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پژوهشی در کارآمدی نظام جمهوری اسالمی
تاريخ دريافت92/7/6 :

تاريخ تأييد92/7/22 :

احمد
سیدغالمرضا

واعظی

موسوی

یکی از دغدغههای اصلی و مورد توجه کشورهای در حاا توعا ه ،کارآمادی ظااا
در عا های اخیر میباشد .این مقاله ضمن مروری کوتاه بر مفهو کارآمدی ،به برشامرد
حساعیتهای آ بر اعاس اهداف ظاا جمهوری اعاالمی ککار شاده در وااظو اعاعای
می پردازد .این پژوهش به ظگرشعنجی ظخبگاظی اودا کرده اعت ،تا مدیرا ارشد ظاا بر
اعاس خروجیهای آ ظسبت به مهندعی مجدد عیستم ارتقاء یا ظوعازی ظااا جمهاوری
اعالمی ،از طریق تغییر یا تکمیل حلقههای مفقوده ،اودا الز را اظجا دهند.
جام ه آماری این پژوهش گرچه وعیع و گسترده ظیسات و شاامل جم ای از ظخبگاا
حوزوی و داظشگاهی اعت امّا ظتایج پژوهش ظشا میدهد که از میا عه حاوز راهباردی

پژوهشی در کارآمدی نظام جمهوری اسالمی

عیاعی اعت .بحث کارآمدی از چالشهای مهم توع ه و پیشرفت ظاا جمهوری اعاالمی

فرهنگ ،اوتصاد و عیاعت ،اولین حوز ظاکارآمدی از منار ظخبگا  ،حوز اوتصادی اعات
و کمترین اهداف تحقق یافتة واظو اعاعی مربوط به این حوزه میباشد .ظتایج ظارعانجی
ظخبگاظی حاکی از آ اعت که وض یت کارآمدی در حاوز عیاعات بهتار از دو حاوز
فرهنگ و اوتصاد اعت.

واژههای کلیدی :کارآمدی ،کارايی ،اثربخشی ،قانون اساسی ،نظام جمهوری اسالمی.
 دانشیار دانشگاه باقرالعلوم.
 عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم.
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نظام مقدس جمهوری اسالمی دارای مبانی دينی و تجربی کاامال جديادی ،ال اظاا
شکل و ماهيت سيستم حکومت دينی است .نظامی که به عنوان نخستين تجربه حکومت
اسالمی طی قرون اخير و تنها نسخه نظام سياسی مبتنی بار ویيات و رهباری فقياه ،در
دنيای متالطم امرولی است .اما آنچه اينک ضرورت دارد ،بررسی و ارليابی دساتاوردهای
نخستين تجربه حکومت دينی (پس ال قرنها دوری ال حاکميت دينی) و تبيين کارآمدی يا
ناکارآمدی آن است .بظث کارآمدی نظام جمهوی اسالمی يا ناکارآمدی آن ،يعنی بظث ال
کارآمدی يا ناکارآمدی حاکميت دينی .امروله با گذشت سی و پنج سال ال انقالب اسالمی،
کمتر کسی ترديدی در مشروعيت ايان نظاام داردا اماا هار حکاومتی در عرقاه تظقا
کارويژهها ،وظائف و اهداف خود با درجهای ال ناکارآمدی و يا دغدغه آن مواجه مایشاود.
چرا که ناکارآمدی يکی ال اساسیترين چااشهای توسعه و پيشرفت هار کشاور اسات ،و
هرگونه طراحی توسعه میبايستی جايگاه ويژهای برای ارتقاء کارآمدی در تماام جواناو و
عرقهها قائل باشد.
به عبارت ديگر هر سامانه مديريتی و هر سالمانی و ال همه مهمتر نهاد دوات ،عاالوه
بر مشروعيت اوايه بايد به دنبال مشروعيت ثانويه و يا همان کارآمدی باشدا تا بتواند دوام
حکومت را تضمين نمايد .مهم ترين مالک داوری مردم در کارآمادی ياا ناکارآمادی هار
نظامی عملکرد آن نظام است ،هر چند آن حکومت برخاسته ال مبانی دينی و مذهبی باشد.
قضاوت مردم بيش ال آنکه براساس مبانی نظری باشد ،بر اساس عملکرد استا هر نظامی
عملکرد مطلوبتری داشته باشد ،کارآمدتر به نظر میرسد .بنابراين دفاع ال ساختار سياسی
(که مبتنی بر يک انديشه نظری است) لمانی امکانپذير است که آن نظام در مقام عمال
کارايی و اثربخشی خود را به اثبات رسانده باشد.
ما در اين مقااه کارآمدی نظام جمهاوری اساالمی را در معارض قضااوت نخبگاانی
قراردادهايم ،تا ال اين رهگذر خروجیهای آن مورد استفاده مديران ارشد نظام جهت بهبود
سيستم در نظام مقدس جمهوری اسالمی قرار گيرد.
مفهوم کارآمدی

8

در تعريف واژة «کارآمدی» ابهامات ليادی بين مؤافين به چشم میخوردا برخی آن را
با واژه کارايی مترادف گرفتهاند و برخی با واژه اثربخشی يکسان پنداشتهاند .بارای نموناه
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کارآمدی به معنای استفاده مطلوب ال منابع توايد يا قابليت توانايی رسايدن باه اهاداف ال
پيش تعيين شده و مشخص تعريف شده است( .گلريز 676 :6881 ،و  )828ايان مؤااف
کارآمدی را هم به کارايی تعريف کرده و هم به اثر بخشی.
در بعضی ال فرهنگنامهها اقطالح کارآمدی باه مفهاوم ميا ان موفقيات در تظقا
هدفها و يا انجام مأموريت آمده اسات (معيني )266 :6871 ،،ياا بعضای بار قابليات و
توانايی رسيدن به هدفهای تعيين شده و مشخص تعريف کردهاناد( .آقابخشي:6879 ،،
)881

وای آنچه بنابر نظر مشهور دانشمندان رشتههای مرتبط با دانش مديريت مورد پذيرش
قرار گرفته است ،تعريف واژه کارآمدی به اثربخشی استا و در اين مقااه ماراد ال مفهاوم
کارآمدی همين معنای مشهور خواهد بود .در ادامه به تعريف مفاهيم کاارايی و اثربخشای
میپرداليم:

کارايی به معنای درست انجام دادن وظيفه است و باه رابطاه قاظيي باين ورودی و
خروجی اشاره دارد .برای مثال اگر ال نهاده معين باالده بيشاتری باه دسات آياد ،کاارايی
اف ايش پيدا کرده است .کارايی با چگونگی استفاده ال مناابع ورودی مانناد پاول ،افاراد و
تجهي ات که کمياب هستند ارتباط دارد( .رابينز )16 :6881 ،برای سنجش کارايی ه ينه
تأمين منابع ،تجهي ات و نرخ بالگشت سرمايه و نظاير آن مورد مالحظه است.
بر همين اساس کارايی حکومت عبارت است ال :مقدار منابعی کاه بارای تظقا ياک
هدف يا ارائه يک خدمت ،و يا انجام وظيفه حکومت به مصرف رسيده اساتا و مایتاوان
آن را بر حسو نسبت مصرف به نتيجه ،مظاسبه و تفساير کارد .اگار حکاومتی بتواناد در
مقايسه با ديگر حکومتها ،با قرف مقدار کمتری ال منابع به هدف مشخص برسد ،کارايی
بيشتری دارد.
اابته کارايی نظام سياسی را میتوان در چهار بُعد اداری ،اقتصادی ،سياسی و فرهنگی-
اجتماعی طبقه بندی کرد .کارآيی اداری يک ويژگی ضروری در کارآمدی نظام خواهد بود
و مديريت بر مبنای چهار منبع اقلی (نيروی انسانی ،منابع ماای ،منابع مادی و تکنواوژی)

i. Efficiency.
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مفهوم

کاراییi

9

که در کليه سالمانها به عنوان داده وارد میشودا و به همراه تصاميمات شايساته ،تظات
عنوان کارايی اداری در کارآمدی نظام مد نظر قرار مایگيارد .دو قسام کاارايی سياسای،
فرهنگی  -اجتماعی و کارايی اقتصادی نمايانگر قابليات سيساتم در مقابلاه باا مساائل و
چااش های اساسی جامعه مانند رفاه ،عداات ،امنيات و آلادی اسات .منظاور ال «قابليات»
تمهيدات ،فرايندها ،ساختارها و قوانينی است که دوات برای دستيابی به توسعه باه آنهاا
ماایانديشااد .در واقااع نظااام سياساای و حکوماات در بعااد کااارايی اداری توانمناادیهااا و
ظرفيتهای درونی خود را ارتقا میدهد ،و در بعد کارايی اقتصادی و سياسی  -اجتماعی ال
ظرفيت به دست آمده در جهت ايجاد ،ترويج ،اف ايش و توسعه اين ابعاد میکوشد( .هدي،
)6886
مفهوم اثر

بخشیi
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مي ان دستيابی به اهداف ال پيش تعيين شده را اثر بخشی گويناد .در واقاع اثربخشای
دربرگيرنده نتايج حاقله ال عملکرد سيستم است .در پارادايم ماديريت دواتای ناوين نيا ،
کارايی و اثربخشی ويژگیهای اقلی نظام اداری و سياسی مظساوب مایشاوند( .هييز،،
)71 :6881

در ادبيات علم مديريت اثربخشی يعنی انجاام دادن کارهاای درسات ،در حااای کاه
کارايی يعنی درست انجام دادن کار ،که هر دوی اينهاا کلياد موفقيات ساالمان و نظاام
سياسی هستند.
اثر بخشی حکومت و يک سيستم سياسی هنگامی حاقل میشود که:
 .1نيالهای جامعه به درستی تبيين شود.
 .2برنامه مناسبی برای رفع نيالها طراحی گردد.
 .3برنامه طراحی شده به درستی اجرا گردد.
 . 4ارليابی مناسبی ال فرايندها و سياست های اجرايی انجام بگيرد تا در نهايات منجار
به دستيابی اهداف شود.
اابته اثربخشی نظام سياسی را ني میتوان در چهار بعاد اداری ،فرهنگای -اجتمااعی،
اقتصادی و سياسی طبقه بندی کرد .میتوان مقايسه کارايی و اثربخشی را براساس نمودار
ذيل نشان داد:

61

i. Effectiveness.
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نمودار مقايسه کارايی و اثربخشی
ورودی

کارايی

خروجی

اثربخشی

اهداف

چند نکته مهم در خصوص کارآمدی

پژوهشی در کارآمدی نظام جمهوری اسالمی

 .1هر سامانه مديريتی و ال جمله نهاد دوات (که گستردهتارين ساالمان هار کشاوری
است) به دنبال اف ايش کارآمدی خويش استا بهويژه نظام مقدس جمهوری اسالمی کاه
با تظصيل کارآمدی به دنبال دوام نظام اسالمی است.
 .2در مقام ارليابی کارآمدی يک پديده مرکو (مانند هر سيستم يا نظام سياسای) باه
هيچ وجه نمی توان بر اساس کارآمدی يا ناکارآمادی ياک جا ء ،آن پدياده را کارآماد ياا
ناکارآمد دانست .برای مثال نمیتوان ال کارآمادی يکای ال اجا اء نظاام سياسای ايبارال،
کارآمدی کل اين نظام را نتيجه گرفت و يا ال ناکارآمدی يکی ال اجا ای نظاام جمهاوری
اسالمی ،ناکارآمدی کل اين نظام را استنتاج کرد .ليرا کارآمدی يک پديده مرکو ،اماری
است جامع که ال حاقل جمع جبری کارآمدی اج اء به دست میآيد.
 .3در تعيين کارآمدی يا ناکارآمدی هر نظام سياسی میبايست براساس موقعيت خاص
هر کشور ،شاخصها و مصداقهايش را تعريف و ارليابی کرد .اساساً شاخص سالی بارای
مفهوم کارآمدی دارای يک فرمول قطعی و قددرقد نيستا و بر حسو مقتضيات لمانی
و مکانی و تظویت عرقههای مختلف ،اين شاخص ها تغيير پذير هستند .اين رهيافت دو
م يت دارد :ضمن رعايت و حفظ نگاه کلی و سيستماتيک بر کارآمدی و پرهيا ال مطلا
گرايی ،دست پژوهشگران و دواتمردان برای يافتن شاخصهای متناسو با اوضاع و احوال
کشورها بال میگذارد.
 .4ناکارآمدی احتماای حکومت دينی را نمیتوان به دين اسالم منتساو کارد ليارا در
ارليابی ناکارآمدی احتماای هر نظامی باه مؤافاه هاايی چاون کاارگ اران ،سااختار نظاام
سياسی ،موانع داخلی و خارجی ،و امکانات و منابع بايد توجه داشت.
 .5مهم ترين مالک داوری مردم در کارآمدی و يا ناکارآمدی نظاام سياسای «انديشاه
سياسی» آن نظام نيست ،بلکه «عملکرد» آن نظام است ،هر چند خاساتگاه آن حکومات
دين و مذهو باشد.
ضمن آنکه عقو ماندگی و ناکارآمدی ،حقانيت و قظت فکر و نظرات دينی و علمای 66

www.noormags.ir

سال پانزدهم /شماره پنجاه و نهم  /پاییز 19

62

ما را هم لير سؤال خواهد برد( .روحان )691 :6879 ،،دفااع ال سااختار سياسای ،لماانی
امکان پذير است که آن نظام در مقام عمل ،کارآمدی خود را به اثبات رسانده باشد .و باه
عبارت دقي تر ،لير سؤال رفتن مشروعيت ثانويه ،موجو ليرسؤال رفتن مشروعيت اواياه
سيستم به اظا احساسی و روانی خواهد شد .آنچاه بايش ال هماه ماردم را در پاذيرش
کارآمدی حکومت دينی قانع میکند ،تجربه عملی آن است و نه مباحث نظری .آنچه بيش
ال همه در رشد سکویري م در جامعة دارای حکومت دينی تأثيرگذار است ،ناکارآمادی آن
در ايفای نقش و مسئوايت اقلی خود میباشد ،و نه ترويج گفتاری و نوشتاری سکویري م.
ذکر اين نکته یلم است که برخی ال کارآمدی حکومت به عنوان فراينادی کاه خاود
میتواند مشروعيت آفرين باشد ،ياد کردهاند .حکومتها پس ال مرحله تأسيس که بر پاياه
کسو نوعی مشروعيت در مقام حادو ( )Legitimacyشاکل مایگيرناد ،در مرحلاه
استقرار به فرايندی ال مشروعيت لايی و مشروعيت ياابی ( )Legitimationياا هماان
مشروعيت ثانويه تکيه می کنند .بار ايان اسااس کاارکرد مطلاوب حکومات و توفيا در
کارآمدی ،ممکن است به جلو رضايت شهروندان و بال توايد هنجارهای تااله مشاروعيت
آفرين و در نتيجه باليابی مشروعيت حکومت منتهی گردد .همچنان که ضاعف کارآمادی
يک حکومت مشروع ،ممکن است ظهور بظران ها و در نهايت لوال مشروعيت ريشهدار و
پيشين حکومت را سبو شودا و پيروی شهروندان نسبت به چناين حکاومتی را ال اسااس
مورد ترديد قرار دهد .شايد به همين دايل است که در دوران جديد ،برخی ال حکومتها در
کشورهای جهان سوم با عنوان «ديکتاتوریهای مصلي» (مانند جمال عبد ااناقر) به روی
کار آمدند .اين حکومت ها اساساً بدون توجه به مبادی و مبانی مشاروعيت اواياه خاود در
آغال شکلگيری ،توجه به ارتقای ظرفيت حکومت در عبور ال بظرانها و حل مسائل پيش
روی حکومت را مد نظار قارار دادنادا و بايش ال توجاه باه بنياان مشاروعيت ،باه روناد
مشروعيتيابی عطف نظر نمودند( .حجاريان)86 :6878 ،
بیترديد کارآمدی حکومت و قرين شدن آن باا کامياابیهاای پای در پای در فرايناد
توسعه ،در کنار ديگر عوامل ،میتواند عامل مهمی در نفاوذ و اقباال ماردم باه حاکميات
مشروع باشد و در يک روند معکوس ،ظرفيتهای توايد رضايت و اعتمااد باه حاکميات و
کارکردهای آن را ارتقاء بخشد.
 . 6کارآمدی نظام سياسی را بايد در شرايط و مراحل گوناگون ،جاايگ ينی ،تأسايس و
استقرار ،تثبيت و تداوم نظام سياسی به قورت جداگانه بررسی و ارلياابی کاردا چارا کاه
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ما ظفر من ظفراالثم به والغالب بالشر المغلوب( .نهج البالغه حکمت )827
نگرش سنجی

ال آنجا که برای قضاوت در خصوص کارآمدی ياا ناکارآمادی هار نظاام و سيساتمی،
بهترين راه تکيه بر آمار و اطالعات استا بايد در ابتدا به سراغ آنها رفت ،وای نبايد بنابر
مالحظاتی (مانند عدم امکان دسترسی به آمار دقي در حولههای مختلف يا تعارض آمارها
و طبيعتاً لير سوال رفتن وثاقت آنها) ناکام ماند .اذا برای قضااوت در ايان خصاوص باه
ديدگاههای نخبگانی روی آوردا و با طراحی پرسشنامه و جماعآوری نظارات ايشاان ،باه
قضاوت در خصوص کارآمدی نظام جمهوری اسالمی نشست.

پژوهشی در کارآمدی نظام جمهوری اسالمی

اهداف ،امکانات و موانع يک پديده خاص در شرايط و حایت مختلف متفاوت است.
 .7ال آنجا که اهداف هر نظام سياسی با نظام های ديگر متفاوت است ،آن اهاداف باه
طور مستقيم و غيرمستقيم بر برخی امکانات و موانع ني تأثيرگذار است .بارای مثاال اگار
اهداف نظام سياسی اسالم بر اساس نظام ارلشی دينی تعيين شده است ،نمیتواند در نيل
به اهداف خود ال هر اب اری استفاده کند و ناچار است در رسيدن به اهاداف خاود ال شايوه
های مشروع استفاده کند .حکومت دينی به همان مي انی که باه اهاداف و دساتاوردهای
خود اهتمام میورلد و آن را بر وف موالين دينی و ارلشهای اسالمی در نظر مایگيارد،
در شيوهها و راههای وقول به اهداف ني خود را مظدود و به شرع و مقيد به موالين دينی
می داند .اين حکومت سامان دهی در حکومت و هموار ساختن سير حرکت خود را به بهای
ناديده گرفتن ارلشهای دينی و پايمال کردن حدود و شريعت نمیجويدا که اابته اين خود
مظدوديتهای فراوانی را پيش روی چنين حکومتی مینهد .بنابراين در ارليابی کارآمادی
و ناکارآمدی هر نظام سياسی بايد به نظام ارلشی آن که هدف سال نيا مایباشاد ،توجاه
کامل قورت گيرد.
به همين علت است که حضرت علی پيرولی ال طريا معصايت را شارط پيارولی
نمیداند و هر کس را که در اين مسير غلبه يابد مغلوب میداند:

مکانیزم طراحی پرسشنامه

بنا بر آنچه ال آيات و رواياات اساتفاده مایشاود ،اهاداف غاائی حکومات دينای :اول
راهنمايی انسانها به مقام خليفه االهی و انسان کامل شدن و فراهم نمودن مقدمات سير و 68
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سلوک برای آن استا و دوم ايجاد مدينه فاضله و تمدن اسالمی به عنوان بساتری بارای
قيرورت انسانها و خداگونه شدن ايشان( .جزادي آمل 99 :6878 ،،به بعد)
اهداف ميانی که به عنوان اب ار و پيش لمينههای نيل به اهداف عاای و غائی حکومت
دينی مطرح استا عالوه بر اينکه میتواند متخذ ال آيات و روايات باشد ،میتواند برگرفتاه
ال سخنان امام خمينی به عنوان مؤسس نظام جمهوری اسالمی و ني رهنمودهای مقاام
معظم رهبری باشد .امّا ال آنجا که آيات و روايات قابل تفسير و برداشتهای گوناگون می-
باشند ،و همچنين کلمات حضرت امام و مقام معظم رهبری به قورت قاانون در نياماده
است ،به عنوان اهداف نظام جمهوری اسالمی قارار نمایگيارد .بهتارين راه ال نظار ايان
مظق  ،استخراج اهداف نظام جمهوری اسالمی ال قانون اساسی میباشد.
معمویً نظام هر کشوری را ،به چهار خرده سيستم و نظام( ،هدي )6886 ،تقسيم می-
کنند:
 -1نظام اقتصادی
 -2نظام سياسی
 -3نظام فرهنگی
 -4نظام اجتماعی
در اين تظقي با توجه به قرابت دو حوله فرهنگی و اجتماعی ،اهاداف در ساه حاوله
اقتصادی ،سياسی و فرهنگی و اجتماعی به شرح ذيل ال قانون اساسی استخراج شده است:
رديف
1
2
3
4
5

68

6
7

اهداف فرهنگی و اجتماعی ذکر شده در قانون اساسی
ايجاد مظيط برای رشد فضائل اخالقی براساس ايمان و تقوی و مبارله با
کليه مظاهر فساد و تباهی
بای بردن سطي آگاهیهای عمومی در همه لمينهها با استفاده قظيي ال
مطبوعات و رسانههای گروهی و وسايل ديگر.
آمولش و پرورش و تربيت بدنی رايگان برای همه در تمام سطوح و تسهيل
و تعميم آمولش عاای
تقويت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام لمينههای علمی ،فنی ،فرهنگی و
اسالمی ال طري تأسيس مراک تظقي و تشوي مظققان.
رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادینه برای همه در تمام لمينههای
مادی و معنوی
ايجاد نظام اداری قظيي و حذف تشکيالت غير ضرور
توسعه و تظکيم برادری اسالمی و تعاون بين همه مردم
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شماره اقل
سوم
سوم
سوم
سوم
سوم
سوم
سوم

8

9

11
11
12
13

ديف
1
2
3

اهداف اقتصادی ذکر شده در قانون اساسی
ايجاد نظام اداری قظيي و حذف تشکيالت غير ضرور
پیري ی اقتصاد قظيي و عادینه بر طب ضوابط اسالمی ،جهت ايجاد رفاه
و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع مظروميت در لمينههای تغذيه و مسکن
و کار و بهداشت و تعميم بيمه
تأمين خودکفايی در علوم و فنون قنعت و کشاورلی و امور نظامی و مانند آن
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چهارم

هشتم

دهم
چهاردهم
نولدهم
بيست و يکم
پژوهشی در کارآمدی نظام جمهوری اسالمی

14

کليه قوانين و مقررات مدنی ،ج ايی ،ماای ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگی،
نظامی ،سياسی و غير اينها بايد بر اساس موالين اسالمی باشد( .ا وم
انطباق قوانين با اسالم)
در جمهوری اسالمی ،دعوت به خير و امر به معروف و نهی ال منکر ،وظيفه-
ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر ،دوات نسبت به مردم
و مردم نسبت به دوات است.
همه قوانين و مقررات و برنامهري یها ،بايد در جهت آسان کردن تشکيل
خانواده ،پاسداری ال قداست آن ،و استواری روابط خانوادگی بر پايه حقوق و
اخالق اسالمی باشد.
دوات جمهوری اسالمی موظف است نسبت به افراد غير مسلمان با اخالق حسنه و
قسط و عدل اسالمی عمل نمايد و حقوق انسانی آنان را رعايت کند.
مردم ايران ال هر قوم و قبيلهای که باشند ال حقوق مساوی برخوردارند.
دوات موظف است حقوق لن را در تمام جهات با رعايت موالين اسالمی
تضمين نمايد و امور لير را انجام دهد:
ايجاد لمينههایمساعد برای رشد شخصيتلن و احياء حقوق-
13-1
مادی و معنوی او
حمايت مادران ،بهويژه در دوران بارداری و حضانت فرلند ،و
13-2
حمايت ال کودکان بیسرپرست
ايجاد بيمه خاص بيوگان و لنان سااخورده و بیسرپرست
13-3
ايجاد دادگاه قااي برای حفظ کيان و بقای خانواده
13-4
اعطای قيموميت فرلندان به مادران شايسته ،در جهت غبطه
13-5
آنها در قورت نبودن وای شرعی
دوات موظف است وسائل آمولش و پرورش رايگان را برای همه ملت تا
پايان دوره متوسطه فراهم کند ،و وسائل تظصيالت عاای را تا سر حد
خودکفايی کشور به طور رايگان گسترش دهد.

سیام

شماره اقل
سوم
سوم
سوم

61

4
5

6

7

8
سال پانزدهم /شماره پنجاه و نهم  /پاییز 19

9

61

مشارکت عامه مردم در تضمين سرنوشت سياسی ،اقتصادی و فرهنگی خويش
هرکس ح دارد شغلی را که به آن مايل است و مخااف اسالم و مصااي عمومی و
حقوق ديگران نيست ،برگ يند .دوات موظف است با رعايت نيال جامعه به مشاغل
گوناگون ،برای همه افر اد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوی را برای احرال
مشاغل ايجاد نمايد.
کليه قوانين و مقررات مدنی ،ج ايی ،ماای ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگی ،نظامی ،سياسی
و غير اينها بايد بر اساس موالين اسالمی باشد( .ا وم انطباق قوانين با اسالم)
دوات موظف است طب قوانين ال مظل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاقل ال
مشارکت مردم ،خدمات و حمايتهای ماای فوق را (برخورداری ال تأمين اجتماعی ال
نظر بالنشستگی ،بيکاری ،پيری ،ال کارافتادگی ،بیسرپرستی ،در راه ماندگی ،حواد
و سواني ،نيال به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پ شکی به قورت بيمه و
غيره) برای يک يک افراد کشور تأمين کند.
داشتن مسکن متناسو با نيال ،ح هر فرد و خانواده ايرانی است .دوات
موظف است با رعايت اواويت برای آنها که نيالمندترند (به خصوص
روستانشينان و کارگران) لمينه اجرايی اين اقل را فراهم کند.
برای تأمين استقالل جامعه ،ريشهکن کردن فقر و مظروميت ،برآوردن
نيالهای انسان در جريان رشد و حفظ آلادی او ،اقتصاد جمهوری اسالمی
ايران بر اساس ضوابط لير استوار میشود.
 9-1تأمين نيالهای اساسی ،مسکن ،خوراک ،پوشاک ،بهداشت ،درمان،
آمولش و پرورش ،و امکانات یلم برای تشکيل خانواده برای همه
تأمين شرايط و امکانات کار برای همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل و
قرار دادن وسايل کار در اختيار همه کسانی که قادر به کارند وای وسائل
 9-2کار ندارندا در شکل تعاونی ،ال راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر که
نه به تمرک و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود ،و
نه دوات را به قورت يک کارفرمای ب رگ مطل درآورد.
تنظيم برنامه اقتصادی کشور به قورتی که شکل و مظتوا و ساعت
کار چنان باشد که هر فرد عالوه بر تالش شغلی ،فرقت و توان
9-3
کافی برای خودسالی معنوی ،سياسی و اجتماعی و شرکت فعال در
رهبری کشور و اف ايش مهارت و ابتکار داشته باشد.
رعايت آلادی انتخاب شغل ،عدم اجبار افراد به کاری معين و
9-4
جلوگيری ال بهرهکشی ال کار ديگران
 9-5منع اضرار به غير و انظصار و احتکار و ربا و ديگر معامالت باطل و حرام
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سوم

چهارم

بيست
و نهم

سی و يکم

چهل و سوم

11

4
5
6
7
8
9
11
11
12

اهداف سياسی ذکر شده در قانون اساسی
طرد کامل استعمار و جلوگيری ال نفوذ اجانو
مظو هرگونه استبداد و خودکامگی و انظصار طلبی
تأمين آلادیهای سياسی و اجتماعی در حدود قانون
مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی خويش
ايجاد نظام اداری قظيي و حذف تشکيالت غير ضرور
تقويت کامل بنيه دفاع ملی ال طري آمولش نظامی عمومی
تأمين خودکفايی در علوم و فنون قنعت و کشاورلی و امور نظامی و مانند آن
تأمين حقوق همه جانبه افراد (لن و مرد) و ايجاد امنيت قضايی عادینه
برای همه و تساوی عموم در برابر قانون
تنظيم سياست خارجی کشور براساس معيارهای اسالم ،تعهد برادرانه نسبت
به همه مسلمانان و حمايت بیدريغ ال مستضعفان جهان
کليه قوانين و مقررات مدنی ،ج ايی ،ماای ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگی،
نظامی ،سياسی و غير اينها بايد بر اساس موالين اسالمی باشد( .ا وم
انطباق قوانين با اسالم)
در جمهوری اسالمی ايران امور کشور بايد به اتکاء آراء عمومی اداره شود.
دوات جمهوری اسالمی موظف است سياستهای کلی خود را بر پايه
ائتالف و اتظاد ملل اسالمی قرار دهد :و کوشش به عمل آورد تا وحدت
سياسی ،اقتصادی و فرهنگی جهان اسالم را تظق بخشد.
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چهل و
هشتم

شماره اقل
سوم
سوم
سوم
سوم
سوم
سوم
سوم
سوم

پژوهشی در کارآمدی نظام جمهوری اسالمی

رديف
1
2
3

 9-6منع اسراف و تبذير در همه شؤون مربوط به اقتصاد اعم ال سرمايه
گذاری ،توايد ،توليع و خدمات
 9-7استفاده ال علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج برای
توسعه و پيشرفت اقتصاد کشور
جلوگيری ال سلطه اقتصادی بيگانه بر اقتصاد کشور
9-8
 9-9تأکيد بر اف ايش توايدات کشاورلی ،دامی ،قنعتی که نيالهای عمومی را
تأمين کند و کشور را به مرحله خودکفايی برساند و ال وابستگی برهاند.
در بهرهبرداری ال منابع طبيعی و استفاده ال درآمدهای ملی در سطي استانها
و توليع فعاايتهای اقتصادی ميان استانها و مناط مختلف کشور ،بايد
تبعيض در کار نباشدا به طوری که هر منطقه فراخور نيال و استعداد رشد
خود ،سرمايه و امکانات یلم را در دسترس داشته باشد.

سوم
چهارم
ششم
يالدهم
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13
14
15
16
17
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19
21
21

دوات جمهوری اسال می موظف است نسبت به افراد غير مسلمان با اخالق حسنه و
قسط و عدل اسالمی عمل نمايد و حقوق انسانی آنان را رعايت کند.
همه افراد ملت اعم ال لن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و ال همه حقوق
انسانی ،سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با رعايت موال ين اسالمی برخور هستند.
حيثيت جان ،مال ،حقوق ،مسکن و شغل اشخاص ال تعرض مصون است،
مگر مواردی که قانون تجوي کند.
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچکس را نمیتوان به قرف داشتن عقيدهای
مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
نشريات و مطبوعات در بيان مطااو آلاد هستند ،مگر مخّل مبانی اسالم يا
حقوق عمومی باشند.
اح اب ،جمعيتها ،انجمنهای سياسی و قنفی و انجمنهای اسالمی يا اقليتهای
دينی شناخته شده آلاد هستند ،مشروط به اينکه اقول استقالل ،آلادی ،وحدت ملی،
موالين اسالمی و اساسی جمهوری اسالمی را نقض نکنند .هيچکس را نمیتوان ال
شرکت در آنها منع کرد يا به شرکت در يکی ال آنها مجبور ساخت.
تشکيل اجتماعات و راهپيمايی ،بدون حمل سالح ،به شرط آنکه مخل مبانی
اسالمی نباشد ،آلاد است.
هيچکس را نمیتوان دستگير کرد ،مگر به حکم و ترتيبی که قانون معين میکند.
هيچکس را نمیتوان ال مظل اقامت خود تبعيد کرد يا ال اقامت در مظل مورد عالقهاش
ممنوع يا به اقامت در مظلی مجبور ساخت ،مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد.

چهاردهم
بيستم
بيستودوم
بيستوسوم
بيست و
چهارم
بيست و
ششم
بيست و
هفتم
سیوسوم
سیوسوم

طریقه انتخاب اهداف مندرج در قانون اساسی

ال آنجا که حجم اهداف ،و به تبع آن سؤایت ،نبايد به تعادادی باشاد کاه ال حوقاله
افرادی که به پرسشنامه پاسخ میدهند ،ليادتر باشادا مظقا بار اسااس روش «دافای»
نسبت به جمع بندی اهداف و انتخاب جامع و همچنين کاملترين آنها بر اساس منطا
ذيل اقدام نمود:
الف) حوزه فرهنگی ـ اجتماعی
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 .1اهداف اول و دوم به جهت اهميت بيش ال حد باقی ماند.
 . 2هدف سوم در واقع يکی ال راهکارهای رسيدن به هدف دوم اسات .يعنای يکای ال
اوالم بای بردن سطي آگاهیهای عمومی ،آمولش و پرورش رايگاان مایباشاد .بناابراين
هدف مستقل به شمار نمیرود و میتوان آن را به عنوان يک شاخص ،ج ء سوایت قارار
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پژوهشی در کارآمدی نظام جمهوری اسالمی

داد .اذا هدف چهاردهم ني بر همين اساس ال اهداف ميانی حذف میشود.
 .3هدف چهارم به عنوان شاخص در سوایت ذکر خواهد شد.
 .4هدف پنجم ،يالدهم و دوالدهم به اظا اشتراک ماهوی خود ،با يکديگر ادغام و به
عنوان يک هدف ميانی در پرسشنامه ذکر می شوند.
 .5هدف ششم به عنوان يک شاخص در سوایت ذکر خواهد شد.
 .6هدف هفتم به عنوان يک هدف باقی خواهد ماند.
 .7هدف هشتم به عنوان يک شاخص در سوایت خواهد آمد.
 .8هدف نهم به عنوان يک شاخص در سوایت خواهد آمد.
 .9هدف سي دهم به عنوان شاخص در سوایت خواهد آمد.
همانطور که مشاهده میشود تمام اهداف يا در قااو اهداف ميانی و يا در قااو سوال
در پرسشنامه ،درج خواهد شد.
جمعبندی اهدافی که در حوله فرهنگی ا اجتماعی به قضاوت گذاشته میشود به شرح
ذيل است:
 .1ايجاد مظيط مساعد برای رشد فضائل اخالقی بر اساس ايمان ،تقوا و مبارله با کليه
مظاهر فساد و تباهی.
 .2بای بردن سطي آگاهیهای عمومی در همه لمينهها.
 .3رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادینه برای همه (مسلمان و غيرمسلمان با هر
قوم و قبيلهای) در تمام لمينههای مادی و معنوی.
 .4توسعه و تظکيم برادری اسالمی و تعاون بين همه مردم.
 .5آسان کردن تشکيل خانواده و حفظ قداست و استواری روابط خانوادگی.
ب) حوزه اقتصادی

 .1هدف اول به عنوان شاخص در سوایت خواهد آمد.
 .2هدف دوم به جهت اهميت موضوع در اهداف ميانه خواهد ماند ،و اذا اهداف هفتم و
 8-1ني به جهت مشابهت با اين هدف ادغام میگردد.
 .3هدف سوم به جهت اهميت موضوع به عنوان اهداف ميانی ذکر خواهد شاد .ضامناً
بند  8-7و  8-9به جهت مشابهت و اينکه ال اوالم هدف سوم است ،در اين بند ادغام می-
شود.
69
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 .4هدف چهارم به عنوان يک هدف ميانی ذکر خواهد شد.
 .5هدف پنجم به عنوان شاخص در سوایت خواهد آمد.
 .6هدف ششم به جهت همپوشانی با بندهای  9-2و  9-4و بند دهم در يکديگر ادغام
شدند و به عنوان يک هدف ميانی تظت عنوان (رشد و توسعه اقتصادی بار پاياه عاداات
اجتماعی) ذکر خواهد شد.
 .7هدف هفتم به عنوان يک هدف ميانی ذکر خواهد شد.
 .8هدف هشتم ني با هدف اول ادغام شد.
 .9هدف  9-1و  9-2و  9-4در اهداف قبلی ادغاام شاد ،بناد  9-3باه عناوان ياک
شاخص در سوایت خواهد آمد .بند  9-5و  9-6با ادغام به عنوان يک هدف مياانی ذکار
خواهد شد .بند  9-8به عنوان يک شاخص ذيل هدف اول ،سوال خواهد شد.
 .11بند دهم به عنوان يک هدف با بندهای پنجم و  9-2و  9-4ادغام شد.
با توجه به تمام نکات فوق اهداف ميانی در حوله اقتصادی به شرح ذيال جماعبنادی
خواهد شد:
 . 1رشد و توسعه اقتصادی بر پايه عداات اجتماعی ،جهات ايجااد رفااه و رفاع فقار و
برطرف ساختن هر نوع مظروميت.
 .2تامين خودکفايی در علوم و فنون ،قنعت ،کشاورلی و امور نظامی.
 .3مشارکت عامه مردم در سرنوشت اقتصادی.
 . 4ممنوعيت اسراف و تبذير ،اضرار به غير ،انظصار ،احتکاار و رباا ،و ديگار معاامالت
باطل و حرام در اقتصاد اسالمی.
ج) حوزه سیاسی
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 .1هدف اول به عنوان يکی ال شاخصهای ذيل هدف (وحادت سياسای ،اقتصاادی و
فرهنگی جهان اسالم) خواهد آمد.
 . 2هدف دوم ،سوم و سي دهم تا بيسات و يکام باه جهات مشاابهت در مضاامين در
يکديگر ادغام شدند و تظت عنوان (تأمين آلادیهای سياسی و اجتماعی در حدود قاانون)
خواهد آمد.
 .3هدف چهارم به عنوان هدف ميانی ذکر خواهد شد و هدف يالدهم ني با آن ادغاام
خواهد شد.
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روش تحقیق

روش تظقي در اين پژوهش توقيفی -تظليلی ال نوع آلمون ميانگين می باشد .ال آن
جا که هدف آن بررسی نظرات جهت ايجاد يک فهم مشترک و نگارش سانجی در باين
نخبگان در خصوص کارآمدی نظام جمهوری اسالمی ايران است ،اذا پژوهشی کاربردی ال
نوع توقيفی پيمايشی در شاخة علّی -مقايسهای می باشد.
جامعه آماری اين پژوهش شامل جمعی ال نخبگان حولوی و دانشگاهی می باشد کاه
ال بين آنها تعداد  96نفر نمونه به قورت تصادفی انتخاب شده است .برای تعيين حجام
نمونه ال نمونه گيری تصادفی خوشه ای و فرمول «ککران» در حاات عدم اطالع ال حجم
جامعه يا نامتناهی بودن حجم جامعه استفاده شده است .در اين فرماول مقادار ، P= 1/5
سطي اطمينان  95درقد ،خطای معيار برآورد  d= 1/1و انداله نمونه برابر  96نفر بارآورد
گرديد .بنابراين تعداد  96پرسشنامه توليع شد که در نهايت  78پرسشنامه بالگشتی قابال

پژوهشی در کارآمدی نظام جمهوری اسالمی

 .4هدف پنجم ،ششم و هفتم به عنوان شاخص و سوال ذيال هادف (تاامين امنيات)
خواهد آمد.
 . 5هدف هشتم با سي دهم و پان دهم و شان دهم در هم ادغام شادند و تظات عناوان
(تأمين امنيت و حقوق انسانی و سياسی مردم) ذکر خواهد شد.
 .6هدف نهم و دوالدهم در يکديگر ادغام شدند و تظت عنوان (ايجاد وحدت سياسی،
اقتصادی و فرهنگی جهان اسالم) خواهد آمد.
 .7هدف دهم به عنوان شاخص در سوایت خواهد آمد.
بنابراين اهداف ميانی در حوله سياسی به شرح ذيل جمعبندی میشود:
 .1تامين آلادیهای سياسی و اجتماعی در حدود قانون
 .2مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسی
 .3تامين امنيت و حقوق انسانی و سياسی مردم
 .4ايجاد وحدت سياسی ،اقتصادی و فرهنگی جهان اسالم
نکته بسيار مهم ،آن که سؤایتی که روبروی اهداف و به عنوان شاخص در پرسشنامه
ذکر شد ،مستخرج ال سياستهای کلی ابالغی ال سوی مقام معظم رهبری و برناماههاای
توسعه سوم ،چهارم و پنجم توسعه است.

26
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تظليل بود i.نرخ بالگشت پرسشنامه ها  81%می باشد.
پایایی

جهت سنجش پايايی اب ار اناداله گياری ال «آافاای کرونبااخ» و بار اسااس مطااعاه
مقدماتی برآورد گرديدا که نتايج در جدولهای لير مندرج می باشد .چون مقادير آافای به
دست آمده برای کل حوله ها و اهداف ميانی پاژوهش ال مقادار  1/75بيشاتر اسات ،ااذا
پايايی اب ار انداله گيری شده به مي ان بایيی تأييد می گردد.
جدول ضريو آافای کرونباخ بارای مظاسابه پاياايی پرسشانامه در حاوله فرهنگای-
اجتماعی
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اهداف ميانی

اهداف اقلی و ميانی
حوله فرهنگی -اجتماعی
ايجاد مظيط مساعد برای رشد فضائل اخالقی بر اساس ايمان ،تقوا و
مبارله با کليه مظاهر فساد و تباهی
توسعه و تظکيم برادری اسالمی و تعاون بين همه مردم
بای بردن سطي آگاهیهای عمومی در همه لمينهها
رفع تبعيض ناروا و ايجاد امکانات عادینه برای همه (مسلمان و
غيرمسلمان ،با هر قوم و قبيله) در تمام لمينههای مادی و معنوی
آسان کردن تشکيل خانواده ،حفظ قدرت و استواری روابط خانواده

آافای کرونباخ
1/944
1/858
1/816
1/789
1/771
1/877

جدول ضريو آافای کرونباخ برای مظاسبه پايايی پرسشنامه در حوله اقتصادی

اهداف ميانی

اهداف اقلی و ميانی
حوله اقتصادی
مشارکت فعال مردم در سرنوشت اقتصادی
رشد و توسعه اقتصادی بر پايه عداات اجتماعی جهت ايجاد رفاه ،رفع
فقر و برطرف کردن هر نوع مظروميت

آافای کرونباخ
1/958
1/855
1/896

 iدر نمونه آماری  87نفره ،تعداد  41نفر از دانشگاه اصفهان 41 ،نفر از پژوهشگاه علوم و فرهنگ

اسالمی 41 ،نفر از دانشگاه باقرالعلوم 41 ،نفر از حوزه علمیه اصفهان 7 ،نفر از حوزه علمیه خواهران،
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 1نفر از دانشگاه معارف اسالمی 5 ،نفر از دانشگاه تهران -پردیس قم 9 ،نفر از دانشگاه آزاد اسگالمی و
 5نفر از دارالحدیث انتخاب شده و به سئواالت پاسخ دادهاند.
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ممنوعيت اسراف ،تبذير در توايد و توليع ،اضرار به غير ،انظصار،
احتکار و ربا و ديگر معامالت حرام
تامين خودکفايی در علوم و فنون ،قنعت ،کشاورلی و امور نظامی

1/872
1/891

جدول ضريو آافای کرونباخ برای مظاسبه پايايی پرسشنامه در حوله سياسی

اهداف ميانی

اهداف اقلی و ميانی
حوله سياسی
مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسی
تامين آلادیهای سياسی و اجتماعی در حدود قانون
تامين امنيت و حقوق انسانی و سياسی مردم
ايجاد وحدت سياسی ،اقتصادی و فرهنگی جهان اسالم

آافای کرونباخ
1/942
1/878
1/921
1/838
1/777

تجزیه و تحلیل آماری
پژوهشی در کارآمدی نظام جمهوری اسالمی

برای آلمون فرضيهها ،با توجه به فرضية مورد بررسی ،سؤالها ترکيو شدند و شاخص
های پژوهش به همراه اهداف ميانی تشکيل دهندة آنها بر حسو ميانگين معرفی گرديد.
آلمون  tيک نمونه ،برای آلمون فرضيه های اقلی و ميانی به همراه سطي معنی داری به
منظور بررسی حوله های اقلی و اهداف ميانی پژوهش استفاده شده اسات .باا توجاه باه
اينکه ال «طيف ايکرت» برای پاسخ ها استفاده شده و برای اج ای طيف کد گذاری ال  1تا
 5قورت گرفته است ،بنابراين ميانگين پاسخها برابر با  3است .به منظور آلمون فرضيه ها
متوسط  3را در نظر می گيريم.
با انجام آلمون آماری  t-testو مقايسه ميانگين پاسخ هار ساؤال باا عادد ( 3گ يناه
متوسط) می توانيم به پاسخ اين پرسش مهام دسات ياابيم کاه :آياا نگارش نخبگاان در
خصوص کارآمدی نظام جمهوری اسالمی ايران ،در هر کدام ال اهداف ميانی ذکار شاده،
بایتر ال متوسط بوده يا خير؟
در قورت تاييد فرض قفر ( )Hoکارآمدی نظام جمهوری اسالمی اياران در تظقا
اهداف ميانی خود متوسط ارليابی می شود ،و در قورت رد فرض قافر ( )Hoکارآمادی
نظام جمهوری اسالمی ايران در تظق اهداف ميانی خود متوساط نباوده اسات و تظقا
اهداف ميانی کارآمد يا ناکارآمد خواهد بود .در اين قورت اگر حد پايين و حد بای هر دو با
عالمت مثبت باشند ،گفته می شود نگرش نخبگان در خصوص کارآمدی نظاام جمهاوری 28
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اسالمی ايران بایتر ال حد متوسط است (يعنی نگرش نخبگان کارآمدی نظاام جمهاوری
اسالمی را در تظق اهداف ميانی خود ،تاييد کرده است) .و در قورتی که حد پايين و حد
بای هر دو با عالمت منفی باشند ،گفته میشود نگرش نخبگان در خصوص کارآمدی نظام
جمهوری اسالمی ايران پايينتر ال حد متوسط است (يعنی نگرش نخبگان کارآمدی نظاام
جمهوری اسالمی را در تظق اهداف ميانی خود ،تاييد نکرده است).
نتایج آزمون آماری  t-testبرای اهداف میانی
آماره t

اهداف ميانی
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حوله فرهنگی -اجتماعی
حوله اقتصادی

28

ايجاد مظيط مساعد برای رشد
فضائل اخالقی بر اساس ايمان،
تقوا و مبارله با کليه مظاهر فساد و
تباهی
توسعه و تظکيم برادری اسالمی و
تعاون بين همه مردم
بای بردن سطي آگاهیهای عمومی
در همه لمينهها
رفع تبعيض ناروا و ايجاد امکانات
عادینه برای همه (مسلمان و
غيرمسلمان ،با هر قوم و قبيله) در
تمام لمينههای مادی و معنوی
آسان کردن تشکيل خانواده ،حفظ
قدرت و استواری روابط خانواده
مشارکت فعال مردم در سرنوشت
اقتصادی
رشد و توسعه اقتصادی بر پايه
عداات اجتماعی جهت ايجاد رفاه،
رفع فقر و برطرف کردن هر نوع
مظروميت
ممنوعيت اسراف ،تبذير در توايد و
توليع ،اضرار به غير ،انظصار،
احتکار و ربا و ديگر معامالت حرام

p-value

نتيجه
رد  Hoو پايينتر
ال متوسط

-2/557

1/113

-1/442

1/153

2/613

1/111

-3/226

1/112

-4/148

1/111

-5/671

1/111

-5/722

1/111

رد  Hoو پايينتر
ال متوسط

-4/299

1/111

رد  Hoو پايينتر
ال متوسط
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پذيرش  Hoو
برابر متوسط
رد  Hoو بایتر ال
متوسط
رد  Hoو پايينتر
ال متوسط
رد  Hoو پايينتر
ال متوسط
رد  Hoو پايينتر
ال متوسط

حوله سياسی

تامين خودکفايی در علوم و فنون،
قنعت ،کشاورلی و امور نظامی
مشارکت عامه مردم در تعيين
سرنوشت سياسی
تامين آلادیهای سياسی و
اجتماعی در حدود قانون
تامين امنيت و حقوق انسانی و
سياسی مردم
ايجاد وحدت سياسی ،اقتصادی و
فرهنگی جهان اسالم

-1/783

1/436

2/335

1/122

1/473

1/145

3/392

1/111

-2/186

1/141

پذيرش  Hoو
برابر متوسط
رد  Hoو بایتر ال
متوسط
پذيرش  Hoو
برابر متوسط
رد  Hoو بایتر ال
متوسط
رد  Hoو پايينتر
ال متوسط

رتبه بندی حوزه ها و اهداف میانی در تحقق کارآمدی نظام جمهوری اسالمی
 .1مهمترین حوزهها در نظام جمهوری اسالمی

حوله های نظام جمهوری اسالمی ايران

ميانگين رتبه فريدمن

آماره فريدمن

حوله سياسی
حوله فرهنگی – اجتماعی
حوله اقتصادی

2/54
2/11
1/44

48/212

P
1/111

پژوهشی در کارآمدی نظام جمهوری اسالمی

به منظور پاسخ به سؤال فوق ال «آلمون فريدمن» و «رتبه بندی حوله های تظقيا »
استفاده می کنيم .در اين آلمون ابتدا تفاوت در شاخصها به طور هم لماان بررسای و در
قورت وجود تفاوت ،شاخصها رتبه بندی شده و به ترتيو اهميت معرفی می شوند.
نتايج آلمون فريدمن (تعداد = )78

نتايج جدول فوق ،بيان می دارد که سطي معنی داری آلماون فريادمن ال خطاای 5%
کمتر است و در نتيجه تفاوت معنی داری بين اثر حوله ها وجود دارد .مياانگين رتباه هاا
برای حوله های پژوهش نشان میدهد که حوله سياسی ،بيشترين ميانگين رتبه را داشاته
است ،و بنابراين بيشترين اهميت را در کارآمدی نظام جمهوری اسالمی اياران دارا اسات.
به ترتيو ،حوله فرهنگی -اجتماعی در رتبه دوم و حوله اقتصادی در رتباه ساوم اهميات
قرار دارند.
21
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 .2مهمترین اهداف میانی حوزه فرهنگی -اجتماعی در نظام جمهوری اسالمی

برای پاسخ به سؤال فوق ،ال آلمون فريدمن و رتبه بندی اهداف ميانی حوله فرهنگی-
اجتماعی تظقي استفاده می کنيم .در اين آلمون ابتدا تفاوت در شاخصها باه طاور هام
لمان بررسی میگرددا و درقورت وجود تفاوت ،شاخصها رتبهبنادی شاده و باه ترتياو
اهميت معرفی میشوند.
نتايج آلمون فريدمن (تعداد = )78
اهداف ميانی حوله فرهنگی -اجتماعی
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بای بردن سطي آگاهیهای عمومی در همه لمينهها
توسعه و تظکيم برادری اسالمی و تعاون بين همه
مردم
ايجاد مظيط مساعد برای رشد فضائل اخالقی بر اساس
ايمان ،تقوا و مبارله با کليه مظاهر فساد و تباهی
آسان کردن تشکيل خانواده ،حفظ قدرت و استواری
روابط خانواده
رفع تبعيض ناروا و ايجاد امکانات عادینه برای
همه(مسلمان و غيرمسلمان ،با هر قوم و قبيله) در تمام
لمينههای مادی و معنوی

ميانگين رتبه
فريدمن
4/11

آماره
فريدمن

P

3/11
2/74
53/175

1/111

2/59
2/56

نتايج جدول فوق ،بيان می دارد که سطي معنی داری آلماون فريادمن ال خطاای 5%
کمتر است ،پس تفاوت معنی داری بين اثر اهداف مياانی در حاوله فرهنگای -اجتمااعی
وجود دارد .ميانگين رتبه ها برای حوله های پژوهش گويای اين است کاه هادف مياانی
(بای بردن سطي آگاهیهای عمومی در همه لمينهها ) ،بيشترين ميانگين رتباه را داشاته
استا و بنابراين بيشترين اهميت را در کارآمدی نظام جمهوری اساالمی اياران در حاوله
فرهنگی -اجتماعی دارد.
 .3مهمترین اهداف میانی حوزه اقتصادی در نظام جمهوری اسالمی

21

به منظور پاسخ به سئوال فوق ال آلمون فريدمن و رتباه بنادی اهاداف مياانی حاوله
اقتصادی تظقي استفاده می کنيم .در اين آلمون ابتدا تفاوت در شاخصها باه طاور هام
لمان بررسی شده استا و در قورت وجود تفاوت ،شاخصها رتبه بندی شده و به ترتياو
اهميت معرفی می شوند.
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نتايج آلمون فريدمن (تعداد = )78
اهداف ميانی حوله اقتصادی
تامين خودکفايی در علوم و فنون ،قنعت ،کشاورلی و
امور نظامی
ممنوعيت اسراف ،تبذير در توايد و توليع ،اضرار به
غير ،انظصار ،احتکار و ربا و ديگر معامالت حرام
مشارکت فعال مردم در سرنوشت اقتصادی
رشد و توسعه اقتصادی بر پايه عداات اجتماعی جهت
ايجاد رفاه ،رفع فقر و برطرف کردن هر نوع مظروميت

ميانگين رتبه
فريدمن

آماره
فريدمن

P

3/34
2/49

56/412

1/111

2/11
2/16

 .4مهمترین اهداف میانی حوزه سیاسی در نظام جمهوری اسالمی

برای پاسخ به سؤال فوق ال آلمون فريدمن و رتبه بندی اهداف مياانی حاوله سياسای
تظقي استفاده می کنيم .در اين آلمون ابتدا تفاوت در شاخصها به طور هم لمان بررسی
شده استا و در قورت وجود تفاوت ،رتبه بندی شده و شاخصها به ترتيو اهميت معرفی
می شوند.
نتايج آلمون فريدمن (تعداد = )78
اهداف ميانی حوله سياسی
تامين امنيت و حقوق انسانی و سياسی مردم
مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسی
تامين آلادیهای سياسی و اجتماعی درحدود قانون
ايجاد وحدت سياسی ،اقتصادی و فرهنگی جهان
اسالم
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ميانگين رتبه
فريدمن
2/74
2/68
2/51
2/16

آماره
فريدمن

14/991

پژوهشی در کارآمدی نظام جمهوری اسالمی

نتايج جدول فوق بيان می دارد که :سطي معنی داری آلماون فريادمن ال خطاای 5%
کمتر است و اذا تفاوت معنی داری بين اثر اهداف ميانی در حاوله اقتصاادی وجاود دارد.
ميانگين رتبهها برای حولههای پژوهش نشان می دهد که هدف ميانی (تامين خودکفاايی
در علوم و فنون ،قنعت ،کشاورلی و امور نظامی) ،بيشترين ميانگين رتبه را داشته اسات،
و بنابراين بيشترين اهميت را در کارآمدی نظام جمهوری اسالمی ايران در حوله اقتصادی
دارد.

P

1/112

27

نتايج جدول فوق بيان می دارد که :سطي معنی داری آلماون فريادمن ال خطاای 5%
کمتر است و در نتيجه ،تفاوت معنی داری بين اثر اهداف ميانی در حاوله سياسای وجاود
دارد .ميانگين رتبهها برای حوله های پژوهش نشان میدهد که هدف ميانی (تامين امنيت
و حقوق انسانی و سياسی مردم) ،بيشترين ميانگين رتبه را داشته استا و بنابراين بيشترين
اهميت را در کارآمدی نظام جمهوری اسالمی ايران در حوله سياسی دارد.
 .5مهمترین شاخص های کارآمدی نظام جمهوری اسالمی
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برای تعيين مهمترين اهداف ميانی حوله فرهنگی -اجتماعی ،سياسی و اقتصادی موثر
در کارآمدی نظام جمهوری اسالمی ال آلمون فريدمن استفاده شده است .در ايان آلماون
ابتدا تفاوت در شاخصها به طور هم لمان بررسی شد ،و در قورت وجود تفاوت ،شاخص-
ها رتبه بندی شده و به ترتيو اهميت معرفی می شوند .نتايج جدول لير نشان میدهد که
سطي معنی داری آلمون فريدمن ال خطای  5%کمتر است و در نتيجه تفاوت معنای داری
بين اثر اهداف ميانی در سه حوله فرهنگی -اجتمااعی ،اقتصاادی و سياسای وجاود دارد.
ميانگين رتبه ها برای حوله های پژوهش بيانگر اين است که هدف ميانی (تامين امنيت و
حقوق انسانی و سياسی مردم) ،بيشترين ميانگين رتبه را داشته است ،و بنابراين بيشاترين
اهميت را در کارآمدی نظام جمهوری اسالمی ايران دارد.
اهداف ميانی سه حوله فرهنگی -اجتماعی ،اقتصادی و سياسی
تامين امنيت و حقوق انسانی و سياسی مردم
مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسی
بای بردن سطي آگاهیهای عمومی در همه لمينهها
تامين آلادیهای سياسی و اجتماعی درحدود قانون
تامين خودک فايی در علوم و فنون ،قنعت ،کشاورلی و امور نظامی
ايجاد وحدت سياسی ،اقتصادی و فرهنگی جهان اسالم
توسعه و تظکيم برادری اسالمی و تعاون بين همه مردم
ايجاد مظيط مساعد برای رشد فضائل اخالقی بر اساس
ايمان ،تقوا و مبارله با کليه مظاهر فساد و تباهی
رفع تبعيض ناروا و ايجاد امکانات عادینه برای همه(مسلمان و
غيرمسلمان ،با هر قوم و قبيله) در تمام لمينههای مادی و معنوی
آسان کردن تشکيل خانواده ،حفظ قدرت و استواری روابط خانواده

www.noormags.ir

ميانگين رتبه
فريدمن
9/74
9/38
9/28
8/52
7/61
6/99
6/98
6/49
5/9
5/87

آماره
فريدمن

212/867

P

1/111

ممنوعيت اسراف ،تبذير در توايد و توليع ،اضرار به غير،
انظصار ،احتکار و ربا و ديگر معامالت حرام
رشد و توسعه اقتصادی بر پايه عداات اجتماعی جهت ايجاد
رفاه ،رفع فقر و برطرف کردن هر نوع مظروميت
مشارکت فعال مردم در سرنوشت اقتصادی

5/4
4/43
4/41

نتیجهگیری

پژوهشی در کارآمدی نظام جمهوری اسالمی

پژوهش حاضر که با دغدغة سنجش کارآمدی نظام جمهوری اسالمی آغال شدا هدف
اقلیاش ارليابی نخبگان ال کارآمدی نظام جمهوری اسالمی بود .در راستای هدف مذکور
با طراحی پرسشنامه و جمع آوری اطالعات به قضاوت در خصوص اين کارآمدی نشست.
بر مبنای آمار استخراج شده تالش میشود راهبردهای جديد برای ارتقاای کارآمادی
نظام جمهوری اسالمی ارائه گردد:
 . 1ال سه حاولة راهباردی فرهنگای و اجتمااعی ،اقتصاادی و سياسای ،اوااين حاوله
ناکارآمدی ال ديدگاه نخبگان ،ناکارآمدی در حوله اقتصادی است .به عبارت ديگار پاشانه
آشيل کارآمدی نظام جمهوری اسالمی ،حوله اقتصادی باوده اسات و ال منظار نخبگاان،
کمترين اهداف تظق يافته در اين بخش میباشد.
در تظليل اين ديدگاه میتوان گفت که :استراتژی توسعه به معنای انتخااب و تادوين
اقول کلی حرکت برای ايجاد تظویت در ساختارها ،نهادها و اجارای طارحهاای با رگ
اقتصادی و اجتماعی برای منظر تسريع در پيشرفت و سالندگی کشاور ،مشاخص نيسات.
ضمن آنکه عوامل ذيل ،ج ء عوامل تشديد کنندة ناکارآمدی نظام جمهاوری اساالمی در
حوله راهبردی اقتصادی ال ديدگاه نخبگانی است:
 .1نبود فرقتهای اطالعاتی ا اقتصادی يکسان برای مردم
 .2عدم ثبات و شفافيت قوانين اقتصادی
 .3نبود سياستهای منسجم دستگاههای مسئول در حوله اقتصاد
 .4عدم گسترش فرهنگ کار و توايد
 .5عدم مبارله جدی با مفاسد اقتصادی
 .6عدم مهار تورم
 .7عدم رعايت فرهنگ قظيي مصرف فردی و اجتماعی
29
 .8عدم عنايت به ارتقای بهرهوری در توايد و توليع
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 .9عدم مبارله جدی با قاچاق کای و ارل
 .11عدم حمايت ال سرمايه گذاران ايرانی
 .11و...
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 .2دومين حوله راهبردی که منشأ ناکارآمدی نظام جمهوری اسالمی ال منظر نخبگانی
بود حوله فرهنگی و اجتماعی است .در اين بخش میتوان به آسيوهای ذيل اشاره کرد:
 .1نامشخص بودن مسير اعمال ديدگاهها و مصوبات شورای عاای انقالب فرهنگی ،با
فرض مسئوايت مديريت کالن تظویت فرهنگی جامعه.
 .2وجود تشکيالت موالی ،ناهماهنگ و تضييع کننده منابع فرهنگی
 .3تخريو آثار تالشهای نهادهای مختلف ال سوی يکديگر
 .4انجام کارهای شکلی و ظاهری به جای فعاايتهای عمي و ماندگار
 . 5عقو ماندگی نظريه پردالی در حوله دين برای حل معضالت فکاری ،فرهنگای و
اجتماعی
 .6گره خوردن حرکت در حولههای فرهنگی با معضالت ناشی ال سياست باالیهاای
رايج جامعه
 .7عدم هم اف ايی دستگاههای فرهنگی
 .8نبود نظامهای آماری و اطالعاتی درست
 .9عقو ماندگی نرم اف اری و تکنواوژيکی در حوله فرهنگ نسبت به سااير حاولههاا
(بنيانيان)6882 ،

 .3نتايج نظرسنجنی نخبگانی حاکی ال اين است که حوله راهبردی سياسی ،وضاعيت
بهتری ال دو حوله گذشته دارد و نمره بهتری را در جمع اهاداف تظقا يافتاه جمهاوری
اسالمی میگيرد .ال منظر نخبگانی اين حوله کارآمدتر ال دو حوله راهبردی گذشته اسات.
اابته علت آن مشارکت بایی مردم در بيش ال  31انتخابات در  35ساال گذشاته ،تاأمين
آلادی های سياسی و اجتماعی ايشان در حدود قانون ،و تأمين امنيات و حقاوق انساانی و
سياسی مردم ال سوی نظام مقدس جمهوری اسالمی ايران است.
 .4با توجه به اينکه در سند چشم اندال  21سااه ،جمهاوری اساالمی اياران کشاوری:
توسعه يافته ،با جايگاه اول اقتصادی و علمی و فنااوری در ساطي منطقاه ،دارای هويات
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اسالمی و انقالبی و ااهام بخاش در جهاان اساالم ،معرفای شاده اساتا ماديران ارشاد
موظفاند ،با تعيين حولههای راهبردی که نقش مظوری در ارتقای جايگااه کشاور باالی
میکنند (که در تظقي ما سه حوله فرهنگی و اجتمااعی ،اقتصاادی و سياسای بودناد) و
اتخاذ راهبردهای مناسو و راهکارهاای متعادد ،باه بالشناسای اا اماات کارآمادی نظاام
جمهوری اسالمی بپردالند.
 .5همان طور که قبالً در خصوص ضرورت و اهميت کارآمدی به عناوان «مشاروعيت
ثانويه» ذکر شدا به نظر میرسد يکی ال عواملی که موجاو کارآمادی هار سيساتمی (ال
جمله نظام مقدس جمهوری اسالمی) میشود ،ثبات در دو حاوله برناماهريا ی و نظاارت
راهبردی کشور میباشد .برای تأمين اين ثبات ،هيچ راهی بهتر ال وابسته بودن امر برنامه-
ري ی کالن کشور و نظارت راهبردی آن به رهبری نظام نيست .چرا که:
 .1برنامهها ال ثبات ،تغييرناپذيری و فهم مشترک برخوردار میگردند.
 .2امضاء و تنفيذ رهبری پشتوانه آن است.
 .3بسياری ال دستگاههای عريض و طويل برنامهري ی و نظارت ،قابل ادغاماند.
 .4هيچيک ال مسئواين نمیتوانند مظتوای اين برنامهها را فاقد ارلش بدانند ،چون باا
تاييد رهبری ابالغ شده است .در اين قورت است کاه ویيات و لعامات فقياه و اقتادار
سياسی او ،معنای جديدی پيدا میکندا چرا که او تدبير شؤون جامعه را برعهده دارد .تمام
قوا در چارچوب برنامهري ی کالن رهبری عمل مینمايند و مورد نظارت نهاادی رهباری
واقع میشوند .اابته اين مهم ميسور نيست مگر با تأسيس سالمانی تظت ویيت و رهبری
نظام ،که دارای دو بخش عمده خواهد بود:
5ا  .1برنامهري ی راهبردی
برنامه ري ی سطوح مختلفای دارد کاه مهامتارين یياه آن ،برناماهريا ی راهباردی
(استراتژيک) است .برنامهري ی راهبردی دربردارنده تصميمگيریهاايی راجاع باه اهاداف
راهبردی بلند مدت سالمان است .در اين نوع برنامهري ی ،مأموريتها و هدفهای سالمان
مشخص میشود و اين اهداف بلند مدت به هدفهای کمی و کوتاه مدت تقسيم میگردد،
تا هم قابل اندالهگيری باشد و هم قابل نظارت و کنترل .يکی ال ويژگیهايی برنامهريا ی
استراتژيک ،جامعيت است .اين نوع برنامهري ی مقطعی و موقات نيسات و در آن حرکات
همسو و هماهنگ تمام قسمتها ،مهم و اا امی است.
پيشنهاد آن است که با توجه به جايگااه رهباری نظاام اساالمی در قاانون اساسای و 86
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مديريت عاای نظام اسالمی ،ساختار برنامهري ی راهبردی وابسته به رهبری و پاسخگو به
رهبری باشد .سطي ورود اين سالمان در برنامهري ی ،در سطي سند چشم انادال و برناماه-
های پنج سااه خواهد بود .در سند چشم اندال چارچوب تظول سياسی ،فرهنگی ا اجتماعی
و اقتصادی طراحی میشودا و برای رسيدن به آن اف ها ،برنامههای پنج سااه باه عناوان
گامهای بسترسال تظق اهداف چشماندال تهيه و تدوين میگردند .طبيعی است قوای سه-
گانه براساس اين اسناد و در چارچوب برنامههای ساینه خود موظفاند ،نسبت به رسايدن
به اهداف ال پيش تعيين شده اقدام نمايند.
5ا  .2نظارت راهبردی
اين سالمان دارای دو سطي نظارتی خواهد بود:
ااف ا نظارت و کنترل برنامهای
ب ا نظارت و کنترل راهبردی
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الف ـ نظارت و کنترل برنامهای

در اين نوع نظارت ،برنامهها و فرآيندهای جاری هر سالمانی بر مبنای ااگوی ال پايش
تعيين شده ،مورد بررسی و کنترل تطبيقی قرار میگيرند .دادههای خام جماع آوری شاده،
پس ال تطبي با کميت و کيفيتهای مبنا ،مي ان سالمت يا انظراف فرايند با برنامه تعيين
میشود .تمامی قوانين و آييننامههای اجرايی ،شکلهای ال پيش تعيين شده رفتار هستند.
در اين سطي ال کنترل ،بررسی تطبيقی عملکردها با ااگوهای قانونمند رفتار ،کفايت خواهد
کرد .اين نظارت ،ابتدايیترين سطي کنترل مظسوب میشود .در قاورت تشاخيص بارول
انظراف ،حرکت به سمت استاندارد میتواند به اقالح امور منتهی شود.
ب ـ نظارت و کنترل راهبردی

82

موضوع اين نظارت دو چي خواهد بود:
 .1کنترل و پايش مداوم قوای سه گانه و تمام دستگاههاای کشاور ال اظاا انطبااق
رفتاری آن ها با اهداف ،مأموريتها ،سند چشم اندال و سياست های کلی ابالغای .در ايان
بخش با استفاده ال تکنيکهای کنترل استراتژيک بايد فهميد که آيا حرکت سالمانها باه
سوی تأمين و تظق اهداف چشم اندال ،مطاب معيارهای ترسيم شده هست يا خيار؟ آياا
قوای سه گانه و دستگاههای مرتبط و غير مرتبط باا رهباری در راساتای اهاداف کاالن
ترسيم شده و مأموريتهای مظواه ،حرکت میکنند يا خير؟ مي ان انظاراف چقادر اسات؟

www.noormags.ir

پژوهشی در کارآمدی نظام جمهوری اسالمی

اينجاست که مقام رهبری پيوسته در حال رقد و پايش حرکات کال سيساتم جمهاوری
اسالمی هستند و می توانند مديران ارشد نظام را مورد هدايت و رهبری عاامانه قرار دهند.
ضمن اينکه هيچ دستگاهی نمیتواند با گ ارشات و آمار خاود ،رهباری نظاام را باه خطاا
بياندالدا ليرا مرک رقد و پايش نهاد رهبری ،به طور مستقيم فعاايتهای آنهاا را رقاد
میکند و مي ان خطا ،انظراف و عقو ماندگی را بدون سياسی کاری گ ارش میدهد.
 .2کار دومی که در نظارت راهبردی انجام خواهد گرفت ،آينده پژوهی است .واقعيات
آن است که تمام رفتارهای قانونی و غير قانونی اشخاص حقيقی و حقوقی جامعه ،میتواند
آينده خوب يا بدی را برای کشور رقم لند .برای نمونه :آگاهی بر عالقه مردم باه داشاتن
چند فرلند (بظثی که جديداً مقام رهبری در آن ورود کردهاند) تمايل آنها به پاس انادال،
ملک ،سهام ،دیر و طال ،ارليابی تظق عداات اجتماعی ،تظليل وضعيت پيوساتگیهاای
اجتماعی مردم ،نرخ الدواج و طالق ،همگرايی يا واگرايیهای جامعه ،امنيت ملی کشاور و
همة اين ها ،اين سالمان جديد را به سوی آينده پژوهی سوق میدهد .ااذا آيناده پژوهای
نتيجه رقد روندها ،ارليابی ،نظارت و کنترل استراتژيک است و شامل مراحل لير خواهاد
بود:
ااف) رقد روندها و فرآيندها
ب) جمعآوری و تظليل دادههای آماری هدفمند
ج) ترسيم ج ئيات وقوع وضعيتهای مظتمل و ترسيم تأثيرات آن بر مديريت کشور
د) تعيين درقد احتمال وقوع هر يک ال وضعيتهای مظتمل
ه) مدل سالی رفتارهای کالن در عرقههاای مختلاف اداره اماور کشاور در شارايط
مظتمل
نتيجه اين فرآيند ،برنامهري ی برای آينده است ،و موجو میشود نهااد عااای نظاارت
وضعيت هايی که در آينده احتمال روبرويی با آن هست ،را شبيه سالی کندا و با اين مدل
سالی ،ج ئيات حرکت تمامی اج اء رسمی و غير رسمی کشور برای رسيدن به وضاعيت-
های مطلوب و پرهي ال ن ديک شدن به شرايط نامطلوب را مشخص سالد.
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