدوتعالیامتاسالمیداشتهوبرآنبهدلیلماهیتدینیخویش،وظایفسنگین

.کندبانیازهایواقعیبشریتوتحققحیاتطیبهبهدنیامعرفیاستتاالگوییجدیدومتناسب

اهمیتاینموضوعتاآنجاستکهرهبرمعظمانقالب،مشروعیتمسئولینراوابستهبهکارآمدی

مابستهبهانجاموظیفهوکارآییدرانجاموظیفهاست.بندهرویاینمهمشروعیته»:دانندمی

والنطبقهمانضوابطیکهقوانینمائهاوکارآمدیمسرویکارآییاصراروتکیهدارمکهبر

هرجاکارآمدینباشد،مشروعیتازبین متخذازشرعوقانوناساسیاست،بایستتکیهشود.

رفت )خامنه«خواهد مهم97/6/7939ای، این مدل،(. ارائه اولویت علمی بارابطهدرهای

می اقتضا را اسالمی نظام کارآمدی بخشکند نظریهو و فکری بههای را کشور پردازی

ابعادمختلفنظاماسالمیودرراستایتبیینعلمیِمندوپویاروشوسونگرهایهمهپژوهش

خواند.کارآمدیآنفرامیوضعِبهبودِچگونگی

رکارآمدیایننظام،همچناندبهمربوطمطالعات7ِگذشتچهاردههازحیاتنظامج.ا.ا،با

 بوده  راه اینهستندفاقدنگاهیجامعبههمهعواملوفرایندهایکارآمدیوآغاز موضوع،.

کاستی بر مختلفنظریهافزون سطوح در را مهمی مشکالت عینی، معضالت و ها وپردازی

ازمدیریتیوفرایندهایتصمیم بهدنبالداشتهاست. گزینشگریوارزیابی، گیریواجراییتا

نظ رویهریمنظر از استفاده اجتماعی علوم در اینکه با کارآمدی، تحلیلهای در سیستمی کرد

نظام عملکرد زیادی کارایی اهمیتو ازداردهایسیاسی استفاده رهیافتو این کاربرد اما ،

توجهپژوهشگرانقرارنگرفتهوردمتحلیلکارآمدینظامج.ا.ا،چنداندرهایمتنوعآنظرفیت

کاربردئیازتحقیقاتانجامشدهدرجهتتبیینمساست؛بسیار لهکارآمدیایننظامیااساساً

برنتابیده را سیستمی اندرویکرد 7919)الریجانی، :36 ذوعلم، 7932؛ برخی771: بر تنها یا )

(یاصرفاًبهتوضیحعناصر7934:551)نبوی،اندگیریمتمرکزشدهفرایندهاینظامهمانندتصمیم

همانند-رفتاریاکارکردبرخیعناصرنظام،کارگزار،هایساختاردیهمانندبیانویژگیکارآم

-رهبری  7939)کالنتری،اندپرداختهکارآمدیج.ا.اموضوعبه :417 قیصری، 7934؛ :792.)
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اززاویهبرخیپژوهش ؛7939:39)اخوانکاظمی،هایدینیآموزهرینظخاص،یاهانیزصرفاً

؛7933:721)قاسمی،ایاهللخامنههایامامخمینیوآیت(یادیدگاه7934:932زدی،مصباحی

،(7935:1)موسویوواعظی،(یاباتمرکزبربرخیابعادنظریهسیستمی7937:727رضوانی،

ند.اکردهبررسیاینموضوعرا

دستاوردها،روازاین از استفاده ضمن که جامع و علمی مدلی باانتخاب معاصر علمی ی

گوینیازهایجامعهاسالمیایرانهمخوانیداشتهوپاسخوهاونیازهایکنونینظامج.ا.اارزش

رادرکانونتوجهخودقرارپرسشمدیریتیکشورمانباشد،هدفپژوهشحاضراستواین

چهاهمیتوکاربردرهیافتسیستمیجامعنگردهدکه:می امتیازاتیدرکارآمدینظامج.ا.ا،

هاینظامسیاسی،سازیوکنشدکهدرنظامشومیدارد؟درپاسخ،اینفرضیهتحلیلوارزیابی

به پیوستهمجموعه مختلفهم عوامل و اجزاء از ساختار،همچون،ای معرفتی، مبانی و ایده

رورند.ازاینتحققاهدافنظامسیاسیمؤثدخیلبودهودر،هایپیرامونیرفتارونظام،کارگزار

بههمهعواملوازمنظررهیافتسیستمیجامع» نگر،تحققکارآمدینیازمندرویکردیجامع

هایاینرویکردفرایندهایداخلیومحیطینظامسیاسیاستوتوجهنظریوعملیبهظرفیت

در«.نمایدکارآمدینظامسیاسیجمهوریاسالمیایراننقشیممتازایفامییدرتحلیلوارتقا

توجهبهنوبودنرهیافتسیستمیجامعاینراستا نگردرتحلیلابعادمختلفپژوهشحاضربا

چیستیاینرهیافتوشاخص تبیینماهیتو به ابتدا ج.ا.ا، وهایآنکارآمدینظام پرداخته

ازاتآنسپسمطابقمدلعلمیانتخابشدهابعادمختلفکارآمدیدرنظامج.ا.ا،بررسیوامتی

نظریه همچنینالزاماتکاربردیآندرتحققکارآمدیشونهایرقیببیانمیدرمقایسهبا د.

شناسی.ازمنظرروششوندمینظامج.ا.ا،ووصولبهحیاتطیبهدرمراحلمختلفواکاویدقیق

یهوتحلیلنیزدراینتحقیقبرآنیمتاباگردآوریاطالعاتازنوعتحقیقاتاسنادیوشیوهتجز

سازیتحلیلیوبااتخاذروشسیستمی،تکمیلوبومیها،ازنوعتحقیقاتاسنادیوتوصیفیداده

بپردازیم.گر،بهتبیینکارآمدینظامج.ا.انعنوانرهیافتسیستمیجامعباآن



 مباني نظري

 نظام سياسي -الف
عمیقپیوندینظام،ماهیتباواستمربوطسیاسینظامعملکردنحوهبهسیاسیکارآمدی

اساسبرراآنعملکردنحوهوسیاسینظامصحیحشناخت،آغازینگامدرواقعیتاین.دارد



 (22)پیاپی79تابستان،52شماره،هفتمسالهایراهبردیسیاست،شپژوهفصلنامه 222
 

آنفعالیتنحوهوسیاسینظامماهیتبررسیبهابتدااساس،اینبر.کندیماقتضاعلمی،روشی

.دشومیدادهتوضیحسیاسیکارآمدیابعادسپسوپرداخته


 م سياسيماهيت نظا
ایازعناصرباکارویژهمخصوصبهخوداستکهدرهموابستهاشارهبهمجموعهبه7واژهنظام

باتحققاهدافو مجموعه مشارکتدارندکارکرد هم 7939)توکلی، سیاسی43: نظام نیز5(.

ودراهایخهمپیوستهاستکهتوسطکارگزاران،کارویژههایازنهادهاوساختارهایبمجموعه

نمایدالمللیتعقیبمیانجامدادهوجامعهبهوسیلهآناهدافجمعیخودرادرسطحداخلیوبین

یعنی،هایاصلینظامسیاسیضمنبیانماهیتنظام،بهبخش،.(اینتعریف95-7913:46)بالندل،

هایهدرهمهنظامکنمایداشارهمی،المللیساختارها،کارگزاران،کارکردهاومحیطداخلیوبین

ند.هرچندمسائلیهمانندچراییتأسیسنظامودالیلتشکیلاینساختارها،شبکهاسیاسیمشترک

گیری،قلمرواقتداردولتونحوهکاربستآن،کیفیتمواجههمراتبقدرت،مرکزتصمیموسلسله

هایسیاسیرابهدنبالداردظامهایاساسینهایپیرامونی،تفاوتبابازخوردهاونوعارتباطبانظام

آشکار کارکردی، و ساختاری،کارگزاری زیربنایی، و ایدئولوژیکی چهارگانه وجوه در که

بهمی شناسیتوحیدیوحرکتدرفلسفهوجودینظامج.ا.ا،براساسمعرفت،عنواننمونهگردد.

هایوبدینخاطرتفاوتباشدچارچوباسالم،سعادتدنیویواخرویوتکاملحقیقیانسانمی

هایسیاسیداردهایاجراییباسایرنظامهاوروشزیادیدراهداف،ساختار،کارگزاران،کارویژه

7931سروی،)خواجه :13 صرف799و اینتفاوت(. از نظامنظر ماهیتسیستماتیکو ایوارهها،

عواملوارتباطاتدخیلوهمهعناصر،پیراموننگرهایسیاسی،اقتضایارائهتبیینیجامعوکلنظام

نظامکردنِبعدیبهمثابهمثلهنگریاتکهایجزئیدرتحققکارآمدیوارزیابیآنرادارد.تحلیل

تحققعینیوارزیابیآنوکهازتواناییالزمدرشناساندنماهیتواقعیکارآمدی،سیاسیاست

راستایوصولبدیناهداففراهمسازد.برخوردارنبودهوچهبساخودموانعیرادر


 نگر رهيافت سيستمي جامع -ب

هاینحوهتکوینوعملکردنظاموهایعلمیبرایتحلیلوتبیینماهیتکیازبهترینروشی

تحلیلسیستمی بزرگ9سیاسی، عنوان به جامعه اینروشعلمی، در دارایاست. ترینواحد
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راسیستم هم با استکه متعددی دارندهای متقابل نظامبطه شناسایی تفکیکو برای هایو

شود.زمانیکهالمللیازیکدیگرمرزهاییترسیممیسیاسی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگیوبین

،منظورکلیهمتغیرهاییشودبحثمیازیکنظامیاسیستمسیاسی،اقتصادی،اجتماعیوفرهنگی

اینحوزه از هرکدام به مرباستکه میوطمیها سیستم متغیرهایهر ساختارها،شوند. توانند

ارزش بازیگران، پاسخکارکردها، بروندادها، دروندادها، اهداف، هنجارها، بازخورانها، و ها

7913)چیلکوت،باشند سیستمی553: تحلیل در حوزه،(. سایر از سیاسی حیاتنظام های

ازنظرنحوهعملکردیوارتباطاتبامحیطداخلیشودتاامکانمطالعهدقیقآناجتماعیجدامی

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

واسطهساختارهایههارابهاوسپسآنهاوحمایتندازخواستاگیردکهعبارتهاییمیداده

پیامدهاو،درنهایتند؛کیوربهمحیطمنتقلمآصورتبازدهوتصمیماتالزاموبهکردهسیاسی

اینسیاست الزامآثار بهای پیچیدههآور فرایندهایاجتماعی سیاسیواسطه سیستم درون به ای

می بازخورد شماره )نمودار کل7شوند محیط، و بیناجزا وابستگیمتقابل ارتباطو گرایی،(.

درون فرایند، قانونداد،فردادوبرونهدفمندی، عقالنیت، سلسلهسایش، کارکرد، مندیونظم،

هایاینروشعلمیاست.مراتب،تفکیکوتمایز،ازجملهویژگی


 . با اضافات(562: 1731: سيستم سياسي )منبع: برگرفته از؛ چيلكوت، 1نمودار شماره 
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اقتصادیوهایپیرامونیسیستمسیاسیبهنظامفرهنگی،اجتماعی،منظا،مطابقنمودارفوق

نبی مرزبندی شوندیمالمللی مجموعه-7. فرهنگی؛ ارزشنظام باورها، از هنجارهایای و ها

؛اندمنسجمومرتبطباهمکهبرمبانیخاصمعرفتیاستواربودهودارایآثاروکارکردجمعی

وحفظنظاماجتماعی؛ساختارسازمانیونهادیاجتماعیکهکارکردشانایجادیکپارچگی-5

است جامعه سازنده عناصر هماهنگی و خانوادرینظ؛همبستگی نهاد ووه آموزشی نهادهای

نظاماقتصادی؛ساختسازمانیونهادیاقتصاد،شاملماهیتمالکیتوکنترلمنابع-9؛احزاب

می مصرف و توزیع تولید، کاالها و خدمات آن، طریق از بین-4؛شوندکه المللی؛نظام

کهبایکدیگردارایرفتارمتقابلبودهو المللیهاوبازیگرانبینسازمانوهاایازدولتمجموعه

)آقابخشیوافشاری،گذارندثیرمیأثیرپذیرفتهوتأبستگیبهشرایطونوعروابط،ازیکدیگرت

7939 نظام991: میان از ن(. از جایگاه باالترین در فرهنگی نظام فوق، چهارگانه ظرهای

ها،الگوهایبهاینمعناکهسایرنظام؛قراردارد،ازجملهنظامسیاسی،هاتأثیرگذاریبرسایرنظام

گیرندونظموترتیباتخودرابراساساطالعاتصادرشدهمیآنرفتاریوهنجاریخودرااز

کنند.ازسویاوتنظیممی

هایفرهنگی،اجتماعی،اقتصادیسایرنظامکنندهارتباطمتقابلنظامسیاسیباهمچنینترسیم

نظامسیاسیازیکوبین ها،ساختارها،گیریسودرتکوینماهیت،اهداف،جهتالمللیاست.

روش و حاکمان انتخاب درونمدل حتی مدیریتی خویشهای ومانند،دادهای تقاضاها

ایننظام،هاحمایت اتخاز تأثیرپذیرفتهوازسویدیگربا ها،اذتصمیماتواجرایسیاستها

نظام این بر تأثیرگذاری نمونهدرصدد عنوان به پیرامونیاست. جهت،های ها،گیریماهیتو

هایمدیریتینظامج.ا.ابرخواستهازنظامفرهنگی،اجتماعیوساختارها،شرایطحاکمانوروش

شریدرچارچوبعقالنیتدینیوسوازدستاوردهامثبتباقتصادیجامعهایراناستوازدیگر

بین اقتضائاتنظام این ترسیم در نیز میایقضاالمللی بربهره تاثیرگذاری سو دیگر از جوید.

حیاتچون،هایخویشدرراستایوصولبهآرمان،اعمازداخلیوخارجی،هایپیراموننظام

وتحققتمدنایران تعقیباهدافسیاستخارجییطیبه ازجملهکارویژهاسالمیو هایاین،

نظامسیاسیاست.

کارویژه بهینه انجام ارتباطاتفوق، پویاییافزونبر نقشمهمیدر سیاسینیز وهاینظام

داز:انهاعبارتاینکارویژه،هایسیاسیدارد.مطابقتحلیلسیستمیبالندگیوکارآمدینظام

تطبیقوتطابقبااینتوضیحکه:وتبدیل
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بندیوازطریقتلفیقمنافعباهمهاازطریقبیانمنافعصورتدرعملتبدیل،خواسته-الف

؛شونداجرایقانونوقضاوتمحققمیوادغامشدهوباسهکارکردوضعقانون

مقابل-ب در تا هماهنگنموده تحوالتمحیط، با را سیاسیخود نظام عملتطبیق، در

؛زمبرخوردارباشدپذیریالها،ازانعطافورودی

راستایتحقق-ج در خود، ساختنمحیطپیرامونبا همراه سیاسیبا نظام درعملتطابق،

المللیجلوگیریمیاهدافتالشنمودهوازایجادفاصلهبیننظامسیاسیوپیرامونداخلیوبین

(.731-7913:715زاده،)نقیبنماید

نظام باهمچنین ارتباط در سیاسی قابلیتهای از خود مختلفیمحیط کارکردهای و ها

برایتحققاهداففراهممی7برخوردارند؛ را امکانکشفمنابعالزم استخراجی: آورد. .5؛

افتخاراتوقدرتدر تفریحی، توزیعی:کهناظربهتوزیعکاالها،خدماتآموزشی،بهداشتی،

؛تارمردموبرقرارینظمونظارتاستمندکردنرف.تنظیمی:برایضابطه9؛سطحجامعهاست

.نمادینوسمبلیک:بانشرنمادهایارزشیواعتقادی،کسبحمایتازتصمیماتنظامسیاسی4

گویی:کهدرجهحساسیتنظامومهارتآندرارضایتقاضارانشان.پاسخ2؛کندراممکنمی

گوییبیشتریدرساالرتواناییپاسخدمجوامعمر،(.بهعنواننمونه22-7913:23)بدیع،دهدمی

بهتقاضاهادارند.برابردرجوامعتوتالیترپاسخگوییکمتری،،امادرمقابلدارندارضایتقاضاها

تا؛هایفوقدرتحققکارآمدیاهمیتباالییبرخورداراستهتوجهبهارتباطاتوکارویژ

وفیقنظامسیاسیبرایتولیدکاالهایسیاسیتواناییوتوسودمندی،آنجاکهبرخیاندیشمندان

 را نیازمردم کارآمدیسیاسی»مطلوبومورد کارآمدینظامسیاسیمی«  ,Almond)نامندیا

بدین392-42 :1978 سیستمسیاسیجهتتداوموبالندگیالزماستافزونبرتوجهبه،گونه(.

ازتواناییپاسخریگیهایپیرامونیدرتنظیمساختارهاوجهتسایرنظام گوییبههایخویش،

تعادل انطباقوسازگاری، معنویجامعه، تواننیازهایمادیو برایافزایشگرایی، هایبالقوه

انبساط و انقباض انعطاف، وظرفیت، سیاسی ارتباطات ترمیم، و تکثیر توان کنترل، پذیری،

برخوردارباشد.بر،شرسمیوقانونیاستقاللعملهرجزءدرایفاینق،جزءگراییسیستماتیک

وعواملرهیافتسیستمیجامع،ایناساس نگردرتبیینماهیتکارآمدیسیاسی،بههمهاجزا

تعامالتآندرمحیطداخلیوودخیلدرتکویننظامسیاسی فرایندهایعملکردیونحوه

کند.نمیحدودمپیرامونیتوجهداشتهوخودرابهبرخیابعادوفرایندهایآن
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 کارآمدي ابعاد  -ج

پیچیده و متعدد سیاسیدارایابعاد نیازمندتفکیکوکارآمدینظام هرکدام ایاستکه

.5؛شناسیآن.بیانماهیتکارآمدیومفهوم7نداز:ا(کهعبارت5)نمودارشمارههستندتوضیح

فرایندهایتحققآن9؛عواملموثربرکارآمدی چگونگیو ارزی4؛. . تفکیکابیکارآمدی.

میاناینوجوه،فقدانشناختوتحققصحیحکارآمدیدرمقامنظروعملرابهدنبالنکردن

خواهدداشت.



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



 کارآمدي شناسي مفهوم
:7911)جعفری،فایدهاستدرزبانفارسیبهمعنایتأثیر،سودمندی،کارآییو7کارآمدی

شدهمعنیلیاقتوقابلیتکفایت،نفوذ،تواناییتأثیر،اثربخشی،بهسیاسیاصطالحاتدرو(36

کارآمدیبهعنوانوجههعملکردینظامسیاسی،،(.درعلمسیاست7939:443)آقابخشی،است

موفقیت انجام کارویژهبا پیآمیز در سیاسی سیستم اهداف تحقق و وها )آلموند است وند

هاییراکهبیشترینمردمیانظامسیاسیآنگاهکارآییداردکهبتواندوظیفه»(و6-7937:2پاول،

متوقع آن از دهدحکومتشوندگان انجام «اند، علم،گونهبدین.(7916:541)ابوالحمد، در

شایستهوایفایبهینهسیاستکارآمدییاکارآییبیانگرتواناییادارهیککشورتوسطمدیران

.استمندیمردمهایدولتوکسبحداکثررضایتکارویژه
                                                                                                                                               
1 . Effectiveness/ Efficinency  



 222 نگر در کارآمدی نظام جمهوری اسالمي ايرانکاربست رهیافت سیستمي جامع
 

برخیتعاریفنیزافزونبرقابلیتنظامسیاسی،بهمبانیارزشی،ساختارهاورفتارهایآندر

هایاعتقادیمقبولکارآمدیحکومتباباورهاوارزشنیبوصولبهاهدافخویشاشارهو

درزمرهاستممکنگانهفوق(.وجوهسه7939:417)کالنتری،نمایدبرقرارمیشهروندانارتباط

هرحکومتیدرجهتنیلبهاهدافخویشباموانع،.همچنینشوندشمردهامکاناتنظامسیاسی

داخلیوخارجیمواجهبودهکهکارآمدیآندرگروفائقآمدنبراینموانعاست.باآلخرهبا

یتکههرنظامیاهداف،امکاناتوموانعخاصیداشتهکهدرشرایطگوناگونتوجهبهاینواقع

می کارآمدیتغییر سنجشکارآمدییموضوعیابد، مطلقیبرایتحققو معیار و نسبیبوده

.شودینمهایسیاسیتعییننظام

قالبرهیافتسیستمیجامعدریکجمع بندیدر کارآمدینظامکهرسدیمنظربهنگر،

بهای،ساختاری،کارگزاریورفتاریمبتنیبرعواملایدهسازیِتواناییآندرنظام»مسئلهاج.ا.اب

داخلیوپیرامونیهایکارویژهآمیزموفقیتوانجامصحیحبسیجمنابعدرجهتتشخیصمنظورِ

.استمرتبط«طیبهحکومتدرراستاینیلبهحیات



 عناصر و سازوکارهاي کارآمدي
هایمتفاوتیهایسیاسی،دیدگاهعناصروسازوکارهایدخیلدرکارآمدینظامباارتباطرد

برایکارآمدیوجوددارد«اهداف،امکاناتوموانع»:گانهعناصریسه،وجوددارد.ازمنظری

بندیبهدلیلکلیّت،درتبییندقیقوشفافعناصر(.بدیهیاستایندسته7939:591)فتحعلی،

نگاهیدقیق؛ارآمدیمبهمونارساستک ایوبینشی،اندیشه»عناصروسطوحچهارگانه،تراما

:7934)قیصری،دهدحکومتراکانونتوجهخویشقرارمی«ساختاری،کارگزاریورفتاری

مکهتابعیازیایفوسیعیازعناصرذکرشدهمواجه،باطمذکورهای(.درهرکدامازتبیین792

.جهتشناختمختصاتعناصرکارآمدیدرهرنظامسیاسینیزهستندهایسیاسینظامماهیت

تریناینمنابعاست.درادامهبهتحلیلمنابعمتعددیوجودداردکهقانوناساسیآنکشورمهم

پردازیم.مینگردرارتباطبانظامج.ا.اعواملچهارگانهکارآمدیازمنظررهیافتسیستمیجامع



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

نظام شوندکههاینظریتأسیسمیهایسیاسیبراساسبنیاناعتقادیمقبولآنجامعهاست.

ها،ایدئولوژیوفرهنگسیاسیآنجوامعدارد.تاآنجاکهتعبیرها،آرمانریشهدرباورها،ارزش
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:7913)چیلکوت،هاوتمایالتآمیختهاستها،ارزشالمللیباآرمانوبینتفسیرسیاستملیو

شناسیسیاسینقشمهمیدرمقبولیت،مشروعیت،(.بدیهیاستاینموضوعازمنظرجامعه15

حقانیتوتناسباینباورهاباواقعیاتوهاداردومیزانخردپذیریکارآمدیوتداومحکومت

میهس ایفا ناکارآمدی یا کارآمدی تحقق در مهم نقشی نیز نمایدتی 7913)مرتضوی، :1.)

.شوندیمدموکراسیدراینراستاارزیابیهایلیبرالفروپاشیاتحادجماهیرشورویوبحران

نظام،هایپیرامونیهایبنیادین،دراثرارتباطبانظامنگر،ایدهزمنظررهیافتسیستمیجامعا

بین شکلگرفتهوازکارکردهایمهمیدرنظامسیاسی،المللیواقتصادیفرهنگی،اجتماعی،

تعییناهدافوآرمان؛برخوردارند تدوینساختارهایحقوقیآن، ها،همانندتأسیسدولتو

تعییننقشریزی،رفتاروروشها،برنامهها،استراتژیگیریجهت هاوکارگزاران،هایاجرایی،

سجاموهمبستگیاجتماعی،تأثیربرامکاناتوموانع.ان

برباتوجهبهاهمیتوکاربردهایمتعدداندیشهبنیادیندرمشروعیتوکارآمدی،نظامج.ا.ا

ایرانهیپا مستحکماکثریتجامعه مذهباثنیبهاعتقاد و مبانیدیناسالم و اصول عشریو

بنیانگذاشتهشدهاست،کرامتانسانیوعدل،امامتتوحید،حاکمیتالهی،معاد،،اعتقادیآن

)قانوناساسی،اصلدوم(

مردمیحاکمیتالهیهمانند،اینقبیلمبانیاعتقادیوسایراصولبنیادینقانوناساسیج.ا.ا

،تعییناهدافووظایفداخلیوخارجینظام)قانوناساسی(،وششمپنجاهاصل،)قانوناساسی

اصلچهارم(،تعیینحقوقملتقانوناساسی،)نایقوانینبراساسموازیناسالمی(،ابتسوماصل

قانون22تا49)اصولهایاقتصادیگیری(،جهتودومچهلونوزدهمیهااصل،)قانوناساسی

گشاییوبنبامعضلزیناساسی(،عالوهبرمشروعیتبخشیبهساختارها،کارگزارانورفتارها

سازیوارتقایموقعیتنظامسیاسیگشایی،ظرفیتهایرقیب،افقدایدئولوژیشکنی،طربست

(.7934:791)قیصری،هایسیاسیمؤثرنددرکارآمدینظام

مَنعَمِلَوصولبهحیاتطیبهاستکهمنشأقرآنیدارد:،هایفوقگیریغایتقصوایجهت

فَلَنُ مُؤمِنٌ أُنثىوَهُوَ أَو مِنذَکَرٍ طَیِّبَةًصالِحًا حَیاةً ایازچنینجامعه؛7(31)سورهنحل،آیه«حیِیَنَّهُ

شناسی،برنامهنگرتوحیدیرادرکانونمعرفتبینیواقعوجهانشدهافکارغلطوبیگانهپاک

بهطیبهحیاتتبییندرایخامنهاهللآیت،راستاایندرآورد.ریزیومدیریتاجراییجامعهمی
                                                                                                                                               

اىحیات]حقیقى[بخشیمومسلمابهآنانبهترقطعااورابازندگىپاکیزه،.هرکسازمردیازنکارشایستهکندومؤمنباشد7
 .پاداشخواهیمداد،دادندازآنچهانجاممى
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فرمایدمیا.ا.جاصلیآرمانوهدفعنوان برایبشرکهچیزهاییاینهمهیعنیطیبهحیات»:

وعزتشاملکه«7934/16/52ای،خامنه)«دارداحتیاجآنهابهخودسعادتبرایخود،زیستیهب

اسالمیحکومتکهاستمعنویتواخالقیشکوفاییکناردراقتصادیوعلمیوملیاستقالل

(.2نمودار)استآنهتحققبهموظف

اندیشه،گونهبدین بر اتکا با سیاسی نظامنظام از حاصل بنیادین سیستم،های پیرامونی های

جهت اهدافو ساختارها، تعیین میگیریضمن اجرایی، روندهای و کارگزاران درها، تواند

پاسخ ظرفیت از عملی و نظری معضالت با برخوردامواجهه مستحدثه مسائل به وگویی ر

کارآمدیخودرااثباتنماید.

ساختارهایمناسب5 اسکلت:. اِعمالحاکمیت، چگونگیتوزیعنحوه بندینظامودولت،

وساماندهی(7933:54)یوسفی،قدرتوچینشارکانآنهمهبیانگرساختارحکومتاست

ریزیوبرایبرنامهایمنظموهدفمندوبرخوردارازابزارهایالزماینساختاربراساسهندسه

گوییبهنیازهایجامعهومتناسببامقتضیاتزمانومکان،نقشیبسیارمهمدرکارآمدیپاسخ

.کندهایسیاسیایفامینظام

هایمهمیهمانندتناسبوابتنایبراندیشهساختارهادارایویژگی،ازمنظرنظریهسیستمی

راستایتحققاهدافس طراحیدر انعطافبنیادین، پیشیستم، تفکیکپذیریو بینیتغییرات،

در،ازاینرو؛(7932:27)های،باشنداجزا،تقسیمکاروتعیینمحدودهفعالیتکارگزاران،می

ج.ا.انحوهتکوینوعملکردساختارهاوتوزیعقدرت،ناشیازمبانیحاکمیتدرایننوعنظام

اخداوندمتعالدانستهوحاکمیتملیدرطولآنقرارهارسیاسیاستکهمبدأومنشأحاکمیت

گیردمی اصل اساسی، عهدهوششمپنجاه)قانون بر را اسالمی جامعه ریاست اساسی، قانون .)

اینمقام،افزونبرخاستگاهالهیو؛(پنجموالیتامروامامتامتقرارداده)قانوناساسی،اصل

دکهنتیجهمنطقیحاکمیتخداوحقحاکمیتمردمبرباشدینی،منتخبغیرمستقیممردممی

(.537و7911:569)عمیدزنجانی،سرنوشتاجتماعیخویشاست

درونیآنها،نیازمندتفکیکیهمچنینسیستمسیاسیدرتنظیمروابطمیانساختارهاواجزا

گزاران،انجامامورباشد.تاضمنتعیینوظایفهرکدامازساختارهاوکاراجزاءوتقسیمکارمی

سیستمیبهصورتتخصصیانجامشدهونوعیکنترلساختاریقدرتدرجهتحفظسالمت

سیستم،(.درعینحال7939:915پناهی،)قاضیشریعتنظاموارتقایکارآمدیآنفراهمآید

درساختارحقوقیج.ا.اافزونبرتفکیکنیازمندتعادلنیزمی لذا هنامقوهقوهدیگریبباشد.
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تاتعادلسهقوهراحفظنماید(وهفتمپنجاه)قانوناساسی،اصللحاظشده،هوالیتفقی،لتعدی

(.درتعیینساختاراقتصادینیز،باتوجهبهمبانیدینی،اهدافنظامونیازهای7916:753)مدنی،

ونیوخصوصیاستوارتعاوسیستمیوتجارببشری،نظاماقتصادیج.ا.ابرپایهسهبخشدولتی

(.چهارموچهل)قانوناساسی،اصلشدهاست

میازمنظررهیافتسیستمیجامع تواناتقانوانعطافنگر،دوشرطمهمساختارکارآمدرا

شود.درنظامج.ا.ااتقانوسیستمدچارفروپاشیوبحرانمی،پذیریبرشمرد.درغیراینصورت

)قانوناساسی،مردمورهبریدینیاستواراستوتغییرناپذیراسالمثباتنظامسیاسیبرسهرکن

(وهفتمپنجاهاصل عینحال. بالندگینیازمند،در سیاسیجهتکارآمدیو سیستم که آنجا از

گوییبهمناسبدرجهتپاسخوتحوالتزمانهاست،سازوکارهایانطباقباشرایطمتغیرمحیطی

بینیشدهاست.رهبرمعظمانقالباسالمینیزدرقانوناساسیپیش711ایننیازسیستمی،دراصل

روزیاحساسبشودکهبه اگریک»دارند:نظامونوسازیآنبیانمیهخصوصموضوعهندس

ندارد؛نظامجمهوریاسالمیمی مطلوباست،هیچاشکالی جاینظامریاستیمثالًنظامپارلمانی

ای به تفاوتینمی نخطدیگرهندسیتوانداینخطهندسیرا اینقبیل.تبدیلکند؛ از «کندو

(کهالبتههرگونهتغییراتساختارینیازمندمطالعاتتخصصی،کارشناسانهو54/1/7931ای،منه)خا

نگری،درچارچوباصولواندیشهبنیادیننظامواهدافآن،آیندههااستفادهازتجاربسایرنظام

.استیساختارجدیدبادیگرساختارهایسیستمموجودافزایهماهنگیوهم

ازدیگرهاوساختارهایحکومتصالحدرموقعیتیوجودمدیرانذ:.کارگزارانشایسته9

تواندجایگزینهیچعنصرینمی»زیرا؛هایسیاسیاستعواملمهمدرتحققکارآمدینظام

بینبودنیانبودنرهبریالیق،مدیرگرددواینامردرهمهسطوحجاریا"شخصیت" ست.

:7919)الریجانی،«هایمملکتداریوجودداشتهباشدحتیاگربهتریننظام؛تفاوتبسیاراست

هاهایبنیادین،اهدافنظام،نوعجایگاهونقش(.شایستگیوصالحیتکارگزارنبااندیشه11

هایخود،الزماستازبهینهکارویژهدردرونساختارهامرتبطاستوهمهمدیرانجهتانجام

وهایمختلفمدیریتیهمانندمهارتمهارت تفهیمی، ادراکییا انسانی، تکنیکی، هایفنیو

خصوصیتومیزانهرکدامازاینمهارت(.هرچند7939:791)حقیقی،شناختیبرخوردارباشند

نانکهدرنظاماسالمی،ابعاداعتقادیوچ؛مراتبسازمانیداردهابستهبهنوعنظامسیاسیوسلسله

رفتاری دانشیو بینشی، اسالمنظیر، تدبیروکفایت،شناسیعدالتایمان، هادرمهارت،تقوا،

 برایناساسدرقانوناساسیج.ا.ا والیتامرو»پیشگفتهازجایگاهمهمیبرخورداراست.
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)قانوناساسی،است«هزمان،شجاع،مدیرومدبرامامتامّتبرعهدهفقیهعادلوباتقوا،آگاهب

جمهوربایدازمیانرجالمذهبیوسیاسیکهواجدشرایطیسئر»و(صدونهموپنجمیهالاص

االصل،تابعایران،مدیرومدبر،دارایحسنسابقهوامانتوتقوا،زیرباشندانتخابگردد:ایرانی

مبانیجمهوریاسال به معتقد و مذهبرسمیکشورمؤمن و ایران اصل«می اساسی، )قانون

مجتهدعادلوآگاهبهامورقضائیومدیرو»ورئیسقوهقضائیهنیزالزماست(صدوپانزدهم

(.سایرکارگزاراننیزالزماستحدنصابیازوهفتمصدوپنجاه)قانوناساسی،اصلباشد«مدبر

دداشتهباشند.هایفوقرابستهبهجایگاهونقشخومهارت

هایبنیادیننظام،هاییافزونبراقتضایاندیشه،ضرورتواجدیتچنینصالحیتدگاهیدنیااز

هایفعالیتوتالشدرکنارتخصص،انگیزهبودنتعهدواجدهاواهدافآنوضرورتکارویژه

سازوکارهاینظارتهایسیستمی،مضاعفنمودهودرکنارکارگزارانراجهتانجامبهینهکارویژه

آورد.بیرونی،موجباتنظارتدرونیوسالمتبیشترسیستمسیاسیرافراهممی

.رفتارمناسب:منظورازرفتار،اقداموعملنظامسیاسیدرتحققعینیاهدافخوددرمحیط4

هرآنچهدربابکارآمدی»داخلیوخارجیاست.اهمیتاینعاملدرکارآمدیتاآنجاستکه

میح معقولکومت عمل ماهیت به باید شودگوییم، مربوط صالح[ عمل و درست کار «]یا

تشکیلدادهومبنایقضاوتعینی،(ودرحقیقت7919:21)الریجانی، ترینسطحکارآمدیرا

ای،شهروندانپیرامونکارآمدییاناکارآمدییکنظامسیاسیاست.اگرحکومتیدرابعاداندیشه

 و صحیح،ساختاری اجرای با را ادعا این باید است، کارآمدی و کمال مدعی کارگزاری

مدبرانهوقاطعانهبرنامه اهدافخوداثباتکارشناسانه، کارآمدکندهایشدرجهتوصولبه تا

تلقیشود.

نگر،نظاماسالمیزمانیدرتحققحیاتطیبهکارآمداستکهرهیافتسیستمیجامعزاویهاز

علیوفعلیبهصورتتوأمانبرخوردارباشد؛یعنیکارگزارانآنافزونبرواجدیتازحُسنفا

شناسیوشناسی،هدفشناسیووظیفهیعنیزمان،ایمان،اخالصعلموتخصصوفقهسیاسی

هاواحکاماسالمیباشد.دراینصورتخداوندوعدهشناسی،رفتارآنهانیزمطابقباارزشجهت

(کهبانورهدایت،مغفرت،رزقکریم،پاداشدائمی،اصالحامورودور22ر،آیه)سورهنوداده

بهنتیجهمطلوبوسرمنزلکردنخسارت یاریواعمالآنهارا ها،کاگزارانمؤمنوصالحرا

یعنیکارآمدیبهنظاماسالمیوکارگزارانآنعطافرماید؛مقصودواهدافتعیینشدهبرسانند

(.36-7934:33)نبوی،
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ای،ساختاریدرکنارابعادایده،ایبرایتحققعینیکارآمدیج.ا.ااهمیتویژه،برایناساس

کارآمدینظاماسالمیرامتوقفبرتحققعینیهمهابعادگذارج.ا.اداشتهوبنیان،وکارگزاریآن

هعملیتمامیفقهدرتمامیحکومتدرنظرمجتهدواقعیفلسف»دانددینمبیناسالموفقهامامیهمی

زوایایزندگیبشریتاست،حکومتنشاندهندهجنبهعملیفقهدربرخوردباتمامیمعضالت

گوراجتماعیوسیاسیونظامیوفرهنگیاست.فقه،تئوریواقعیوکاملادارهانسانازگهوارهتا

رادرعملفردوجامعهخواهیماصولمحکمفقهاست.هدفاساسیایناستکهماچگونهمی

،روازاین؛(7913:533،خمینیموسوی)«پیادهکنیموبتوانیمبرایمعضالتجوابداشتهباشیم

به؛دکنهایعملیاتیاهدافخویشرادرموردهراصلیانهاد،بیانمیقانوناساسیج.ا.امکانیسم

مستمرجراییآنرانیزازطریقاجتهادعنواننمونهپسازبیاناصولاعتقادینظام،راهکارهایا

استفاده و،قسطوعدلپذیریوسلطهگریبشری،سلطهپیشرفتهوتجاربوفنونازعلومفقها،

)قانوناساسی،اصلداردملیبیانمیوهمبستگیوفرهنگیواجتماعیواقتصادیسیاسیاستقالل

ساالریدینوتثبیتآن،نهادینهارزشمندیهمانندارائهالگویمردم(ودرعملنیزنتایجعینیدوم

نمودنمشارکتسیاسیمردم،حفظتمامیتارضی،تأمینامنیتپایدار،توجهبهعدالتاجتماعیو

اسالمی،پیشرفت-زدایی،تالشبرایکسباستقاللوپیشرفتبراساسالگویایرانیمحرومیت

فنی و علمی تالشهای بخشبیبا تعامل و کارگزاران استوقفه داشته مختلفجامعه های

هایانقالباسالمیواهدافنظام،راهیجانبهآرمان(.هرچندتاحصولهمه7935:57)محمدی،

.استطوالنیدرپیش

هایبهکارآمدیدرحوزهرفتاربهمعنایکنشوواکنش،نگرزمنظررهیافتسیستمیجامعا

بخشکارشموقعو اهدافوناسانه بنیادین، اندیشه راستایاصولو هایمختلفحکومتدر

(.9)نموداراستتطبیقوتطابقوهاینظامسیاسیدرفرایندهایتبدیلهاوبرنامهکارویژه


 )منبع: تهيه شده توسط پژوهشگر( : رفتار کارآمد7نمودارش 
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 کارآمدي فرايند
باشدمیتطورحالدرپیوستههمهبهایپدیدهازایمجموعهمراحلوروندبیانگر7فراینداین

 7939)آقابخشی، پدیده242: از روندی با کارآمدی در عملکرد(. که مواجهیم مرتبط های

سیاسیامریاستمجموعیکارآمدیکنندهکارآمدیکلسیستماست.هاتأمینآمیزآنموفقیت

آنآغازینمرحلهوشودمراحلنظامحاصلمیکهازحاصلجمع)جبری(کارآمدیاجزاءو

وترینکوتاهکهمجموعهیکاجزایبینساختارترینمعقولوترینمنسجمایجاد»است؛سازینظام

(.7921:79نبوی،)«شودموجبراهدفسویبهمسیرترینسریع

الزموبودهمرتبطسیستماهدافوبنیادیناندیشهباکارآمددینیسازینظامدگاه،یدنیادر

باسازگاریوهماهنگیآن،ابعادوهستیازگرایانهواقعتفسیریهمچونهاییویژگیازاست

شخصیمصالحمیانتوازنایجادومعنویواخالقیمعیارهایبشری،نیازهایوغرایزاستعدادها،

7417صدر،)باشدبرخوردارهاانسانعمومیو :33 بهوصولجهتردنظامیچنینتحقق(.

تجارببامتناسبومعقولساختارهایوحیانی،اصیلهایآموزهازاستفادهبرافزونطیبه،حیات

در(ره)خمینیامامکهچنان.طلبدمیرامردمیپذیرشومکان،وزمانمقتضیاتبشری،مثبت

اساسی،قانونتدوینومردمیپذیرشباوکردطراحیراآناسالمیجمهورینظامقالب

.شدتثبیتویافتهرسمیتآنمدیریتیهایروشوارکانساختارها،

ارتباطدرسیستمعملکردهایومراحلبررسیبهمربوطکارآمدی،فرایندهایدردومگام

مناسبایهخروجیبهسیستمهایورودیتبدیلمرحلههمانند.استخویشپیرامونودرونبا

قضاوتواجراگذاری،سیاستبا راستایدرتطابقمرحلهومحیطیشرایطباتطبیقمرحله،

رعایتبهمنوطنیزسیستمیفرایندهایایندرکارآمدیحصول.پیرامونمحیطبرتأثیرگذاری

.است(رفتاریوکارگزاریساختاری،ای،اندیشه)چهارگانهعوامل

وپیشرفتهجوامعمدیریتیتجاربازفادهاستبافرایندیسطحدرسیستمکارآمدیبهنیزا.ا.جدر

ارائهسیستمیفرایندهایازاختصاصیالگوییواستشدهتوجهاسالمیهایآموزهچارچوبدر

عبارتنداساسیقانوناساسبرخاصصورتبهگذاریقانونفرایندمراحل،نمونهعنوانبه.نمایدمی

،)قانوناساسی هاشورایعالیاستانیادولتوسطتالیحهیانمایندگانسویازطرحارائه.7:از

وبررسی.5؛(صدودوموهفتادوچهارموهفتادوپنجمیهااصل،)اساسیمجلسبه(صدودوماصل

ازنگهبانشوراینظارت.9؛(کمیهفتادو،اصلاساسیقانون)اسالمیشورایمجلسدرتصویب
                                                                                                                                               
1.Process 
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تشخیصمجمع.4؛(نودوچهارم،اصلاساسینونقا)اساسیقانونواسالمیموازینباانطباقلحاظ

(.صدودوازدهم،اصلاساسیقانون)نگهبانشورایومجلساختالفصورتدرمصلحت

باسیستممختلفاجزایتعاملحاصلگذاریقانونمتمرکز،هاینظامبرخالففوقفراینددر

سیستمیرهیافتچارچوبدر.استاهمیتحائزنظامکارآمدیدرکهاستپیرامونیمحیطوهم

7:استامتیازاتیدارایمزبورفرایندنگر،جامع .5ورودی؛قسمتدرسیستمنیازهایبهتوجه.

9پیرامونی؛محیطجدیدنیازهایوشرایطبانظامانطباق وضعباپیرامونیمحیطبرتأثیرگذاری.

4قانون؛ ثباتنظاموصیانتاز2ساختارها؛سایرباتعاملدرهانقشتفکیکبهتوجه. .توجهبه

سیاستکلیصورتبهشناسی،آسیبمنظرازاصولبنیادینآنبانظارتشوراینگهبان.هرچند

ازهاسیاستگذاریبرخورداریعدم.أ:همانندبردمیرنجهاییکاستیازایراندرعمومیگذاری

(.7931:92قریب،)اجراییهایوهشیبهتوجهنبود.ج؛گوییکلی.بمناسب؛نظریهایپشتوانه

رهیافتازوانتمینیزخارجیوداخلیمحیطباارتباطدرا.ا.جنظامفرایندهایسایردرهمچنین

(.7935:63دهقانی،)بردبهرهعملکردهاارزیابیوتحلیلموثرعواملشناختبرایسیستمی


 ارزيابي کارآمدي
)الریجانی،هاتوانازدوطریقنظریهسیاسیمیهایجهتارزیابیوسنجشکارآمدینظام

بهرهجست.درادامهبهاختصاراندشدههاییکهدراینخصوصارائه(وشاخص7919:32-11

هایهاوکاستیکارآمدیداشتهوضمنبیانتفاوتپیرامونهایرایجتطبیقیمیانمدلبررسی

نگردرتبیینابعادمختلفکارآمدینظامجامعایننظریات،ترجیحاتکاربسترهیافتسیستمی

هایکارآمدیازمنظررهیافتمذکوردرجهتتحققج.ا.اوارزیابیآنارائهوسپسشاخص

.شدخواهدحیاتطیبهبهعنوانهدفنهایینظامج.ا.ابیان


 هاي کارآمدي نظريه
داند.اتنهاییواهدافمیمالککارآمدیرارسیدنبهتوفیق،کردیرونیا:.نظریهتوفیق7

اند.دستآمدهندوچگونهبهاهاینیلبهاهداف،کدامفارغازاینکهابزارهاوروش

عدمتعییناهدافنظام،مجازهمانند-هایمتعددیاستایننظریهدارایکاستی:نقدوبررسی

بن ایده به توجه فقدان اهداف، جهتنیلبه ابزاریدر روشو ودانستنهر نوعساختار یادین،

شیوهحکومت نظامکارگزار، ارتباطبا ارائهراهکارهایعلمی-هایپیرامونیداریونحوه ودر

ناتوان ایندرحالیاستکهدرباشدمیکارآمدی،تحققوارزیابیآن،درارتباطبانظامج.ا.ا .
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هایحیاتمیمتناسبباشاخصنگرضمنتأکیدبرتوفیقاتنهایینظاماسالرهیافتسیستمیجامع

هامطابقباایدهبنیادینوسواهدافوشاخص(چنیناشکاالتیوجودندارد؛ازیک2)نمودارطیبه

هایپیرامونیقابلشناساییوارزیابیاستوازدیگرسوایدهبنیادیندرنظامج.ا.ادرارتباطبانظام

باشد.هایپیرامونینیزمیروابطبانظامهایتقنینی،اجراییونحوهتبیینکنندهروش

رضایتمردمیاطبقهوقشرخاصیکهازاهمیتکهاستمعتقدهینظرنیا.نظریهرضایت:5

گیرد.مالکسنجشکارآمدیقرارمی،مثالًنخبگانیاخواص،وتأثیربرخوردارند

بررسی و دارد:نقد زیادی ایرادات نیز نظریه -این قبیل وشاخصنکردنِنتعییاز ها

هاومندی،تداخلوتضادِرضایتِگروهراهکارهایتحققرضایت،نحوهسنجشمیزانرضایت

رواینازاین-طبقاتمختلفجامعه،وسایراشکاالتیکهدربررسینظریهتوفیقبیانگردید

نگرسیستمیجامعامارهیافت.هایفراوانیمواجهاستتئورینیزدرمقامنظروعملباکاستی

رضایت تأمین پذیرشضرورت قدرت،ضمن صاحبان رضایت بر آن ترجیح و مردم مندی

نماید.هاوراهکارهایکسبآنرامتناسبباحیاتطیبهمعیّنمیشاخص

فهمعاملازوضعموجود،،بادرنظرگرفتنسهرکنمنظر،نزایا:.نظریهعملیکارآمدی9

توانبرایهرعملارادیمی،رادوبرنامهعملبرایرسیدنبهوضعمرادفهمعاملازوضعیتم

(.7919:27)الریجانی،نسبتبهارزیابیکارآمدیاقدامنمود

توفیقورضایتدرحوزهعملکردینظریهفوقبااینکهنسبتبهدودیدگاه:نقدوبررسی

هتجزیهوتحلیلسادهدربارهمراحلمنطقیتریبرخورداربودهوبهارائنظامسیاسی،ازنگاهدقیق

ارادیمی استیکاقدام نظریه دو اشکاالتآن سایر دچار همچنان عینحال در وپردازد،

زیرادرحقیقتسهرکنایننظریهالزمه.دهدمعیاریمعینبرایسنجشکارآمدینیزارائهنمی

تنهانظامسیاسینگر،نهسیستمیجامعتحققکارآمدیاست،نهمعیارسنجشآن.امادررهیافت

داخلیوپیرامونینظام ریزیعلمیوبسیجهمهبرنامهوبایدباشناختکارشناسانهوضعموجودِ

تعقیببخش ازکندهایسیستم،وضعیتمرادواهدافنظامرا بلکهالزماستدراینراستا ،

روش و کارگزاران مبساختارها، با مناسب رفتاری ارزشهای و نیزانی خویش بنیادین های

نقش کارویژاستفاده، و تحققهها راستای در وجهی بهترین به را مختلفسیستم روابط و ها

.نمایدهایحیاتطیبهترسیمشاخص

تکلیف4 نظریه حکومتبهقالب،نیادر:مداری. التزام و تعهد میزان با نظام کارآمدی

کنندگانبهتکالیفیکهازیکهرمقدارکهحکومتشودویتکالیفموردنظرجامعهسنجیدهم
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(.7919:59)الریجانی،اندبیشترعملکنند،کارآمدترتلقیمیشوندمنبعفرابشریگرفته

بریدرصورتابتنا-آنبهمنبعفرابشریینقدوبررسی:ایننظریهاگرچهباتوجهبهاتکا

اما؛دارایامتیازاتیاست-دارانیزهمضاعفدرحکومتوایجادانگ،هایاصیلوحیانیآموزه

هایمتعددیدرتحققوارزیابیکارآمدیمواجهاست.ازجملهیتدرعرصهنظروعملباکاس

 دیدگاهتکلیفدربارهاینکه درگرایی، و دارد وجود فقهی و عرفانی کالمی، مختلف های

ری،بههمهابعاددینواجتهاد،کارشناسی،تدبیر،هاییهمانندعرفانصوفیانهیافقهاخبابرداشت

مقتضیاتزمانومکاند برنامهعقالنیت، تعیینتکلیفتوجهنمیر شودوراهکارهایریزیو

اجراییآننیزچندانمشخصنیست روبرخیپژوهشگرانیکهدرکارآمدینظامج.ا.اازاین.

اندبانمودهبامحوریتانجامتکلیفراطراحیوتالشایترکیبیاند،نظریهسراغایننظریهرفته

(.در7932:757)ذوعلم،هارابرطرفکننداینقبیلکاستیهاتمسکبهنکاتمثبتسایرنظریه

حال ج.ا.ا،عین نظام کارآمدی زمینه در جلو به گامی تالشهرچند همچنان؛استاین اما

تصویریشفافازابعادوعناصرکارآمدیمبتنیبررویکردیانتزاعیباابهاماتمتعدداستو

دهد.هایآنارائهنمیهایمختلفنظامسیاسیوکارویژههایعینیدربخششاخص

عملیاتوگانهورودیمالککارآمدی،سنجشارکانسهدگاهیدنیااز:.نظریهسیستم2

ایننظریه در است. یکسیستم خروجیدر تحولو و قدرتتهیهکارآم،تغییر دیمبتنیبر

دهیخروجی،نحوهتعاملبامحیطداخلیوخارجیوحفظاستقرارورودی،چگونگیسازمان

.درایننظریه،بقایدرازمدتسازمانبهنوعیمبنایکارآمدیاستباشدمیدرتعادلسیستم

(.7919:27)الریجانی،

ایننظریهبرخالفنظریه یکردیعلمیوعینیبهماهیتنظامهایپیشین،رونقدوبررسی:

رودرازاین.(7933:52)عابدینی،هایآنداردسیاسی،ارکان،فرایندهایکارکردیوکارویژه

هایتحققوارزیابیکارآمدیازتواناییبیشتریبرخورداربودهوذهنرادرتفکیکشاخص

سیاسییاریمی 7934)نبوی،رساندکارآمدینظام در551: توجه،عینحال(. مورد چندان

نیستپژوهشگراندرتحلیلکارامدینظامج.ا.ا (.7932:771؛ذوعلم،7919:36)الریجانی،

برخیازاینایراداتگرفتهشدهعبارتنداز:

حفاظتدرمقابلتهدید؛.مبنایارزیابیکارآمدیبایدخروجیسیستمدرارتباطبااهداف7

)الریجانی،باشد،قانون،حفظنظام،مدیریتاقتصادیوتحکیمفرهنگیخارجی،برقرارینظمو

برخوردسیستمیوروندتحولو)تجمععامل((.همچنینعنصرارادهدریکسازمان7919:36
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(.7919:36)الریجانی،سازدرابامشکلمواجهمی

افتسیستمیجامعباتوجهبهتوضیحاتیکهدرخصوصکاربردرهی،درپاسخبهایرادفوق

هایبنیادینومعطوفثیرگذاریاندیشهأکارآمدینظامج.ا.ا،گذشت،ایننقصباتبارهنگردر

بههدفاصلینظام افزونبرمرتفعمی،یعنیتحققحیاتطیبه،بودنبودنهمهفرایندها شود.

نقصتجمععاملهمچناندرتئوریعملارادی این، 7919)الریجانی، نیز27: است؛مطرح(

فردومشکلحاکمیت هرصورتفعلسازماناستنه عملارادیپیرامونحکومتدر زیرا

ارادهواحد،همچنانباقیاست.

سازد.همچنینتبیین.پیچدگیوعناصرفراوانمحیطسیستمی،ارزیابیرابسیاردشوارمی5

به سادهخصوصمعیارهایکمیاینانتظانتظاراتبرایخروجیسیستمو کار اینیستارات،

(.7932:771)ذوعلم،

درارتباطباایراددومنیزصرفوجودعناصرفراوانمحیطی،نبایدباعثنادیدهگرفتنتأثیر

داد حالتانتزاعی نظریه به واقعیات، گرفتن نادیده با و شده کارآمدی در عناصر بلکه؛این

یافتدقیقوآزمودهسیستمی،بهواقعیاتپیرامونیتوانبااستفادهازنظریاتعلمیهمانندرهمی

 بررسی را هرکدام کارکرد نقشو و توجه انتظاراتجامعهکردمحیط به دستیابی همچنین .

هایبنیادین،اصولقانونپذیراستوباراهکارهاییهماننداندیشهپیرامونخروجیسیستمامکان

سیاست کالنگذاریاساسی، پیمایشوهای میهای باملی و استخراج را انتظارات این توان

مدل تبیین آماری علمی میکردهای نظر به نگرشی. سیستمی، نظریه از فوق تعریف رسد

گرایانهوغیربومیازایننظریهدرمباحثکارآمدیاست.تقلیل

لنگرمحورتبیینِهمهابعادکارآمدیاستوتعامدرپژوهشحاضر،رهیافتسیستمیجامع

داند.همهعواملداخلیوپیرامونیمنتجبهکارآمدینظامسیاسیرامبنایارزیابیکارآمدیمی

هایآنراازطریقتبییندقیقعواملسازینظریهسیستمی،کاستیتوانبابومیمی،ازاینمنظر

ارجیوچهارگانهمؤثربرکارآمدیوفرایندهایعملکردیسیستمدرتعاملبامحیطداخلیوخ

شمارآنبهرهجستوبهوازامتیازاتبینمودبرطرف،معطوفنمودنهمهکارکردهابهاهداف

رهیافتباتوجهبهاینبدینگونهکرد.وعملیکمکینظرجهتارتقایکارآمدیج.ا.ااز

هانظریههایمختلفیدرمقایسهباسایرواجدیتعواملچهارگانهکارآمدیازامتیازاتوتوانایی

(.4)جدولشمارهباشدمیبرخوردار
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 : مقايسه نظريات کارآمدي4جدول ش 

 رفتار کارگزار ساختار ايده بنيادين نظريه/کارآمدي

 )کم(دارد ندارد ندارد ندارد توفیق

 )کم(دارد ندارد ندارد ندارد رضایت

 )متوسط(دارد ندارد ندارد ندارد عملارادی

 )کم(دارد )کم(دارد )کم(دارد )متوسط(دارد تکلیف

 )متوسط(دارد ندارد دارد)متوسط( ندارد سیستمی

 دارد)زیاد( دارد)زیاد( دارد)زیاد( دارد)زیاد( نگرسیستمیجامع

)منبع: تهيه شده توسط پژوهشگر(


اما؛ایخاصازکارآمدیتوجهدارندبهجنبهرایجیهاههرکدامازنظریمطابقجدولباال،

کارآمدیمسألههاینگرازقابلیتپوششدادنبههمهنکاتمثبتنظریهرهیافتسیستمیجامع

همانندتوجهبهتوفیقدردستیابی؛هامنحصرشودکدامازآنبدوناینکهدرهیچاست،برخوردار

)حیاتطیبه(،تأمینرضایتمردمدرقسمتخروجیسیستم،تکیهبرشناختبهاهدافسیستم

برنامهص و مقاصدآن و سیستم وضعیت تصمیمحیح و کارشناسانه درریزی معقول، سازی

گراییکیدبرتکلیفأهایالهیومصالحجامعهاسالمی،وباالخرهتهاوارزشچارچوبآموزه

توجهاست.مدریزیواجرادرهمهمراحلوفرایندهاینظامسیاسیالهیدرشناختوبرنامه

درارزیابیکارآمدینظامنگر،یکیدیگرازکاربردهایرهیافتسیستمیجامع،برایناساس

مقاصدوسایرعواملموثربرکارآمدیوتوانباتوجهبهماهیتنظامج.ا.امبانیاستکهمیج.ا.ا

ایفای»کرد:گونهتعریفاین،نگرآن،معیارکارآمدیایننظامراازمنظررهیافتسیستمیجامع

هاینظامحکومتیدرتدارکعواملبنیادین،ساختاری،کارگزاریورفتاریدرنهکارویژهبهی

درراستایتطبیقوتطابقوگانهتبدیلمحیطداخلیوپیرامونیوکاربستآنهادرمراحلسه

.«وصولبهحیاتطیبه



 هاي کارآمدي ج.ا.ا شاخص
نیا علمی، مدل و نظریه بر افزون کارآمدی شاخصارزیابی برخیزمند است. سازی

هایبنیادین،اهدافایمتناسبباایدههامشترکاستوپارههایکارآمدیدرهمهنظامشاخص

هادرباشد.چگونگیتعییناینشاخصها،متفاوتمیهایجوامعونحوهعملکردینظاموآرمان
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شاخص به مراجعه بر افزون ج.ا.ا کنظام ارزیابی در مشترک نظامهای سیاسیارآمدی های

(Almond, 1978: 399براساسمحورهایمتعددی)،همانندمبانیاعتقادیوارزشینظاموجامعه

آرمان بیاناتامامورهبری،اسالمی، اصولقانوناساسیج.ا.ا، اهدافو هایانقالباسالمی،

برنامهسیاست نظام، چشمهایکالن سند و توسعه ارزشهای نگرشهاانداز، و عمومی هایی

هادرچارچوبرهیافتسیستمیاینشاخصچهارامکانپذیراست.درنمودارشماره،ایرانیان

درزمینه،هایکالننظاموسیاستاازمنظرتعالیماسالمیواهدافقانوناساسیج.ا.نگرجامع

.اندشدهیاتطیبه،ارائههایپیرامونیبهحعواملکارآمدینظامسیاسیدرارتباطباوصولنظام



 نگر معطوف به حيات طيبه هاي کارآمدي رهيافت سيستمي جامع ص: شاخ2نمودار

 )منبع: تهيه شده توسط پژوهشگر(
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حیاترب وصولبه هدفاساسیکارآمدیج.ا.ا فوق، مطابقاساسنمودار استکه طیبه

سیستمی یکجامعرهیافت از عناصنگر بودن فراهم نیازمند شاخصسو با کارآمدی هایر

محیطداخلینظاماسالمیاستوازدیگرسوایننظامدرارتباطبامحیطپیرامونیبهمعطوف

هایهایتحققحیاتطیبهدرهرکدامازایننظامهاییداردکهبیانگرشاخصخویش،کارویژه

هایعناصردرونخص.درحقیقتکارآمدینظامج.ا.اتابعیازمیزانتحققشااستچهارگانه

.شودیمیتلقهایپیرامونیسیستمیونظام

گیریوتالشها،پیامدهایمهمیدرجهتبدیهیاستتوجهجدیورعایتاینشاخص

کارویژه همهنظامسیاسیبرایعملبه توسعه ارتقاهایخویش، مندیسطحرضایتیجانبهو

پویا تداوم، افزایشمشروعیت، داشته، خواهدجامعه دنبال به را سیاسی نظام کارآمدی و یی

شاخص این تحقق همچنین کارویژهداشت. جهتاهدافو در باها ج.ا.ا، نظام بهتهای وجه

محدودیتبهره با منطقی و اصولی مواجهه و امکانات از بهینه وبرداری داخلی موانع و ها

شمیزانکارآمدیآننیزبالحاظاینکنندهکارآمدینظاماسالمیاستوسنجمینأالمللی،تبین

امکانشاخص ها شاخصاستپذیر با نظامنه مادیهای های یا یهاهینظرگرا دربارهدیگر

کارآمدی.



 نگررهيافت سيستمي جامع يليتحل يها تيمزد. 
از(7937:527)حقیقت،هاایکاستیرغمپارهرویکردسیستمیمطرحدرعلومسیاسیعلی

توانازامتیازاتوکاربردهایهامیوبارفعکاستیاستسازیبرخوردارمیلوبومیظرفیتتک

نگر،ازاماچرارهیافتسیستمیجامع؛منحصربهفردآندرتبیینابعادکارآمدیج.ا.ابهرهجست

کارآمدیج.ا.ادربارهمیاننظریاتفوق ، پاسخچراییاینموضوعرااستمؤثرتریننظریه ؟

انازابعادمختلفبررسینمود:تومی

هاجهتشناختعلمینظام.ازمنظرعلمسیاست:رویکردسیستمییکیازبهترینروش7

فعالیتآناست نحوه 7935)بشیریه،سیاسیو ادبیات.(31-67: کارآمدیدر مفهوم کاربرد

بایدمرهونادبیاتنظریه تریناهدافیکهدر(.مهم7913:29)قوام،سیستمیدانستسیاسیرا

می تحلیلسیستمیدنبال عبارترویکرد مدلاشوند ایجاد از: سیستمهایتعمیمند تهیهیافته ها،

هایها،تنظیمنظریهشناختیبرایتشریحکارکردورفتارعنصرسیستمروشیکدستگاهمنطقی

)حقیقت،وفرایندهایکنترلهاهایپویاییسیستمهاازجملهنظریهیافتهانواعمختلفسیستمتعمیم
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هایسیاسیاست،(.اینروشکهمحصولدیدکالنوجامعنسبتبهعملکردنظام7937:527

تحقیقمیدرکوتاه بههدفِ :7939)رضائیان،رساندترینراهوبابیشترینبازدهیپژوهشگررا

.داردراازهایامتنینگرنیزامع(.رهیافتسیستمیجا96

گراییاست؛بدینهایتحلیلسیستمی،کلیکیازویژگی:هایسیاسیظرماهیتنظام.ازن5

کلیت نمیهاینظاممعناکهاساساً بلکهبایدمندرا تجزیهشناخت، بهآنتوانبا را عنوانیکها

 تحلیل مبیّنکردسیستم آن، ساختاری و کارکردی وجوه و سیاسی نظام ماهیت بررسی .

عناصر،کارکردهاوارتباطاتدرنظامسیاسیاست.درحقیقتماهیتحکومتوایازمجموعه

از؛ایازمتغیرهایمرتبطباحیاتبشرارتباطداردمدیریتجامعه،موضوعیاستکهبامجموعه

هایپیرامونیساختارها،قوانین،فرآیندهاوسایرتصمیماتوکارکردهایحکومتونظام،رواین

هایمختلف،تنهانظریهسیستمیبهثیردارندوازمیاننظریهأتبطبودهودریکدیگرتممرهآن،به

کنندهکارآمدینظامسیاسیباشد.گروتحلیلتواندتبیینخوبیمی

نظام عرصههمچنین در سیاسی فعالیتهای به اقتصادی و سیاسی فرهنگی، مختلف های

گاهزیراهیچ»؛اساسیداردهایبرخیامتیازات،ایرادرغمها،علیندکهتفکیکاینعرصهامشغول

منفکومتمایزازهمدیگرردیابیوشناساییکردواقعچنینعرصهتواندرجهانِنمی «هاییرا

(.همچنینتوجهبهشرایطمحیطیدرکنارتفکیکمیانارکانمختلفنظام7931:973)پورعزت،

فراهمسیاسیوکارکردهایآن،امکانبررسی هایوذهنرادرتفکیکشاخصکردهجامعرا

.داردیهاتیمزنیچننگرنیزرساند.رهیافتسیستمیجامعکارآمدینظامسیاسییاریمی

موضوعمهمدربررسیماهیت،ساختاروعملکردنظامج.ا.ا:.ازمنظرمختصاتنظامج.ا.ا9

علی ایننظام، پارهایناستکه نظامایاشتراکاترغم سایر ایدههبا منظر از هایایسیاسی،

نظام ورفتارهاونوعتعاملبا ساختارها اهداف، منحصربهبنیادین، هایپیرامونی،ماهیتیکامالً

هاماهیت،عناصر،فرایندهاوارزیابیکارآمدیایننظامنیزباسایرنظام،خوددارد.برایناساس

؛طلبدادکارآمدیآننیزمدلیبومیومتناسببهخودرامیمتفاوتاستوتحققبررسیهمهابع

کارکردهای آن، کلی سطح است؛ بُعدی چند مفهوم کارآمدی زیرا امنیتی،رِینظی رفاهی،

مشترکاستاقتصادیوبهداشتیکهدرهمهنظام وستاماسطحخاصبیانگرکارکردها؛ها

 متفاوتکندکهدرنظامبیانمیضوابطهنجاریوارزشیحاکمبرنظامسیاسیرا مدلاندها .

شاخصرهیافتسیستمیجامع متناسببا ظرفیتبازنماییایندوسطحرا هاینظامج.ا.انگر،

خوبیداراست.به
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ازنظرماهیتکارآمدیسیاسی4 عوامل:. نظامسیاسی، ماهیتکارآمدیسیاسیمرتبطبا

نگر،افزونبرشناختنحوهتکوینوعملکردیجامعسازندهومؤثربرآناست.رهیافتسیستم

خطنظام اصالحمستمر ارزیابیو امکان آن، متغیرهایدخیلدر همه ومشیهایسیاسیو ها

خارجیفراهمتصمیمهایفرایند تغییراتمحیطداخلیو به توجه با را نظام عملکرد گیریو

و پاسخساخته و تطبیق راظرفیت سیاسی نظام بهدهدیمشیافزاگویی توجه با خصوصاً .

بخشچالش در انقالب، پساز ایران سیاسی و اجتماعی نظام که مختلفسیستمهایی ،های

نمادینوهمچنین تنظیمیو توزیعی، کارکردهایاستخراجی، قسمتخروجیو در خصوصاً

جامعه وکارکردهای استخدام حوزپذیری، سایر بیهارتباطاتو و داخلی آن،المللینهای با

جامع کاربستالگوییعلمیو با تنها استو سیستمونگرمواجه عملکرد متناسببا بومیو

هافائقآمد.توانبراینچالشمیسیاسی

هانگاهیکالنوجامعبههمهابعادکارآمدیداردوتنهانظریهسیستمی،برخالفسایرنظریه

نگریذهنیوالبتهنهکل؛شودایسیستممحدودنمیهلکردمرحلهازعمدریکجزءیافرایندو

هایکلینگریدراینمرحلهجنبهکشفقانونمندینگریدقیقوهندسی.کلتقریبیبلکهکل

:7936)زورق،هااستهایانظریهعمومیسیستمآنکشفقوانینسیستمراداردکهنقطهاوج

.شودیماکلسیستممطالعه(.همچنینعملکردهرجزءدررابطهب46

 اجزاافتیرهنیادگاهیداز مجموعه کارآمدی از است تابعی سیاسی نظام کارآمدی ی،

نظام  ایناساسهسیستمو بر ارزیابیکارآمدی،ایپیرامونیآن. تحققو تکعلیتیبه نگاه

مناسب.ازصحتیاکارکردکردمعطوفسیاسیصحیحنیست.نبایدکارآمدیرابهیکجزء

توانانتظارپیشرفتوتحققهمهاهدافراداشت.تحققحیاتطیبهنیازمندفراهمیکعاملنمی

ساختنوتعاملهمهعناصرداخلیوبیرونیدخیلدرکارآمدیج.ا.ااست.

ازمنظرمبانیدینینظام2 امامیهاستوفهمج.ا.ا:. نظامیمبتنیبردینمبیناسالموفقه

ن این نظامرمصحیح نگاهی نیازمند آن مناسب کاربرد و میافزار بدان سیستمی و باشدواره

همپیوستهههاییبمندازابواب،عناصروگزارهاینظام(؛زیرادینمجموعه7937:562)واسطی،

راستایهدفواحدیهستندواست در راستایسعادتکههمه در همانتحققحیاتطیبه

درکندکهتاست.اینهدفساختارارتباطیاجزاءوعناصرراتعیینمیدنیویواخرویبشری

بایکدیگروبامتغیرهایمحیطیپیرامونخودهستند.برایندارایروابطعمیق،اینچارچوب

بدونرهیافتافزارنظامج.ا.اآنبهعنواننرمهبهفهمصحیحدینوکارکردبهیندستیابی،اساس
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امکانندارد.نگرسیستمیجامع



 گيرينتيجه
گرایانهوجامعبهماهیت،عواملوفرایندهایداخلیوکارآمدیج.ا.ا،نیازمندرویکردیواقع

وضمناستفادهنگرنیزمبتنیبراینانگارهاستاست.رهیافتسیستمیجامعیسمحیطینظامسیا

فرایهاهازنظری کارآمدیوشاخصخارجیوداخلیپیرامونماهیتنظامسیاسی، هاییندها،

وکندهایبومیطراحیمیآن،مدلیعلمیباشاخص تادربردارندههمهابعادکارآمدیج.ا.ا

هایبنیادینایننظاموتحققحیاتطیبهبهعنوانمقصدعواملمؤثربرآندرچارچوباندیشه

 امتیازاتکاربسترهیافتسیستمیجاترینمهماصلیباشد. پیرامونکارآمدیمعنتایجو نگر

نداز:انظامج.ا.اعبارت

کارآمدینظامج.ا.انیازمندتوجهتوأمانبهماهیتنظامبارابطهدرپردازی.هرگونهنظریه7

سوومختصاتنظامج.ا.ا،ازسویسیاسی،نحوهکارکرد،تعامالتدرونیومحیطیآنازیک

سطحیلوممدیریتینیز،جهتمدلسازیبومیوارتقادیگراست.استفادهازنظریاتتوسعهوع

کارآمدیج.ا.ا،راهگشاست.

بهتبیینعلمیفرایندهایکارآمدیج.ا.ا،درسطوحداخلیونگر.رهیافتسیستمیجامع5

.کندهایبومیدرهرسطحترسیممیپیرامونیونحوهتعامالتآنانپرداختهوشاخص

هایملینخبگانسیاسیوعلمیکشوردرراستایتبییناسترتژی.ضرورتاجماعتئوریک9

شاخص و بنیادین مبانی چارچوب وارداتیدر الگوهای هرگونه از پرهیز و طیبه حیات های

نگرش و کشور سیاسی و اجتماعی اقتصادی، فرهنگی، شرایط با وغیرمتناسب جزئی های

هایدینی.پردازیایدراستنباطونظریهجزیره

حلقه4 ایجاد مراکز. و حوزوی دانشگاهی، سیاسی، نخبگان میان تعامل و ارتباطی های

نیازهایبارابطهدرهایبومیپردازیپژوهشیدرجهتنظریه متناسببا کارآمدینظامج.ا.ا،

سیستمسیاسیوجامعهایران.

استقالل،2 آزادی، همانند، سیاسی حوزه در کاربردی اصطالحات معنایابی عدالت،.

سازیبانگاهیجامعبههمهعناصروعوامل،درچارچوباندیشهساالری،توسعهوتمدنمردم

بنیادینودراهنیلبهحیاتطیبه.

تطبیقووگانهتبدیل.توجهبهالزاماتبینشی،دانشی،ساختاریورفتاری،درمراحلسه6
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سطحکارآمدیج.ا.ا.یتطابق،درجهتارتقا

ضر1 راستایبهره. سیاسیدر بیشترینظرفیتورتتعاملنظام منابعمحیطبرداریاز و ها

پتانسیل و بینپیرامونی و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، تأثیهای و بارالمللی مثبت گذاری

هایحیاتطیبه.ها،درراستایدستیابیبهشاخصراهکارهایمناسببرایننظام

سه3 قوای استقالل تأمین فرایندهای. در درونی انسجام و هماهنگی تعامل، عین در گانه

تصمیم نوسانومنازعهدر هرگونه قانونسیستمیوپرهیزاز قضاوتوگیری، و اجرا گذاری،

اتخاذراهبردهامتناسبباحیاتطیبهومنافعملی.

گزینش3 انتخابات، رعایتضوابطبینشیومهارتیدقیقدر کار. واستخدام بر،گزارانها

هایغیرمتناسبباامکاناتکشور.ساالریوپرهیزکارگزارانازهرگونهوعدهاساسشایسته

وشفاف71 ارائهتصویریسیستمیازکارآمدیج.ا.ا سازیوتدوینسازیعرصهتصمیم.

وتاکتیکاستراتژی نظامیضرورهایها درعملکرد شناساییواصالحعواملمخلّ کنار در ،

هایناشیمنظورفائقآمدنبرموانعناکارآمدیوبحران.ادرهرمرحلهازعملکردسیستم،بهج.ا

المللی.ازآندرعرصهداخلیوبین

ارتقا77 ارائهنگرشیجامعبههمهعواملوفرایندهایدخیلدری. قدرتتحلیلجامعهبا

گاهتکعلیتیوجزءنگر.سازیناشایست،نکارآمدیسیاسیوپرهیزازهرگونهقهرمان

جامع75 رهیافتسیستمی منظر از کارآمدی. از است تابعی سیاسی نظام کارآمدی نگر،

گرایانهوجامعبههایپیرامونیآن.اینرهیافتبارویکردیواقعممجموعهعناصرسیستمونظا

ایده عناصر نظاهمه و داخلی فرایندهای و رفتاری کارگزاری، ساختاری، فرهنگی،مای، های

گویهمههایبومیپاسخسازیالمللیپیراموننظامسیاسیوباشاخصاجتماعی،اقتصادیوبین

.کاربستنظریوعملیاینرهیافت،باتوجهبههمهاینمتغیرها،استابعادکارآمدینظامج.ا.ا

وتحنقشیممتازدرمفهوم وارزیابیکارآمدیایننظام فرایندها به"حیاتطیبه"ققشناسی،

.دکنعنوانمقصداصلیانقالباسالمی،ایفامی
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 منابع

 فارسي -الف
قرآنکریم.-
قانوناساسیجمهوریاسالمیایران.-
،تهران:توس.مبانیسیاست(،7916ابوالحمد،عبدالحمید،)-
اخوانکاظمی،- 7939)بهرام، سیاسیاسالم(، درآمدیبرکارآمدینظام دانشو، تهران:

اندیشهمعاصر.
تهران:انتشاراتچاپار.فرهنگعلومسیاسی،(،7939آقابخشی،علی،افشاری،مینو،)-
اهللفوالدوند،تهران:خوارزمی.،ترجمهعزتانقالب(،7911آرنت،هانا،)-
،تهران:قومس.،ترجمهاحمدنقیبتوسعهسیاسی(،7913)بدیع،برتران،-
،تهران:نشرنگاهمعاصر.آموزشدانشسیاسی(،7935یریه،حسین،)بش-
- ( ژان، 7913بالندل، مرشدیایحکومتمقایسه(، علی ترجمه اسناد، مرکز تهران: زاده،

انقالباسالمی.
،تهران:سمت.مبانیدانشادارهدولتوحکومت(،7931اصغر،)پورعزت،علی-
،قم:انتشاراتزمزمهدایت.اصولومبانیمدیریت(،7939توکلی،عبداهلل،)-
،قم:دانشگاهمفید.شناسیعلومسیاسیروش(،7937حقیقت،سیدصادق،)-
،تهران:نشرترمه.مدیریترفتارسازمانی(،7939حقیقی،محمدعلیودیگران،)-
- )خامنه علی، سید 7939ای، حضرترآثانشروحفظدفتررسانیاطالعپایگاه(،
ایخامنهسیدعلیالعظمیاهللآیت ،http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3250،
97/16/7939. 

- ___________،(7931 حضرتآثارنشروحفظدفتررسانیاطالعپایگاه(،
ایخامنهسیدعلیالعظمیاهللآیت ،http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17597،
 .52/6/7934و54/1/7931

- )خواجه 7931سروی،غالمرضا، تهران:سیاستوحکومتدرجمهوریاسالمیایران(، ،
)ع(.انتشاراتدانشگاهامامصادق

،تهران:تنویر.فرهنگنشرنو(،7911جعفری،محمدرضا،)-
- ( رونالد، 7913چیلکوت، بزرگیایهایسیاستمقایسهنظریه(، وحید ترجمه ، علیرضاو

طیب،تهران:خدماتفرهنگیرسا.
:تهران،ایراناسالمیجمهوریخارجیسیاست،(7935)جالل،سیدفیروزآبادی،دهقانی-
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.سمتانتشارات
،تهران:پژوهشگاهفرهنگواندیشهتجربهکارآمدیحکومتوالیی(،7932ذوعلم،علی،)-

اسالمی.
،تهران:انتشاراتسمت.یلوطراحیسیستمتجزیهوتحل(،7939رضائیان،علی،)-
-( ،«هایکارآمدیدولتدراندیشهامامخمینیاصولوشاخصه»(،7937رضوانی،محسن،

.73فصلنامهعلومسیاسی،دانشگاهباقرالعلوم)ع(،پاییز،شماره
- ( محمدحسن، 7936زورق، مبانیوروش(، تهران7جها(،ارتباطاتوآگاهی)مفاهیم، ،:

انتشاراتدانشکدهصداوسیما.
.االیرانیدارالکتاب:تهران،االسالمیهالمدرسه،(ق7417)باقر،محمدسیدصدر،-
هایکارآمدیوکارآیینظامجمهوریاسالمیبررسیشاخص(،7933عابدینی،آرش،)-

می.هایمجلسشورایاسال،تهران:مرکزپژوهشایراندراندیشهامامخمینی)ره(
،تهران:امیرکبیر.7،جفقهسیاسی(،7911عمیدزنجانی،عباسعلی،)-
انتشاراتمؤسسهآموزشیوپژوهشیمبانیاندیشهاسالمی(،7939فتحعلی،محمود،)- ،قم:

)ره(.امامخمینی
- فرج ایرانشاخصه»(،7933)اهلل،قاسمی، ومکانیسمکارآمدینظامج.ا.ا اماها ازمنظر مها

.55،پاییز،شمارهفصلنامهمطالعاتانقالباسالمیخمینی،
،تهران:قومس.هایتوسعهسیاسیچالش(،7913قوام،عبدالعلی،)-
- تهران:نشرحقوقاساسیونهادهایسیاسی(،7939پناهی،سیدابوالفضل،)قاضیشریعت ،
میزان.
جمهوریعمومیگذاریسیاستدرعقلانواعکارکردهایبررسی،(7931)حسین،قریب،-

.فرهنگیمطالعاتوانسانیعلومپژوهشگاه:تهران،ایراناسالمی
کارآمدینظامجمهوریاسالمیایران؛مدلی»(،7934قربانی،مصطفی،)وقیصری،نوراهلل-

«برایسنجشوارزیابی سالیازدهم،پاییزوزمستان،پژوهشیدانشسیاسی،فصلنامهعلمیدو،
.55شماره
،«مدینظامسیاسیمبتنیبرنظریهوالیتفقیهوابزارهایآنآکار»(،7939کالنتری،ابراهیم،)-

.9،شماره44،پاییز،دورهفصلنامهسیاست
- ( جواد، محمد 7919الریجانی، کارآمدی(، مشروعیتو در مباحثی تهران:حکومت؛ ،

سروش.
- ( منوچهر، منطقهدستاورده(،7935محمدی، ای،ایکالنانقالباسالمیدرسطوحملی،
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،قم:معارف.جهانیوتاریخی
،تهران:پایدار.کلیاتحقوقاساسی(،7916الدین،)مدنی،جالل-
- ( ضیاء، سید 7913مرتضوی، ایران»(، اسالمی جمهوی نظام «کارآمدی فصلنامه،
.74،سالچهارم،زمستانشمارهپژوهشیحکومتاسالمیعلمی
،ترینحکومت:کاوشیدرنظریهوالیتفقیههحکیمان(،7934)مصباحیزدی،محمدتقی،-
سسهآموزشیوپژوهشیامامخمینی.ؤقم:م
نگرشسیستمیومسئلهکارآمدینظام»(،7935)واعظی،احمد،وموسوی،سیدغالمرضا-

ظرفیت بر تأکید با ایران اسالمی والیتجمهوری نهاد فص«های سیاسی، علوم دانشگاهلنامه ،
.64باقرالعلوم)ع(،زمستان،شماره

 آثار نشر و تنظیم مؤسسة :تهران،57ج،امام صحیفه ،(7931)اهلل، سیدروح خمینی، موسوی-

(.ره)خمینی امام
شهریور،ومرداد،اندیشهکیهانمجله،«سازینظاموزمانفقه،»،(7921)عباس،سیدنبوی،-
.61شماره
-( سیدمرتضی، 7934نبوی، پژوهشگاههایکارآمدیجمهوریاسالمیوچالش(، تهران: ،

فرهنگواندیشهاسالمی.
،تهران:سمت.شناسیسیاسیدرآمدیبرجامعه(،7913نقیبزاده،احمد،)-
سسهمطالعاتراهبردیعلومؤ،مشهد:منگرشسیستمیبهدین(،7937واسطی،عبدالحمید،)-
فاسالم.ومعار
محمدی،تهران:،ترجمهاحمدگلدرآمدیانتقادیبرتحلیلسیاسی(،7932های،کالین،)-
نی.

،تهران:کانوناندیشهجوان.ساختارحکومتدراسالم(،7933یوسفی،حیاتاهلل،)-
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