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The purpose of the present study is to investigate the efficiency
indicators of Islamic State in the intellectual system of the leaders of
the Islamic Revolution of Iran and to present an applied model. The
theoretical basis of the research is the statements of Imam Khomeini
Vol 22, No. 87, Atumn 2019

and Supreme Leader and the data base method (qualitativequantitative) is used. To process the research data, we used the Max
Keyuda software. The performance indicators obtained by the Islamic
State show that wisdom is instrumental in shaping the effectiveness of
the Islamic State and is based on the structure and mode of interaction
and action of the authorities to solve the problems of the system and
the people, and pursues the political system to achieve its stated goals.
"Considering the Importance and Necessity of State Formation for the
Implementation of Islamic Law in Society", "Paying Attention to Its
Origin, Divine Legitimacy and Popular Acceptance" and "Observing
the Structure and Principles and Processes" of the Indicators of
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Cultural and social. In addition, observing the ethical and managerial
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هدف پژوهش حاضر ،بررسی شاخصهای کارآمدی دولت اسالممی در مظوممال ی فکالری
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قانمن اسممی در جامع "" ،تمج ب مظااء آن یعظی ماروعیت الهی و مقبملیت مردمی" و

"رعایت ساخاار و اصمل و فرآیظدها" از شاخصهای کارآمدی دولت در بعد اقاصالادی،
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امام خمیظی و مقام معوم رهبری است و از روش دادهبظیاد (از نمع کیفی-کمّالی اسالافاده

79

کلیدواژهها :امام خمینی ،آیت اهلل خامنهای ،دولت اسالمی ،کارآمدی دولت.
مقدمه
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موضوع دولت و کارآمدی آن ،یکی از مفاهیم مهم و بنیادین علم سیاسوت اسوتچ اراکوه
مهمترین مسأله ی جامعوه و دولوت ،کارآمودی اسوت .جوامول مبرلو بورای ویشورفت و
توسعهی همهجانبهی خود در سطوح داخلی و خارجی ،به دولری کارآمد نیاز دارند تا بروانند
نقش رهبری و راهبری فرآیند ویشرفت و تعالی آن جامعه را برعهوده بگیرنود .ناکارآمودی
دولتها حری در برخی از عرصه ها ،سوب عودم توسوعه کشوور اسوت .اگور دولوتهوا در
عرصههای سیاسی ،اقرصادی ،فرهنگی ،اجرماعی و  ...بهگونههای مبرلفی عمو کننود و
سیاستها و برنامهریزیهای آنها در یک جهت و غایت واحدی نباشد ،سب تداخ و گاه
تنشهایی در سطوح مبرل میشود و روند توسعهی کشور را با اخالل مواجوه مویکنود.
همانین کارآمدی یک دولت ،ضامن بقا و حیا آن جامعه خواهد بودچ یعنوی اگور دولروی
کارآمد نباشد ،با بحران کارآمدی و در نهایت ،با بحران مشروعیت مواجه میشود و هویت
و موجودیت نظام سیاسی و اجرماعی در معرض تهدید و نابودی قرار میگیرد.
از یک طرف ،مقام معظم رهبری بهعنوان رهبر ،اندیشمند و مرفکر انقوالب اسوالمی،
یک فرآیند ونجمرحلهای از ویشرفت را برای تحقق اهداف انقالب اسالمی ترسیم نمودهاندچ
"دولت اسالمی" سومین حلقهی این زنجیرهی منطقی است و وس از ویوروزی انقوالب و
شک گیری نظام سیاسی اسالمی ،بنیان نهاده میشود تا زمینوهسواز جامعوهی اسوالمی و
تمدن نوین اسالمی باشد .ایشان در اینباره میفرماید« :ما یک انقالب اسوالمی داشوریم،
بعد نظام اسالمی تشکی دادیمچ مرحله بعد تشوکی دولوت اسوالمی اسوت .مرحلوه بعود
تشکی کشور (جامعه) اسالمی است و مرحله بعد تشکی تمدن بینالمل اسالمی اسوت»
(بیانووا رهبووری .)7999/69/60 ،آیووتاهلل خامنووهای ( )7991/60/19در یووک بیووان مبسوووط
میفرمایند:
در درجهی اول ما یک حرکت انقالبی الزم داشریمچ برای اینکه بنای ضایل و ووسیده و کج
و بدبنیان رژیم های اسربدادی را از بین ببریم .این کار را ملت با کمال قدر و بوا موفقیوت
کام انجام داد .بعد از آنکه این حرکت عظیم را ملت عزیز ما انجام داد ،حرکت بعدی ایون
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بود که یک نظام اسالمی  -یعنی ترتی ادارهی کشور ،همان طوری که اسالم گفره است -
در این کشور به وجود بیاورید .این کار را هم ملت ما با موفقیت انجام داد ...برای اینکوه آن

مقصود  -یعنی کشور اسالمی  -بهطور کام محقق شود ،احریاج است که دسرگاه حاکمهی
کشور در عم خود ،در سازماندهی خود و در اگونگی رفرار خود ،بهطور کام اسالمی عم
کندچ که من اند سال قب عرض کردم که مرحلهی بعد از نظام اسوالمی ،دولوت اسوالمی
است ...دولت اسالمی است که کشور اسالمی بهوجود میآورد .وقری کشوور اسوالمی ودیود
آمد ،تمدن اسالمی به وجود خواهد آمدچ آن وقت فرهنگ اسالمی فضای عمومی بشوریت را
فرا خواهد گرفت.

بهنظر آیتاهلل خامنهای ،بدون تشکی دولت اسالمی که حلقهی وص انقالب و نظوام
اسالمی به جامعهی اسالمی است ،تصور تحقق تمدن اسالمی محال است.

آیتاهلل خامنهای در بیانیهی راهبردی "گام دوم انقالب" ( )7981/77/11که بهمناسوبت
اهلمین سال ویروزی انقالب اسالمی ارائه فرمودند ،سند راه و اشمانداز آیندهی حرکوت
انقالب را ترسیم نموده و میفرمایند:
انقالب وُرشکوه ملّت ایران که بزرگترین و مردمیترین انقوالب عصور جدیود اسوت ،تنهوا
انقالبی است که یک الّهی وُرافربار را بدون خیانت به آرمانهایش وشوت سور نهواده و در
برابر همهی وسوسههایی که غیر قاب مقاومت بهنظر میرسیدند ،از کرامت خوود و اصوالت
شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دوّمین مرحله خودسازی و جامعهوردازی و تمدّنسازی
شده است.

ایشان با اشاره به گامهایی که باید برداشره شود ،به هفت عرصه مرذکر میشووند کوه
در واقل ،هفت وایهی اصلی جامعهسازی و تمدنسازی اسالمی است .ایون هفوت عرصوه
عبار اند از :علم و وژوهش ،معنویت و اخالق ،اقرصاد ،عدالت و مبارزه با فساد ،اسرقالل و
آزادی ،عز ملی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن ،و سبک زندگی (همان)چ هیچیک از
این عرصه ها بدون داشرن دولت بالنده و کارآمد اسالمی ،که راهبری و رهبوری جامعوه را
برعهده داشره باشد ،محقق نبواهد شد .ازاینرو ،وژوهش حاضور بوا توجوه بوه اهمیوت و
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شکل شماره  :1زنجیره تمدن سازی اسالمی
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ضرور جایگاه دولت اسالمی و کارآمدی آن در تحقق گام دوم انقالب ،درصدد بررسوی،
تبیین و تحلی شاخصهای کارآمدی دولت اسالمی از نظرگاه دو مرفکر انقالب اسوالمی
 امام خمینی و آیتاهلل خامنهای  -است تا در جهت کمک به تحقق گام دوم انقوالب وتنظیم الگوی اسالمی ایرانی ویشرفت ،بهعنوان الگوی راهبردی و سوند باالدسوری بورای
همه اسناد برنامهای و اشماندازی کشور – قدم مؤثری بردارد.
 .1تعریف مفاهیم
 .1.1دولت ،دولت اسالمی
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"دولت" از لحاظ لتوی در زبان فارسی به معانی مرعددی آموده اسوت« :ثورو و موال»،
«سعاد و طالل»« ،جاه و مکنت»« ،مدد و کمک»« ،موال اکرسوابی و مووروثی» و نیوز
«حکومت ،سلطنت ،هیئت وزیران» (دهبدا 7911 ،و معین .)7990 ،دولت در زبوان التوین بوا
واژهی " "stateشناخره میشود کوه از ریشوهی التینوی  ،stareبوهمعنوای ایسورادن و از
کلمهی انگلیسی  ،statusبهمعنای وضل مسرقر و وابرجا مشرق شده است (وینسونت،7917 ،
ص .)90 .اندیشمندان برای این واژه ،تعاری بسیاری ارائه نمودهاند .تعری برگزیودهی موا
تعری داریوش آشوری ( )7919است که دولوت را "سواخت قودرتی" مویدانود کوه «در
سرزمینی معین بر مردمانی معین تسلط وایدار داردچ و از نظر داخلی ،نگهبان نظم بهشومار
می آید و از نظر خارجی ،واسدار تمامیت سرزمین و منافل ملت و یکایک شهروندان خویش
بهشمار میآید .این ساخت قدر بهصور نهادها و سازمانهای اداری ،سیاسی ،قضایی و
نظامی فعلیت مییابد» (ص.)701 .
بنابراین ،دولت همان حکومت است ،نه قوهی مجریه .تعریفی که در این تحقیق به آن
اسرناد میشود ،همین تعری عام سیاسی است .همانین مراد از دولوت اسوالم  ،دولرو
دین است که ارزشها و اصول خود را از دین اسالم م گیرد و در امورا خود وایبند بوه
اصول اسالمی است .البره دین بودن دولت اسالم  ،هرگز بهمعناى ایودئولوژیکبوودن آن
نیستچ زیرا هراند که دولتهاى دین نیز همانند دولتهواى غیردینو ممکون اسوت در
شرایط زمان و مکان ویژهاى گرایشهاى ایدئولوژیک نشان دهند ،اموا اصووال مقولوهی
دین بسیار گسرردهتر و فراگیرتر از ایدئولوژىهاست (رک .فیرحی،7996 ،ص .)701-798
 .1.1کارآمدی
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کارآمدی دارای تعاری و کاربردهای مرعددی ،بهویژه در سه حوزهی اقرصواد ،مودیریت و
سیاست است .این واژه در لتوت بوهمعنوای «در خوور بوودن ،بوهکوار آمودن ،مفیودبودن،

1. Druker.
2. Pritchard.
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خدمتکردن» (دهبدا ،7911 ،ص )771 .و «تأثیر ،سودمندی ،اثرببشوی ،کوارآیی و فایوده»
(جعفری ،7911 ،ص )81 .استچ کلمهی کارآمد نیز بهمعنای «کوارآزموده ،شایسوره ،کامو و
سودمند» (عمید ،7986 ،ص )961 .و «کاردانی ،کارآموزگی ،شایسرگی و آناوهکوه سوودمند
باشد» (معین ،7990 ،ص )1181 .بهکار رفره است.
در زبان انگلیسی کارآمدی معادل واژهی « »Effectivenessاست که با کلماتی مانند
کارآیی ،کارآمدی ،تأثیر ،تأثیرگذاری ،اثرببشی مررادف میباشد (حقشونا  ،7918 ،ج ،7ص.
 .)111همانین واژههوای « »Effectبوهمعنوای اثور ،توأثیر و نریجوه و «»Efficinency
بهمعنای الیق ،با کفایت و کارآمد و « »Effectiveبهمعنوای موؤثر ،کارآمود و ثمورببش
مورد اسرفاده است (فرهنگ لتت آکسفورد ،1666 ،ص .)761 .البره مفهوم کارآمدی بوا مفواهیم
بهرهوری ،کارآیی و اثرببشی نیز رابطهی تنگاتنگی دارد (رک .دراکر ،7809 ،7صص 00-09 .و
وریچارد ،1ص.)7880 .
کارآمدی در فرهنگ علوم سیاسی به «اثرببشی ،تأثیر ،توانایی نفوذ ،کفایت ،قابلیت و
لیاقت» (آقاببشی ،7918 ،ص )110 .و نیز «موفقیت در تحقق اهداف با توجه بوه امکانوا و
موانل» (فرحعلی ،7991 ،ص )1 .معنا شده است .گاهی کارآمدی بوا کوارآیی مرورادف گرفروه
میشودچ یعنی«:قابلیت و توانایی رسیدن به هدفهای تعیینشوده و مشوبص» (آقاببشوی،
 ،7918ص.)110 .
کارآمدی را میتوان بیانگر قابلیت و توانایی یک نظام سیاسی -اجرماعی در رسویدن
به اهداف تعیینشده و ح مشکال جامعه دانست .بنابراین ،کارآمدی درخصوص دولتها
و حکومتها ،بیانگر قابلیوت و توانوایی ادارهی هور کشوور توسوط مودیران و کوارگزاران
شایسرهی آن است که ایفای بهینهی کارویژههای دولت ،تحقوق اهوداف و دسوریابی بوه
ویشرفت و موفقیت و کس حداکثر رضایرمندی مردم را بهدنبال دارد (رک .اخووان کوایمی،
 .)7990درمجموع کارآمدی عبار است از« :کارآیی و موفقیت در تحقق اهداف با توجه به
امکانا و موانل» .طبق این تعری کارآمدی بر اسا رابطهی تحقق اهداف با توجوه بوه
امکانا و موانل و تأثیر در موفقیت و ویشرفت سنجیده میشود.
نظریا مبرلفی ویرامون کارآمدی مطرح شدهاند که بهطورکلی میتوان اهار گفرمان
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را معرفی کرد:
الف .گفتمان دولتمحور

ودرو ویلسون 7این نظریه را مطرح کرد کوه اثرببشوی یوا کارآمودی دولوت بوهدسوت
نمیآید ،مگر اینکه میان سیاست و مدیریت تفکیک و انشقاق ایجواد کنویم توا مودیریت
دولت در فراز و نشی های قدر و ایدئولوژی قرار نگیرد .نریجهی این کار آن خواهد بود
که دولت به دانشی غیر سیاسی بهنام مدیریت دولری نیاز داردچ یعنی اگر ادارهی عمومی یا
مردمی با تعیین سیاستها از طریق علم سیاسوت ،و اجورای سیاسوت از طریوق مودیریت
یا اداره ی غیور سیاسوی صوور بگیورد ،شواهد کارآمودی دولوتهوا خوواهیم بوود (ر.ک.
ویلسون.)7991 ،
ب .گفتمان بازارمحور
1
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از دیدگاه فوردریش فوون هایوک مسوألهی محووری اقرصواد بورخالف تصوور اکثور
اقرصاددانان ،مسألهی تبصیص منابل کمیاب نیست ،بلکه مسألهی اساسویتوری بوهاسوم
ایجاد هماهنگی استچ اقرصادهای مرکثر و وراکنده ک اقرصاد یا نظام اقرصادی جامعوه را
می سازند .بنابراین ،اقرصاد یک نظام واحد و یکدسوت نیسوتچ بلکوه مرشوک از اجوزا و
مؤلفههایی کمابیش مرتیر و مرنوع استچ لذا هدف اصلی اقرصاد باید ایجاد هماهنگی بین
اجزای کواکتر اقرصادی باشد (رک .هایک .)7811 ،نظریا هایک باعث شک گیری یوک
الگوووی توانمنوود و کارآموود در انربوواب فووردی بووهجووای تصوومیمگیووری دولرووی و نظووم
درونی شد.
ج .گفتمان حوزهی عمومی

یورگن هابرما  9با نقد مفهوم شیءگشرگی در جامعهی مدرن و عق ابزاری ،مفهووم
عقالنیت ارتباطی و حوزهی عمومی را ارائه کرد .بهنظر وی ،زمانی جامعه و دولری کارآمود
است که حوزهی عمومی در آن بیشتر گسررش یافره و قدرتش بیشتر شده باشودچ زیورا
زمینهی عقالنیشدن دولت و سیاست بیشتر گسررش مییابد و فقط در حوزهی عموومی
جامعه میتوان اهداف و خواستهای معقول را تعیین نموده و دولت و سیاست را عقالنوی

1. W. Wilson.
2. F.A, Hayek.
3. J. Habermas.

کرد .این امر از طریق کنش ارتباطی و تواناییهای ارتبواطی و کالموی الزم بورای ایجواد
جهانی عقالنی تحقق مییابد (ر.ک .هابرما 7801 ،و .)1660
د .گفتمان اسالمی مشروعیت و مقبولیت

بر اسا آموزههای دین مقد اسالم ،عق بهتنهایی نمیتواند ابزار شناخت و معرفت
باشدچ لذا خدای مرعال ،شریعت را از طریق ویامبران برای مردم ارسال نمود توا بور اسوا
آن ،مردم برنامهی زندگی عمومی و خصوصی خود را تنظیم کنند .از نظر اسالم ،کارآمدی
دولتها زمانی تحقق مییابد که بر اسا شریعت اسالم و مقبولیت مردمی روی کارآمده
باشند و با درنظرداشرن شریعت و مصلحت عمومی و مردم ،به ویای خود عم کنند و به
اهدافش دست یابند (مصباح یزدی ،7991 ،صص.)11-11 .
 .1.1شاخص و الگوی SMART

شاخصهای کارآمدی دولت در منظومهی فکری رهبران انقالب اسالمی...

شاخص در لتت بهمعنای « برآموده از هور ایوزی و مرتفول و تیوری کوه از بواالی نشوان
درگذرد» است و با واژههای «شاخصه ،عالمت ،نما ،مشوبص ،معلووم ،برجسوره ،ممرواز،
مهم ،وایه و ماخذ» مررادف میباشد (دهبدا .)7911 ،این کلمه در اصطالح بوهمعنوای یوک
نقطهی خاص و مهم در سیسرم که تتییرا نسبی آن در فواص زمانی یا مکانی مبرلو
بررسی میشودچ یا ابزاری که کیفیت اجرا یا میزان تحقق هدف را نشان میدهد .درواقول،
شاخص ،خودش هدف نیستچ بلکه نشانگر تحقق هودف اسوت و اگوونگی وضوعیت را
نشان میدهد.
شاخص به دو نوع "وایهای" و "ترکیبوی" تفکیوک مویشوود" .شواخص وایوه" ،بوه
شاخصی اطالق میشود که مسرقیما از دادهها اسربراج شده و بهدست میآیود .مویتووان
گفت که شاخص معادل سنجه است .این شاخص بیشتر ماهیت تبصصی و سازمانی دارد
و یک هدف و مقصد یا موضوع خاص را اندازهگیری کرده و نشوان مویدهود" .شواخص
ترکیبی" ،به شاخصی اطالق میشود که از حاص ترکی تعدادی از شاخصها بوهدسوت
میآید و بیشتر ماهیت ملی دارند و همهسونگر یا حداق اندجانبهنگر هسرندچ بوا آنهوا
میتوان اهداف کالن و اسرراتژیک را تبیین کرد.
شاخص از لحاظ شکلی و موضوعا به دو دسره تقسیم میشود :ال  .کیفی :وجوود و
عدم (بودن یا نبودن  /داشرن یا نداشرن) و یا رتبهای (کم ،مروسط ،زیاد  /ضعی  ،مروسط،
قوی)چ ب .کمّی :تعداد ،درصد ،نسبت ،میزان.
الگو و مدلی که برای هدفگذاری و شاخصگذاری مد نظور قورار مویگیورد ،الگووی
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اسمار ( )SMARTیعنی هوشمندانه است .این مدل توسط "ادوین لوک" اولوینبوار در
سال  7809ارائه شد .وی به بررسی تأثیر هدفگذاری در نریجهگیری و عملکرد سازمانها
ورداخت (ر.ک .لوک ،7809 ،صص .)709-98 .اگراه معیارهای اسمار بوا مفهووم "مودیریت
توسط اهداف" توسط ویرر دراکر مطرح شد ،اما اولوین کواربرد شوناخرهشوده از معیارهوا و
مؤلفههای اسمار برای راحتترشدن هدفگذاری و سنجیدن آنها ،توسوط "جورج توی
دوران" در سال  7897ارائه گردید که عبار اند از:
 .7مشبص یا خاص :هدف باید کامال خاص و منحصر به فرد باشدچ
 .1قاب اندازهگیری :هدف باید قاب لمس و دارای کمیت باشد تا در طول مسیر بروان
میزان رشد و ویشرفت را نسبت به هدف ارزیابی و محاسبه کردچ
 .9قاب دسریابی :هدف باید با واقلبینی انرباب شود تا قاب تحقق باشدچ
 .1مرتبط و در ارتباط بودن یا نریجهمحور :هدف باید با ارزشها مرتبط باشدچ
 .0زمانداربودن :برای اهداف باید زمان کوتاهمد  ،میانمد یا بلندمد تعیین شوود
(دوران7897 ،م ،صص.)90-90 .
وی تأکید میکند که این معیارها بیانگر این نیست که تمام اهداف در همهی سطوح
باید قاب اندازهگیری باشندچ زیرا در برخی شرایط این واقلگرایانه نیست کوه سوعی کنویم
هدفی را اندازهگیری کنیم ،بلکه آناه واقعا مهم است ،ترکیبی از هدف و مسویری اسوت
که برای رسیدن به آن باید طی شود (همان ،ص.)90 .
در این مقاله ،شاخص کیفی ترکیبی از نوع وجود و عدم ،جهت ارائهی مباحث اسرفاده
شده و سعی شده است بر مبنای الگوی اسمار  ،اهداف و شاخصها سنجهگذاری شووند.
هراند در مباحث کیفی نمیتوان معیارهای قاب اندازهگیری و تعیین زموان را بوهصوور
دقیق تعیین کرد ،اما سه معیار دیگر ،بهویژه "معیار مرتبطبودن با ارزشها" ،یک مؤلفهی
مهم در شاخصگذاری در نظر گرفره شده است.
 .1مسألهی پژوهش
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ورسش اصلی این وژوهش ،شاخصهای کارآمدی دولوت اسوالمی در منظوموهی فکوری
رهبران انقالب است .وقری بعد از گذشت اهار دهه از ویروزی انقالب اسوالمی وضوعیت
کشور را از لحاظ سیاسی ،اقرصادی ،فرهنگی ،اجرماعی و  ...ارزیابی مویکنویم ،در برخوی
موارد شرایط را رضایتببش نمییابیمچ بهاینترتی ورسش از مسوألهی کارآمودی دولوت
مطرح میشود.

ازیکطورف ،شورایط ویچیودهی جهوانی اقرضوائا خواص خوود را دارد و الزم اسوت
کارآمدی دولت ،مرناس با آنها سنجیده شود و بر اسا آرا و اندیشههای رهبران نظوام
جمهوری اسالمی بازسازی شوود .مقوام معظوم رهبوری( )7991/0/19در ترسویم فراینود
ونجگانهی تحقق اهداف انقالب اسالمی ،دولت اسالمی را زنجیورهی سووم ایون حرکوت
میدانند .ایشان وقری به تشکی دولت اسالمی میرسند ،میفرمایند:
مرحلهی بعد از نظام اسوالمی" ،دولوت اسوالمی" اسوتچ در ایون راه هوم حرکوت کوردیم.
مسئوالن مؤمنی ،وزرای خوبی ،نمایندگان خوبی ،رؤسوای جمهوور باایموانی ،یکوی ووس از
دیگری امور کشور را برعهده گرفرندچ اما دولت اسالمیای که برواند مقاصودی را کوه ملوت
ایران و انقالب عظیم آنها داشت ،تامین کند ،دولری است کوه در آن رشووه نباشود ،فسواد
اداری نباشد ،ویژهخواری نباشد ،کمکواری نباشود ،بویاعرنوایی بوه موردم نباشود ،میو بوه
اشرافیگری نباشد ،حی و می بیتالمال نباشد ،و دیگر ایزهایی که در یک دولت اسالمی

ایشان بر این باورند که دولت اسالمی تشکی شده است ،اما بهآن اندازه کارآمد نیست
که برواند اهداف انقالب اسالمی را محقق کند .حال ایون ورسوش مطورح مویشوود کوه
شاخصها ،ابعاد و معیارهای دولت اسالمی ایست؟ دولت اه مؤلفههایی باید داشره باشود
تا اسالمی شود و برواند حلقهی وصلی برای تحقق جامعه و تمدن اسالمی باشد؟
ازطرفدیگر ،الزم است برای ویشرفت کشور ،الگویی اسالمی -ایرانی ترسیم شوود توا
سند راهبردی و باالدسری برای همهی اسناد برنامهای و اشماندازی کشور باشدچ مسألهای
که اکنون بیشتر نظریهوردازان دغدغهی طرح زوایای مبرل آن را دارند .این الگو بنوابر
ترسیم و تاکید مقام معظم رهبری ،شام اهار عرصهی "فکر ،علم ،زنودگی و معنویوت"
است .این مقاله در تالش است با ارائوهی الگوویی از شواخصهوای کارآمودی دولوت ،در
عرصهی علم و فکر بهطور مسرقیم ،و در عرصهی زندگی و معنویت بهصور غیرمسرقیم
مؤثر باشد و این خأل و نیاز نظری و اندیشهای را تا حدودی برطرف نماید.
 .1چارچوب نظری

این مقاله بهدنبال ارائهی شاخصهای کارآمدی دولوت اسوالمی و ترسویم الگوویی از آن
است .ازآنجاییکه مبنای نظری و زمینهای وژوهش و تحلی  ،بیانا رهبران انقالب است،
از روش دادهبنیاد که از نوع کیفی-کمّی و تحلیلوی اسوت ،اسورفاده خوواهیم کورد .بورای
گردآوری اطالعا  ،از روش کراببانهای -اسنادی و مراجعوه بوه کرو و نیوز اسورفاده از

شاخصهای کارآمدی دولت در منظومهی فکری رهبران انقالب اسالمی...

الزم است)7991/60/19( .
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نرمافزارهای آثار امام خمینوی و آیوتاهلل خامنوهای اسورفاده کورده ،و بورای طبقوهبنودی
اطالعا  ،از نرمافزار مکس کیودا بهره گرفرهایم.
"گرندد تئوری" 7در زبان فارسی معادل "نظریوهی دادهبنیواد"" ،نظریوهی مبرنویبور
دادهها"" ،نظریهی مفهومسازی بنیادی"" ،نظریوهی زمینوهای"" ،نظریوهی میودانی" و
"نظریهی مبنایی" بهکار رفره است .این روش نایر به نوعی روش نظریهسازی و مبرنیبر
دادههایی است که از زمینههای خاص در وژوهش بهدست میآید (داناییفرد و اموامی،7990 ،
ص .)11 .نظریهی دادهبنیاد ،یکی از روشهای وژوهش کیفی است که بر مبنای کدگذاری
باز ،محوری و گزینشی و نیز ارتباط برقرار کردن بین دادهها ،مفواهیم ،مقولوههوا و ابعواد،
وارادایم و ماتریس دادهها را شک میدهد و در نهایت ،نظریهی وژوهش را میسازد.
نظریهی دادهبنیاد توسط دو جامعهشنا آمریکایی بهنامهای بوارنی گلیوزر 1و آنسولم
اسرراو  9با هدف نظمدهی به تحقیقا کیفی و ایجاد نظریه از طریق دادههای نظاممند
به جامعهی علمی معرفی شد .کرسول ( ،1671ص )980 .در تعری ایون نظریوه مویگویود:
«نظریهوردازی دادهبنیاد ،روشی نظاممند و کیفی برای تولید نظریهای است که یک فرآیند،
کنش یا برهمکنش را دربارهی یک موضوع خرد واقعی در سوط مفهوومی کلوی تشوری
کند» .در این روش ،وژوهشگر کار را در عرصهی واقعیت آغاز مویکنود و مویگوذارد توا
نظریه یا الگو از درون دادههایی که گرد هم میآورد ،ودیدار شود .خالقیت وژوهشگر نیوز
از مصال اصلی آن است و تحلی در آن بهمعنای تقاب میان ذهون وژوهشوگر و دادههوا
استچ لذا بین داده و نظریه رابطهی دوسویه وجود دارد (اسرراو و کربین ،7987 ،ص.)91 .
در این روش ،تولید نظریه یا ارائه الگو بر مبنوای اسورقرا و قیوا صوور مویگیوردچ
الگویی مفهومی -نظری ترسیم میشود که از رابطهی توصیفی و تبیینوی بوین دادههوای
جملآوریشده و برقراری نظم مفهومی بین آنها و صور بنودیشوان در قالو مفواهیم،
مقوال و ابعاد ،در نهایت در یک طرح منطقی نظامدار ارائه میشود.
مارتین 1و ترنور ،7890( 0ص )717 .در ایونبواره مویگوینود« :نظریوهی دادهبنیواد یوک
1. Grounded theory.
2. Barney, G. Glaser.
3. Anselm, L. Strauss.
4 . Patricia, Y. Martin.
5. Barry, A. Turner.

روششناسی اسرقرایی کش نظریه است که به وژوهشگور کموک مویکنود بور اسوا
مشاهدا تجربی از دادهها ،گزارشی نظری از خصوصیا عمومی ،یک مسأله را بپروراند».
اهمیت روششناسی زمینهای در آن است که به تحلی گر آگاهی و بصیر را میدهد که
بداند با وژوهش خود به کجا میخواهد برود .در ایون روش اطالعوا گوردآوریشوده بوه
مجموعهای از کدها ،کدها به مقوال و مقوال به تئوری تبدی میشوند (داناییفرچ الوانی و
آذر ،7990 ،ص .) .9یعنی ابردا دادههای مرتبط با موضوع گردآوری میشوندچ وقری دادهها به
نقطه ی اشباع رسید ،در سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و انربابی یوا گزینشوی صوور
میگیرد و تا در نهایت وژوهشگر به سه عنصر اساسی "مفاهیم"" ،مقوال " و "قضایا"
دست یابد (ر.ک .لی 1667 ،و اسرراو و کربین.)7889 ،

در گام بعد ،یافرهها در فرآیندی که زنجیرهی ویشروندهی عم  /تعام است ،قرار داده
میشوند تا با کش ویژگیها ،زمینهها ،بسررها ،موقعیتها ،اسرراتژیها ،موانل و ویامدها و
آثار ،وارادایم نظریه ساخره شود .آناه مهم است ،همسویی عم  /تعامو هوا بوا شورایط،
اگونگی تتییر آنها از یک مرحله به مرحلهی بعد و اگونگی بازخورد نرایج یک مجموعه
از عم  /تعام ها در زمینهی آن است تا به ببشی از شرایط مؤثر در مجموعوهی عمو /
تعام های بعدی تبدی شود .درواقل ،میتوان گفت که نظریه یا ترسیم الگو و مدل بدون
فرآیند ،یک ببش حیاتی از داسران را از دست مویدهود و آن ،اگوونگی شوک گیوری و

شاخصهای کارآمدی دولت در منظومهی فکری رهبران انقالب اسالمی...
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تحم عم  /تعام است (ر.ک .اسرراو و کربین ،7889 ،صص.)166-799 .
در نهایت ،الگو یا ماتریس شرطی /ویامدی ترسیم خواهد شد که ابزاری برای تحلیو
است و فکر را در خصوص روابط میان شرایط /ویامدهای کالن و خرد با یوکدیگور و بوا
فرآیند برمی انگیزاند .درواقل ،کار الگو یا ماتریس ،تعیین مح یک ودیده در یک بسرر یوا
زمینه بهمعنای تشری منظم ،منطقی و بههمویوسرهای است که مرضومن تعیوین ماهیوت
روابط بین رویدادهای مهم و ودیدههاست .مزیت ترسیم الگو آن است که با حفظ تصوویر
ماتریس در ذهن بههنگام تحلی دادهها ،حری تحلی گر تازهکار هوم مویتوانود برخوی از
ویچیوودگیهووا و غنووای وووژوهش را از درون داده دریابوود (ر.ک .همووان ،صووص.)179-167 .
بههمیندلی  ،در این روش بین دادهها و نظریه ،رابطهای دو سویه وجود داردچ یعنوی هوم
وژوهشگر بهعنوان کنشگر فعال و هم دادهها بهعنوان کونشهوای معنوادار ،در سواخت
نظریه یا الگو حضور دارند.
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شکل شماره  :1مدل ساخت الگو یا نظریه در روش دادهبنیاد

نظریه مجموعه به هم ویوسره از سازهها ،مفاهیم ،تعاری و گزارههاست که به منظوور
تبیین و ویش بینی ودیدهها از طریق تشبیص روابط بین مرتیرها ،دیدگاه نظام یافرهای از
روابط ودیدهها را ارائه میکند.
 .4یافتههای پژوهش

819

در مرحلهی نبست ،از مجموعهی صحیفهی امام خمینی ،نرمافزار "بهسوی نور" و سایت

 .7نمونهگیری نظری ،نوعی نمونهگیری هدفمند اسوت و ووژوهشگور را در تولیود یوا کشو نظریوه یوا
مفاهیمی که ارتباط نظری آنها با نظریه در حال تکوین به اثبا رسیده ،یاری میکند.
 .1اشباع نظری ،مرحلهای است که دادههای جدیدی در ارتباط با مقوله ودید نمویآیود ،مقولوه گسوررهی
مناسبی مییابد و روابط بین مقولهها برقرار و تایید میشود.

شاخصهای کارآمدی دولت در منظومهی فکری رهبران انقالب اسالمی...

مقام معظم رهبری کمک گرفره شد تا از هموهی سوبنان آنوان ،بورای دسوتیوافرن بوه
دیدگاهشان ویرامون کارآمدی دولت بهره گرفره شوود .ایون بیانوا شوام سوبنرانیهوا،
مصاحبهها و ویامها ،مرن اصلی وژوهش برای اسربراج مفاهیم و مقوال بوهشومار موی-
آمدند .با اسرفاده از تکنیک تلبیص در تحلی محروا ،ابردا مطال مورتبط بوا موضووع بوا
جستوجوی کلیدواژههای تحقیق ،مانند« :کارآمدی»« ،دولت» و «کارآمودی دولوت» در
بیانا شناسایی شده و نمونهگیری نظری 7انجام شد و یک فای  066صفحهای از بیانا
تهیه گردید .گسررهی زمانی بیانا امام خمینی از سوال  7919توا  7909و بیانوا مقوام
معظم رهبری از سال  7908تا  7989بوده است.
راهنمای نمونهگیری نظری ،مباحث نظری موجود ،اطالعا نویسنده و مقایسوههوایی
بود که در خالل تجزیه و تحلی مفاد سبنان این دو اندیشمند اسالمی بروز موییافوت و
باعث کش مقولههای مناس  ،خصوصیا و ابعاد آنهوا مویشود .نمونوهگیوری نظوری
وژوهش تا رسیدن مقولهها به اشباع نظری 1ادامه یافت .اعربار و وایایی ایون ووژوهش بوا
معیار اشباع نظری و تکرار مقوال سنجیده شدچ بهاینمعناکه تحقیق در فرآیند کدگوذاری
باز ،به مرحلهای رسید که کدها تکرار میشد و برای وژوهشگر یقین حاص شد که اشباع
نظری در دادهیابی رخ داده است.
سپس جهت تجزیهی مطال  ،کدگذاری محرواها و آمادهکردن مورن بورای تحلیو و
دستیابی به الگو ،از نرمافزار  MAXQDAبهره گرفریم .با کدگذاری باز ،به  109مفهووم
که با تعداد فراوانی و تکرار  7196مفهوم میشد ،دست ویدا کردیم که طی فرآیند رفوت و
برگشری دادهها ،مجموعهی این دادههای کیفی اولیوه 99 ،مقولوهی فرعوی و سوپس 71
مقولهی اصلی را از طریق تأم کردن دربارهی دادهها ،مقایسه موارد ،ویژگیها ،شباهتها
و تفاو ها و نیز برمبنای اطالعا و ابرکار نویسنده ساخرار داد توا بُعود کارآمودی دولوت
صور بندی شود .سپس با بهرهگیری از نروایج بوهدسوتآموده ،الگوویی از شواخصهوای
کارآمدی دولت اسالمی ساخره شد و شرایط ،مؤلفهها ،اسرراتژیها ،زمینهها ،موانل و نرایج
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چیستی دولت
کارآمد اسالمی
موانع کارآمدی
دولت

سرمنشأ دولت
کارآمد اسالمی

اهمیت و ضرورت
تشکیل دولت
کارآمد اسالمی

آثار و برکات
کارآمدی دولت

کارآمدی دولت
اسالمی

اهداف و غایات
دولت کارآمد
اسالمی
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ویژگیهای
مدیریتی مسئوالن
دولتی

ویژگیهای
شخصی مسئوالن
دولتی

شاخصهای
کارآمدی اقتصادی
دولت

شاخصهای
کارآمدی سیاسی
دولت

شاخصهای
کارآمدی اجتماعی
دولت

شاخصهای
کارآمدی فرهنگی
دولت

و ویامدهای الگو ترسیم گردید.
شکل شماره  :4مقوالت اصلی شبکه مضامین کارآمدی دولت

قاب ذکر است که تحقیق حاضر بوا اسورفاده از روش موذکور و بوا وجوود گسورردگی
مفاهیم و دشواریهای ساماندادن آنها ،باعث شد تا نظرا محقوق در حوداق انودازهی
ممکن در نرایج و یافرهها تأثیرگذار باشود .هومانوین بورای اطمینوان روایوی ووژوهش و
دقیقبودن یافرهها ،اقداما ذی نیز انجام شد:
ال  .تطبیق با خطوط کلی اندیشه و منظومهی فکری امام و رهبریچ
ب .مشور گرفرن از اساتید در کدگذاریها و نیز تحلی و تفسیر دادهها.
در جدول زیر ،مقوال اصلی و فرعی وژوهش بههمراه تعداد مفاهیم و فراوانوی آنهوا
آمده است:

جدول شماره  :1نمایی از مقوالت اصلی و فرعی و مفاهیم پایه و فراوانی آنها
شمارش
ردی

تعداد مفاهیم

فراوانی

فراوانی ک

وایه

مفاهیم

مفاهیم وایه

7

تعری دولت اسالمی

8

71

ایسری دولت

1

ویژگیهای دولت اسالمی

77

10

کارآمد اسالمی

9

سیاستهای کالن دولت اسالمی

1

79

1

ساخرار هندسی دولت اسالمی

1

0

سرمنشأ دولت

0

الهیبودن مشروعیت دولت اسالمی

71

11

کارآمد اسالمی

0

مردمیبودن مقبولیت دولت اسالمی

9

79

اهمیت و

1

1

9

9

1

9

1

1

91

0

11

79

80

8

17

مقوال اصلی

مقوال

مقوال فرعی

فرعی

7

1

1

تشکی دولت

9

اجرای قانون اسالم در بطن جامعه و
حکومت
رهایی از یلم و اسربداد و اسرعمار
تأمین امنیت ،رفاه عمومی ،ویشرفت و

کارآمد اسالمی

8

اهداف و

76

اهداف کالن دولت کارآمد اسالمی

77

اهداف خرد دولت کارآمد اسالمی

برقراری عدالت

شاخصهای
کارآمدی

78

91

غایا دولت
کارآمد اسالمی

0

16

71

79

شاخصهای کالن کارآمدی
اقرصادی
شاخصهای خرد کارآمدی اقرصادی

شاخصهای کارآمدی دولت در منظومهی فکری رهبران انقالب اسالمی...

9

ضرور

00

916

اقرصادی
دولت

71

موانل اقرصاد کارآمد

1

70

70

راهبردهای دسریابی به اقرصاد کارآمد

71

708

888

شمارش
ردی

مقوال اصلی

تعداد مفاهیم

فراوانی

فراوانی ک

وایه

مفاهیم

مفاهیم وایه

70

شاخص های سیاست داخلی کارآمد

79

07

71

شاخص های سیاست خارجی کارآمد

71

01

1

98

9

18

مقوال

مقوال فرعی

فرعی

شاخصهای
0

کارآمدی
سیاسی دولت

79

78
شاخصهای
1

کارآمدی

16

سال بیست و دوم /شماره هشتادوهفتم  /پاییز 8979

اجرماعی دولت
17

11
شاخصهای
9

کارآمدی

19

فرهنگی دولت
11
ویژگیهای
8

10
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کارآمد
شاخص های کالن کارآمدی
اجرماعی
شاخص های خرد کارآمدی اجرماعی
راهبردهای دسریابی به کارآمدی
اجرماعی دولت
شاخص های کالن کارآمدی
فرهنگی
شاخص های خرد کارآمدی فرهنگی
راهبردهای دسریابی به کارآمدی
فرهنگی دولت
ویژگی های اخالقی

9

0

1

770

9

70

1

71

8

11

76

17

شبصی
مسئوالن

10

دولری

76

راهبردهای دسریابی به سیاست

توانمندی ،شایسرگی و قابلیت
شبصی

1

ویژگیهای

11

ویژگیهای کالن مدیریری

مدیریری

19

ویژگیهای خرد مدیریری

1

19

دولری

18

کارآمد

07

17

77

راهبردهای دسریابی به مدیریت

717

91

99

مسئوالن

179

9

09

771

شمارش
ردی

مقوال اصلی

مقوال

مقوال فرعی

فرعی

77

71

آثار و برکا

96

71

91

کارآمدی دولت
97

آثار و برکا خارجی کارآمدی دولت

1

77

91

موانل و عوام درونی کارآمدی دولت

70

79

موانل کارآمدی

10

دولت

 71مقوله

موانل و عوام بیرونی کارآمدی
دولت
 99مقوله فرعی

0
 109تعداد
مفاهیم

9

 7196فراوانی مفاهیم

شاخصهای کارآمدی دولت در منظومهی فکری رهبران انقالب اسالمی...

ک

وایه

مفاهیم

مفاهیم وایه

10

99
جمل

آثار و برکا داخلی کارآمدی دولت

تعداد مفاهیم

فراوانی

فراوانی ک

889

نمودار شماره  :1درصد فراوانی و تکرار مفاهیم پایه

درصد فراوانی مفاهیم زیرمجموعه مقوالت
26%
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درصد فراوانی مفاهیم زیرمجموعه مقوالت

همانطور که از فراوانی عددی و درصدی مفواهیم زیرمجموعوهی مقووال اصولی و
فرعی قاب مشاهده است ،مقولهی "شاخصهوای کارآمودی اقرصوادی دولوت" و سوپس
"شاخصهای کارآمدی سیاسی دولت" بیشترین فراوانی را دارند که در جای خود معنادار
است .یعنی میتوان نریجه گرفت که بهرهوری اقرصادی و سیاسی ،رابطه و تأثیر مسرقیمی
در کارآمدبودن دولت دارد.
در نهایت ،در فرآیند دیگر تحقیق ،بعد از ساخراربندی مقوال  ،هسرهی مرکزی ،یعنی
کارآمدی دولت بهدست آمد که  71مقولهی اصلی را شوام مویشود کوه هرکودام دارای
زیرمجموعههای مرعددی از  99مقولهی فرعی و  109مفهوم وایه بودچ این عدد با فراوانی
و تکرار به  7196میرسد که آن را مفص بندی میکننود .درواقول ،هور یوک از مقووال ،
ویژگیها و شاخصهایی از هسرهی مرکزی را بیان میکنند که ووس از ارتبواط آنهوا بوا
یکدیگر ،و نیز با هسرهی مرکزی میتوان به الگویی از شاخصهای کارآمودی دولوت از
دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری دست یافت.

چیسای دولت کارآمد
اسممی
سرمظاأ دولت کارآمد
اسممی
• الهی بودن مشروعیت دولت
اسالمی

اهمیت و ضرور

تاکیل

دولت کارآمد اسممی

• تعریف دولت اسالمی
• ویژگیهای دولت اسالمی
• سیاستهای کالن دولت
اسالمی
• ساختار هندسی دولت
اسالمی

• مردمی بودن مقبولیت دولت
اسالمی

موانع کارآمدی دولت
• موانع و عوامل درونی
کارآمدی دولت
• موانع و عوامل بیرونی
کارآمدی دولت

آثار و برکا
کارآمدی دولت

• اجرای قانون اسالم در بطن
جامعه و حکومت

• آثار و برکات داخلی

• رهایی از ظلم و استبداد و
استعمار

کارآمدی دولت
• آثار و برکات خارجی
کارآمدی دولت

• تأمین امنیت ،رفاه عمومی،
پیشرفت و برقراری عدالت

اهداف و غایا

ویژریهای مدیریای

کارآمدی
دولت
اسممی

دولت

کارآمد اسممی
• اهداف کالن دولت کارآمد
• اهداف خرد دولت کارآمد

مسئمالن دولای
• ویژگیهای کالن مدیریتی
• ویژگیهای خرد مدیریتی
• راهبردهای دستیابی به
مدیریت کارآمد

شاخصهای کارآمدی
اقاصادی دولت

ویژریهای شخصی
مسئمالن دولای

• شاخصهای خرد کارآمدی
اقتصادی

• ویژگی های اخالقی

• موانع اقتصاد کارآمد

شاخصهای کارآمدی

• راهبردهای دستیابی به اقتصاد
کارآمد

سیاسی دولت

• توانمندی ،شایستگی و
قابلیت شخصی

شاخصهای کارآمدی

• شاخص های سیاست داخلی
کارآمد

اجاماعی دولت

• شاخص های سیاست
خارجی کارآمد

• شاخص های کالن کارآمدی
اجتماعی

• راهبردهای دستیابی به
سیاست کارآمد

• شاخص های خرد کارآمدی
اجتماعی

شاخصهای کارآمدی
فرهظگی دولت
• شاخص های کالن کارآمدی فرهنگی
• شاخص های خرد کارآمدی فرهنگی
• راهبردهای دستیابی به کارآمدی
فرهنگی دولت

• راهبردهای دستیابی به
کارآمدی اجتماعی دولت

شکل شماره  :5شبکه مضامین کارآمدی دولت

بر اسا تحلی دادههای کیفی ،مرحلهی کدگذاری محوری تکمی شد که طبق آن،
خط ارتباطی میان مقولههای وژوهش ،شام شرایط علّی ،مقولهی محوری ،بسرر ،شرایط
مداخله گر ،راهبرد و ویامدها مشبص گردید و در نهایت ،الگویی از شاخصهای کارآمودی
دولت نمایان شد .بهجهت نهایت دقت در مفهومگذاری و مقولهبندی دادهها ،میتوان گفت
شاخصهای مسربرج در این مقاله ،همان مؤلفههای مورد نظر امام خمینی و مقام معظوم
رهبری در اینباره هسرند .این الگو در ونج مرحله قاب تبیین و ارائوه اسوت کوه در اداموه
توضی میدهیم.

شاخصهای کارآمدی دولت در منظومهی فکری رهبران انقالب اسالمی...

• شاخصهای کالن کارآمدی
اقتصادی

 .4.1چیستی پدیدهی دولت کارآمد اسالمی

فهم ودیدهی دولت کارآمد اسالمی ،در گرو شناخت ویژگیها ،اهداف و سواخرار اسوت .در
مقام روشنشدن ماهیت ودیدهی دولت و مقولهی "ایسری دولوت کارآمود اسوالمی" بوه
اهار مقولهی فرعی :تعری دولت اسالمی ،ساخرار هندسی دولت اسوالمی ،ویژگویهوای

881

دولت اسالمی و سیاستهای کالن دولت اسالمی میتوان ارجاع داد و زوایای این مفهوم
مبهم را روشن کرد.
 .4.1بسترها و شرایط تحقق و شکلگیری دولت کارآمد اسالمی
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شرایط و بسررهای زمینهساز تحقق و شک گیوری ،مقولوههوایی (شورایطی) هسورند کوه
مقولهی اصلی را تحت تأثیر قرار میدهند و به وقوع یا گسررش ودیدهی مورد نظور موی-
انجامند .اگر دولت اسالمی کارآمد ببواهد وجود داشره باشد ،ضرور دارد تا این شرایط و
بسررها برای ایجاد آن فراهم شوند .برخی از این شرایط علّی و زمینهای اسوتچ بعضوی از
آنها ،شرایط اجرماعی -سیاسی هسرند و برخی دیگور ،شورایط غوایی .سوه مقولوه از 71
مقولهی اصلی وژوهش میتوانند جزو شرایط و بسررهای تحقوق دولوت کارآمود اسوالمی
محسوب شوند که عبارتند از:
شرایط علّی و زمینهای :مقولهی سرمنشاء دولوت کارآمود اسوالمی (مشوروعیت الهوی
(علّی) و مقبولیت مردمی (زمینهای)چ
شرایط اجرماعی -سیاسی :مقولهی اهمیت و ضرور تشکی دولت کارآمد اسالمیچ
شرایط غایی :اهداف و غایا دولت کارآمد اسالمی.
 .4.1عوامل مؤثر یا فرآیند کارآمدی دولت اسالمی

زمانیکه دولت کارآمد اسالمی در بسرر زمینهها و شرایط بسررساز تحقق یافت ،برخی
شاخص ها و عملکردها باید رعایت شوند تا کارآمدی دولت محقق شوود و نروایج و آثوار و
برکا انین دولری نیز تحقق یابد .از میان  71مقولهی اصلی وژوهش 0 ،مقوله مربوط به
عوام مؤثر بر کارآمدی دولت بود .از آنجاییکه این عنوان بیشترین مقوال و مفواهیم
وژوهش را به خود اخرصاص داده است ،مهمترین ببش ساخت الگوی نظریهی کارآمدی
دولت اسالمی محسوب میشود .این شش مقوله عبارتند از:
و شاخصهای کارآمدی اقرصادی دولتچ
و شاخصهای کارآمدی سیاسی دولتچ
و شاخصهای کارآمدی اجرماعی دولتچ
و شاخصهای کارآمدی فرهنگی دولتچ
و ویژگیهای شبصی مسئوالن دولریچ
و ویژگیهای مدیریری مسئوالن دولری.

 .4.4متغیرهای بازدارنده یا موانع کارآمدی دولت

وقری دولت کارآمد اسالمی شک گرفت ،در فرآیند کنشهای تعاملی و عملکردهای خود،
با موانل بازدارندهای مواجه خواهد شد که مقولهی "موانل کارآمدی دولت" با دو مقولوهی
فرعی موانل درونی و بیرونی ،به این عرصه میوردازد و این خطر را برای کارآمدی دولوت
اسالمی تبیین و گوشزد مینمایند.
 .4.5آثار و برکات یا نتایج و پیامدهای کارآمدی دولت اسالمی
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آخرین عرصهی وارادایم الگوی نظریهی کارآمدی دولت را آثار و برکا و نرایج شک
میدهند .زمانیکه دولری کارآمد بر مبنای بسررها و شرایط ،شاخصهوا و اسورراتژیهوای
بیانشده شک گرفت و در فرآیند کار و اقدام اسرقرار یافت و موانل را از ویش رو برداشوت
و بهسمت اهداف مرعالی خود ویش رفت ،آثار و برکاتی را در وی خواهود داشوت .مقولوهی
"آثار و برکا کارآمدی دولت" با دو مقولهی فرعی آثار و برکا درونی و بیرونوی ،آن را
سامان میدهد و تبیین میکند.
جدول ذی بیانگر ساماندهی مقوال و یافرههای وژوهش بر اسا وونج مرحلوهی
الگوی روش دادهبنیاد است:
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ویژگیهای شبصی
مسئوالن دولری
ویژگیهای مدیریری
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1

مرتیرهای بازدارنده

موانل کارآمدی دولت

تعداد مقوال
فرعی

تعداد
مفاهیم
وایه

فراوانی
مفاهیم

9

11

179

9

70

717

9

11

07

1

71

91

9

19

771

1

16

10

آثار یا نرایج و
0

ویامدهای کارآمدی

آثار و برکا کارآمدی دولت

1

70

10

دولت

جمع کل

 21مقوله اصلی

 33مقوله فرعی

163
مفهوم

2131
فراوانی
مفاهیم

با توجه به مباحث بیانشده ،مدل فرآینود کیفوی ووژوهش و الگووی کارآمودی دولوت
اسالمی بهصور نمودار زیر قاب تصور است:
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شکل شماره  :6الگوی شاخصهای کارآمدی دولت اسالمی

بر اسا مؤلفههای مرحلهی کدگذاری محوری ،قضایای زیر بهدست میآیود کوه روایوت
کارآمدی دولت اسالمی را مقدور میسازد .هموانطوور کوه قوبال بیوان شود ،در ووژوهش
دادهبنیاد منظور از الگو یا مدل ،مجموعهای از مقولههای ورورده است که بهصور مونظم
با جملههای بیانکنندهی ارتباط به یکدیگر مرص شدهاند تا اواراوب نظوری را شوک
دهند .بهعبار دیگر ،الگو در اینجا ،مجموعهی بههمویوسره از سازهها ،مفاهیم ،تعاری و
گزارهها است که بهمنظور تبیین و ویشبینوی ودیودههوا از طریوق تشوبیص روابوط بوین
مرتیرها ،زاویه و دیدگاه نظامیافره و سامانیافرهای از روابط بین ودیدهها و مرتیرها را ارائه
میدهد.
 .5.1قضیهی یک

ال  .دولت کارآمد اسالمی دولری است مرشک از مجموع دسرگاهها و نهادهای حکوومری
و مدیریری کشور ،وایبند به احکام اسالم و غمبوار ملت ایرانچ که بر وایه و شالودهی نظام
اسالمی بالنده ،ویشرونده و ویرنشونده شک گرفره است .دولری که بر وایهی ایمان دینی و
ارادهی مردمی شک میگیرد و سوازوکار و نهادسوازیهوای الزم بورای ایجواد جامعوهی
اسالمی و تحقق تمدن اسالمی را در دسرور کار خود میدهد (خمینی ،7990 ،ج ،7صص-79 .
 19-11 ،16و 19چ هموووووان ،ج ،78ص769 .چ خامنوووووهای7991/60/ ،7991/69/61 ،7986/61/11 ،چ

 7999/69/60و .)7911/77/17 19
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 .5گزارههای حکمی یا قضایای پژوهش
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ب .ساخرار و هندسهی دولت کارآمد اسالمی ،بر مبنای کارشناسیهای صور گرفره و
بررسی آسی ها و مزایای انواع مبرل ساخراری ،جمهوری اسالمی بهشک نیمهریاسری و
بروایه اصول اسالمی و مردم ساالری دینی استچ هراند امکوان تتییور سواخرار بوا حفوظ
اصول اسالمی وجود دارد (آیتاهلل خامنهای.)7986/61/11 ،
ج .سیاست کالن دولت کارآمد اسالمی ،توجه به نیازهای مادی و معنوی و رشد آنها
و برقراری عدالت اجرماعی و ایجاد رفاه عمومی در ااراوب اصول اسالمی است .هموهی
اینها در راسرای تعهد و وییفهی اصلی دولت اسالمی ،یعنی تحقق جامعوهی اسوالمی و
تموودن اسووالمی اسووت (خمینووی ،7990 ،ج ،8ص91 .چ خامنووهای7986/61/11 ،چ 7991/60/19چ
7999/69/60چ 7910/60/71چ .)7911/60/71
د .ویژگیهای اصلی دولت کارآمد اسالمی ،بسررسازی جریان اندیشهی دینی و اخالق
فاضله در کشور ،برقراری مردمساالری دینی بر دو وایهی ایمان دینوی و ارادهی موردم ،و
نیز تکام معنوی و تقسیم خیرا میان مردم است و همهی اینها را در ورتوی تمسک به
دین و تکیه به ملت و ذکر و توک الهی کس میکند و ارتقا میببشد و نیوز همیشوه در
میدان و صحنهی اجرماع بهصور فعال ،خدمتگزار ،دلسوز ،بانشاط و نفوذناوذیر حضوور
دارد .معیار سنجش انین دولری ،عملکرد آن خواهد بود و از لحاظ کوارکردی بوه سواخرار
وابسره است ،نه افراد (خمینوی ،7990 ،ج ،7صوص10-10 ،197-11 ،17-79 .چ ج ،1ص11 .چ ج،78
ص 09 .و 769چ خامنوووهای7990/60/97 ،چ 7990/61/68چ 7990/61/79چ 7990/69/78چ 7991/61/71چ

7991/67/67چ 7991/67/17چ 7999/60/61چ 7996/60/60چ  7911/77/17و .)7911/60/69
 .5.1قضیهی دو

ال  .الهیبودن مشروعیت و مردمیبودن مقبولیت ،شرایط علّوی و زمینوهای شوک گیوری
دولت کارآمد اسالمی است .بهایونمعنواکوه نظوام اسوالمی بروایوهی اسوالم نواب و اراده
و خواست مردمی شک میگیورد و دولوت مبرنویبور اصوول شورعی و قوانون اساسوی را
نظم میببشد .در انین دولری ،رای و خواست مردم با حفظ اصول اسالمی تعیوینکننوده
است و مردم در تصمیمگیریهای حکومت نقش اصولی را دارنود .موردم صواحبان اصولی
نظام اسالمی ،و مسئوالن خدمتگزاران آنهوا هسورند (خمینوی ،7990 ،ص11 .چ  ،7911ص.
771چ  ،7990ج ،9ص760 .چ ج ،0ص91 .چ ج ،76ص09 .چ ج ،77ص90 .چ ج ،78ص90 .چ خامنوووهای،
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7990/69/71چ  7991/67/67و .)7911/77/17
ب .اجرای قانون اسالم در بطن جامعه و حکومت ،رهایی از یلم و اسربداد و اسرعمار و

نیز تأمین امنیت ،رفاه عمومی ،ویشرفت و برقراری عودالت از جملوهی شورایط سیاسوی-
اجرماعی ضروریساخرن تشکی دولت کارآمد اسالمی هسرند .یعنی دولری که بر وایوهی
این سه ضرور شک بگیرد ،قطعا دولری اسالمی است (خمینوی ،7990 ،ج ،7صوص،11-19 .
 10 ،11و 778چ ج ،76صص717-778 .چ ج ،79صوص786-799 .چ ج ،78صوص169-781 .چ ج ،16ص

768چ آیتاهلل خامنهای7991/61/71 ،چ 7991/77/11چ .)7910/68/61
ج .هدف غایی و نهایی شک گیری دولت کارآمد اسالمی ،دستیابی به قرب الویاهلل،
ایجاد جامعهی عادالنهی ویشرفرهی اسالمی ،برقرای عدالت و رسویدگی بوه محروموان و
مشکال مردم ،رشد اسرقالل ،آزادی و عز ملیچ ویشرفت همهجانبهی مادی و معنووی
کشور و تامین امنیت همهجانبه و  ...اسوت (خمینوی ،7990 ،ج ،7ص،10 ،08 ،11 ،19 ،11 ،19 .
761 ،769 ،89 ،81چ ج ،1ص19 .چ ج ،1ص769-769 .چ ج ،71ص100 .چ ج ،17صوووووص776-761 .چ
خامنووووهای7981/60/60 ،چ 7999/67/7چ 7991/61/71چ 7990/69/18چ 7996/61/19چ 7999/60/97چ
 .5.1قضیهی سه

ال  .شاخصهای کارآمدی اقرصادی ،اصلیترین و مؤثرترین اسرراتژیهای کنش تعواملی
برای شک دهی به نظریهی کارآمدی دولت اسالمی هسرند .با مودیریت دقیوق و عالمانوه
منابل و یرفیتهای کشور ،تکیهبر سیاست اقرصواد مقواومری و بهورهگیوری از توانمنودی
علمی و هسرهای و جمعیت جوان کشور ،بهبود و افوزایش فضوای کسو و کوار و ایجواد
اشرتال ،توجه به رونق تولید ،اولویت دادن به اقرصاد و اقردار اقرصادی با توجه بوه شورایط
کشور و در نهایت ،مبارزه با عوام مبرّب ببشهای گوناگون اقرصاد ،از جملوه مفسودان
اقرصادی و اخرال گران ،میتوان به مدیریت جهادی در خودکفایی اقرصادی دست یافت
و کار و تالش را به گفرمان حاکم بر فضای عمومی تبدی نمود و اقرصاد را کارآمد کرد و
به جایی رسید که نقش دولت در اقرصاد محدود به هدایتگری و نظوار باشود (خمینوی،
 ،7990ج ،1ص760 .چ ج ،77صوووووص 796 .و 111چ ج ،78صوووووص116-198 .چ ج ،16صوووووص.
0-1چ خامنوووووووووووهای7989/69/71 ،چ 7989/61/11چ 7981/60/61چ 7981/61/11چ 7980/67/67چ
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7910/68/61چ 7919/69/69چ .)7916/71/67

7980/69/11چ 7980/60/71چ 7980/67/67چ 7981/60/61چ 7989/61/76چ 7981/60/60چ
7981/60/71چ 7998/60/70چ 7991/61/71چ 7990/69/71چ 7990/69/18چ 7991/69/69چ

7991/67/67چ 7996/60/77چ 7996/61/19چ 7911/61/61چ .)7911/60/69
ب .شاخصهای کارآمدی سیاسی ،دومین مؤلفهی تأثیرگذار بر فرآینودهای کوارکردی

818

کارآمدی دولت اسالمی است .با اتحاد و همدلی بین ملت و مسئوالن و ورهیز از حاشویه-
سازیها و تشنجهای سیاسی ،دشومنشناسوی ،اسرکبارسوریزی و مقاوموت ،حفوظ عوز ،
اسرقالل و آزادی کشور ،برقراری مردمساالری دینی و تحکیم آن ،حفوظ اقرودار نظوامی،
هسرهای و دفاعی و رعایت عز  ،حکمت ،عدالت و مصلحت و هودفمنودی در سیاسوت
خارجی و دیپلماسی و نیز حمایت از مردم مظلوم و مبارز جهان میتوان به سیاست کارآمد
دست یافت (خمینی ،7990 ،ج ،7صص 91 ،08 .و 798چ ج ،1صص769-769 .چ ج ،77صوص-718 .
796چ ج ،79صوووص101-107 .چ ج ،78صوووص116-199 ،796 ،768 ،19 ،18-17 ،90-91 .چ ج،16
صص10-17 .چ خامنهای7981/61/11 ،چ 7980/60/71چ 7980/69/10چ 7989/60/10چ 7989/61/70چ
7981/71/70چ 7986/77/71چ 7990/60/97چ 7990/77/19چ 7999/60/61چ 7991/68/10چ
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7918/68/10چ 7911/77/17چ .)7908/69/79
ج .با قراردادن نهضت خدمت رسانی به مردم و محرومان و برقرای عدالت اجرماعی به
عنوان گفرمان اصلی دولت ،داشرن وشریبانی مردمی و تکیه بر نیروی موردم و اقودام بوه
ریشهکن کردن فقر و محرومیت در کشور ،کاهش تبعیض و شکاف و فاصله طبقاتی ،ح
مشکال مردم و واسبگویی به آنها ،ایجاد امکان اسرفاده برابر از امکانا و فرصوتهوا و
نیز امیدآفرینی و ایجواد نشواط در موردم ،مویتووان در فرآینودهای کوارکردی دولوت بوه
شوواخصهووای کارآموودی اجرموواعی دولووت اسووالمی دسووت یافووت و آن را محقووق
نموووود (خمینوووی ،7990،ج ،7ص 10-10و 81چ ج ،79ص798چ ج ،70ص 179چ ج ،79ص101-107چ
ج ،78ص 90-90و 768چ ج776-761 ،17چ خامنوووهای7999/67/67 ،چ 7991/61/71چ 7990/69/18چ
7990/77/96چ 7991/61/71چ 7991/67/67چ 7991/77/11چ 7991/69/71چ 7997/60/61چ

7996/61/19چ 7911/60/69چ 7910/60/71چ .)7980/60/71
د .در اسرراتژیهای کنش تعاملی دولت ،شاخصهای فرهنگی اهمیت و جایگاه خاصی
بهلحاظ برد عملیاتی دارند .اگر مدیریت فرهنگی بر اسوا مبوانی انقالبوی و ارزشهوای
اسالمی و نیز نشاط و ترویج امید به آینده در کشوور صوور گیورد ،فرهنوگ اسوالمی و
انقالبی در کشور و نیز روحیهی ایمان ،ایثار و فداکاری در جامعه ،حفظ و تقویت شوودچ از
جوانان مؤمن و انقالبی بهعنوان عامالن فرهنگی و نیز از رسانهی ملی جهت اطوالعدادن
و توضی دادن به مردم بهره گرفره شود و با تهاجم فرهنگی و جنگ روانی دشمن مقابلوه
صور گیرد ،کارآمدی فرهنگی دولت اسالمی حاص خواهد شود و بوهصوور عینوی در
جامعه نمایوان خواهود گردیود (خمینوی ،7990 ،ج ،78ص91 .چ آیوتاهلل خامنوهای7981/60/61 ،چ

7989/61/10چ

7981/68/78چ

7981/71/70چ

7991/77/19چ

7990/69/18چ

7999/61/19چ

7991/60/60چ 7997/60/61چ 7996/60/77چ 7996/61/19چ 7911/60/71چ .)7980/67/67
ه .از جملهی عوام مؤثر ،ویژگیهای شبصوی و مودیریری مسوئوالن اسوت کوه بور
عملکرد و کارکردهای کارآمدی دولت اسالمی تأثیر مسورقیم دارد .مسوئوالنی کوه واجود
صفا اخالقی ،توانمندی و شایسرگی شبصی بوده و وارسا و واکدامن ،مؤمن و انقالبی ،با
تقوا و با عدالت ،با نشاط ،مصمم ،ویگیر و باکفایوت هسورند ،روحیوهی ایموان ،فوداکاری،
تحرک ،شجاعت انقالبی و مبارزه با فساد را دارند و وست و مقام را امانت خدا میداننود و
در همهی کارها با هوشیاری و بصیر و خودباوری و اعرماد به نفس ،به خودای مرعوال و
وعدههای او ایمان و اعرماد و اتکا دارند ،میتوانند در کارآمد بودن دولوت اسوالمی موؤثر
باشووووند (خمینووووی ،7990 ،ج ،7ص778 .چ ج ،79ص107 .چ ج ،78ص767 .چ خامنووووهای7989/69/71 ،چ
7989/61/11چ 7981/61/11چ 7981/60/60چ 7989/61/76چ 7986/77/78چ 7999/67/67چ 7991/71/ 69چ

7981/60/61چ 7981/61/11چ 7981/60/60چ 7980/69/11چ 7981/67/67چ 7990/69/71چ 7991/61/77چ

7996/60/60چ 7997/60/61چ 7918/68/10چ 7911/60/69چ 7911/60/71چ .)7916/60/69
 .5.4قضیهی چهار

دولت کارآمد اسالمی در راه تحقوق و نیوز ویشورفت و دسوتیوابی بوه اهوداف ،موانول و
مرتییرهای بازدارندهای را خواهد داشت که با آگاهی از آنها عبور کرده و یا آنها را کنوار
خواهد گذاشت و به مسیر بالندهی خود ادامه خواهد داد .عوام درونی و بیرونی مرعوددی
مانل کارآمدی دولت اسالمی هسرندچ مانند :تحریمهای اقرصادی ،توطئهها و فرنهگریهای

شاخصهای کارآمدی دولت در منظومهی فکری رهبران انقالب اسالمی...

7999/67/61چ 7991/60/70چ 7918/68/10چ 7911/60/71چ 7916/69/19چ .)7909/60/79
و .ویژگیهای مدیریری مسئوالن دولری که تمام امور در دسران آنها جریان و سریان
دارد ،بر اسرراتژیهای کنش تعام و عملکرد و کارآمدی دولوت اسوالمی توأثیر مسورقیم
دارد .مسئوالن و مدیرانی که خود را خدمرگزار مردم میدانند و در کارها و امورا کشور با
مبناقراردادن اصول انقالب و قانونگرایی و قانونمداری ،مدیریت جهادی و عزم ملوی در
برقراری عدالت و ح مشکال موردم و کشوور حضوور دارنود و از نیروهوای انقالبوی و
ورانگیزه و جوان و نیز از یرفیت کارشناسان در تصمیمگیریها بهره میبرند و نیز ضومن
داشرن احسا مسئولیت و تعهد نسبت به وست و مقام ،هم انرقادوذیرند و هم واسخگووی
مردم ،میتوانند دولری کارآمد را بسازند و هم رضای الهی و هم رضایت مردم را بهدسوت
آورند و در دسریابی به اهداف موفق باشند (خمینوی ،7990 ،ج ،78صوص 769 ،761 .و 170چ خامنوهای،
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آمریکا و قدر های اسرعماری دیگر ،دشمنی اشرار داخلوی ،تهواجم فرهنگوی و شوبیبون
فرهنگووی ،الگوووگرفرن بوویقیوود و شوورط از نظریووهوووردازان غربووی و شوورقی و اسووراف و
مصرفگرایی افراطی ،تفرقه و اخرالف ،رواج فسق و فساد ،ضع فکری و ( ...ر.ک .آیتاهلل
خامنهای7991/61/71 ،چ 7990/69/18چ .)7999/61/19
 .5.5قضیهی پنج
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زمانی که کارآمدی دولت تحقق یافت ،دارای آثار و برکا فراوان داخلی و خارجی خواهد
بود که هم جامعه و مردم و دولت ایران ،و هم مردم و دولتهوای منطقوه و جهوان از آن
بهرهمند خواهد شدچ از جمله :ویشرفت و توسعهی همهجانبهی کشور ،ارتقای هویت دینی،
ملی و انقالبی ،دست یابی به عوز  ،اسورقالل ،آزادی ،خودبواوری و ویشورفت ،سوربلند و
عزیزشدن ملت ایران در جهان ،ارتقای وجهه و جایگاه عز مندانهی بوینالمللوی کشوور،
اتحاد ،همدلی و همراهی بین مسئوالن و مردم ،برقراری رفاه عمومی و عدالت اجرمواعی
در جامعه و وحد کلمه بین فرق مبرل اسالمی ،ایجاد آرامش سیاسی و ثبا امنیوت و
امیوود و نشوواط و ( ...خمینووی ،7990،ج ،7ص19 .چ ج ،8ص91 .چ ج ،76صووص 778 .و 717چ ج،70
ص111 .چ ج ،71ص91 .چ ج ،78صوووص169-161 ،781 .چ خامنوووهای7991/77/19 ،چ 7990/61/17چ
7990/69/18چ 7999/61/19چ 7990/69/18چ 7991/77/11چ 7991/61/18چ 7910/68/61چ

7910/60/71چ 7910/60/61چ 7919/69/69چ .)7911/60/71
نتیجه

خردمایهی شک گیری کارآمدی دولت اسالمی ،بروایهی ساخرار و نحوهی تعام و کونش
دولت و مسئوالن در جهت ح مشکال نظام و مردم و دستیابی به اهوداف اسوتچ اموا
بهدنبال االشها و خألهای موجود در حوزههای ساخرار ،فرآیند ،شاخصها و ویژگیهوای
دولت و مسئوالن باعث شده است که خروجی نظام اسالمی بعد از وقوع انقالب اسوالمی
تبدی به تأسیس دولت کارآمد اسالمی نشود و دولتهایی که روی کار آمدهاند ،بوهدلیو
خأل نظری از مدل و الگویی که مبنای عم قرار گیرد ،و بهتبل ضع در سیاستوژوهوی،
کمتوجهی به عوام مشروعیتببشی و مقبولیتدهی به دولوت ،بویبصویرتی نسوبت بوه
شاخصها و ویژگیهای کارآمدی دولت و کمکاری در برداشرن موانل بازدارنده ،داار ایون
تزلزل شدهاند و نروانسرهاند کارآمدی دولت را ایجاد یا بهبود یا ارتقا بببشند.
در اینراسرا ،توجه به اهمیت و ضرور شک گیری دولت که اجرای قوانون اسوالم در
بطن جامعه و حکومت است و نیز عط به سرمنشواء آن کوه هموان مشوروعیت الهوی و

مقبولیت مردمی است ،و رعایت ساخرار و اصول و فرآیندهای شواخصهوای کارآمودی در
بعد اقرصاد ،سیاست ،فرهنگ و اجرماع ،و نیز رعایت ویژگویهوای اخالقوی و مودیریری و
کفایری مسئوالن و برطرفکردن و یا مقابله با موانل کارآمدی دولت ،سوب شوک گیوری
کارآمدی دولت اسالمی خواهد شد که آثار و برکا فراوانی خواهد داشت .مهمتورین اثور
کارآمدی دولت ،دسریابی به اهداف اسالمی و برقراری عودالت و ویشورفت هموهجانبوهی
کشور است.
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