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  نکات قابل توجه در مورد فاز نخست

کارآمــدی« و »بحــران سیاســی« در پایگاه هــای   ● گــزارش حاصــل جســتجوی کلیدواژه هــای »کارآمــد«، »نا منابــع مــورد اســتناد ایــن 
ــر اســت:  ــی زی اطالعات

○  )ganj-beta.irandoc.ac.ir( ک، نسخه گنج جدید ایران دا
○  )ensani.ir( پرتال جامع علوم انسانی
○  )noormags.ir( پایگاه مجالت تخصصی نور
○  )magiran.com( پایگاه اطالعات نشریات ایران

کــه در انتهــای   ● گــردآوری شــده از منابعــی اســت  گــزارش ارائــه شــده بــه عنــوان فــاز اول و صرفــًا مبتنــی بــر داده هــای خــام  آنچــه در ایــن 
گــزارش ذکــر شــده اســت. 

به جز یک طبقه بندی اولیه در قالب جدول هنوز هیچ تحلیل محتوایی جامعی روی مباحث صورت نگرفته است.   ●
فازهای بعدی مشتمل بر منابع تکمیلی و تحلیل محتوای داده های خام خواهد بود.   ●
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فـــاز نخست 

  فصل اول: مرور ادبیات نظری 

کارآمدی 1. 1. مفهوم 
ــا شــده اســت. امــا  ــودن« )دهخــدا، 1377( معن کار آمــدن، در خــور ب ــه  کــردن، ب ــودن، خدمــت  ــه »مفیــد ب کارآمــدی از نظــر لغــوی ب
ــوم  ــت، عل ــادی، مدیری ــوم اقتص ــه در عل ک ــت  ــی اس کارآی ــی و  ــر اثربخش ــی نظی ــرد دارد، اصطالحات کارب ــتر  ــه بیش ــی، آنچ ــر اصطالح از نظ
سیاســی و رشــته های وابســته مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. بــه عنــوان مثــال، در فرهنــگ اقتصــادی، کارآمــدی متــرادف کارآیــی و بــه 
»اســتفاده مطلــوب از منابــع یــا عوامــل تولیــد یــا قابلیــت و توانایــی رســیدن بــه اهــداف از پیــش تعییــن شــده« تعریــف شــده اســت. )گلریــز، 
کــه یــک اقــدام یــا فعالیــت بــه هــدف پیــش بینــی شــده نایــل می شــود  1368: 171( در دانــش مدیریــت، کارآمــدی »بــه درجــه و مقــداری 
کارآیــی بــه »تحقــق عینــی  یــا بــه نســبت ســتاده ها بــه نهاده هــا«، تعریــف شــده اســت. )زاهــدی، 1376: 111-112( در ادبیــات سیاســی، 
یــا تــوان سیســتم در تحقــق کارکردهــای اساســی یــک حکومــت«، )لیپســت، 1374: 10( یــا »انجــام اقداماتــی اســت کــه از آن راه بیشــترین 
بــازده و بهــره را بــا کمتریــن کوشــش، رنــج و خشــونت بتــوان بــه دســت آورد« تعریــف شــده اســت. )ابوالحمــد، 1370: 247( از ایــن رو نظام 
کــه بیشــتر حکومــت شــوندگان از آن انتظــار دارنــد، داشــته باشــد و وظیفــه اصلــی  کــه تــوان ایفــای وظایفــی را  کارآ اســت  سیاســی زمانــی 
یــک نظــام سیاســی پشــتیبانی همــه جانبــه از زندگــی فــردی، سیاســی، اجتماعــی، مــادی و معنــوی همــه شــهروندان بــه ویــژه پاســداری از 

امنیــت و آســایش آنــان در اجتمــاع اســت. )همــان، 247( )قیصــری، نــوراهلل و قربانــی، مصطفــی، 1394( 
کارآمــدی بیانگــر قابلیــت و توانایــی اداره هــر کشــور توســط مدیــران و کارگــزاران شایســته آن اســت و ایفــای بهینــه کارویژه هــای دولــت 
کثــر رضایتمنــدی مــردم را در پــی دارد. مدیریــت عبــارت اســت از اعمــال تدابیــر و اقدامــات الزم در چارچــوب یــک نظــام  و کســب حدا
کار بــا اثربخشــی و کارایــی مطلــوب. هنگامــی از کارایــی ســخن بــه میــان  ارزشــی خــاص در جهــت تعییــن اهــداف و بــه کارگیــری عوامــل 
کــه منابــع الزم بــر کســب هــدف بــا آنچــه واقعــًا بــه انجــام رســیده اســت، مــورد ســنجش قــرار می گیــرد. هــر چــه نســبت ســود بــه  می آیــد 

هزینــه مطلوب تــر باشــد، کارایــی بیشــتر خواهــد بــود. 
بانــک جهانــی کارآمــدی حکومــت را توانایــی دولــت در جهــت تحقــق خواســته های جامعــه می دانــد. توانایــی دولت هــا در انجــام 

وظایــف شــان زمینــه ســاز تحقــق نیازهــای افــراد جامعــه اســت. 
ــالش  ــر ت ــن ام ــان ای ــت و ترجم ــت آن اس ــی و عقالنی کارای ــت،  ــش حکوم ــت کن ــده تقوی ــی، دربردارن ــام سیاس ــای نظ ــود کارایی ه بهب
پیگیــر بــرای نــوآوری بــا دگرگونی هــا از طریــق بســیج فزاینــده منابــع مختلــف انســانی و مــادی و همچنیــن رونــد نشــر و بازتولیــد ارزش هــای 

کــه مقاومــت نظــام سیاســی را تضمیــن کنــد )اخــوان کاظمــی، بهــرام، 1384(.  اساســی اســت، بــه گونــه ای 

کارآمدی و مشروعیت 
کارآمــدی هــم منبــع مشــروعیت اســت، هــم مشــروعیت زا و مایــه تقویــت آن. در حقیقــت کارآمــدی در حــوزه مفهوم »مشــروعیت یابی« 
کــه طــی آن حکومت هــا بــه بســط و گســترش پایــگاه اجتماعــی خــود و همچنیــن بــاال بــردن  کــه بــه معنــای فراینــدی اســت  قــرار می گیــرد 
ــروعیت  ــی »مش ــه عبارت ــت و ب ــود را تثبی ــی خ ــت سیاس ــی و موقعی ــت اجتماع ــد مقبولی ــعی می کنن ــد و س ــردم می پردازن ــت م ــه رضای درج
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ثانویــه« را تحصیــل کننــد )اخــوان کاظمــی، بهــرام، 1384(. 
ــد و در شــرایط  ــز ثابــت نمی مان کــه تقاضاهــا نی ــر منفــی می گــذارد. بدیهــی اســت  ــر مشــروعیتش اث ــر تقاضاهــا ب ناتوانــی نظــام در براب
کمیــت توجهــی بــه ایــن تغییــرات اجتماعــی و تقاضاهــای  ع و گســترش می یابنــد. در صورتــی کــه حا کنونــی جامعــه ایرانــی بــه ســرعت تنــو
کارآمــدی  جدیــد نکنــد، بــه تدریــج بــا بحــران درونــی مواجــه می شــود و پایه هــای اقتــدار و مشــروعیتش سســت می شــود. بنابرایــن بیــن نا
)اقتصــادی( و مشــروعیت سیاســی یــک نظــام رابطــه مســتقیمی وجــود دارد. بــرای هیــچ نظامــی نمی تــوان مشــروعیت و کارآمــدی قطعــی 
کارآمــدی اقتصــادی نشــان از ضعــف عملکــرد نظــام سیاســی اســت. تحقیقــات علمــی نشــانگر ایــن واقعیــت اســت کــه بحــران  قائــل شــد. نا
اقتصــادی مــردم را از بدنــه نظــام جــدا می کنــد و نظــام را در مقابــل خطــرات خارجــی و داخلــی تنهــا می گــذارد )فالحــی، مجیــد، 1389: 

 .)39

کارآیی  کارآمدی و  تمایز 
کــه بــه کارکردهــا و وظایــف نظــام ارجــاع دارد، بیانگــر وجــه هســتی شــناختی یــا فلســفه وجــودی نظام هــا  کارایــی  کارآمــدی بــر خــالف 
اســت. در ایــن صــورت، مرجــع کارآمــدی موجودیــت و هســتی نظــام بــه مثابــه یــک کل اســت کــه ضابطه هــای تعییــن آن اصطالحــًا درون 
کاربــران سیســتم  سیســتمی نیســت، بلکــه از بیــرون سیســتم تعییــن می شــود. در اینجــا  ترجیحــات، نیازهــا و خواســته های مؤسســان یــا 
کلیــت آنهــا در  کارآمــد می ســازد، نــه توانمندی هــای سیســتم بــه تنهایــی. در واقــع نظام هــای سیاســی در  کارآمــد یــا نا کــه آن را  اســت 
کثــر رضایــت  کــه عــالوه بــر موفقیــت در تحقــق اهــداف یــا فلســفه وجودی شــان، موفــق بــه کســب حدا کارآمــد ارزیابــی می شــوند  صورتــی 

کــه؛  مــردم در شــرایط متغیــر و پیچیــده زمانــی و مکانــی باشــد؛ بنابرایــن کارآمــدی مفهومــی اســت 
الــف: معطــوف بــه حفــظ موجودیــت و اســتحکام یافتگــی عوامــل اســت و در نتیجــه، پایــداری آن هــا را تضمیــن 

 . می کنــد
ب: معطوف به تحقق اهداف از پیش تعیین شده برای عوامل است. 

ج: به توانایی عوامل در انطباق با شرایط جدید و در نتیجه آن، وظایف جدید مربوط است. 
د: بــه توانایــی و موفقیــت عوامــل در تحقــق انتظــارات از آن هــا مرتبــط اســت؛ زیــرا کارآمــدی عــالوه بــر آن کــه مقولــه ای 
ــی  ــر، در ارزیاب ــان دیگ ــه بی ــت. ب ــز  اس ــاری نی ــی و هنج ــه ذهن ــدی مقول ــا ح ــال، ت ــن ح ــت، در عی ــزاری اس ــی و اب عین
کارآمــدی یــک سیســتم، عــالوه بر انــدازه گیــری تــوان واقعــی سیســتم در تحقــق اهــداف از پیــش تعییــن شــده بــرای 
کــه نظــام موجــود  ــه ایــن ارزیابــی برســند  ــد ب ــز بای کــه متوجــه آن اســت، مــردم آن جامعــه نی ــی  آن و تأمیــن انتظارات
توانایــی حــل مشــکالت و رفــع نیازهــای آن را داشــته یــا آنکــه قصــد حــل مشــکالت و رفــع نیازهــای اساســی آن هــا را 

داشــته باشــد. 
ه: بــه دنبــال  تحصیــل رضایــت شــهروندان اســت و کســانی کــه انتظاراتشــان متوجــه سیســتم اســت و سیســتم موظف 

بــه بــرآوردن آن هــا اســت.

کارآمدی، حکمرانی خوب و ظرفیت دولت 
از ســال 1990، ســه مفهــوم کیفیــت حکومــت، حکمرانــی خــوب و ظرفیــت دولــت در ارتبــاط و نزدیــک بــه هــم بــه ویــژه در رابطــه بــا 
ــد. در ایــن رویکــرد، بهبــود حکمرانــی در جامعــه باعــث کارآمــدی نظــام  گــذار اهمیــت پیــدا کردن کشــورهای در حــال توســعه و در حــال 
اجتماعــی و اقتصــادی و دسترســی جامعــه بــه رفــاه و رضایــت خاطــر مــردم خواهــد شــد. مفهــوم حکمرانــی خــوب و کیفیــت نهــادی دولتــی 

بــر رشــد اقتصــادی، ســطح پاییــن نابرابــری و افزایــش کیفیــت زندگــی مــردم مؤثــر اســت. 
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کــه نیازهــای جامعــه تأمیــن شــده  کــه فرایندهــا و نهادهــای جامعــه، شــرایطی را ایجــاد می کننــد  حکمرانــی خــوب بــه ایــن معنــا اســت 
و در عیــن حــال بهــره بــرداری از منابــع را نیــز ممکــن می ســازند. بــه منظــور بررســی ایــن مفهــوم مهــم، بانــک جهانــی شــش شــاخص را 
کــه ایــن شــاخص ها شــامل: حــق اظهــار نظــر و پاســخگویی، ثبــات سیاســی و عــدم خشــونت، کارآمــدی دولــت، کیفیــت  کــرده  مشــخص 

 .)2007 ,Kaufmann and Mastruzzi( کمیــت قانــون و کنتــرل فســاد اســت مقررات/بوروکراســی، حا

کارگزار، رفتار کارآمدی نظام های سیاسی: ایده، ساختار،  1. 2. سطوح 
ع  مفهــوم کارآمــدی بــا در نظــر گرفتــن ارکان نظام هــای سیاســی و بــا نظــر بــه رابطــه تعاملــی عوامــل مــورد بحــث قــرار می گیــرد. ایــن نــو
کارگــزاری در چارچــوب تبیینــی  کارگــزار را مســتلزم یکدیگــر می دانــد و بــه تلفیــق عوامــل ســاختاری و  تبییــن، بــه طــور منطقــی ســاختار و 
کــه نظام هــای سیاســی در ســطحی بنیادی تــر، دارای  کارگــزاری، بــر آن اســت  واحــد نظــر دارد؛ امــا فراتــر از توجــه بــه عوامــل ســاختاری و 
وجــه یــا ُبعــد »ایــده ای« نیــز هســتند. توضیــح آنکــه هــر نظــام سیاســی، مبتنــی بــر مجموعــه ای از ایده هــا، وضع مطلوبــی را برای خــود تصور 
می کنــد و بــه شــهروندان خــود نویــد تحقــق آن را می دهــد، امــا ایده هــا بــرای تحقــق یافتــن و بــه عینیــت پیوســتن نیازمنــد آن هســتند تــا 
کارگــزاران )فاعــالن درون خــود( پیامدهــای مطلــوب  کــردن شــرایط منــع و ترغیــب بــر  در چارچــوب ســاختارها تجســم یافتــه تــا بــا فراهــم 
کــه ایده هــا بــه مثابــه نهاده هــای نظام هــای سیاســی عمــل می کننــد و ســاختارها نیــز بــه  و مــد نظــر را ظاهــر ســازند؛ بنابرایــن، در حالــی 
کــه بــا برخــورداری از توانایی هــای پنــج  مثابــه دســتگاه پردازشــگر، کارگــزاران بــه مثابــه توانایی هــای نظام هــای سیاســی تصــور می شــوند 
گانــه اســتخراجی، تنظیمــی، توزیعــی، نمادیــن و پاســخگویی، قادرنــد تــا بــا رفتارهــای مناســب و مطلــوب، خروجی هــای مــورد انتظــار، 
کــه  رضایــت بخــش و تضمیــن کننــده بقــای سیســتم را تولیــد کننــد. از ایــن رو، در تعریــف کارآمــدی نظام هــای سیاســی می تــوان گفــت 
کارگــزاران  کارآمــد و  کــه عــالوه بــر کارآمــدی در ســطح ایــده، بــا دارا بــودن ســاختارهای  کارآمــد تلقــی می شــود  یــک نظــام سیاســی زمانــی 
کثــر رضایــت را بــرای  کــه حدا شایســته بتوانــد بــا بــروز رفتارهــای مناســب و مطلــوب، در تحقــق اهــداف خــود موفــق باشــد، بــه گونــه ای 
شــهروندان خــود بــه ارمغــان آورد و تــا حــد ممکــن بــه انتظــارات آن هــا جامعــه عمــل بپوشــاند تــا از رهگــذر آن، بقــا و اســتمرار خــود را تضمیــن 
کارگــزار و رفتــار قائــل بــود  کنــد. بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد، می تــوان بــرای کارآمــدی نظام هــای سیاســی چهــار ســطح ایــده، ســاختار، 

)قیصــری، نــوراهلل و قربانــی، مصطفــی، 1394(.
مهمترین ضابطه های کارآمدی در سطح ایده عبارتند از: 

کــه متوجــه نظــام سیاســی   ● معضــل گشــایی؛ یعنــی نظــام ایــده ای در مواجهــه بــا معضل هــای نظــری و عملــی 
می شــوند، قــادر بــه توجیــه تضادهــای ظاهــری و ارائــه پاســخ های مناســب، ارائــه راهــکار، نــوآوری نظــری و مفهومــی 

باشــد. 
بن بست شکنی  ●
افق گشایی  ●

مهمترین ضابطه های کارآمدی در سطح ساختار عبارتند از: 
انطباق با ایده ها و ارزش ها  ●
امکان پیش بینی تغییرات  ●
ــد از خــود   ● ــه چــه میــزان حاضــر اســت در مقابــل تغییــر و تحــوالت و شــرایط جدی انعطــاف پذیــری: یــک ســاختار ب

ــد.  ــد بازنمان ــا از عهــده انجــام وظایــف جدی کنــش نشــان دهــد ت وا
تفکیک اجزا و وظایف آن ها: اصل تفکیک قوا و اصل کنترل ها و تعادل ها  ●

مهمترین ضابطه های کارآمدی در سطح کارگزار عبارتند از: 
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ارسݒ  ݡگــ�ز

اسی ںز ݡکارسݒ

مهارت های تکنیکی )فنی(   ●
مهارت های انسانی  ●
کی یا تفهیمی  ● مهارت های ادرا
مهارت های شناختی  ●

کارآمــدی در ســطح رفتــار ناظــر بــر کارآمــدی در اجــرا و عمــل نظام هــای سیاســی اســت. در ایــن ســطح پرســش ایــن اســت کــه آیــا نظــام 
کــرده بــود و وعــده تحقــق آن هــا  کــه در ایده هایــش پیش بینــی  سیاســی در تحقــق و بــه عینیــت درآوردن اهــداف و کمــال مطلوب هایــی 
کــه عینی تریــن ســطح کارآمــدی نظام هــای سیاســی اســت، بــه طــور عمــده مبنــای  را داده، موفــق بــوده اســت؟ ایــن ســطح از کارآمــدی 
ــر آن هــا نیــز محســوب می شــود. مهمتریــن ضابطه هــای کارآمــدی در ســطح  کــم ب ارزیابــی و قضــاوت شــهروندان از کارآمــدی نظــام حا

رفتــار عبارتنــد از: 
میزان انطباق رفتارها با ایده ها  ●
میزان موفقیت رفتارها در تحصیل نتایج مطلوب و مورد انتظار  ●
زمان )فوریت(   ●
هزینــه رفتارهــا و فراینــد )کیفیــت یــا چگونگــی تبدیــل ایده هــا بــه اعمــال و رفتارهــا( )قیصــری، نــوراهلل و قربانــی،   ●

مصطفــی، 1394(. 

***
پنج کارویژه که همه ی نظام های سیاسی برای افزایش کارایی در ارتباط با محیط خود دارند عبارت است از: 

کــه امــکان کشــف منابــع مــادی و انســانی الزم بــرای تحقــق اهــداف مــورد نظــر نظــام را فراهــم   ● تــوان اســتحصال 
مــی آورد. 

توان تنظیم که اعمال نظارت کافی و هماهنگ نظام را بر افراد و گروه ها ممکن می سازد.   ●
کارایی توزیع که ناظر بر تقسیم کاالها، خدمات، افتخارات و وضعیت های موجود در سطح عامه است.   ●
ــه   ● ــمبولیک را در جامع ــای س ــر ارزش ه ــه نش ک ــود  ــوط می ش ــی مرب ــالش های ــه ت ــه مجموع ــه ب ک ــمبولیک  ــوان س ت

تضمیــن می کنــد و بــه جلــب حداقــل حمایــت عمومــی کمــک می نمایــد. 
کــه درجــه حساســیت نظــام و مهــارت آن در ارضــای تقاضاهــا را نشــان می دهــد )طارمــی،   ● تــوان پاســخگویی 

 .)39 رســول، 1390: 

کارآمدی 1. 3. شش تئوری در باب 
در میان تئوری های متنوعی که به بحث کارآمدی پرداخته اند، شش تئوری را می توان از یکدیگر تفکیک کرد که عبارتند از: 

ک ســنجش کارآمــدی یــک نظــام اســت و روش هــای مــورد اســتفاده در جهــت  1. تئــوری توفیــق: توفیقــات نهایــی مــال
نیــل بــه هــدف در کارآمــدی حکومــت تاثیــر ندارنــد. 

گانــه »ورودی، عملیــات، خروجــی« اســت و ویژگــی ایــن  ک ارزیابــی ســنجش مراحــل ســه  2. تئــوری سیســتم: مــال
تئــوری توجــه بــه شــرایط محیطــی در ســنجش کارآمــدی اســت. 

کارآمــدی انــد؛ ایــن عناصــر می توانــد  3. تئــوری رضایــت مــردم: عناصــر موثــر در بقــای حکومــت مبنــای ســنجش 
ــند.  ــزاب باش ــا اح ــنفکران و ی ــگان و روش ــردم، نخب م
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کارآمدی: کارآمدی حکومت یا سازمان را مسئله ی ارزشی تلقی می کند.  4. تئوری نسبیت در 
کارآمــدی: مبتنــی بــر تئــوری ذاتــی اعمــال ارادی اســت کــه بــه ســه رکــن )1( فهــم عامــل از »وضعیــت  5. تئــوری عملــی 
حقیقــی« )2( فهــم عامــل از »وضعیــت مــراد« )3( »اجــرای برنامــه« توســط عامــل تقســیم می شــود. بــر اســاس ایــن 
ســه رکــن می تــوان دســت بــه بررســی کارآمــدی زد، یعنــی بــا فهــم وضعیــت موجــود و تطابــق آن بــا وضعیــت مطلــوب 
کــه ادامــه  کارآمــدی برنامــه موجــود پرداخــت. ســپس بایــد بــه دســت بیایــد  کارآمــدی یــا نا می تــوان بــه قضــاوت 

کــردن فاصلــه ی موجــود و مطلــوب تــا چــه حــد عقالنــی اســت.  برنامــه بــرای طــی 
کارکردگرایــی  کارآمــدی نظــام اســت. از منظــر  6. تئــوری انجــام تکلیــف: میــزان انجــام و تحقــق تکالیــف مبنــای 
ــه  ــت و گرن ــاوت اس ــاختارها متف ــی س ــداوم و تخصص گرای ــه ت ــا درج ــی تنه ــای سیاس ــه ی نظام ه کلی ــاختاری، در  س
کارویژه هــای همــه نظام هــا نیــز یکســان اســت و تنهــا فــرق آنهــا  همــه ی ایــن ســاختارها چندکارکــردی هســتند و 

ع ســاختار هــا« و »شــیوه انجــام« اســت )طارمــی، رســول، 1390: 26(.  »آهنــگ تحقــق«، »نــو

کارآمدی  1. 4. رویکردهای نظری به مبحث 
بــه طــور کلــی مفاهیــم کارآیــی و کارآمــدی نظام هــای سیاســی-اجتماعی را می تــوان بــا ســه رویکــرد اساســی بررســی و تحلیــل کــرد کــه 

ح هــر رویکــرد می پردازیــم )کاشــانی، مجیــد، 1383(:  در زیــر بــه شــر

کارکردگرایی الف( رویکرد 
کــه افــراد یــک جامعــه از فرهنــگ، باورداشــت ها و  کارآمــدی، زمانــی تحقــق می یابــد  کــه  حامیــان ایــن دیــدگاه بــر ایــن باورنــد 
ارزش هــای اجتماعــی پذیرفتــه شــده ی جامعــه در قالــب مقــررات و قوانیــن رســمی و هنجارهــای موجــود، پیــروی کننــد و هرکــس بــه حفظ 
کــه منجــر بــه حفــظ ســالمت  کلــی ارکان ســازمانی و رفتــاری اســت  نظــم اجتماعــی کمــک کنــد. بنابرایــن، کارآمــدی بــه معنــای  ترکیــب 
اجتماعــی شــود )توســلی، 1375: 126(. از دیــدگاه ایــن نظریــه پــردازان، انســان بــه عنــوان یــک عضــو از جامعــه دارای نقــش و وظایفــی 
کــه ســالمت جامعــه  کــه در نهایــت منجــر بــه حفــظ کلیــت جامعــه و حفــظ پایــداری وضعیــت زندگــی اجتماعــی می شــود. از آنجــا  اســت 
گــرو کارکــرد صحیــح عناصــر و اجــزاء، حفــظ تعــادل و یکپارچگــی اجتماعــی و هماهنگــی بــا کل بــا جــزء و جــزء بــا کل اســت، کارآمــدی  در 
کارآیــی و انجــام وظایــف و مســئولیت های بــه موقــع و ثابــت هــر یــک از بخش هــای جامعــه، منــوط بــه درک و  بــه معنــی حکــم فرمایــی 
شــناخت تمــام ابعــاد وجــودی جامعــه، مقابلــه بــا شــرایط بیمــاری آشــکار یــا پنهــان و حفــظ ســالمت آن اســت. در نتیجــه کارآمــدی هــم 
ک هــای تشــخیص تعــادل و عــدم تعــادل و هــم بــه معنــی ابــزار ایجــاد شــرایط بهنجــار و تعــادل اجتماعــی اســت )جانســون،  بــه معنــی مال

 .)112 :1371
کــم بــوده اســت. ریشــه ایــن مفهــوم در ابعــاد اقتصــادی- کارآمــدی در همــه اعصــار بــر جوامــع حا کارآمــدی و نا  بــه طــور طبیعــی 

گــره می خورنــد  اجتماعــی خــود جامعــه و فرآیندهــای زندگــی اجتماعــی اســت. در فرآینــد زندگــی اقتصادی-اجتماعــی، انســان ها بــه هــم 
کــه گویــی یــک کل یکپارچــه انــد. تفــاوت بنیادیــن  و توانایــی هــر فــردی آنچنــان بــا هــر یــک از بخش هــای جامعــه پیونــد زده می شــود 
زندگــی اجتماعــی مــدرن یــا شــبه مــدرن بــا زندگــی در اجتماعــات ســنتی، تجلــی کنش هــای انســانی در قالــب یکپارچه ســازی و همبســتگی 
اجتماعــی؛ نظیــر تعــاون، همیــاری، همــکاری، ســازگاری و بــروز توانایی هــا و کارآمــدی اجتماعــی بخش هــای مختلــف اســت؛ هــر چنــد 
کــه هــر نظــام اجتماعــی، الگوهــای کنشــی و ارتباطــی خــاص  کــرد. از آنجــا  ســتیز، رقابــت، ناســازگاری و دشــمنی را نیــز می تــوان مشــاهده 
خــود را تولیــد میکنــد، در داخــل هــر یــک از حوزه هــای فرهنگــی، مشــابهت و درک معانــی مشــترک از الگوهــای کنشــی و ارتباطــی در بیــن 

گــران وجــود دارد )ریتــزر، 1380: 98(.  کنــش 
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ارسݒ  ݡگــ�ز

اسی ںز ݡکارسݒ

ب( رویکرد فرهنگی
از دیدگاهــی دیگــر، کارآمــدی یــک مفهــوم فرهنگــی اســت. در یــک ســوی ایــن مفهــوم، خــرده فرهنــگ هــا، افــکار، عقایــد، ارزش هــا، 
ــوژی و شــیوه های ســنتی ثبــات یافتــه و در ســوی دیگــر، خــرده فرهنگ هــا، افــکار، عقایــد، ارزش هــا و شــیوه های مــدرن و هنــوز  ایدئول
ح نیســت، اینکــه کارآمــدی چــه ذات و  کارآمــد اســت مطــر پذیرفتــه نشــده، قــرار گرفته انــد. در تعریــف کارآمــدی صرفــًا اینکــه چــه چیــزی 
ح اســت. در ایــن صــورت کارآمــدی بــه معنــی تطبیــق بــا مقتضیــات یــا شــرایط فرهنگــی جدیــد جامعــه و توانایــی حل  ماهیتــی دارد نیــز مطــر
مشــکالت فرهنگــی اســت کــه بــرای یــک جامعــه پیــش می آیــد. در بحــث از چیســتی و ماهیــت کارآمــدی چــه بســیارند عناصــر و ابزارهایــی 
کــه در نظــام تغییــر و تحــول خــرده فرهنگ هــا و در رونــد نقــل و انتقــال ارتباطــات جهانــی و فرامــرزی، موجودیــت و اصالــت خــود را از دســت 

می دهنــد و یــا بــه عنــوان بدیهیــات در درون ســاخت جدیــد اســتحاله می شــوند. 
کــه بــه چیســتی و ماهیــت کارآمــدی جامعــه ایــران می رســد، بــا اهمیت تــر و پیچیده تــر می شــود. اســتحاله های  ع بحــث آنــگاه  موضــو
ــا نگــرش  ــا کارآمــدی نظام-چــه حکومــت و چــه ب کارآمــد ی سیاســی، فکــری، ارزشــی، عقیدتــی و ماننــد آن، از مفاهیــم، ابزارهــا و نظــام 
سیســتمی- پــا را فراتــر نهــاده و الجــرم همــه ایــن عناصــر جزئــی از فرآینــد زندگــی بــه عنــوان حــق، عدالــت و حتــی گاه الــزام و اجبــار یــا عقیــده 
گــر می شــود. بــه طــور مثــال، آمــوزش شــغل یــک بایســته زندگــی بشــر اســت، یــک نیــاز اساســی بــرای تأمیــن معیشــت اســت،  و دیــن جلــوه 
گــردد، امــا  کــه منجــر بــه تولیــد، درآمــد و رفــاه  کارآیــی و کارآمــدی نظــام آموزشــی برخــوردار اســت  امــا همیــن آمــوزش شــغلی در صورتــی از 
ــا اســتحاله های سیاســی، فکــری، ارزشــی، عقیدتــِی مفاهیــم، ابزارهــا و روش هــای اجرایــی غالبــًا بــه عنــوان حــق و  ــا نهادینــه شــدن ی ب

عدالــت در عمــق زندگــی افــراد جامعــه ایــران، جــای می گیــرد. 

پ( رویکرد ساختارگرایی
کــه زیــر پرچــم آن زندگــی می کننــد،  در دنیــای واقــع، هــر نظــام سیاســی بــه منظــور اطــالع رســانی و پاســخگویی در برابــر مردمــی 
نیازمنــد اثبــات ســطح و میــزان کارآیــی یــا کارآمــدی خــود و همچنیــن پرداختــن بــه تئوری هــای جامعــه پســند اســت؛ بــه ویــژه آنکــه ضعــف 

کاری، مطالعاتــی یــا فقــر تئــوری نیــز در زمینــه مــورد نظــر وجــود نداشــته باشــد. 
ــا امــری ســر و کار خواهیــم  ــدگاه کالن و در درون مرزهــای یــک کشــور تعریــف کنیــم، ب ــر اســاس دی ــر کارآمــدی نظــام سیاســی را ب گ ا
کــه در تــک تــک افــراد آن کشــور تجلــی یافتــه اســت؛ یعنــی کارآمــدی نهادینــه شــده نظــام در همــه ارکان سیاســی و حکومتــی،  داشــت 
ــه دو طــرف  ک ــد  ــه وجــود می آی ــی ب ــر یــک ســاختار سیاســی مشــخص، نمــود عینــی دارد. کارآمــدی نظــام سیاســی در صورت ــه مســلمًا ب ک
کارآمدی-فــرد و ســاختاِر کارآمــد، و فــرد و ســاختار در معــرض کارآمــدی- ادبیــات کامــاًل مشــترک و آمادگــی پذیــرش و هضــم فکــری همــه 
کارآمــدی در اینجــا الزامــًا فــرد و حکومــت نیســت، چــه بســا  فعالیت هــای و ارکان یکدیگــر را داشــته باشــند. البتــه منظــور از دو طــرف 
گــروه اجتماعــی بــزرگ( و یــا دو ســازمان بــا بافــت رســمی  گروه هــای اجتماعــی کوچــک و بــزرگ )ماننــد احــزاب سیاســی بــه عنــوان یــک 
ــا ســاختارهای رســمی قانونــی و ابزارهــای  ــه عــالوه در رویکــرد سیاســی، محقــق بیــش از هــر چیــز ب گیــرد. ب وســیع نیــز مطمــح نظــر قــرار 

ــروکار دارد.  ــخص س ــده و مش ــف ش تعری

کارآمدی بر ایران 1. 5. انطباق رویکردهای نظری 
کارکردگرایی الف. رویکرد 

کــه انقــالب اســالمی 57 و نظــام برآمــده از آن چــه نتایــج و کارکردهایــی داشــته اســت؟  در ایــن رویکــرد پرســش اولیــه ای ایــن اســت 
بــه عبــارت دیگــر، محصــول ایــن انقــالب تــا چــه میــزان بــرای مــردم مفیــد و پاســخگوی خواســته ها و آرمان هــای اولیــه آنــان بــوده و در 
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ع نگــرش افــراد بــه مقولــه  یــک کالم، تــا چــه میــزان بــرای ارکان سیاســی جامعــه و نظــام حکومــت و مــردم، کارآمــدی داشــته اســت؟ نــو
کارآمــدی نظــام جمهــوری اســالمی، تا انــدازه زیــادی در مقایســه بــا وضعیــت سیاســی جوامــع دیگــر و یــا شــرایط سیاســی قبــل از انقــالب بــه 

ــذا:  ــد. ل دســت می آی
الف( شناخت معیارها و شاخص های مطلوب و وضعیت سیاسی جوامع دیگر؛ 

گاهی از اوضاع معیارها و شاخص های سیاسی قبل از انقالب؛  ب( آ
ج( انتخاب معیارها و شاخص های استاندارد مشارکت سیاسی و مفید برای ارزیابی؛ 

گاهانــه و منصفانــه در پاســخگویی بــه ایــن ســؤال، نقــش اساســی  و دیگــر اینکــه اتخــاذ روش شناســی و نگرشــی علمــی، منطقــی، آ
دارد. مســلمًا مطالعــه کارآمــدی سیاســی نظــام جمهــوری اســالمی نیازمنــد بهــره گیــری از تئوری هــای علمــی، شــناخت وضعیــت جوامــع 
دیگــر و اوضــاع قبــل از انقــالب و همچنیــن نیازمنــد معیارهــا و شــاخص های ارزیابــی قابــل دفــاع در بیــن افــکار عمومــی ایــران و جهــان 

اســت. 

ب. رویکرد فرهنگی
ح، در جامعــه ایــران بــه دلیــل توســعه نامــوزون و بــرون زا و تأثیــر نظــام جهانــی از یکســو و بــه علــت وجــود  مطابــق یــک نظریــه مطــر
کارآمــد، نوعــی تشــتت و از دســت رفتــن وحــدت کنشــی در جامعــه  سیســتم های نظارتــی ضعیــف، قواعــد هنجــاری و مقــررات ســازمانی نا
گــذار از دایــره نگرش هــا و ارزش هــای ســنتی بــه نویــن نشــده اســت. در  دیــده می شــود. بــه زعــم اینــان، جامعــه ایــران، هنــوز موفــق بــه 
ــزار و ادوات نویــن، بوروکراســی، تکنیک هــای ارتباطــی و اطــالع رســانی،  واقــع هرچنــد شــکل و صــورت دســتاوردهای تمدنــی غــرب )اب
مــد و...( در اختیــار جامعــه مــا قــرار گرفتــه، امــا نتوانســته متناســب بــا شــرایط فرهنگــی، محتــوا و درون مایــه دســتاوردهای تمدنــی خــود 

را نهادینــه ســازد. 

پ. رویکرد سیاسی و ساختارگرایی
بــه زعــم ایــن متفکــران، شــکل نویــن بوروکراســی و ارتباطــات ســازمانی جامعــه ایــران، یکــی از دســتاوردهای تمدنــی مغــرب زمیــن 
کــه اهــداف، مناســبات، قواعــد و ملزومــات خــاص خــود را می طلبــد. چنانچــه مقدمــات آن درســت فراهــم نشــود، بایــد در انتظــار  اســت 
کارآمــدی اجتماعــی، کاهــش احســاس تعلــق اجتماعــی مــردم بــه ســازمان هــا، آســیب های اجتماعــی  گونه هــای مختلــف ضعــف و نا
کارآمــدی آن، ســاخت  و ماننــد آن بــود. از منظــر ســاختارگرایی، عــالوه بــر ســاخت سیاســی نظــام جمهــوری اســالمی ایــران و ضــرورت 
کارآمــدی، ماننــد  فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعــی نیــز همــواره بــا تغییــرات مختلــف مواجــه بــوده و بــا اســتفاده از یکــی از ابزارهــای 
همنوایــی، نــوآوری اجتماعــی، مقابلــه مثبــت و منفــی، مناســک گرایــی، انزواطلبــی، شــورش و انقــالب، درصــدد ایجــاد ســاخت متعــادل 
ــی،  ــی و بیرون ــه دلیــل تغییــرات درون ــذار هســتند و ب گ ــه در حــال  ک ــژه در جوامعــی  ــوده اســت. ایــن امــر بوی ــا شــرایط نویــن ب اجتماعــی ب

ــر هــم خــورده، شــدیدتر اســت.  تعادلشــان ب
در ایــن رویکــرد نظــری بــه نظــام جمهــوری اســالمی ایــران، بحــث از توانایــی مســئولین و ســازمان ها و مخصوصــًا نهادهــای انقالبــی 

بــرای حــل مشــکالت مــردم، حــذف و کاهــش فاصلــه طبقاتــی و ایجــاد عدالــت اجتماعــی در ســطح جامعــه می شــود. 
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  فصل دوم: علل ناکارآمدی

کید بر فرهنگ سیاسی )تحلیل تاریخی-فرهنگی(  کارآمدی با تأ 2. 1. تبیین نا
ــت،   ● ــت، تابعی ــم، آمری ــل پاتریمونیالیس ــی از قبی ــه ویژگی های ــا ب ــی، بن ــوی تاریخ ــه نح ــران ب ــی ای ــگ سیاس فرهن

کــه  تــرس، بدبینــی، سیاســت گریــزی، تملــق، چاپلوســی و  و شــدیدًا غیــر مشــارکتی بــودن، فضایــی بــه وجــود آورده 
ــارز آن اســت.  فرصــت طلبــی از خصایــص ب

نهادینگی سیاسی همواره تابع منافع اشخاص و نخبگان بوده است.   ●
کارآمــدی نــه از ضعــف محتــوای قانــون اساســی، بلکــه بیشــتر ناشــی از جهــل و اســتبداد نخبــگان   ● مشــکل اساســی نا

سیاســی اســت. 
کارآمدی نه در حوزه ساختارهای اجتماعی و اقتصادی بلکه به نحوه نگرش نخبگان مربوط است.   ● نا
کارآمــدی می شــود )طارمــی، رســول،   ● گســترش فرهنــگ سیاســی و اقتصــادی غیــر مولــد و ضــد ارزشــی ســبب بــروز نا

 .)118-117 :1390
کارآمــدی نهادهــای سیاســی و متعاقبا   ● توســعه نیافتگــی فرهنــگ سیاســی بــه انحــاء مختلــف تاثیــرات متفاوتــی برنا

رفتــار سیاســی شــهروندان جامعــه ایــران می گــذارد )خرمــی، قاســم، 1377: 179(. 
فقــدان رقابــت ســالم و مــدارا و رواداری سیاســی میــان صاحبــان قــدرت بــا تــوده ی مــردم و یــا نخبــگان منتقــد یــا   ●

اپوزیســیون )خرمــی، قاســم، 1377: 179(. 

کید بر ضعف ساختاری و نقد دولت از منظر سیاسی کارآمدی با تأ 2. 2. تبیین نا
بیگانگی سیاسی دولت با جامعه ی مدنی و عدم تعامل با جامعه  ●
گرایــی دولــت بــه ســبب ســاخت بســیار بــزرگ و رشــد غیــر طبیعــی پــس از انقــالب 57 زمینه ســاز بــروز   ● اقتــدار 

اســت.  کارآمــدی  نا
عــدم برخــورداری دولــت از نقــش تفویضــی و مــردم ســاالر در نظــام جمهــوری اســالمی و بــه عهــده گرفتــن نقشــی   ●

گــری )مشــارکتی(«  گــری )آمرانــه( و هدایــت  بیــن »تصــدی 
کــه صبغــه ی   ● پیونــد وثیــق ســاز وکارهــای قانونــی و نهادهــای سیاســی در جمهــوری اســالمی ایــران بــا نهادهایــی 

ایدئولوژیــک دارنــد )ماننــد نهــاد رهبــری و مجمــع تشــخیص مصلحــت( )طارمــی، رســول، 1390: 118-117( 
دو وضعیتــی بــودن ســاخت قــدرت، مانــع از توســعه ی سیاســی و افزایــش کارآمــدی در ایــران بــوده اســت. ســاخت   ●

ع تمایــل بــه انباشــت قــدرت  کــه در ایــن نــو قــدرت بــه دو صــورت قابــل تجلــی اســت: یــک، ســاخت قــدرت متمرکــز 
ــر توزیــع قــدرت اســت. در جامعــه ایــران هــم اشــکالی از ســاخت  کــه تــالش ب وجــود دارد؛ دو، ســاخت قــدرت متکثــر 
قــدرت متمرکــز و هــم اشــکالی از قــدرت متکثــر وجــود دارد. ایــن دوپارگــی و دو وضعیتــی بــودن قــدرت در ایــران 
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گــردد )فالحــی، مجیــد، 1389: 39(.  می توانــد مانعــی در ســر راه توســعه سیاســی قلمــداد 
تداخل، تکرار و تشابه وظایف دستگاه های دولتی  ●
تقسیم ناموزون و غیر منطقی وظایف بین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی  ●
فقدان یا ضعف تخصص های مورد نیاز  ●
فقدان اصل استقرار و عدم حفظ موجودیت سازمانی  ●
مشــخص نبــودن حــدود تمرکــز و عــدم تمرکــز اداری )ســاخت تشــکیالتی و شــیوه توزیــع اختیــارات، نظــام تصمیــم   ●

کــرده اســت.(  گیــری را بــا مشــکل مواجــه 
خالهای قانونی و نقد نظارت های استصوابی نهادهایی همچون شورای نگهبان  ●
کانــون   ● کــه ویژگــی تاریخــی ســاختار سیاســی ایــران بــوده اســت مانــع اصلــی شــکل گیری  مطلــق بــودن قــدرت 

قــدرت مســتقل در جامعــه ایرانــی بــه شــمار مــی رود. 
نبود امنیت ناشی از حکومت مستبدان و قدرتمندان  ●
همچنین مهاجرت ها و هجوم های متعدد به کشور بی ثباتی و ناامنی جامعه را در پی داشته است.   ●

کارآمدی از خالل نقد دولت از منظر اقتصاد سیاسی 2. 3. تببین نا
دولــت نمی توانــد نقــش بــازار را از طریــق انباشــت ســرمایه ایفــا کنــد. ایــن وظیفــه ای در انحصــار بخــش خصوصــی   ●

اســت. 
کارآمــد، در هــم تنیــده و انعطــاف ناپذیــر بنگاه هــای   ● نظــام نویــن مدیریــت ســرمایه داری در ســاختار ســنتی، نا

کــه بــه هیــچ وجــه تــوان و انگیــزه ای بــرای پذیــرش آن نداشــته اســت )تحمیــل  اقتصــادی دولتــی بــکار گرفتــه شــود 
ســاختاری نویــن بــر ســاختاری غیــر منعطــف(.

کارآمــد بــا مداخلــه در سیاســت های ســرمایه داری )در یــد قــدرت بــازار(، مشــروعیت خویــش را نیــز از کــف   ● دولــت نا
کارآمــدی و ســلب مشــروعیت از دولــت(.   داده اســت )رابطــه مســتقیم نا

علت اساسی تهدید کارآمدی و مشروعیت همزمان دولت، وجود اقتصادی دولتی و شبه دولتی است.   ●
ــی   ● ــروعیت بوروکراس ــری مش ــاختن کس ــع س ــکان مرتف ــی ام ــی( دولت ــر رقابت ــاری )غی ــد و انحص کارآم ــاد نا ــا اقتص ب

ــود.  دولتــی بســیار دشــوار خواهــد ب
کــه حتــی   ● اســت  ایــران  در  راه حکومــت  ســر  بــر  نهــادی  کارآمدی هــای  نا از  کشــور  بــر  کــم  رانتــی حا ســاختار 

ــت  ــر دول ــت ب ــر ران ــرار می دهــد. نخســتین تاثی ــز تحــت الشــعاع ق دموکراتیک تریــن نهادهــا و فرایندهــا را در کشــور نی
ایــن اســت کــه اســتقالل آن را در برابــر جامعــه افزایــش می دهــد و دولــت بــه دلیــل دارا بــودن از رانــت از آن بــرای حفــظ 

و تــداوم قــدرت انحصــاری خویــش اســتفاده می کنــد )قنواتــی، نســرین و دیگــران، 1396(. 
درآمــد ثابــت نفتــی بــه عنــوان عامــل تــداوم بخــش حکومــت خودکامــه و اســتبدادی اســت. بنابرایــن، دولــت   ●

رانتیــر در شــرایطی کــه بــه تنهایــی قــادر بــه پاســخگویی بــه نیازهــای جامعــه اســت، یعنــی مادامــی کــه بــا بحــران مالــی 
مواجــه نشــده باشــد، عالقــه ی چندانــی بــه کاهــش وابســتگی جامعــه ی مدنــی بــه خــود و در نتیجــه افزایــش اســتقالل 

آن نشــان نمی دهــد )قنواتــی، نســرین و دیگــران، 1396(. 
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کارآمدی از خالل فهم فقدان نظام جامع رفاهی  2. 4. تبیین نا
کاری و ناهماهنگــی اســت امــا بســترهای   ● کارآمــدی، مــوازی  در نظــام رفــاه ایــران دو مســئله مهــم و موثــر در 

ــزار اجــرای  ــذا اب ــه ســمت سیاســت گذاری رفاهــی حرکــت می دهــد. ل تاریخــی و شــرایط جــاری هــر دوره دولت هــا را ب
ایــن تصمیــم دولــت، ایجــاد ســاختار ســازمانی اســت امــا در طــول زمــان ایــن ســازمان ها بــه جــای تــالش بــرای رســیدن 
بــه اهــداف رفاهــی جامعــه بــه ابــزار تســلط و اعمــال قــدرت بــر جامعــه تبدیــل می شــوند و مانــع از تحقــق اهــداف اصلــی 

کارگــزاران اجرایــی نیــز تأثیرگــذار اســت.  کــم و نقــش  می شــوند. در ایــن بیــن گفتمان هــای حا
علــل و کشــمکش سیاســی میــان جناح هــای اصلــی کشــور بــر ســر منافــع و قــدرت، مانــع از تدویــن نظــام جامــع رفــاه   ●

کــه بــا مداخلــه در ســاختار موجــود، آن را بــه نفــع خــود  و تأمیــن اجتماعــی می شــود. چنانکــه هــر یــک ســعی داشــته اند 
ســازماندهی نماینــد. 

کشــور بــرای حفــظ و توســعه   ● علــل ســازمانی: تمایــل مدیــران دســتگاه های فعــال در عرصــه تأمیــن اجتماعــی 
کشــمکش ها میــان  کاهــش اختیــارات دیگــر ســازمان ها وجــود داشــته اســت. ایــن  اختیــارات ســازمانی از طریــق 
کار و رفــاه اجتماعــی و معاونــت  ســازمان بهزیســتی و کمیتــه ی امــداد؛ ســازمان تامیــن اجتماعــی و وزارت تعــاون، 
درمــان وزارت بهداشــت؛ ســازمان بیمــه و خدمــات درمانــی و کمیتــه امــداد؛ هــالل احمــر و وزارت کشــور و... اســت. 

در ایــران همــواره دولــت بــزرگ، دولــت مقتــدر پنداشــته می شــود و وســعت نهادهــا و تشــکیالت برابــر بــا اقتــدار   ●
ــذا  ــت ل ــه اس ــای جامع ــا و آرزوه ــن نیازه ــار گرفت ــر در اختی ــاالری براب ــگاه دیوانس ــن ن ــت. در ای ــده اس ــرض ش ــت ف دول

ــت.  ــردم اس ــاه م ــه رف ــش از هزین ــه آن بی ــه هزین ک ــود  ــی می ش ــی تلق ــرمایه دولت ــی س ــرمایه مل س
گفتمــان سیاســت اجتماعــی در کشــور وجــود نــدارد. در واقــع در چنــد دهــه گذشــته سیاســت اجتماعــی نداشــته ایم   ●

ــد بیــن  ــه حفــظ دامنــه نابرابــری شــده اســت. در ایــن راســتا پیون و شــرایط سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی منجــر ب
ــم  ــی رغ ــه عل ــت، چنانک ــن زده اس ع دام ــو ــن موض ــه ای ــدان ب ــع ثروتمن ــا مناف ــو ب ــتهای همس ــروت و سیاس ــدرت و ث ق
افزایــش درآمدهــا بهبــود قابــل توجهــی در زندگــی و کیفیــت زندگــی مــردم دیــده نمی شــود. زمانــی کــه نهادهــای حامــی 
توســعه در جامعــه بــه وظایــف خــود عمــل نمی کننــد نهادهــای ضــد توســعه همچــون فســاد اداری حضــور محســوس 

و وافــری دارنــد. 
کاربــردی برنامه هــا، هنــوز اصــل چهــار  ترومــن و توســعه فیزیکــی و عمرانــی برنگــرش   ● در ســطوح اجرایــی و 

کمیتــی غلبــه دارد و باعــث عــدم نهادینــه شــدن نگــرش اجتماعــی شــده اســت. بــه نوعــی می تــوان گفــت نگــرش  حا
توســعه انســان محــور وجــود نداشــته اســت. در کشــور مــا سیاســت اجتماعــی از سیاســت اقتصــادی اثــر می پذیــرد 
چنانچــه تــورم و کارکردهــای کاهــش ارزش پولــی لطمــه شــدیدی بــه تأمیــن اجتماعــی زده اســت )نعیمایــی، بنیامیــن 

و شــکوری، علــی، 1390(. 
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کارآمدی 2. 5. یک طبقه بندی اولیه از علل نا

کنشگر مولدساختارـ  عاملیتقلمرو سطح تحلیل علت
نخبگانساختارفرهنگیکالنپاتریمونیال، آمرانه و غیر مشارکتی بودن فرهنگ سیاسی ایران 

نخبگان عاملیتفرهنگیخردجهل و استبداد نخبگان سیاسی

نخبگان ساختارفرهنگیکالنفرهنگ سیاسی و اقتصادی توسعه نیافته، غیرمولد و ضد ارزشی

نخبگان عاملیتفرهنگیخردفقدان رقابت سالم و مدارا و رواداری سیاسی میان صاحبان قدرت و نخبگان

دولتساختارسیاسیکالنبیگانگی سیاسی دولت با جامعه ی مدنی و عدم تعامل با جامعه

دولت ساختارسیاسیکالنساخت بسیار بزرگ و رشد غیر طبیعی دولت و اقتدارگرایی منتج از آن 

پیوند وثیق ساز وکارهای قانونی و نهادهای سیاسی با نهادهای واجد صبغه ی 
ایدئولوژیک )مانند نهاد رهبری و مجمع تشخیص مصلحت(

نهادهای دولتیساختارسیاسیمیانه

دولت ساختارسیاسیکالندو وضعیتی بودن ساخت قدرت )نوسان میان قدرت متمرکز و قدرت متکثر(

نهادهای دولتیساختارسیاسیمیانهتداخل، تکرار و تشابه وظایف دستگاه های دولتی

نهادهای دولتیساختارسیاسیمیانهتقسیم ناموزون و غیر منطقی وظایف بین وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی

نهادهای دولتیساختارسیاسیمیانهفقدان یا ضعف تخصص های مورد نیاز

نهادهای دولتیساختارسیاسیمیانهفقدان اصل استقرار و عدم حفظ موجودیت سازمانی

نهادهای دولتیساختارسیاسیمیانهمشخص نبودن حدود تمرکز و عدم تمرکز اداری )ساخت تشکیالتی و شیوه توزیع اختیارات(

نهادهای دولتیساختارسیاسیمیانهخالهای قانونی و نظارت های استصوابی نهادهایی همچون شورای نگهبان

دولت ساختارسیاسیکالنمهاجرت ها و هجوم های متعدد به کشور  و بی ثباتی و ناامنی ناشی از آن

دولت ساختار اقتصادیکالنایفای ناموجه نقش بازار را از طریق انباشت سرمایه توسط دولت

کارآمد، در هم تنیده و انعطاف ناپذیر بنگاه های اقتصادی دولتی نهادهای دولتیساختاراقتصادیمیانهساختار سنتی، نا

دولت ساختاراقتصادیکالنمداخله دولت در سیاست های سرمایه داری و اقتصادی دولتی و شبه دولتی

کم بر دولت )دولت رانتیر( دولت ساختاراقتصادیکالنساختار رانتی حا

دولت ساختاراقتصادیمیانهدرآمد ثابت نفتی به عنوان عامل تداوم بخش حکومت خودکامه و استبدادی

نهادهای دولتیساختاراجتماعیمیانهموازی کاری و ناهماهنگی در سیاستگذاری رفاهی و نظام رفاه ایران

تمایل مدیران دستگاه های فعال در عرصه تأمین اجتماعی کشور برای حفظ و توسعه 
اختیارات سازمانی از طریق کاهش اختیارات دیگر سازمان ها

مدیران دولتی عاملیتاجتماعیمیانه

نخبگان عاملیتفرهنگی کالنفقدان گفتمان سیاست اجتماعی در کشور

نخبگان و مدیران دولتیعاملیتفرهنگیخردفقدان نگرش توسعه انسا ن محور
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  فصل سوم: راهکارهای مواجهه با ناکارآمدی

3. 1. راهکارهای سیاسی متوجه دولت 
کید بر مشارکت فعال مردم  ● کاهش تصدی گری دولت و مقابله با تمرکز، تا
بــه حداقــل رســاندن نقــش دولــت بــرای افزایــش چابکــی در سیســتم آن و افزایــش مشــارکت مردمــی بــا محولــه ی   ●

تصــدی کارهــا بــه بخش هــای دیگــر
تمرکز زدایی، مقررات زدایی و شفاف کردن بازار سیاست  ●
ــی،   ● ــرد قضای ــن، عملک ــرای قوانی ــن، اج ــد قوانی ــع، تمهی ــع مناف ــق، تجمی ح عالی ــر ــژه ی »ط ــش کار وی ــت ش تقوی

ارتباطــات سیاســی« 
اســتقالل نســبی دولــت از جامعــه ی مدنــی و اســتقالل جامعــه ی مدنــی از دولــت و بــاز بــودن نظــام سیاســی بــه روی   ●

مشــارکت مدنــی و دموکراتیــزه کــردن نظــام سیاســی
ســعی بــر فراهــم آوردن توافــق الزم میــان افــراد در مــورد حــوزه مشــروعیت، قــدرت و مســئولیت دولــت. در ایــن راســتا   ●

گیــرد.  کثریــت مــردم قــرار  کارکردهــا، برنامه هــا و وظایــف و هدف هــای نظــام سیاســی بایــد مــورد قبــول و پذیــرش ا
و   ● کارگــزاران  و  مــردم  میــان  واســط  منزلــه ی حلقــه ی  بــه  کارآمــد  احــزاب  ایجــاد  بــرای  کــردن شــرایط  مهیــا 

حکومــت سیاســی  تصمیم گیــران 
محوریت احزاب در مدیریت کشور  ●
کمیت قانون و شفاف سازی و تحقق قانون اساسی  ● نهادینه کردن و حا
انجام بهینه کلیه وظایف حکومت به ویژه تامین امنیت  ●

3. 2. راهکارهای اقتصادی متوجه دولت 
عدم تمرکز بر درآمد نفتی به منظور جلوگیری از استقرار یک نظام بسته ی سیاسی  ●
کامــل هفــت برنامــه ی ضــد فســاد شــامل: )1( برنامــه ی از بیــن بــردن فرصــت فســاد. )2(   ● پیگیــری و اجــرای 

یــا خصوص ســازی. )5(  آزادســازی  برنامــه ی  برنامــه ی شــفافیت. )4(  بازدارندگــی و مجــازات. )3(  برنامــه ی 
برنامــه ی آشــکارگی و حســاب کشــی. )6( برنامــه ی تنظیــم امــور بودجــه ای و مالــی. )7( برنامــه اصــالح نظــام اداری، 
شایســته ســاالری و فرهنــگ ســازمانی. رویکــرد نظــری حکمرانــی خــوب پیــش فرض هــای نهفتــه در اقتصــاد نهــادی 
را بــه عرصــه ی سیاســی انتقــال می دهــد، و معتقــد اســت بــرای مقابلــه بــا فســاد بایــد از پیمایــش عمومــی، افزایــش 
کاهش انــدازه بخــش عمومــی، پاســخگویی مالــی، اســتقالل رســانه، اســتقالل  دســتمزدهای بخــش عمومــی، 
ک سرشــت  قضایــی، مشــارکت شــهروندان، تمرکززدایــی و تغییــر فرهنــگ بوروکراتیــک و... اســتفاده کــرد )ســلیمان پــا

ــار/ 1396(.  ــن افش ــن العابدی و زی
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3. 3. راهکارهای اجتماعی متوجه دولت 
توزیع صحیح منزلت و عدالت اجتماعی  ●
رفع محرومیت و برقراری رفاه عمومی  ●

3. 4. راهکارهای مدیریتی متوجه دولت 
کید بر حکومت برنامه دار و مقابله با حکومت کارپرداز و معامله ای  ● تأ
کاربرد مدیریت علمی و جذب نیروهای متخصص و مقابله با تغییر مداوم مدیران  ●
ضرورت پاسخگو بودن دولت و نظارت دقیق و هماهنگ بر عملکرد دستگاه ها  ●
هماهنگی و انسجام درونی در نظام سیاسی  ●
اتخاذ راهبردها و اهداف متناسب با قدرت ملی  ●

3. 5. راهکارهای معطوف به اصالح اجتماعی و فرهنگ سیاسی 
گاهی ملی و جهت دهی به زندگی اجتماعی«   ● ایجاد کارویژه های »انسجام و همبستگی ملی« و »ایجاد آ
وجود فرهنگ سیاسی مشارکتی در جامعه و نهاد مشارکت قانونی متعدد.   ●
تساهل و مدارای سیاسی و امکان مشارکت آزادمنشانه ی کلیه ی افراد در امور سیاسی و اجتماعی جامعه  ●
تفکیک حوزه های دینی از حوزه های تجربی و کاربرد شیوه های عقالیی در سیاست گذاری  ●
گــذرا و نیازهــای موقــت بــه احــزاب ملــِی مبتنــی بــر منافــع جمعــی و منافــع دائمــی   ● تصحیــح احــزاِب بــا انگیزه هــای 

اقتصــادی
تقویت و گسترش جامعه مدنی  ●
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کارآمدی تا کارآمدی وابسته1397محمد محمدی نیا  1. شماره 37، بهار 1397  ص 70فصلنامه فرهنگ پویا، از ادراك سازی نا

سلیمان پاك سرشت، زین 2.
ارزیابی تئوری برنامه سیاست های ضد فساد 1396العابدین افشار

درایران بعد از انقالب
فصلنامه مطالعات راهبردی 

سیاستگذاری عمومی
سال هفتم، شماره 25، زمستان 

1396

.3
نسرین قنواتی، مجید وحید، 

احمد ساعی، سید علیرضا 
ازغندی،

فصلنامه مطالعات راهبردی بازتولید ساختار رانتی در ایران1396
سیاستگذاری عمومی

سال هفتم، شماره 25، زمستان 
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چالش های اجرای نظام جامع رفاه و تامین 1395بنیامین نعیمایی، علی شکوری 4.
سال شانزدهم، شماره 63، فصلنامه رفاه اجتماعیاجتماعی در ایران دهه 90

زمستان 1395

1395هادی غالم حسینی5.
کارآمدی، بی تفاوتی، سازمان یافتگی نا

چرا دستگاه ها از بیرون کشیدن »خنجر پشت 
نظام« ناتوانند!؟

شماره 97، خرداد و تیر 1395ماهنامه پیام انقالب

قازاده بکتاش، منیره 6. فرانك آ
تاثیر کارایی هزینه و اندازه دولت بر رشد اقتصادی 1396دیزجی

کشورهای منتخب جهان
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حسن اسماعیل زاده، لطفعلی 

کوزه گر، مهدی علیان، علی 
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شهری در ایران

فصلنامه مدرس علوم 
انسانی )برنامه ریزی و 

آمایش فضا(
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کارآمدی نظام 1394سعید عطار، علی خواجه نایینی8. بررسی و تحلیل عوامل موثر بر نا
سیاستگذاری در ایران

فصلنامه سیاستگذاری 
سال اول، شماره 1، بهار 1394عمومی

تحلیل رابطه بین کارآمدی و مشروعیت دولت 1394عباس شادلو، ُرزا کرم پور9.
جمهوری اسالمی ایران با تکیه بر نظریه کالوس اوفه

فصلنامه سیاست های 
راهبردی و کالن
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ضمیری، عبدالحسین؛ نصیری 14.
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1مطالعات انقالب اسالمیجمهوری اسالمی ایران و چالش کارآمدی1384اخوان کاظمی، بهرام؛19.

قیصری، نوراهلل؛ قربانی، 20.
کارآمدی نظام جمهوری اسالمی ایران؛ مدلی برای 1394مصطفی؛

22دانش سیاسیسنجش و ارزیابی

34حکومت اسالمیپاسخگویی و کارآمدی1383اخوان کاظمی، بهرام؛21.

جهانی شدن و چالش مشارکت سیاسی در 1390آب نیکی، حسن؛22.
10پژوهش سیاست نظریجمهوری اسالمی ایران

1389مبینی دهکردی، علی؛23.
بررسی کارآمدی دولت جمهوری اسالمی ایران در 

اجرای برنامه های اول، دوم و سوم توسعه و تدوین 
راهبردهای ارتقاء کارآمدی آن

106مجله راهبرد بومی

شفیعی فر، محمد؛ قربانی، 24.
47مطالعات انقالب اسالمیتعامالت کارآمدی و مشروعیت نظام های سیاسی1395مصطفی؛

کارآمدی دولت1385آریا، امیر؛25. 179گزارشنگرانی جریان های سیاسی از نا

الوانی، سید مهدی؛ پورعزت، 26.
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خط مشی گذاری ایران در زمینۀ فقرزدایی )مطالعۀ 

موردی: الیحۀ »فقرزدایی در کشور جمهوری 
اسالمی ایران«(

مدیریت دولتی )دانشگاه 
دوره هفتم، شماره 1تهران(

برزگر، ابراهیم؛ حسین زاده، 27.
بررسی عقالنیت سیاستگذاری عمومی در ایران: 1395صیاد؛

دوره دوم، شماره 1سیاستگذاری عمومیمطالعه موردی »قانون هدفمند کردن یارانه ها«

دانش فرد، کرم اله؛ اسد اهلل 28.
ح 1390زاده جعفری، ندا؛ بررسی موانع عدم تحقق )پیاده سازی( طر

سال پنجم/ شماره 16اصالح نظام های مدیریتی در بخش دولتی ایران

بررسی موانع تاریخی استقرار جامعه مدنی در ایران 1382علم، محمدرضا29.
کارآمدی نخبگان معاصر با تکیه بر نا

پژوهشنامه علوم انسانی 
شماره 38دانشگاه شهید بهشتی

تحلیل رابطه بین کارآمدی و مشروعیت دولت 1394شادلو، عباس؛ کرم پور، ُرزا؛30.
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شماره 10مجلس و پژوهشحکومت و مبانی کارآمدی1373الریجانی، محمدجواد31.

کارآمدی احزاب سیاسی در ایران1386اخوان کاظمی، بهرام32. شماره 66نشریه زمانهعلل نا

خسروی، محمدعلی؛ 33.
کم و کارآمدی سازمان 1395شهسواری فرد، شهره؛ فرهنگ سیاسی نخبگان حا

دوره 2 / شماره 8فصلنامه دولت پژوهیهای غیر دولتی جمهوری اسالمی ایران
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دانشگاه رازیکاظمی
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کارآمدی احزاب سیاسی در ایران1390جواد مرادی5. تهران مرکزدکتر محمد توحیدفامعلوم سیاسیموانع نا

کبر غفوریعلوم سیاسیکارآمدی و نظام جمهوری اسالمی ایران1395مریم نظامی6. یزددکتر ا

نقش سازمانهای مردم نهاد در کارآمدی نظام سیاسی 1391علی کرمی7.
 دکتر علیرضا سمیعی علوم انسانیایران
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