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 414-423صص، 22پياپي ، 4931پایيز و زمستان ، شمارة دوم، سال یازدهم، سياسيدانش پژوهشي  -دوفصلنامه علمي

 

 ارزیابي و سنجش برای مدلي ایران؛ اسالمي جمهوری نظام کارآمدی

 11/11/1931 :تاریخ دریافت                                                                                        قيصری نوراهلل

 10/11/1931  :تاریخ پذیرش                                                                                    قرباني مصطفي

 چکيده

 اهمیت رغمعلی که است موضوعاتی جمله از ایران اسالمی جمهوری نظام کارآمدی
، روازاین است. نشده ارائه آن سنجش و ارزیابی برای هاییشاخص و معیارها، آن

 ایران اسالمی جمهوری نظام کارآمدی» که است این حاضر پژوهش اصلی سؤال
 وضعیتی چه کارآمدی هایشاخص اساس بر نظام این و شودمی ارزیابی چگونه

 ارکان و عناصر توجه با کارآمدی، جدید نظری رهیافت یک با، بنابراین ؛«دارد
 سپس، شده تعریف رفتار و کارگزار، ساختار، ایده یعنی، سیاسی هاینظام

 با، بعدی گام در است. شده ارائه ارکان این از یک هر با مرتبط کارآمدی هایشاخص
 ارائه اسالمی جمهوری نظام کارآمدی ارزیابی برای مدلی، هاشاخص این به عنایت

 اسالمی جمهوری نظام مشترک وجوه بازنمایی بر عالوه شدهارائه مدل است. شده
 بازنمایی نیز را نظام این خاص هایویژگی و ابعاد، سیاسی هاینظام سایر با ایران

 مذکور سطوح از یک هر در نظام این کارآمدی مصادیق برخی، این بر عالوه کند.می
  است. شده ذکر

 های کليدی واژه

 شاخص، رفتار، کارگزار، ساختار، ایده، کارآمدی 
  

                                                           
 )استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران )نویسنده مسئول                                        ngheisari@ut.ac.ir 

 کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران                                       dr.ghorbani91@gmail.com 
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 مقدمه

 عنوانبه، سیاسی نظام زیرا ؛است بااهمیّت موضوعی سیاسی هاینظام کارآمدی
 اهداف تحقق، بودن کارآمد صورت در، اجتماعی نظام ساحت ترینکالن و ترینگسترده

 در همواره سیاسی هاینظام، دیگر سوی از کند.می تسهیل را اجتماعی نظامات سایر
، درواقع اند.شهروندان ترافزون رضایت تحصیل برای کارآمدی کردن بیشینه درصدد

 مقتضیات و شرایط به توجه با هم و است اهمیت دارای خود ذات در هم کارآمدی
 است. اهمیت حائز بدان توجه زمانه

 نوین نظام تأسیس مدعای دلیل به نیز ایران اسالمی جمهوری نظام برای کارآمدی
، اهمیت این رغمعلی است. اهمیت حائز آن الزامات و اهداف، دینی ساالریمردم

 نشده ارائه نظام این کارآمدی ارزیابی برای هاییشاخص و معیارها، هاضابطه تاکنون
 ارزیابی و سنجش برای الگویی تا است این بر تالش حاضر پژوهش در، رونیازا است.

 از استفاده با که هدفی گردد. ارائه ایران اسالمی جمهوری نظام در کارآمدی وضعیت
 و هاضابطه تعیین و مفهومی تجزیه مرحله در، مفهومی ـ توصیفی یسازمدل روش

 سیاسی هاینظام کارآمدی مفهوم برای کیفی و کمی سنجش برای عینی هاییشاخص
 است. شده گرفته پی، باشدمی

 الزامات و ضرورت .4

 و وابستگی زمانه در، درواقع است. سیاسی هاینظام پایداری و بقا به معطوف کارآمدی
 عنصری خود جای در کارآمدی، عمومی افکار و هااندیشه، هاایده به هاحکومت تداوم
 است. سیاسی هاینظام از شهروندان رفتاری حتی و ایستاری و ذهنی حمایت در مؤثر

 وضعیت از آگاهی برای سیاسی هاینظام، کارآمدی موضوع اهمیت به با توجه، رونیازا
 هستند. خود وضعیت ارزیابی برای هاییشاخص و هاضابطه نیازمند خود کارآمدی

 گذاشتن نمایش به برای ایدئولوژیک هایرقابت عرصه جهان، نیبر ا عالوه
 این بر ابتنایافته سیاسی هاینظام موفقیت و هاایدئولوژی هایتوانمندی

 منازعات عرصه در و عمل در موفقیت و کارآمدی، رونیازا .استهایدئولوژی
 است. اهمیت حائز زین المللیبین
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 بر ناظر کلی سطح در است؛ چندبعدی و چندسطحی مفهومی کارآمدی 
 مورد در سطح این و باشند برخوردار آن از باید سیاسی هاینظام همه که ییهایتوانمند

 حوزه در بیشتر کارآمدی از نوع این است. شایع میزان یک به سیاسی هاینظام همه
 یابد.می معنا و... ارضی تمامیت تأمین و مرزها از دفاع، امنیتی مسائل، مالیم سیاست

 و ارزشی ضوابط به توجه با که است کارآمدی از تعریفی، کارآمدی از دیگر سطح
 کارآمدی ارزیابی در تفاوت شود.می تعریف سیاسی هاینظام بر حاکم هنجاری
 کارآمدی ارزیابی مدل، رونیازا شود.می مربوط کارآمدی از سطح این به نیز هاحکومت

 مختصات بازنمایی توانایی، کارآمدی نوعی ابعاد بر عالوه که شود طراحی یاگونهبه باید
 باشد. داشته نیز در را سیاسی هاینظام خاص هنجاری و ارزشی هایویژگی و

 مفاهيم .2

 کارآمدی. 2-4

 «بودن خور در، آمدن کار به، کردن خدمت، بودن مفید» به لغوی نظر از کارآمدی
 ،دارد کاربرد بیشتر آنچه، اصطالحی نظر از اما، است شده معنا (.7711، )دهخدا

 سیاسی علوم، مدیریت، اقتصادی علوم در که است کارآیی و اثربخشی نظیر اصطالحاتی
، اقتصادی فرهنگ در ،مثال رایب ؛است گرفته قرار استفاده مورد وابسته هایرشته و

 و قابلیت یا تولید عوامل یا منابع از مطلوب استفاده» به و کارآیی مترادف کارآمدی
، 7731، )گلریز است شده تعریف «شدهتعیین پیش از اهداف به رسیدن توانایی

 به فعالیت یا اقدام یک که مقداری و درجه به» کارآمدی مدیریت دانش در (.717ص
است  شده تعریف، «هانهاده به هاستاده نسبت به یا شودمی نائل شدهبینیپیش هدف

 توان یا عینی تحقق» به کارآیی، سیاسی ادبیات در (.772-777صص، 7713، زاهدی)
 انجام» یا (71ص، 7711، لیپست)، «حکومت یک اساسی کارکردهای تحقق در سیستم

 خشونت و رنج، کوشش کمترین با را بهره و بازده بیشترین راه آن از که است اقداماتی
 نظام، رونیازا (.211ص، 7711، )ابوالحمد است شده تعریف «آورد دست به بتوان

 آن از شوندگان حکومت بیشتر که را وظایفی ایفای توان که کارآست زمانی سیاسی
 زندگی از جانبههمه پشتیبانی سیاسی نظام یک اصلی وظیفه و باشد داشته، دارند انتظار
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 و امنیت از پاسداری ژهیوبه شهروندان همه معنوی و مادی، اجتماعی، سیاسی، فردی
  (.211ص، 7711، )ابوالحمد «است اجتماع در آنان آسایش
، دارد ارجاع نظام وظایف و کارکردها به که کارایی برخالف کارآمدی، وجودنیباا
 مرجع، صورت این در .استهنظام وجودی فلسفه یا شناختیهستی وجه بیانگر

 آن تعیین هایضابطه که است کل یک مثابهبه نظام هستی و موجودیت کارآمدی
 نجایا در شود.می تعیین سیستم از بیرون از بلکه، نیست سیستمیدرون اصطالحاً

 یا کارآمد را آن که است سیستم کاربران یا مؤسسان هایخواسته و نیازها، ترجیحات
 کلیت در سیاسی هاینظام واقع در .ییتنهابه سیستم هایتوانمندی نه، سازدمی ناکارآمد

 یا اهداف تحقق در موفقیت بر عالوه که شوندمی ارزیابی کارآمد صورتی در هاآن
 پیچیده و متغیر شرایط در مردم رضایت حداکثر کسب به موفق، شانیوجود فلسفه
 که؛ است مفهومی کارآمدی بنابراین؛ باشند مکانی و زمانی

، نتیجه در و است عوامل یافتگیاستحکام و موجودیت حفظ به معطوف الف.
 کند.می تضمین را هاآن پایداری
 است. عوامل برای شدهتعیین پیش از اهداف تحقق به معطوف ب.
 جدید وظایف، آن نتیجه در و جدید شرایط با انطباق در عوامل توانایی به ج.
 است. مربوط
 زیرا است؛ مرتبط هاآن از انتظارات تحقق در عوامل موفقیت و توانایی به د.

 ذهنی مقوله حدی تا، حالنیدرع است ابزاری و عینی ایمقوله که آن بر عالوه کارآمدی
 بر عالوه، سیستم یک کارآمدی ارزیابی در، گریدانیببه باشد.می نیز هنجاری و

 تأمین و آن برای شدهتعیین پیش از اهداف تحقق در سیستم آن واقعی توان گیریاندازه
 نظام که برسند ارزیابی این به باید نیز جامعه آن مردم، است آن متوجه که یانتظارات
 و مشکالت حل قصد آنکه یا داشته را آن نیازهای رفع و مشکالت حل توانایی موجود

 باشد.می دارا را هاآن اساسی نیازهای رفع
 سیستم متوجه انتظاراتشان که را کسانی دیگر و شهروندان رضایت تحصیل . ـه
  دارد. پی در، ستهاآن برآوردن به موظف سیستم و است
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 مدل .2-2

 یا الگو، ساده فییتعر در است. الگو و طرح، سرمشق، نمونه معنای به لغت در مدل
، 7713، تانکارد، سورینباشد )می واقعی جهان از شدهساده و نظری نمایش، مدل
 یا و شودمی پیروی و گرفته الهام آن از که است اینمونه و طرح، مدل .(36ص

 از ذهنی هایبرداشت هامدل .(11ص، 7711، روشهشود )می برداشته آن از اینسخه
 مسائل از شدهاقتباس الگویی یا نمونه معموالً مدل، عبارتی به یا هستند واقعیات دنیای
 کندمی ساده را بینیپیش و دهدمی نشان را متغیرها بین روابط کهاست  واقعی و عینی

 شیء یکة شدکوچک بازسازی یا کوچک جزء مدل، درواقع (.716ص، 7717، )الوانی
 به .است یکسان، واقعی پدیده یا شیء آن با کارکرد لحاظ از که است بزرگة پدید یا

 چون است؛ ناپذیراجتناب ضرورت یک علوم همه در مدل به توسل، روشه باور
 سخن پیچیده واقعیت این از بتوان آنکه برای، است غامض امری اجتماعی واقعیت

 این گیرد؛می صورت قیاس، کرد تجزیه اشمتشکّله عناصر و اجزا به آن را و گفت
 که گیردمی انجام ترشدهشناخته و ساده موجودات و اشیا با پیچیده جامعه میان، قیاس

 (.717ص، 7731، توسلیشوند )می اطالق الگو اصطالحاً
، شناختیهای مدل به تقسیم قابل کارکرد و شکل شاخص به توجه با هامدل

، 7711 ،دوران ؛7711 یالوان نک.هستند ) هنجاری و گیریتصمیم، کنندهبینییشپ
 سنجش برای ابزاری مثابهبه که است مالک ارزیابی مدل حاضر مقاله در (.31-31صص
 رود.می کار به، موردنظر هایسیستم ضعف و قوت نقاط، هاکاستی، هایندتوانم

  ارزیابي .2-9

 و سنجش، چیز هر بهای و ارزش یافتن عمل» :از است عبارت لغوی نظر از ارزیابی
 تریندقیق را سنجش اژهو جونز چارلز .«آن ارزش کردن برآورد و چیز هر حدود بررسی

، وحید رک.داند )می عمومی هایگذاریسیاست تحلیل عرصه در ارزیابی برای معنی
 (:211ص، 7717، اشتریان) بر دارد داللت ارزیابی نیز اصطالحی نظر از (.731ص، 7711
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 ژهیوبه انسان رفتار اثرات فهم و درک برای است تالشی» کلی طوربه ارزیابی یک.
 این اهداف عنوانبه که رفتار از هاییجنبه روی بر خاص هایبرنامه اثرات ارزیابی
 .«رودمی شمار به مداخله

 به پاسخگویی در ملی برنامه یک کلی اثربخشی بررسی» :مشی و خط یابیارز دو.
 اهداف به پاسخگویی در برنامه چند یا دو نسبی اثربخشی از ارزشیابی یا آن اهداف
 .«است متداول

 از است عبارت ارزیابی، کلی طوربه» :عمومی گذاریسیاست رشته در ارزیابی سه.
 .«برنامه و، سیاست یک اهداف به نیل میزان و پیامدها، دستاوردها تحلیل و احصا، رسیدگی

 شناختی مدل نوع از پژوهش این مفهومی ـ نظری مدل، شد گفته آنچه به با توجه
 انتقال برای البته که است «هنجاری -کالمی» نوع از، نظر مورد ارزیابی مدل و است
  شود.می استفاده نیز ترسیمی هایمدل از مضامین بهتر

 

 
 کارآمدی ابعاد مفهومي مدل .4 شماره نمودار

 سياسي هاینظام کارآمدی .9

 رابطه به نظر با و سیاسی هاینظام ارکان گرفتن در نظر با کارآمدی پژوهش این در
 منطقاً را کارگزار و ساختار، تبیین نوع این د.گیرمی قرار بحث مورد عوامل یتعامل

 تبیینی چارچوب در کارگزاری و ساختاری عوامل تلفیق به و داندمی یکدیگر مستلزم
 که است آن بر، کارگزاری و ساختاری عوامل به توجه از فراتر اما؛ دارد نظر واحد
 توضیح باشند.می نیز «ایایده» بُعد یا وجه دارای، تربنیادی سطحی در سیاسی هاینظام

تانتظارا تحقق اهداف تحقق   

 استحکام

 کارآمدی

اقانطب توانایی  

ترضای کسب  پایداری 
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 تصور خود برای را مطلوبی وضع، هاایده از ایمجموعه بر مبتنی، سیاسی نظام هر آنکه
 به و یافتن تحقق برای هاایده اما، دهدمی را آن تحقق نوید خود شهروندان به و کندمی

 فراهم با تا یافته تجسم ساختارها چارچوب در تا هستند آن نیازمند پیوستن عینیت
 و مطلوب پیامدهای خود( درون فاعالنکارگزاران ) بر ترغیب و منع شرایط کردن
 سیاسی هاینظام هاینهاده مثابهبه هاایده کهیدرحال، بنابراین؛ سازند ظاهر را مدنظر
 هایتوانایی مثابهبه کارگزاران، پردازشگر دستگاه مثابهبه نیز ساختارها و کنندمی عمل
، استخراجی گانهپنج هایتوانایی از برخورداری با که شوندمی تصور سیاسی هاینظام

، مطلوب و مناسب رفتارهای با تا قادرند پاسخگویی و نمادین، توزیعی، تنظیمی
 کنند. تولید را سیستم بقای کنندهتضمین و بخشرضایت، مورد انتظار هایخروجی

 زمانی سیاسی نظام یک که گفت توانمی سیاسی هاینظام کارآمدی تعریف در، رونیازا
 ساختارهای بودن دارا با، ایده سطح در کارآمدی بر عالوه که شودمی تلقی کارآمد
 اهداف تحقق در، مطلوب و مناسب رفتارهای بروز با بتواند شایسته کارگزاران و کارآمد

 آورده ارمغان به خود شهروندان برای را رضایت حداکثر که یاگونهبه، بوده موفق خود
 استمرار و بقا، آن رهگذر از تا پوشانده عمل جامه هاآن انتظارت به حد ممکن تا و

 سیاسی هاینظام کارآمدی برای توانمی، شد گفته آنچه به توجه با کند. تضمین را خود
 بود. ( قائلرفتار و کارگزار، ساختار، ایدهسطح ) چهار

 
 

 
 سياسي هاینظام کارآمدی سطوح .2شماره  نمودار

کارآمدی  
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 ایده سطح در سياسي هاینظام کارآمدیهای شاخص .9-4

 علت حکم در که است ای(ایده) ینظر هایبنیان یکسری بر مبتنی سیاسی نظام هر
 هایارزش، باورها در ریشه و روندمی شمار به دولت تأسیس بنیادین اندیشه یا پیدایش
 که یاگونهبه دارند. آن مردم و... سیاسی فرهنگ، ایدئولوژی، منافع، هاآرمان، بنیادین

است  آمیخته تمایالت و هاارزش، هاآرمان با المللیبین و ملی سیاست تفسیر و تعبیر
، حاکمیت ایده شامل ایایده بُعد، ترمشخص طوربه (.12ص، 7717، چیلکوت)

، زمانی، پیکرهاست ) حاکم نظام توسط جامعه اداره نظری سازوکارهای و هاتئوری
 «حاکمیت هدهندتشکیل قواعد»، «ایدئولوژی» چون مختلفی تعابیر با که (77ص، 7711

 (.716ص، 7717، خانیعبداهلل رک.است ) شده تعبیر آن از «ملی هویت» حتی و
 مبنای توانندمی یعنی دارند؛ تأسیسی وجه اینکه بر عالوه ایایده هایبنیان

، (71-77صص، 7711، نیاحافظ رک.) رندیگ قرار هادولت تأسیس و گیریشکل
 را دولت سیاسی عمل، حاکمیت ایده که معنا بدین هستند؛ هادولت اهدافکننده تعیین

 و ایجاد (.31ص، 7712، هیوودبخشد )می الهام آن به یا کندمی هدایت و تعیین ینوعبه
 ایایده نظام است. ایایده بعد هایکارویژه از نیز اجتماعی همبستگی و انسجام حفظ

 و کارگزاران، ساختارها) یاسیس هاینظام ارکان سایر به بخشیتعیّن در همچنین
 پارادایم هر چارچوب در کنش منطق و یگذاراستیس، درواقع است. مؤثر رفتارها(
 این منظور است. «بازتولید معمای» و «چارچوب اسطوره» اصل؛ دو بر مبتنی قدرتی
 و بروز امکان رفتارهایی و کارگزاران، ساختارها تنها قدرتی پارادایم هر در که است
 داشته قرار قدرت پارادایم آن هایایده اساسی اصول چارچوب در هم که یابندمی ظهور
کنند  بازتولید و تقویت را اصول آن که کنند عمل یاگونهبه استقرار از پس هم و باشند

 و موانع بر تأثیرگذاری، ایایده نظام دیگر کارکرد (.61-61صص، 7711، ستاری)
 قلمداد نامشروع یا مشروع با ایایده هاینظام از ایپاره که معنا بدین است؛ امکانات

 بر ترتیب بدین و گذارندمی تأثیر هاآن استخدامعدم یا استخدام در، ابزارها برخی کردن
 تأثیر اهداف تحقق یسوبه حرکت فرایند در موانع و امکانات شدن( زیاد یا کم) زانیم

 به بخشیمشروعیت بر عالوه هاآن، هاایده نقش و اهمیت به توجه با گذارند.می
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 و سازیظرفیت، شکنیبستبن و گشاییمعضل با، رفتارها و کارگزاران، ساختارها
 مؤثرند. سیاسی هاینظام کارآمدی در سیاسی نظام موقعیت ارتقای
 ایده سطح در سیاسی هاینظام کارآمدی هایضابطه نیترمهم اساس این بر
 از: اندعبارت

 و رقیب هایایده جانب از سو یک از همواره سیاسی هاینظام گشایی:معضل .الف
، مسائل با شهروندان جدید انتظارات و محیط هایپیچیدگی به توجه با دیگر سوی از

 نظام کرد. 7«معضل» به تعبیر هاآن از توانمی که شوندمی مواجه هاییچالش و شبهات
 واقعیت در زیرا بپردازد؛ هاآن توجیه به باید یا عملی هایمعضل با برخورد در ایایده

 در اینکه یا کنند فرض معضل را آن ایعده بلکه، نباشد موجود معضلی است ممکن
 ایده سطح در هامعضل از ابتدا تا است الزم که آنجا، موجود معضالت با برخورد

 برای مقتضی نظری پاسخ بتواند یعنی باشد؛ برخوردار الزم کارآمدی از، شود گشاییگره
 هایچالش به باید همچنین ایایده نظام کند. ارائه موجود عملی هایچالش رفع و حل

 رقیب هایایده سوی از ژهیوبه و شودمی آن اصلی عناصر متوجه که متعددی نظری
 و سو یک از خود بقای و پایداری برای ایایده نظام، درواقع دهد. پاسخ شوندمی مطرح
 نیازمند رقیب هایایده راندن حاشیه به و طرد، تردقیق عبارت به یا پاسخگویی و مقابله

 ضمن نظام این که است الزم منظور این برای کند. بازتولید را خود پیوسته تا است آن
 تحول و سازیمفهوم با، خود هدهندتشکیل اساسی عناصر از گشاییرمز و تفسیر، نیتبی

 در «گشایی معضل» از منظور بنابراین؛ بپردازد مفهومی و نظری ابداع و نوآوری به، مفاهیم
 عملی و نظری هایمعضل با مواجهه در ایایده نظام اینکه از است عبارت، ایایده سطح

 هایپاسخ ارائه و ظاهری تضادهای توجیه به قادر، شوندمی سیاسی نظام متوجه که
  باشد. مفهومی و نظری نوآوری، راهکار ارائه، مناسب

 حلراه فاقد ظاهر در که است مسائلی، بستبن از منظور :شکنیبستبن .ب
بر  و یراحتبه که است موضوعی یا همسئل بستبن معین(. فرهنگ رک:باشند )می

 روند در معموالً 2هابستبن کرد. رفع و حل را آن تواننمی عادی هایرویه اساس
 قوانین بندهای از برخی میان که هاییاختالف و تضادها نتیجه در و قانون اجرای
 که آنگاه، هامعضل حل برای تالش نتیجه در اینکه یا کنندمی بروز دارد وجود اساسی
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، باشد تعارض در ..و. اساسی قانون، شعارها، هاارزش، هاآرمان از ایپاره با هاآن حل
 کنند.می بروز

 و هامعضل رفع در باید اینکه بر عالوه سیاسی نظام یک هایایده :گشایی افق .ج
، کنند اثبات سیاسی هاینظام کارآمدسازی در را خود مؤثر و مفید نقش هابستبن

، رفاه، توسعه مانند کمیابی هایارزش به دستیابی مسیر کردن هموار با باید همچنین
 نظام و شهروندان برای را روشنی و جدید هایافق و... یساالرمردم، آزادی، امنیت

 یابد.می موضوعیت عمل و نظر ساحت دو در نیز گشایی افق دهند. نوید سیاسی
 و هامعضل رفع و حل برای راهکار ارائه توانایی، واقعیات توجیه توانایی، بنابراین 

 به پاسخگویی توانایی همچنین و رقیب هایایده به پاسخگویی توانایی، هابستبن
 ایده سطح در سیاسی هاینظام کارآمدی هایشاخص نیترمهم مستحدثه مسائل

 شوند.می محسوب

 ساختار سطح در سياسي هاینظام کارآمدیهای شاخص .9-2

 نهادهایی و هاارزش و هنجارها، هاگروه، هانقش از ایهمبسته مجموعه» عنوانبه ساختار
 رک.شود )می تعریف «کنندمی تقبیح یا و تشویق، تحریم، تجویز را خاصی هایکنش که

 شهروندان انتظارات تأمین و هادولت اهداف تحقق فرایند در، (211ص، 7717، چیلکوت
 کنند؛می ظاهر را خود آثار کارگزاران تحریک و تقیید طریق از ساختارها است. ضروری

 این و روندمی خود اهداف دنبال به خاصی اجتماعی و سیاسی چارچوب در کارگزاران
 اغلب اما؛ کنندمی فراهم هاآن عمل و انتخاب برای فراخناهایی و تنگناها هاچارچوب
، لیتلکنند )می ترافزون را احتمالشان تنها بلکه، نیستند پیامدها به بخشتعیّن ساختارها

 ساختارها هایویژگی ترینمهم، شد گفته آنچه به توجه با (.711-731صص، 7711
 تأمین برای ساختارها .2، باشندمی هاایده رب مبتنی و متناسب ساختارها .7 از: اندعبارت
 تعیین کارگزاران فعالیت برای فراخناهایی یا هامحدودیت .7، شوندمی ایجاد اهدافی

 ساختارهای بلکه، نیست مادی ساختارهای صرفاً اینجا در ساختارها از منظور کنند.می
 و 67ص، 7716، هایدارند ) اهمیت مادی ساختارهای اندازهبه نیز قانونی -حقوقی

 شامل سو یک از کشوری هر در اساسی قانون چون، بنابراین ؛(771ص، 7712، مشیرزاده
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 بر حاکم اصول و موازین، آن اجرای و انتقال و قدرت به مربوط مقررات و قواعد کلیه
 روابط، وظایف تنظیم طرز، سیاسی نهادهای، دولت نهاد با ارتباط در افراد سیاسی روابط

کننده منعکس و تجلی دیگر سوی از و، است و... هم با حکومتی قوای و نهادها رفتار و
 حالنیدرع و تریننزدیک تواندمی، است ملت یک و... هاارزش، هنجارها، هاعرف
 باشد.می منظور ساختار از اینجا در که باشد مفهومی با ارتباط در عنصر ترینکامل

 مبنای عمده طوربه، ساختار سطح در سیاسی هاینظام کارآمدی از بحث در، رونیازا
  باشد.می اساسی قانون بررسی و تحلیل

 سیاسی هاینظام کارآمدی در هاآن نقش، ساختارها خصوص در اصلی همسئل
 بودن دارا بر عالوه، شوندمی ایجاد اهدافی تأمین برای چون ساختارها، درواقع است.

 انتظارات و نیازها تأمین راستای در، تغییرات و تحوالت با همگامی و هماهنگی قابلیت
 و نیازها، اهداف تأمین عهده از اینکه منظوربه ساختارها، گریدانیببه ؛کنند تغییر باید نیز

 قدرت از زمانه تحوالت و تغییرات مقابل درد بای، برآیند ،ستهاآن متوجه که انتظاراتی
 بلکه، نباشند توجهبی تحوالت به نسبت تنهانه که یاگونهبه، باشند برخوردار انعطاف

 لزوم صورت در و کنندهتقویت خود هایسازوکار به مجهز تحوالت این مدیریت برای
 مفهوم ابعاد از که متغیر و جدید شرایط با انطباق توانایی، عبارتی به باشند. گراصالح

 آن بر نیز پارسونز ساختاری کارکردگرای نظریه در و شودمی محسوب کارآمدی
 هاینظام ساختاری وجه به مربوط، (13-16صص، 7717، بشیریهاست ) شده تصریح
 ساختار سطح در سیاسی هاینظام کارآمدی هایشاخص بیان، رونیازا است. سیاسی

  است. کارآمدی مفهوم از بُعد این تأمین و شدن عملیاتی به معطوف
 بر مبتنی اساساً سیاسی نظام هر ساختارهای :هاارزش و هاایده با انطباق .الف

 برای ساختاری هر چون، واقع در شوند.می تأسیس سیاسی نظام آن بنیادین هایایده
 نیز ساختار هر مختص هایکارویژه تعیین، طرفی از و شودمی ایجاد ایکارویژه انجام
 انطباق، ساختار یک کارآمدی برای شرط اولین، باشدمی ایایده نظام از منبعث عمدتاً

  شوند.می محسوب آن تشکیل اساسی زیربنای که است هاییایده با آن
 کنندمی عمل ایپیچیده هایمحیط در ساختارها چون :تغییرات بینیپیش امکان .ب

 که باشد یاگونهبه باید ساختار طراحی، است اندک آن در تغییرات بینیپیش امکان که
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 با مواجهه ظرفیت باید اساساً بلکه، کند فراهم خود در را تغییرات بینیپیش امکان تنهانه
 باشد مجهز دست این از هاییسازوکار به ساختاری چنانچه باشد. داشته نیز را تغییرات

 و ایستایی دچار جدید تحوالت و تغییرات مقابل در تنهانه که باشد مطمئن تواندمی
 کارویژه تواندمی تغییرات موقعبه و زودهنگام بینیپیش با بلکه، شد نخواهد رکود

 کند. تأمین را محیط با یسازگار و انطباق
 اما، است مهم خود نوع در تغییر با مواجهه ظرفیت اگرچه :پذیریانعطاف .ج

، هاآن با ساختارها مواجهه و تغییرات شدن حادث از پس که است این اصلی همسئل
 ازندی دست 7«خالق تخریب» به تغییرات این مقابل در توانندمی میزان چه به ساختارها

 مبنای بر ساختارها چون درواقع (.771-716صص، 7717، رابینسون، اوغلو عجم رک.)
 سیاسی هاینظام محیط در، سویی از و کنندمی فعالیت و شوندمی تأسیس ثابتی اصول

 توجهبی هابدان نسبت نباید ساختارها که گیردمی صورت مداومی تحوالت و تغییرات
 و ثابت اصول با ساختارها میان چگونه، وجودنیباا که است این همسئل حال، باشند

 رغمعلی که است زمانی دیگر صورت کرد. برقرار نسبت توانمی زمانه تحوالت
، شوندمی شدن عملیاتی مرحله وارد که هاآن آنگاه، ساختارها دقیق تأسیس و طراحی
 دیگر با روابط تنظیم در اساساً اینکه یا کنند تأمین را انتظار مورد اهداف نتوانند

 ساختارها چارچوب در معموالً منظور این یبرا شوند. مشکل دچار و... ساختارها
 که تحوالتی شدن حادث صورت در تا است شده بینیپیش بازنگری برای اصولی
 کامل و صحیح عملکرد مانع که مسائلی یا برنیاید هاآن رفع و حل عهده از ساختار

 1«یریپذانعطاف» از منظور، بنابراین؛ کند ایجاد خود در تغییراتی، شوندمی ساختارها
 و تحوالت، تغییرات مقابل در است حاضر میزان چه به ساختار یک که است این

 بازنماند. جدید وظایف انجام عهده از تا دهد نشان واکنش خود از جدید شرایط
 انطباق و تغییرات کردن درونی در هاآن توانایی به ساختارها پذیریانعطاف، گریدانیببه

  دارد. اشاره جدید تحوالت و تغییرات با ساختارها
 و روابط کیفیت، ساختارها استقرار از پس :هاآن وظایف و اجزا تفکیک .د

 خصوص این در است. اهمیت حائز ساختارها خود و ساختارها اجزای میان مناسبات
 و وظایف انجام عین در یک هر که باشد یاگونهبه ساختارها میان روابط باید
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 کنترل از که کند تنظیم نحوی به نیز را ارتباطاتش ساختارها سایر با، خود هایکارویژه
 اصل و 6«قوا تفکیک» اصل از باید اینجا در باشد. امان در ساختارها سایر مداخله و
 به حکومت تفکیک بر عالوه که معنا بدین آورد؛ میان به سخن 3«هاتعادل و هاکنترل»

؛ شودمی داده دیگر قوای به قوا از یک هر از یترکوچک هایتکه، مختلف قوای
 اینکه منظوربه، شوندمی یکدیگر کنترل اختیار دارای قوا از یک هر، گریدعبارتبه
 (.723-727صص، 7716، عالم رک:) دیایدرن دیکتاتوری صورتبه هاآن از کیچیه

 دست از را خود واقعی معنای قوا میان تعادل ایجاد بدون قوا تفکیک آنکه توضیح
 تعبیه هاییسازوکار و ابزارها باید قدرت مهار اهداف به رسیدن برای، رونیازا دهد.می

 به و تعدیل را دیگر قوای، عمل در بتوانند قوا از یک هر هاآن خالل در که باشند شده
 گیرند قرار تعادل و موازنه از حدی در باید مختلف قوای که معنا بدین وادارند. تعادل

، دیگر قوای در شدهگرفته نظر در ابزارهای با هاآن از یک هر طلببرتری نیروی که
 به آن از که است یسازوکار همان این شود. کنترل و تعدیل، تردقیق تعبیر به یا خنثی

  شد. تعبیر «هاتعادل و هاکنترل»

 کارگزاری سطح در سياسي هاینظام کارآمدیهای شاخص .9-9

 قوای حکم در سیاسی هاینظام برای هابوروکرات تعبیری به یا مدیران، کارگزاران
 با جز سیاسی هاینظام مختص هایکارویژه انجام و اهداف تحقق که هستند حاسّه
 هایتحلیل بر اساس نیست. ریپذامکان و... متخصص، متعهد، شایسته کارگزارانی وجود

 بررسی را کارگزاران دهاار و انگیزه صرفاً باید سیاسی نتایج فهم برای، کارگزارمحور
، 7711، هایشود )می محسوب علتیتک و ساده تحلیلی، تحلیل این هرچند کرد.

 پیامد و پدیده هر ظهور و دادن شکل در کارگزاران اهمیت بیانگر اما، (777-772صص
 برای رهبران( یا مدیرانکارگزاران ) که هاییتوانمندی برخی از توانیم است. اجتماعی

 عنوانبه، نیازمندند هابدان ساختارها چارچوب در خود هاینقش و وظایف انجام
 مدیریت علم ادبیات در هاضابطه این برد. نام مدیران و کارگزاران کارآمدی هایضابطه

 771ص، 7717، دیگران و حقیقیاند )شده ذکر مدیریت چهارگانه هایمهارت عنوان با
 (.71-76صص، 7716، امیری صالحی رک. و
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 مربوط شغل فنی هایجنبه به هامهارت نوع این (:یکیتکن) فنی هایمهارت .الف
 هایمهارت دهند.می تشکیل را هامهارت نیترمهم مدیریتی پایین سطوح در و شوندمی
 سازمان در کار موضوع و ابزار با کار الزمه که است ییهافن فراگیری شامل فنی
 اهمیت، سازمانی مراتبسلسله در مدیر() کارگزار یک ارتقای موازاتبه باشند.می

 نیازمند بیشتر عملیاتی مدیران(کارگزاران ) یابد.می کاهش وی برای فنی هایمهارت
  باشند.می هامهارت نوع این

 ساختارها چارچوب در انسانی هایجنبه به هامهارت این انسانی: هایمهارت .ب
 با باالتر سطوح کارگزاران ژهیوبه، کارگزاران متقابل روابط، اینجا در هستند. معطوف

 آوردن پدید، کارگزاران در انگیزش ایجاد است. توجه مورد، ترپایین سطوح کارگزاران
 جمله از همکاری به هاآن تبدیل و تعارضات رفع و کار در مشارکت و همکاری روحیه
 برای مهارت این اهمیت رغمعلی شوند.می محسوب انسانی هایمهارت یا هاتوانایی

  است. بیشتر میانی مدیران برای آن اهمیت اما، مدیران همه
 مدیران ذهنی هایتوانایی به مهارت از نوع این :تفهیمی یا ادراکی هایمهارت .ج

 در فرد توانایی به، گریدانیببه است. مربوط هاآن تفکر انتزاعی قدرت جمله از و
 ساختن توانایی و نگریکالن دارند. ارتباط ساختار از راهبردی نگرش اعمال چگونگی

 و محیطی تحوالت بینیپیش، سازمان عمل هایاستراتژی طراحی، احتمالی سناریوهای
 ادراکی هایمهارت جمله از است آن اهداف و سازمان عملکرد رویپیش آنچه
 برخوردارند. اهمیت حداکثر از مدیریت باالیی سطوح در هامهارت نوع این باشند.می

 و علل بهتر درک امکان و توانایی مدیران به هامهارت این :شناختی هایمهارت .د
  دهند.می را مسائل حلراه تردقیق و بهتر تشخیص همچنین و روابط اثر

 نگاه همچنین و علتیتک و ساده به با توجه اینکه؛ تذکر قابل و مهم نکته
 هستند کنندهمحدود دو هر این، گرااراده و ساختارگرا هایتحلیل ناقص و گرایانهتقلیل

؛ باشدمی 1«یلیتحل تفکیک» باب از، اندشده مطرح جداگانه طوربه اینجا در اگر و
 باید رگذارندیتأث هاکنش به بخشیتعیّن در دو هر کارگزار و ساختار ازآنجاکه، بنابراین

، های رک.داشت ) توجه هاکنش به بخشیدن شکل در دو این متقابل بخشیقوام به
 (.711-711صص، 7716
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 رفتاری سطح در سياسي هاینظام کارآمدیهای شاخص .9-1

 ؛است سیاسی هاینظام عمل و اجرا در کارآمدی، رفتار سطح در کارآمدی از منظور
 عینیت به و تحقق در سیاسی نظام آیا که شودمی طرح سؤال این اینجا در یعنی

 وعده و بود کرده بینیپیش هایشایده در که هاییمطلوب کمال و اهداف درآوردن
 کنش و افعال کلیه شامل اینجا در رفتار، رونیازا است؟ بوده موفق، داده را هاآن تحقق

 اتخاذ آن خارجی و داخلی محیط با ارتباط در که را سیاسی نظام هایواکنش و
 که روستازآن نیز سیاسی هاینظام کارآمدی از سطح این اهمیت باشد.می، شوندمی

 در بایستمی، باشد نقص و ایراد فاقد کارگزار و ساختار، ایده زاویه از نظامی چنانچه
 داشته قاطعیت نیز، اهدافش به نیل برای، خود هایبرنامه کارشناسانه و صحیح اجرای

 کارآمدی سطح ترینعینی که، کارآمدی از سطح این شود. تلقی کارآمد تا باشد
 از شهروندان قضاوت و ارزیابی مبنای عمده طوربه، شودمی محسوب سیاسی هاینظام

، ایده سطوح در کارآمدی، درواقع شود.می محسوب نیز هاآن بر حاکم نظام کارآمدی
 رفتارهای بروز به منجر که شودمی تلقی مؤثر و مفید صورتی در تنها کارگزار و ساختار
 اما، باشد داشته کارآمدی مذکور سطوح در نظامی چنانچه است مسلم و شود کارآمد
 شود.می تلقی ناکارآمد، دهد نشان خود از کارآمد رفتارهای نتواند

 که است مطرح هاسؤال این همواره سیاسی هاینظام رفتارهای ارزیابی در
 چه تا اند؟بوده منطبق شدهداده وعده پیش از اهداف بر میزان چه تا مذکور رفتارهای

 وسازوکار  چه طی رفتارها دهند؟ شکل مطلوب پیامدهای و نتایج به اندتوانسته میزان
 برآورده و تأمین را انتظارات و نیازها اندتوانسته میزان چه تا اند؟شده عملیاتی ایرویه

 اندتوانسته ایهزینه چه صرف با و فوریت از میزانی چه با رفتارها این اینکه و سازند؟
 هاینظام کارآمدی ارزیابی هایشاخص نیترمهم، بنابراین یابند؟ دست مطلوبی نتایج به

 موفقیت میزان، هاایده با رفتارها انطباق میزان از: اندعبارت رفتاری سطح در سیاسی
 ندیفرا و رفتارها هزینه، فوریت(زمان )، مورد انتظار و مطلوب نتایج تحصیل در رفتارها

 رفتارها(. و اعمال به هاایده تبدیل چگونگی یا کیفیت)
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 ایران اسالمي جمهوری نظام در آن مصادیق و سياسي نظام کارآمدی سنجش مدل .4 جدول

 ارکان
 هاینظام

 سیاسی

 هایضابطه
 کارآمدی

 ابعاد
 هایشاخص

 کارآمدی
 مصادیق

ده
ای

 

 گشایی معضل -

 شکنی بستبن -

 گشایی افق -
ری

نظ
- 

لی
عم

 

 به پاسخگویی -
 مستحدثه مسائل

 به پاسخگویی -
 رقیب هایایده

 توجیه توانایی -
 واقعیات

 راهکار ارائه توانایی -

 نظام مصلحت ایده-
 از نظام تغییر ایده -

 یمجلس به ریاستی
 نظام کلیهای سیاست -

 هایسیاست جمله از
 11 اصل کلی

 نرمش مفهوم طرح -
 قهرمانانه

تار
اخ

س
 

ری یپذیرانطباق -
نظ

- 
لی

عم
 

 و هاارزش با تطابق -
 هاایده

 بینیپیش قابلیت -
 تغییرات

 یپذیرانعطاف -
 ساختاری

 و اجزا تفکیک -
 هاآن وظایف

 در بازنگری اصل تعبیه -
 اساسی قانون

 اساسی قانون بازنگری -
 31 سال در

 یمجلس امکان طرح -
 از سیاسی نظام شدن
 رهبری معظم مقام سوی

زار
رگ

کا
 

 هایمهارت -
 ،فنی

 هایمهارت -
 ،انسانی

 هایمهارت -
 ،ادراکی

 هایمهارت -
 شناختی

ری
نظ

- 
لی

عم
 

 تشخیص توانایی -
 مسائل

 حلراه ارائه توانایی -

 ایجاد در توانایی -
 همگرایی

 ینگرندهیآ -

 ینگرکالن -

 تشکیل ایده طرح -
 اسالمی نوین تمدن

 مدیریت و رهبری -
 سیتأس، اسالمی انقالب

 نظام یسازپایداری و
 ،اسالمی جمهوری

 و ظرفیت ارتقای
 جمهوری نظام موقعیت

 ایران اسالمی
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 ارکان
 هاینظام

 سیاسی

 هایضابطه
 کارآمدی

 ابعاد
 هایشاخص

 کارآمدی
 مصادیق

تار
رف

 

 اهداف تحقق
 )سودمندی
 (کارکردی

لی
عم

 

 هاایده با انطباق -

 نتایج تحصیل -
 مطلوب

 )فوریت( زمان -

 هزینه -

 فرایند -

 یساالرمردم تثبیت -
 عمومی انتخابات و دینی
 و زداییمحرومیت -

 توسعه هایبرنامه

 بندیجمع

 و مشترک ابعاد دارایها نظام سایر همانند ایران اسالمی جمهوری نظام در کارآمدی 
 سایر ایدئولوژی با اسالمی جمهوری نظام ایدئولوژی در تفاوت است. خاص ابعاد
 سایر با نظام این کارگزاران و اهداف، رفتار، ساختار در هاییتفاوت، سیاسی هاینظام
 مدلی به نیاز نظام این کارآمدی ارزیابی، رونیازا است. کرده ایجاد سیاسی هاینظام
 این خاص هایویژگی و ابعاد، هانظام سایر با مشترک وجوه بازنمایی بر عالوه که دارد
 نظام مختصات اساس بر مقاله این در شدهارائه الگوی کند. بازنمایی نیز را نظام

 طراحی، سیاسی هاینظام سایر با آن مشترک وجوه داشت نظر با و اسالمی جمهوری
 ارائه و رفتار و کارگزار، ساختار، ایده سطح چهار به کارآمدی ابعاد تقسیم است. شده

 برای مدلی، مقاله انتهای جدول در عینی هاینمونه با همراه سنجش قابل هایشاخص
 با ایمقایسه صورتبه و خاص صورتبه اسالمی جمهوری نظام کارآمدی سنجش

 است. سیاسی هاینظام سایر

 هایادداشت

                                                           
1. problem 
2. impass 
3. creative destruction 
4. flexibility 
5. separation of powers 
6. checks and balances 
7. analytical separation 
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 کتابنامه
چارچوبی نظری برای بررسـی سیاسـت   ، (7713رابرت )آلموند، گابریل، پاول، بینگهام، مونت، 

 .مرکز آموزش مدیریت دولتی: ، ترجمه علیرضا طیب، تهرانتطبیقی
 .  توس: تهران، جلد اول، چاپ ششم، مبانی سیاست، (7711) یدعبدالحمابوالحمد، 

دانـش و  : ، تهـران درآمدی بر کارآمدی در نظـام سیاسـی اسـالم   ، (7717بهرام )اخوان کاظمی، 
 .اندیشه معاصر

 .شناسانجامعه: گذاری فرهنگی، تهرانای بر روش سیاست، مقدمه(7717) یومرثکاشتریان، 

 .نی: چاپ بیستم، تهران شناسی سیاسی،جامعه، (7717) ینحسبشیریه، 

تهـران:   ،(ره)ینیخمگرایی اسالمی در اندیشه سیاسی امام الگوی جهان، (7711محمود )پروانه، 
 (.ع)دانشگاه امام صادق

 .سمت: ، تهرانیشناسجامعههای نظریه، (7731عباس )توسلی، غالم

 .تنویر: ، تهران7جلد  ،فرهنگ نشر نو، (7711محمدرضا )جعفری، 

، ترجمه وحید بزرگی، علیرضـا طیـب،   ایهای سیاست مقایسهیهنظر ،(7717رونالد ) چیلکوت،
 .رسا: چاپ چهارم، تهران

 .سمت: ، چاپ سوم، تهرانجغرافیای سیاسی ایران، (7711محمدرضا )نیا، حافظ

 .، چاپ دهم، تهران: ترمهمدیریت رفتار سازمانی ،(7717) یگراندمحمدعلی و  حقیقی،

انتشارات و آموزش انقالب : یمنی، تهران ، ترجمه محمدهانظریة سیستم، (7711) یلداندوران، 
 .اسالمی

 .دانشگاه تهران: ، تهراننامه دهخدالغت، (7711اکبر )دهخدا، علی

 .سمت: ، تهرانمبانی سازمان و مدیریت، (7713) یعلرضائیان، 

، 71 ، شـماره فصـلنامه راهبـرد  ، «درآمدی بر مشـروعیت و کارآمـدی  » ،(7711حسن )روحانی، 
 .  زمستان

 .دانشگاه فردوسی مشهد :زاده، مشهدترجمه هما زنجانی کنش اجتماعی،، (7711) یگروشه، 

 انـداز امنیت داخلی جمهوری اسالمی ایران در چشم» ،(7711) اکبریعلپیک، سیامک، زمانی، ره
، 77 ، پـائیز، شـماره  پژوهشنامه نظم و امنیت انتظـامی ، «ها و راهکارهاابعاد، شاخص 7111
 .71-7صص

 .چاپ سپهر: ، تهرانفرهنگ جامع مدیریت، (7713السادات )شمس زاهدی،
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 رهیافـت نظـری جدیـد و جـایگزین نظریـات      مثابهبهپارادایم قدرت » ،(7711سجاد )ستاری، 
شـماره سـوم، تابسـتان،    ، سـال ششـم،   پژوهشـنامه علـوم سیاسـی   ، «نظام سیاسـی  دولت و

 .17-16صص

: ، ترجمـه علیرضـا دهقـان، تهـران    های ارتباطاتنظریه، (7713) یمزجسورین، ورنر و تانکارد، 
 .دانشگاه تهران

 تبیان.: ، تهرانمشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دین، (7713) یرضاعلزند، شجاعی
، چاپ بیست حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسالمی ایران(، 7716قاسم )شعبانی، 

 و چهارم، تهران: اطالعات.

مرکـز تحقیقـات   : ، تهـران مدیریت منازعات قومی در ایـران ، (7716) رضا یدس صالحی امیری،
 استراتژیک.

وری مـدیریت بهـره  ) هـا سـازمان وری و تجزیـه و تحلیـل آن در   بهره، (7711شهنام ) طاهری،
 .هستان: ، تهران(فراگیر

 .ینشر ن: ، چاپ چهاردهم، تهرانبنیادهای علم سیاست، (7716عبدالرحمن )عالم، 

مؤسسـه فرهنگـی مطالعـات و تحقیقـات     : ، تهـران های امنیتنظریه، (7717) یعلخانی، عبداهلل
 .المللی ابرار معاصر تهرانبین

، ترجمـه  خورنـد چرا کشورها شکست مـی ، (7717) یاعجم اوغلو، دارون و رابینسون، جیمز 
 .دنیای اقتصاد: پور، تهرانعاملی، محمدرضا فرهادیپویا جبل

مؤسسـه آموزشـی و   : ، قـم درآمدی بر نظام ارزشی و سیاسی اسـالم ، (7711محمود )فتحعلی، 
 (.ره)پژوهشی امام خمینی

، «کارآمدی نظام سیاسی مبتنی بر نظریة والیت فقیـه و ابزارهـای آن  » ،(7717) یمابراهکالنتری، 
 یز،ی، پـا 7 ، شـماره 11 ، دوره(مجلـه دانشـکده حقـوق و علـوم سیاسـی     ) یاسـت سفصلنامه 

 .117-136صص

مرکـز  : ، تهـران فرهنگ توصیفی لغـات و اصـطالحات علـوم اقتصـادی    ، (7731حسن )گلریز، 
 . آموزش بانکداری

 .اطالعات: ، تهرانو مدرنیسم دارییندنقد ، (7712محمدجواد )الریجانی، 

، توسـعه  فرهنـگ  ،یـب رضا ز، ترجمه «مشروعیت و کارآمدی» ،(7711) ینمارت یمورسلیپست، 
 .77-71و تیر، صص خرداد ،71شماره 

 .سمت: ، چاپ هشتم، تهرانالمللهای روابط بینتحول در نظریه، (7712) یراحممشیرزاده، 
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 .صدرا: ، چاپ سی و هفتم، تهرانی معنویآزاد ،(7713) یمرتض مطهری،
 .، تهران: نشر عروج(ره)صحیفه اماممؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، 

 .شرکت سهامی انتشار: ، تهراننیافتهتوسعه و کشورهای توسعه، (7711) نراقی، یوسف

 .سمت: ، تهرانمشی دولتیو تعیین خط گیرییمتصم، (7711) یمهد یدسالوانی، 

 .نی: ، تهرانمدیریت عمومی، (7717) همو

 .میزان تهران: دوم، چاپ ،عمومی گذارییاستس ،(7711) یدمج وحید،

 .نیتهران:  محمدی،، ترجمه احمد گلی انتقادی بر تحلیل سیاسیدرآمد ،(7716) ینکال های،

روش و نظریه در علـوم  یوید و استوکر، جری، د مارش،در: « کارگزار و ساختار» ،(7711) همو
پژوهشـکده مطالعـات   تهـران:   ششـم،  چـاپ  یوسـفی، ، ترجمـه امیرمحمـد حـاجی   سیاسی

 .721-717صص راهبردی،

 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

