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چکیده
کارآمدی دولتها ازجمله مسائل مهمی است که آثار و نتایجی ازجمله افزایش مشروعیت و اقتددار
را برای هر حکومتی به همراه دارد .این پژوهش به دنبال یافتن راهبدردهدا و سیاسدتهدای الدلی
ارتقای کارآمدی نظام اسالمی در اندیشه مقام معظد رهبدری دمدهلدهالعدالی اسدت .طدر ایدن
موضوع از این حیث اهمیت دارد که موجد اسدتککام هرهده بیشدتر نظدام اسدالمی مدیشدود.
ک توجهی یا نپرداختن به این موضوع میتواند زمینه تضعیف و زوال بنیدا هدای مردمدی نظدام را
موج شده و همین موضوع ضرورت تکقیدق را نشدا مدیدهدد .ایدن تکقیدق بدا روح تکلیدل
مضمو و با استفاده از نرمافزار  MAXQDAدنرمافزار تکلیدل کیفدی بده دنبدال یدافتن مضدامین
اللی در مورد هدف و پرسش پژوهش بوده است .در انتهدا پدا از جسدتجو و تعمیدق در بیاندات
رهبر معظ انقالب این نتیجه حالل شد که دو دسته راهبرد «اللی» و «بخشدی» بدرای ارتقدای
کارآمدی نظام وجود دارد و در زمینه سیاستها نیز دو سطح «فردی» و «سازمانی» جهت ارتقدای
این کارآمدی به دست آمد که باید سرلوحه تصمی گیری و تصمی سازیهای مدیرا و مسدوون
ردههای بان و میانی کشور باشد .ارتقای کارآمدی نیازمند تربیت مدیرا جهادی و انتخاب آنا بده
جهت شایستهسانری در سطو مختلف است و یکی از وجوه دیگدر ایدن انتخداب جدوا گرایدی و
تزریق انرژی ،نشاط و تکرک در بدنه مدیریتی کشور است که باعث مدیشدود بدا در نظدر گدرفتن
هدایتهای رهبر معظ انقالب مبندیبدر اسدتفاده از تدوا داخلدی و بده کدار بسدتن راهبردهدا و
سیاستها در مقاطع زمانی مختلف ،ارتقای کارآمدی نظام بهلورت مطلوب حالل شود.
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مقدمه
کارآمدی ازجمله مباحث کالن نظام است که در ارتباط منطقی باا مااام د دریا ی
نظ حکم انی خوب ،شااف ت ،مش وع ت و اقتدار نظام اسالمی اسات از ارا رو،
امم ت پ داخت به ار موضوع مضاعف می گ دد و بارد بهدرستی ماهوم کارآمدی
و عوامل ارتقای آن شناخته شود تا دولت و حکومت در مس درست اداره جامعاه
ق ار گ فته و بتواند با استااده از ظ ف تمای نظاام ،مواناو و مشاکالا را ب طا
نموده و رضارت م دم را ف امد کند اندرشه و کالم رمب معظاد انقاالب در مسا
جهتدمی به ارتقای سطح تمامی گ وهما و ارگانمای رسامی نظاام در اداره بهتا
کشور ممواره رامیشا بوده است و طبق قانون ،دساتوراا ورا ه ارشاان در قالا
ب نامهما و س استمای اعالمی الزماالج است بناب ار  ،ب ای رس دن باه رامب دماا
و س استمای مدنظ ارشان ب ای ارتقای کارآمدی نظام ،بارد به متون سانن انیماا
و س است مای اعالمی توسط ارشان م اجعه شود ب ای فهد جاریاه کارآمدی نظاام
اسالمی در منظومه فک ی رمب معظد انقالب بارد توجه داشت که ارشان  5م حلاه
اساسی با عنوان رک زنج ه مستم ب ای ساخت رک تمدن اسالمی ذک میکنناد و
معتقدند که «رک زنج ه منطقی وجود دارد؛ حلقه اول ،انقالب اسالمی است ،بعاد
تشک ل نظام اسالمی است ،بعد تشک ل دولت اسالمی است ،بعاد تشاک ل جامعاه
اسالمی است ،بعد تشک ل امت اسالمی است؛ ار رک زنج ه مستم ی اسات کاه
به مد م تبط است» (ب اناا در دردار دانشجوران ک مانشاه)1390/07/24 ،
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شکل  .1مراحل ساخت تمدن اسالمی از دیدگاه مقام معظم رهبری

انقالب

نظام

دولت

جامعه

اسالمی

اسالمی

اسالمی

اسالمی

امت
(تمدن)
اسالمی

رمب معظد انقالب معتقدند که ما در م حله سوم رعنی تشاک ل دولات اساالمی و
ساخت کشوری اسالمی مست د ،در مم

رابطه ارشان میف مارناد «ماا در م حلاه

سوم د؛ ما منوز به کشور اسالمی ن س دهارد م چکس نمیتواند ادّعا کند که کشور
ما اسالمی است ما رک نظام اسالمی را ط احای و پاراهررازی کا درد و االن راک
نظام اسالمی داررد که اصولش ماد مشان
است مشن

و مبناای حکومات در آنجاا معلاوم

است که مسئوالن چیونه بارد باشند قوای سهگانه وظاراشان مع

است وظارای که دولتما دارند ،مشن

و معلوم است؛ اما نمیتوان د ادّعاا کنا د

که ما رک دولت اسالمی مست د؛ ما کد داررد ما بارد خودماان را بساازرد و پا ش
بب رد» (ب اناا در دردار کاارگزاران نظاام )1379/09/12 ،اکناون م حلاه تشاک ل
دولت اسالمی است و رکی از نقاط مهد و مؤث شکلدادن به رک دولات اساالمی،
داشت کارآمدی الزم ب ای دولت بوده کاه ساب

مشا وع ت ثانوراه کاافی با ای

حکومت ن ز میشود ار کارآمدی بارد بهصورا بومیشده در جهات رسا دن باه
امدا

کشور و سعادا ملت عمل نمارد اطالع از س اساتماا و رامب دماای الزم

جهت ارتقای کارآمدی نظام اسالمی به جامعاه ننبیاانی و ما دم کماک مایکناد
مطالباا دق قت ی داشته باشند و رس دن به شارستهساالری در انتناب مادر ان ن از
به تحقق نزدرک شود
پ داخت به ار موضوع از آن ح ث حائز امم ت است کاه ننسات افازارش
کارآمدی میتواند به افزارش مش وع ت نظام کمک کند و از ار ط راق اساتق ار و
استم ار آن را تضم

نمارد دوم ،ارتقای کارآمدی میتواند به کاامش مزرناهماا و

درنت جه بهبود عملک د دولت در حوزهمای رامب دی و اساسی منج شود باا ارا
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توص ف ،نپ داخت به مقوالتی از ار قب ل ،سب
اسااالمی شااده کااه بااه معنااای باا وز آساا

تضع ف بن انماای م دمای نظاام
و درنهاراات ناااامنی خوامااد بااود

بهعبارادری  ،ار پ ومش در ار زم نه دارای ض ورا امن تی ن ز مست در ارا
راستا پ سش اصلی پ ومش ار است که س است ما و رامب دماای اصالی جهات
ارتقای کارآمدی نظام اسالمی از منظ رمب معظد انقالب چ ست؟ ب ای پاسا باه
ار پ سش با استااده از ن مافزار  MAXQDAاز روش تحل ل مضمون کاه رکای از
روش مای تحل ل ک ای است و در ادامه به توض ح آن مایپا دازرد ،اساتااده شاده
است
پیشینه پژوهش
پ ومشمای موجود در حوزه کارآمدی با تأک د ب اندرشه رمب معظد انقالب را در
حوزه اندرشه والرت ،عموماً به کل اا موضوع اشاره داشتهاند و بهناوعی ب انااا و
تجارب ب انشده را تجم و کا دهاناد در جادول  1پ شا نه پ ومشای موضاوع باا
رورک دی انتقادی آورده شده است
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جدول  .1پیشینه انتقادی موضوع تحقیق
ردیف

عنوان مقاله /
کتاب

نویسنده/
نویسندگان

شناسه اثر

چکیده

نقد و بررسی

1

جمهوری
اسالمی ایران
و چالشهای
کارآمدی

سیدمرتض
ی نبوی

سازمان انتشارات
پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه
اسالمی ،سال
1394

* هدف :ارزیابی و تعیین مهمترین چالشهای کارآمدی در فرایند تصمیمگیری سیاسی با توجه به
وضعیت جمهوری اسالمی ایران بعد از سال  13۶۸هدف اصلی این نوشتار است.
* رویکرد :در این کتاب رویکرد کارکردگرایی و بر مدل عملکرد نظام سیاسی از منظر سیستمی آلموند
و پاول مدنظر بوده است.
* نتایج :مهمترین چالشهای کارآمدی در فرایند تصمیمگیری جمهوری اسالمی عبارتند از:
 بروز تنش و منازعه بین ساختارهای فرایند تصمیمگیری که بهموقع برطرف نمیشود. مشخصنبودن جایگاه تبیین استراتژیهای ملی. بروکراسی بزرگ ،پرخرج و کمبهره دولت رانتیر. ضعف و فساد در بروکراسی اداری ،قضایی ،انتظامی و شهرداریها. قدرت بیشازحد قوه مجریه و بروکراسی اداری نسبت به دیگر قوا و مردم. -نبود اجماع تئوریک بین نخبگان سیاسی و علمی کشور.

 .1با وجود اینکه در این کتاب مدلی از منظر سیستمی مورد توجه بوده است،
به جزییات این مدل بهخوبی اشاره نشده است.
 .2شاخصهایی که ذیل سطوح کارکردهای سیاسی ارائه شدهاند ،از انسجام
کافی برخوردار نیستند.
 .3این شاخصها در یک سطح نیستند و بعضاً دارای تداخل هستند.
 .4به نظر میرسد در برخی موارد شاخصها بدون توجه به مدل احصاء
شدهاند و سپس ذیل اجزای مختلف مدل دستهبندی گردیدهاند.
 .5این کتاب از حیث پرداختن به حوزه سیاستگذاری و تعیین راهبرد ناظر بر
آسیبشناسی صورت گرفته و چالشهای بهدستآمده قابل استفاده است.
** درمجموع مقاله حاضر جهت حل همین چالشها به گوشهای از
راهکارهای کالن حل معضالت اصلی کارآمدی نظام اشاره خواهد کرد که از
منظر راهبر جامعه است و از این حیث از کتاب باال متمایز است.

2

مؤلفههای
کارآمدی
نظام دینی در
اندیشهی
مقام معظم
رهبری

احمد
شفیعی/
عبدالعزیز
نیکبین

جستارهای
سیاسی معاصر،
پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات
فرهنگی ،سال
ششم ،شماره اول،
بهار 1394

* هدف :نویسندگان در این مقاله در پی بیان تفاوت نظام اسالمی با دیگر نظامها هستند و ویژگیهای
ممتاز آن را که به کارآمدیش کمک میکند ،تبیین نمودهاند.
* رویکرد :مؤلفان در این مقاله به معنای خاصی از کارآمدی اشاره میکنند که بهعنوان الگوی تحلیلی
بومی نوشتار به شمار میآید.
* نتیجه :باورها ،ارزشها و میزان اعتباربخشیدن به آنها در یک جامعه ،کارآمدی یک جامعه را
مشخص میکند و در انتها سه مؤلفه دینی اعتقادات ،اخالق و احکام را بهعنوان سه مؤلفه اصلی
کارآمدی که برآمده از دین است ،در اندیشه مقام معظم رهبری بهعنوان تراز بررسی کارآمدی معرفی
شده است.

این مقاله از حیث پرداختن به دین و یادآوری عناصر دینی منبعث از باورها و
ارزشها برای ارتقای کارآمدی و بروز کردن آن ،نکات درخور توجهی بیان
کرده است .اما چند اشکال وجود دارد:
 .1مؤلفه باید ملموس و جزئیتر باشد و ناظر بر جامعه و عملکرد بیان گردد
درحالیکه در اینجا سه بعد کلی نظام اندیشه دینی بهعنوان مؤلفه در نظر
گرفته شده است و از این حیث نمیتوان گفت که این موارد مؤلفههای
کارآمدی است .2 .این مسائل از قبل وجود داشته و صرفا تئوریزه شده است
و این مقاله نوآوری مثبتی در مبحث کارآمدی نداشته است .علیرغم اینکه
در تعاریف اولیه اینگونه برمیآمد که به دنبال یافتن مؤلفههای حقیقی
کارآمدی در اندیشه رهبر معظم انقالب است.
** درمجموع مقاله حاضر به دلیل روش تحلیل کیفی و ارائه الگویی جدید،
از متن حاضر متمایز میشود.

3

مفهوم،
شاخصهها و
وههای
شی 
ارتقاء

بهرام
اخوان
کاظمی

راهبرد ،پاییز
 ،13۸2شماره 29

* هدف :نویسنده ابتدا کارآمدی را در علم مدیریت تعریف میکند و رابطه آن را در علم سیاست بیان
میکند و گریزی به نهجالبالغه در تعریف کارآمدی دارد و سپس با بیان دیدگاههای گوناگون سعی در
بیان شاخصهای کارآمدترکردن نظام اسالمی دارد.
* رویکرد :مؤلف با اتخاذ رویکردی انتقادی و به روشی توصیفی نسبت به ارائه شاخصها اقدام نموده

این مقاله هرچند کمی قدیمی است ،اما از منابع اصلی بوده و البته کاربردیتر
از بسیاری از مقاالت دیگر است .اما چند نکته انتقادی وجود دارد:
 .1معلوم نیست به چه صورتی نویسنده به این شاخصها رسیده است.
.2این شاخصها شاید در دولتهای گذشته در جمهوری اسالمی قابلذکر
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کارآمدی در
نظام
جمهوری
اسالمی ایران

4

نگرش
سیستمی و
مسئله
کارآمدی
نظام
جمهوری
اسالمی ایران
با تأکید بر
ظرفیتهای
نهاد والیت

سید
غالمرضا
موسوی/
احمد
واعظی

5

کارآمدی
نظام سیاسی
مبتنی بر
نظریۀ
والیتفقیه و
ابزارهای آن

ابراهیم
کالنتری

علوم سیاسی،
دانشگاه باقرالعلوم
(ع) ،زمستان
 ،1392شماره ۶4

سیاست ،پاییز
،1393
شماره 31

است.
* نتایج :از مجموع دیدگاهها و راهکارهای مطروحه ،برخی از شاخصههای اجماعیتر کارآمدی بدین
قرار هستند:
 -1اتکا به اجتهاد پویا و طرح شورای افتاء؛
 -2نوسازی معنوی و فرهنگی با اتکا به عدالتمحوری؛
-3کاهش تصدیگری دولت و مقابله با تمرکز ،فربگی و توسعه دولت و تأکید بر مشارکت فعال مردم؛
 -4منطقه فراغ دانستن شکل و شیوه حکومت و تفکیک حوزههای دینی از حوزههای تجربی و کاربرد
عقل و منطق در منطقه مزبور؛
 -5محوریتبخشی به احزاب باصالحیت در مدیریت کشور؛
 -۶نهادینهکردن و حاکمیت قانون و شفافسازی و تحقق قانون اساسی؛
 -7انجام بهینه کلیه وظایف حکومت و بهویژه تأمین امنیت در معنای وسیع کلمه؛
 -۸تقویت و گسترش جامعه مدنی و نمادهای مشترک و کسب وجه بینالمللی؛
 -9تأکید برای حکومت برنامهدار و مقابله با حکومت کارپرداز و معاملهای؛
 -10کاربری مدیریت علمی و جذب نیروهای متخصص و مقابله با تغییر مداوم مدیران.
* هدف :این مقاله در نظر دارد تعریفی جامع از کارآمدی ارائه دهد و سپس آن را درخصوص نظام
اسالمی به کار ببندد.
* رویکرد :مؤلفان نظریه تحلیل سیستمی را بهعنوان نظریه مبنا انتخاب کردهاند.
* نتیجه :مؤلفان با تأکید بر رابطه نگرش سیستمی با کارآمدی ،به این نتیجه رسیدهاند که با رفع
نقایص و توسعه سیستم ،کارآمدی حاصل میشود و باید چنین نگرشی در نظام اسالمی وجود داشته
باشد تا کارآمدی حاصل شود .این مقاله به وظایف رهبری اشاره میکند و در ابتدا پرسشهایی در این
حوزه مطرح میکند و معتقد است در سیستم اداره کشور ،موازیکاریهایی صورت میپذیرد که باعث
اختالل در سیستم است و باید با یکپارچهسازی دقیق از آسیب چنین ایرادی دوری جست .این مقاله در
ادامه به تبیین نقش نهاد والیت در کارآمدسازی میپردازد و معتقد است که این نهاد ظرفیت الزم برای
ایجاد تعادل در سیستم را دارد.
* هدف :نویسنده تعریفی بومی از کارآمدی را عرضه داشته و بر اساس آن سعی دارد تا به تحلیل
موضوع در ایران بپردازد.
* رویکرد :مؤلف رویکردی اسالمی به موضوع را انتخاب کرده که مؤلفههای ارزشی و هنجاری در
تبیین کارآمدی در آن آمده است.
* نتیجه :نویسنده با توجه به نظریات اسالمی ،چهار سازوکار جهت کارآمدی نظام اسالمی معرفی
میکند که عبارتند از :اجتهاد روشمند در منابع اصیل اسالمی ،تکیهبر علم و استفاده از دستاوردهای
علمی جدید ،تکیهبر کارشناسیهای گروههای مشورتی و اختیارات تفویض شده به حاکم اسالمی.

بود ،اما امروزه با توجه به برخی پیچیدگیها و طرح مسائل جدید و
سیاستهای جدید نظام و همچنین مشکالت جدید ،باید بهروز شود و آن
کارایی الزم را ندارد.
** درمجموع مقاله حاضر به دلیل روش تحلیل کیفی آن و همچنین بهروز
بودن شاخصها ،از مقاله مزبور متمایز است.

 .1این مقاله بهنوعی یک پیشنهاد کلی اجرایی جهت کارآمدترکردن سیستم
اداره کشور دارد و از ورود به جزئیات اجرایی آن احتراز جسته است.
 .2نظریه انتخابشده بومی نشده است.
 .3نتیجه تحقیق صرفاً سبب سنگینترشدن مسئولیت رهبری برای نظارت بر
دستگاههای زیر نظرشان است و لذا اقتضائات و مشکالت بعدی را پیش
خواهد کشید.
** درمجموع مقاله حاضر به خاطر داشتن رویکرد بومی به موضوع و ابتنا بر
محتوای دیدگاه رهبری و نه صورت کالم ایشان ،از متن مورد نظر متمایز
است.
* در این مقاله نویسنده به دنبال تئوریزهکردن احکام اسالمی بهعنوان
سازوکارهای افزایش کارآمدی است ،حالآنکه این مسائل باید بهصورت
عملیاتیتر و در قالبهایی ناظر به دستگاههای اجرایی مطرح شود و مسائلی
اینچنینی با وجود اینکه مطلوب است ،اما نیازمند بسط و توضیح بیشتر است.
* مقاله حاضر به دلیل توجه به ابعاد کاربردی موضوع و توجه به شاخصها از
متن مورد نظر متمایز است.
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با توجه به مالحظاا انتقادی آمده در جدول شماره  1میتوان چن

اظهار داشات

که در حوزه س است و اداره جامعه ،نیاه نظ ی و عمل اتی باهصاورا توأماان در
موضوع حاض وجود نداشته است ب خی از منظ علاد مادر رت ،ب خای از منظا
علد س است ،ب خی از منظ اله اا و دری رشتهما به کارآمدی مینی ناد در ارا
مقاله سعی شده با ب رسی روشمند اندرشه رمب معظد انقاالب ،ط حای باهنسابت
جامو جهت پ شب د اقداماا دستیاهمای اج اری ب ای رشاد و ارتقاای کارآمادی-
در م دو حوزه نظ ی و عمل اتی -ارائه شود
 .1مفهوم شناسی
در ار پ ومش با توجه به ارنکه س استما و رامب دمااری از ب انااا رمبا معظاد
انقالب استن اج میشود ،بناب ار چند ماهوم اصلی مدنظ است که عبارتند از
 .1-1راهبرد (استراتژی)

1

رامب د دارای تعاررف متعدد و تحول معناری از گذشاته تااکنون باوده اسات ،ارا
ماهوم ابتدا جنبه نظامی داشت اما بهم ور زمان وارد دری حوزهما شد؛ م چند کاه
معنای اصلی آن رک ماهوم جامو است با توجه به پ چ ادگی و تناوع موضاوعاا
میتوان تااواماری در تعاررف مشامده ک د ،اما در ار پ ومش با توجه به ارتباط
ماام د جهت ب رسی کارآمدی ،جنبه مدر رتی رامب د مدنظ اسات از ارا ح اث
نی ش مدر رتی به رامب د ،مبتنیب منافو شنصی ن ست و کارآمدی نظاام س اسای
را ب مبنای ب نامهررزی است ات رک مورد توجه ق ار میدمد و ب ش از توانااریماای
ذاتی ب قابل تمای اکتسابی تأک د دارد باهعباارادریا  ،آنچاه در ارا ساطح از
است ات ی مهد است ،علد و منا مادر رت مناابو ملای راا ب ناماهررازی مبتنایبا
قابل تمای ذاتی و اکتسابی ب ای استااده به نه از منابو قابلدسات
راستای دست ابی به امدا

بنشی و ملی است کاه در قالا

و محتمال در

مادر رت اسات ات رک

مورد توجه ق ار میگ د (س تو و پ ت  )13٨0 ،در حق قت رامب د عبارا اسات از
من ی که انسان را قادر میسازد ،قطونظ از روشی که به کار میگ ا د ،مساائلی را
1. Strategy
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که درنت جه ب خورد دو خواست مغار ب وز نموده خوب بشناسد و بعاد ،درنت جاه
شناخت کامل ار مسائل ،تکن ک و روشی را اتناذ نماراد کاه حاداکر کاارات و
به هوری را حاصل کند (بوف )72 1366 ،
 .2-1سیاست( 1خطمشی)

س است به معنای اصول و قواعادی اسات کاه نشااندمناده راه با ای مادر ان در
تصم دگ ی و ب نامهررزی خوامد بود؛ حدود تصم دگ ی را مشن
ضابطهای ب ای ب رسی م زان توافق و کمک به تأم
درواقو ،س است مد
تع

مایکناد و

مد ما باه دسات مایدماد

را نشان میدمد و رک ط ح کلی را ب ای رس دن به امادا

شده ن ز ،ف امد میسازد بهب اندری  ،س است رک ب ناماه عماومی اسات کاه

بهمنزله رامنمای عمومی عمل و جهتدمنده فعال تمای افا اد ماورد توجاه قا ار
میگ د و نحوه اج ای ب نامه را ب ای مدر ان اج اری سازمان مع

میکند ،ضام

آنکه وس له مؤث ی ب ای کنت ل عمل اا به شامار مایآراد (اقتاداری)75 1354 ،
درواقو ،س است قانون انتناب و حاصل نت جه مطالعاا و تصم ماا مدر ان عاالی
سازمان و جامعه ب ای تنص

منابو و امکاناا با آرندهنی یمای معقول اسات و

تابعی از م زان پارداری مسائل ،موقع تما و م زان انعطا

آنماا اسات (تسال می،

 6 13٨٨و 7؛ ار انن اد و ساسانگه  165 1373 ،و )131
 .3-1تمییز راهبرد از سیاست

ار دو ماهوم که ب شات در علاد مادر رت ماورد اساتااده قا ار مایگ ا د ،دارای
مشابهتمای ف اوانی بوده و حتی ب خای صااح نظا ان ازجملاه اریاور انساا

2

س است گذاری و تنظ د رامب د را رکی می دانند تااوا واقعای ارا دو ماهاوم در
قلم ا وی کااارب دی آنمااا اساات ،در حق قاات قلم ا وی رامب ا د ،سااازمان اساات
درحالیکه س است جامعه را درب میگ د و روابط ملت -دولت را شامل میشاود
و جامع ت ب شت ی دارد ب ای فهد بهت  ،از تاک ک ار دو ماهوم مایتاوان ب خای
1. policy
2. Igor Ansoff
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ور گیمای ار دو را ن ز مشن

نمود؛ س است را خطمشی ب شت جنبه رامنماای

عمل ،ممامنگکنندگی ،ب انی منافو و مصلحت عامه م دم بودن ،عامال ارزراابی و
کنتاا ل ب نامااهمااا و اقااداماا بنااش عمااومی را دارد و عموم اات ،نمارااانی ی،
گست دگی ،آرندهنی ی ،ماد داری و پاراداری در آن وجاود دارد (الاوانی1379 ،
 )23-25رامب دما ب شت ب روی روابط ب

موسسه و مح ط آن تم کز مایرابناد،

بهعبارادری رامب دما پورا مستند ،درحالیکه س اساتماا از راک سا ی اواما و
اصول به وجود میآرد س استما بلندمدات بوده و مم شاه باهطاور مساتق د باا
امدا

م بوط ن ستند ،درحالیکه رامب دما باا امادا  ،رابطاه خ لای نزدراکتا ی

دارند س استما بهنوعی جهت و روند ح کت را مشن
ط ح عمل اتی ب ای رس دن به امدا
 .4-1کارآمدی

تع

میکنند ،اما رامب د رک

شده است

1

کارآمدی به م زان رس دن به مد
در رس دن به امدا

تع

شده سازمان و رضارت خاط کساانی کاه

نقش داشتند ،گاته میشود (زامدی ،الاوانی و فق های1393 ،

 )111ار ماهوم از علد مدر رت وارد دری حوزهماا شاده و ارتبااط نزدرکای باا
ماهوم کاراری 2دارد کاراری به معنی بهکارگ ی و تنص
از منابو تول د و ص

منابو تول د در استااده

حداقل مزرنه ب ای م م زان از تول د با کمت ر خطاا باوده

که مستلزم انتناب دادهما با مناس ت ر ق مت است به عباارتی کارآمادی انجاام
دادن کارمای درست است و کاراری درست انجامدادن کار؛ اگ چه ب خی ار دو را
به نادرستی مت اد

دانستهاند (گل رز )171 13٨6 ،در حق قات کااراری ب شات ر

بازده رک س ستد را مدنظ دارد در صاورا داشات راک س ساتد باا کارآمادی و
کاراری مطلوب ،ب شت ر به هوری ب ای آن س ستد حاصل میشاود ارا نقطاه در
رک س ستد را رک حکومت ،حالت به نهای است که مماواره باه دنباال تحقاق آن
است (اخوان کاظمی 13٨5 ،فصل )1

1. Effectiveness
2. Efficiency
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 .2رویکردهای نظری

با توجه به موضوع مقاله حاض مشن

میشود که «نظ رهمای کارآمادی» مبناای

تحل ل نیارنادگان را تشاک ل مایدمناد البتاه نظ راهماای موجاود صا فاً ارزش
موضوعشناسی در ار مقاله دارناد و درنهارات چ ساتی و شااخ

ماای سانجش

کارآمدی مبتنیب رافتهمای حاصل آمده از ط رق روش تحل ل مضامون در اندرشاه
مقام معظد رمب ی ،تب

خوامند شد از ار منظ میتوان سه رورک د نظ ی را در

موضوع مقاله ،شناساری و مع فی ک د
 .1-2کارآمدی بهمثابه اثربخشی

در ار رورک د ،شاخصه اصلی کارآمدبودن رک پدرده ،در اث گذارباودن تاکتاک
اجزای آن دانسته می شود ار نورسندگان رورکا دی عمال گا ا (پ اگمات اک) باه
کارآمدی دارند و بناب ار فارغ از م زان مزرنهمای م بوط باه س اساتماای اتنااذ
شده ،م زان تحقق امدا

مطلوب را بهعنوان شاخ

کارآمادی پ شانهاد مایکنناد

()Douglas, 2002: 19
 .2-2کارآمدی بهمثابه بهرهوری

پ وان ار رورک د با نقد رورک د ننسات باه دل ال عادم توجاه باه عامال مهاد
«مزرنهما و منابو» معتقدند که م زان تحصا ل ،امادا

توساط راک نظاام س اسای

بهتنهاری نمیتواند کارآمدی آن را نشان دمد از درادگاه ارشاان الزم اسات نسابت
مزرنه /مناعت حاصله سنج ده شود و تنها در صورا معقولبودن مزرنهما و غلباه
منافو است که میتوان نظام را کارآمد تلقی ک د از ار معنا با ماهوم به هوری ن از
راد میشود (نجفب یی)3٨ 1379 ،
 .3-2کارآمدی بهمثابه توفیق و رضایتمندی

تب

کارآمدی بدون توجه به ش ارط ،موانو و امکاناا اصوالً غ واقعای اسات از

دردگاه ار گ وه از اندرشهورزان ،س ستدماای اجتمااعی چاون موشامند و عاقال
مستند ،بهص

نتارج حاصل آمده نیاه نمیکنند و افزونب آن ش ارط را مد لحاظ

میکنند ب ار اسا

کارآمدی م س ستمی را با اساا

ساه شاخصاه امادا ،
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امکاناا و موانو آن مشن

میکنند م قدر س ستمی باا توجاه باه ساه شاخصاه

مذکور در تحقق امدافش موفق باشد ،به ممان مقدار کارآماد اسات درواقاو ،ارا
مسئله بس ار مهد است که س ستدمای اجتمااعی در راه رسا دن باه اولوراتماا و
امدا شان ،رکس ی موانو و ف از و نش
عبور از ار موانو و ف از و نش

مااری را سا راه خاود بب نناد و با ای

ماا ،امکانااا و توانااریماا و ابازاری را ن از در

اخت ار داشته باشند پس با توجه به آن امکاناا و ابزار ،م قدر که بتوانند در عباور
آنماا ن از محقاق

از موانو موفقت عمل کنند ،قطعاً قسمتمای بس اری از امادا

میشود ارنجاست که کارآمدی به معنی واقعی آن شکل گ فته و بدر جهت اسات
که درنهارت ب خی با تمسک به سه عنص باال ،کارآمدی را چن
«کارآمدی عبارا است از موفق ت در تحقق امدا

تع رف ک دهاناد

با توجه به امکانااا و مواناو»

(فتحعلی)227 13٨2 ،
مجموع رورک دمای نظ ی مزبور را میتوان در قال
داد

شکل  2به ش ح زر نماارش

()١

شکل  .2رویکردهای نظری مختلف به کارآمدی

بهرهوری

اثربخشی زیاد

کارآمد و ناکارا

کارآمد و کارا
کارایی زیاد

کارایی کم
کارآمد و ناکارا

ناکارآمد و کارا

اثربخشی کم

درواقو ،کارآمدی بهمرابه توف ق رضارتمندانه ،محصول ت ک
و اث بنشی است و مم

دو دردگاه بها هوری

معنا با مبانی گاتمان اسالمی ق ابت دارد؛ چ اکه در ارا

معنا کارآمدی با مقوالا مهمی چون قادرا ،اقتادار و خادمت باه ما دم ارتبااط
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مستق د پ دا میکند که در گاتمان اسالمی بهعنوان مؤلاهمای رامب دی کارآمدی باه
آنما اشاره شده است (نوروزی)6 1394 ،
 .3روششناسی
 .1-3معرفی روش

روش استاادهشده در ار پ ومش تحل ل مضمون از انواع تحل لماای ک اای و باا
به هگ ی از ن مافزار  MAXQDAاست ب ای دست ابی به نت جه ما اد در تحق قااا
ک ای ،الزم است دادهما بهصورا روشمند ماورد ب رسای و تحل ال قا ار گ ناد
تحل ل دادهما رک م حله ح اتی از تحق اق ک اای اسات و مساتلزم اقادام اساسای
جهت گ دآوری دادهما و م تبطنمودن آنما با ماام د انتزاعی ساطح بااالت اسات
تحل ل مضمون روشای با ای شاناخت ،تحل ال و گازارش الیوماای موجاود در
دادهمای ک ای اسات ارا روش ف ارنادی با ای تحل ال دادهماای متنای اسات و
دادهمای پ اکنده و متنوع را به دادهماری غنی و تاص لی تبدرل مایکناد با خال
روشمای ک ای مرل تحل ل گاتماان ،تحل ال محتاوا ،نظ راه دادهبن ااد و تحل ال
مضمون به چارچوبی نظ ی که از قبل وجود داشته باشاد ،وابساته ن سات و از آن
میتوان در چارچوبماای نظا ی متاااوا و با ای اماور منتلاف اساتااده کا د
(ش زاده )151-15٨ 1390 ،ممچن

باراد راادآور شاد کاه ارا روش باا روش

دادهبن اد ١متااوا بوده و ممچون آن روش به دل ل فقدان نظ ره ،به دنباال سااخت
نظ ره ن ست
 .2-3کاربست روش

ب ای اج ای روش تحل ل مضمون مالحظاا زر مدنظ بودهاند
اول .شناسایی مضمونها

م مت را داده دارای اردهما و ماام می است کاه در صاورا فهاد درسات آنماا
می توان ساختار و چارچوب اصلی مت را به دست آورد «مضامون راک طا ح و
1. Grounded theory

راهبردها و سیاستهای ارتقای کارآمدی نظام اسالمی در اندیشه مقام معظم رهبری 17

اصل ع نی نظاممند است که در حولوحوش آن جهان نورسنده تمارل دارد خود را
سازمان داده و بسط پ دا کناد اساا

در آن ،مماان ارتباطااا پنهاانی اسات ،آن

مورت پنهانی و خای که بارد از پوشش ساختاری که آن را درب گ فته است ب ون
اصلی رک اث  ،معماری پنهان آن را به وجود میآورند

کش د و آشکار ک د مضام

و بارد بتوانند کل د نظام آن را به ما بدمند تک ار و ازس گ ی ،خب از دغدغهماای
ذمنیِ ناخودآگاه نورسنده میدمد» (بابک مع )٨6 1394 ،
با توجه به تع رای کاه از مضامون ارائاه شاد ،روشا گشات کاه ب خای از
مضام

بهصورا آشکار در مت وجود دارند و ب خی را باا مداقاه در متاون باراد

پ دا ک د ولی پ سش اصلی ار است که مضمون چه ور گیمااری دارد و از کجاا
بارد آن را شناساری ک د؟ با ارنکه در تحق قااا ک اای نمایتاوان پاسا روشا و
ص رحی داد ولی میتوان ور گیماری را نام ب د که رامنمای مناسبی ب ای ما باشند
در شناخت مضمون توجه به ب خی ور گیمای موجود در مت میتواند به شناخت
مضام

راری رساند که ب خی از آنما عبارتند از «توجه به کلماا تک اری ،توجه

به کلماا مکنون ،توجه به کلماا کل دی ،مقارساه و مادسانجی ،جساتوجاوی
اطالعاا ماقود» (ش زاده)162 1390 ،
دوم .طبقهبندی مضامین

طبقه بندی مای متااوتی از مضام

ارائه شده اسات با ای مراال با اساا

شناخت مضمون ،مام ت مضمون در مت ؛ سلسلهم ات

مضمون در قال

زماان
مضام ؛

جاریاه مضمون در شبکه مضام ؛ قابل ت مشامده مضمون در مت ؛ منشأ شناساری
مضمون؛ نقش مضمون در تحل ل و ترب ت موقع ت مضمون؛ مضام

را طبقهبنادی

ک دهاند که رکی از پ کارب دت ر روشمای آن ،طبقاهبنادی باا توجاه باه جاریااه
مضمون در شبکه مضام

است

* ف اگ را کانون شبکه
* سازماندمنده را واسط
* پاره را نکاا کل دی مت
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شکل  .3رابطه مضامین فراگیر ،سازماندهنده و پایهای

سوم .اجرای فرایند تحلیل مضمون

ب ای انجام پ ومشی با روش تحل ل مضمونی سه م حله اساسی را بارد پشت سا
گذاشت؛ ننست ،تجزره و تعم ق در مت  ،ساپس ب رسای مات و کدگاذاری و در
م حله نهاری بازسازی و تول د گزارش نهاری ب خی مرل با اون و کاالرف ف ارناد
تحل ل مضمون را در شش م حله توض ح دادهاند
شکل  .4فرایند تحلیل مضمون از منظر براون و کالرک

•آشناشدن با دادهها
•ایجاد کدهای اولیه
•جستن به دنبال مضمونها میان کدها
•بازبینی مضمونها

•تعریف و نامگذاری مضمونها
•تولید گزارش نهایی

Braun&Clarke, 2006: 77-101

گام اول
گام دوم
گام سوم
گام
چهارم
گام پنجم
گام ششم
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 .4شناسایی مضامین در بیانات مقام معظم رهبری
در ار م حله ابتدا ف شمای م بوط به موضوع کارآمدی و کل دواژهمای ما تبط از
ب اناا ،س است مای ابالغی و پ امما و نامهما احصاء گ درد که بالغب مشتاد فا ش
با درجه ارتباط «باال» و «بس ار باال»( )2گ دآوری شد الزم به ذک است که با توجاه
به جدردبودن ماهوم کارآمدی در ادب اا داناش س اسای ،با ای راافت فا شماای
م تبط جهت مضمون رابی ،ابتدا از روش ننبیی و با مشورا گ ومای از ننبیاان
ار حوزه ،کل دواژه مای اصالی ما تبط باا ماهاوم کارآمادی شناسااری شاد و در
گ دآوری داده ما از آن ماام د ن ز استااده گ درده است ار کل دواژهما باه غ ا از
خود ماهوم کارآمدی ،عبارتند از به ه وری ،اث بنشی ،کاراری و ارتقای نظام پاس
از تعم ق در ف شماا و باا واردکا دن فا شماا در نا مافازار  MAXQDAو انجاام
مضمونرابی پارهای که در جدول زر به آنما پ داخته شده است 46 ،فا ش اصالی
که ب خی از ماام د تک اری ن ز در آن وجود دارد ،ب ای پا ومش حاضا انتنااب
گ درد پس از مشن
قال

شدن مضام

پاره ،م مضامون باهصاورا کاالنتا و در

رک رامب د را س است مشن

گ درد ،ستون «رامب د /س است» ب ای تبادرل

ادب اا مضمون پاره به رکی از دو ناوع رامبا د راا س اسات قا ار گ فتاه اسات و
تاک ک دق قت آن در ستون بعدی رعنای ساتون کادما مشان
کدگذاری  Pو  Sمشن

اسات و درواقاو

کننده نوع آن مضمون استن اج شده است S ،م باوط باه

 Strategyو  Pم بوط به  Policyاست در جدول بعد ار رامب دما و س استماا در
قال

مضام

سازمان دمنده ،سازماندمی میشوند

20

♦ سال بیستوهشتم ♦ شماره نود ♦ بهار 1398
جدول  .2مضامین پایهای ،ساماندهی راهبرد و سیاست

ردیف

فیش

1

البته کمکاری وجود دارد ،اما ناکارآمدی وجود ندارد؛ بین اینها باید تفکیک قائل شد .ناکارآمدی
وجود ندارد؛ نظام اسالمی کارایی دارد (بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با جمعی از دانشجویان،
.)13۸3/0۸/10

2

کارآمدی نظام غیر از کارآمدی این دستگاه یا آن دستگاه است؛ نظام ،نظام کارآمدی است .البته
کارآمدی نظام ،مجموعه عملکرد مثبت و منفی است که دستگاههای نظام دارند ،اما این برآیند
مثبت است (بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با جمعی از دانشجویان.)13۸3/0۸/10 ،

3

نظام شما ،یک نظام کارآمد و برجسته است .دشمنان شما سعیشان این است که بهزور به شما
بفهمانند ،بقبوالنند ،بباورانند که این نظام شما ،نظام ناکارآمدی است .نه ،اتفاقاً این نظام خیلی
کارآمد است (بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با کارگزاران نظام.)13۸۶/0۶/31 ،

4

این نظام در عرصههای مختلف ،کارآمدی خودش را نشان داده .در مورد خدمات و گسترش
خدمات عمومی به مردم ،ایرانِ امروز را شما مقایسه کنید با ایران دوران طاغوت؛ اصالً قابل
مقایسه نیست .این ،یک عرصه کارآمدی است (بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با کارگزاران
نظام.)13۸۶/0۶/31 ،

مضمون پایه
* وجود کارآمدی در نظام اسالمی
* ناکارآمدی با کمکاری فرق دارد

* تفکیک بین کارآمدی نظام و
کارآمدی یک دستگاه خاص

عملکرد دستگاههای نظام مثبت و
منفی بوده است
* سعی دشمن بر قبوالندن
ناکارآمدی نظام بهزور
* تأکید بر اینکه نظام کارآمد
است
گسترش خدمات عمومی به مردم
یکی از نمونههای کارآمدی نظام
وجود عرصههای مختلف کارآمدی
در نظام
قابل قیاسنبودن کارآمدی ایران
پیش و پس از انقالب

راهبرد  /سیاست
* پذیرش اصل کارآمد بودن نظام اسالمی
-----------------------------* تبیین و ترویج عمومی این ایده که اصل نظام
کارآمد است
* تمایز قائلشدن بین کمکاری و ناکارآمدی
* تبیین اینکه برآیند فعالیت نظام نشان از
کارآمدی آن دارد
------------------------------* ضرورت تبیین شاخصهای مستقل برای سنجش
کارآمدی نظام و کارآمدی بخشهای زیرمجموعه
آن
توجه به برآیند مثبت عملکرد نظام
پذیرش اینکه برخی عملکردهای منفی در
دستگاههای نظام وجود دارد
دشمن در نظر دارد تا تصویری ناکارآمد را بهزور
رسانه و غیر آن به مخاطبانش بقبوالند
تبیین مستمر اینکه نظام کارآمد است
بیان شاخصهای عینی کارآمدی نظام
(خدمات عمومی)
کارآمدی دارای ابعاد مختلف است و در یک بعد
خالصه نمیشود
تبیین عرصههای برجسته کارآمدی نظام اسالمی

کدها
S1
------P1
S2

P2
------S3

P4
P5
S
P7
P8
P9
S1
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پیشرفتهای علمی ،نمونهای از
کارآمدی نظام

ترویج نمونههای کارآمدی نظام

P10

وجود صنایع و تکنولوژیهایی که
در صف اول و مرز دانش است

تأکید بر محورهای برجسته -رده اول -کارآمدی
نظام

S2

تقویت خودباوری ملی جهت ایجاد اعتمادبهنفس در
نسلهای بعدی برای رشد کارآمدی

5

کشاورزىِ نابود شده کشور را این نظام احیاء کرد ،صنعت ساده ابتدایی کشور را این نظام به صنعت
پیچیده حساس انرژی هستهای رساند .این نظام اآلن در زمینههای صنایع نو -مثل همینکه آقای
رئیسجمهور گفتند؛ «نانوتکنولوژی» و صنایعی از این دست که اینها از صنایع نوی دنیاست-
تقریباً دوش به دوش صفوف اول دارد حرکت میکند و دارد کار میکند .اینها کارآمدی نظام است
(بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با کارگزاران نظام.)13۸۶/0۶/31 ،

۶

امروز مهندس ایرانی ،تحصیلکرده ایرانی ،دکتر ایرانی ،ارتشی ایرانی ،سپاهی ایرانی ،به خود میبیند
که بسازد ،تولید کند ،ایجاد کند ،به کار بگیرد و برتر از دستهای دیگر ،دستی را در عرصه ظاهر
کند .آن روز حتی فکرش را هم نمیکردند که حاال مثالهایش الی ماشاءاللَّه .این ،کارآمدی این
نظام است؛ این نظام این کار را کرد (بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با کارگزاران نظام،
.)13۸۶/0۶/31

ایجاد خودباوری ملی یکی از
مصداقهای کارآمدی نظام
اسالمی و امری هویتی

7

شاید بشود گفت از همه اینها باز مهمتر و باالتر ،کارآمدىِ این نظام در زمینه تحکیم
مردمساالری بود .با آن سابقه منحوس و زشتی که در این کشور وجود داشت ،این نظام توانست
مردمساالری را جا بیندازد (بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با کارگزاران نظام.)13۸۶/0۶/31 ،

افزایش مشارکت سیاسی سبب
کارآمدی نظام
وجود سابقه بسیار بد رژیم پهلوی
در مردمساالری و مشارکت
عمومی

۸

9

ما یک انقالب اسالمی داشتیم ،بعد نظام اسالمی تشکیل دادیم ،مرحله بعد تشکیل دولت اسالمی
است ،مرحله بعد تشکیل کشور اسالمی است ،مرحلهی بعد تشکیل تمدن بینالملل اسالمی است.
ما امروز در مرحله دولت اسالمی و کشور اسالمی قرار داریم؛ باید دولت اسالمی را ایجاد کنیم.
امروز دولت ما -یعنی مسئوالن قوه مجریه ،قوهی قضاییه ،قوه مقننه که مجموع اینها دولت
اسالمی است -سهم خوبی از حقایق اسالمی و ارزشهای اسالمی را دارد؛ اما کافی نیست؛ اولش
خود من .باید بیشتر به سمت اسالمیشدن ،مسلمانشدن و مؤمنانه و مسلمانانه زندگیکردن برویم.
باید به سمت زندگی علوی برویم .رفتن به سمت زندگی علوی معنایش این نیست که اگر آن روز
لُنگ میبستند و راه میرفتند ،امروز هم لُنگ ببندیم و راه برویم؛ نه ،امروز دنیای پیشرفتهاست.
باید روح زندگی علوی -یعنی عدالت ،تقوا ،پارسایی ،پاکدامنی ،بیپروایىِ در راه خدا و میل و
شوق به مجاهدتِ در راه خدا -را در خودمان زنده کنیم؛ باید به سمت اینها برویم؛ این اساسِ کار
ماست .و به شما عرض کنم ،در آن صورت کارآمدی جمهوری اسالمی هم مضاعف خواهد شد
(بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار کارگزاران نظام.)13۸3/0۸/0۶ ،
کارآمدی هم باید در جهت تحقق خواستها و اهداف اسالمی باشد؛ در جهت پیادهشدن و

افزایش مشارکت سیاسی یکی از راهبردهای افزایش
کارآمدی

P11

S3

نمایش عدم توجه رژیم پهلوی به مردم و رای و نظر
آنها

S4

اسالمی شدن جامعه به معنای واقعی یک سیاست
کالن برای ارتقای کارآمدی نظام

P12

اسالمیتر شدن جامعه سبب
مضاعف شدن کارآمدی نظام

یکی از نکات مهم افزایش کارآمدی ،همواره
اسالمیتر کردن و خالصسازی عرصههای خدمت
مسئولین

P13

عینی شدن ارزشهای اسالمی

راهبرد عینی کردن ارزشهای اسالمی برای مردم

S5

اسالمی شدن و ایجاد روح علوی
برای افزایش کارآمدی و رسیدن
به دولت اسالمی
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عینیشدن ارزشها در جامعه باشد (بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با کارگزاران نظام،
.)13۸3/0۸/0۶
سازوکار الزم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاستها (انتصاب رئیس ،دبیر و اعضای مجمع
تشخیص مصلحت نظام.)139۶/05/23 ،
بر روی کاراییها و کارآمدی مسئوالن طبق همان ضوابطی که قوانین ما متخذ از شرع و قانون
اساسی است ،بایست تکیه شود .هر جا کارآمدی نباشد ،مشروعیت از بین خواهد رفت .اینکه ما در
قانون اساسی برای رهبر ،رئیسجمهور ،نماینده مجلس و برای وزیر شرایطی قائل شدهایم و با این
شرایط گفتهایم این وظیفه را میتواند انجام بدهد ،این شرایط ،مالک مشروعیتِ بر عهده گرفتن
این وظایف و اختیارات و قدرتی است که قانون و ملت به ما عطا میکند (بیانات رهبر معظم
انقالب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان.)13۸3/0۶/31 ،
ما باید به دنبال کارآمدی باشیم .باید هر یک از کسانی که متصدی این مسؤلیتها ،از صدر تا
ساقه هستند ،بتوانند آنچه را که برعهدهی آنهاست ،بهقدر معقول انجام دهند .انتظار معجزه و کار
خارقالعاده نداریم و نباید داشته باشیم؛ اما بایست انتظارِ تالش موفق را که در آن نشانههای توفیق
هم مشاهده شود ،داشته باشیم (بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان،
.)13۸3/0۶/31
با همین فکری که در قالب و چارچوب قانون اساسی مجسم و متجسد شده ،میتوان کشور را به
رفاه و پیشرفت رساند؛ اما شرطش این است که ما کارآمدی خودمان و کارآمدی مسئوالنمان را در
همه انتخابها ،در همهی گزینشها و در همه انتصابها حفظ کنیم (بیانات رهبر معظم انقالب در
دیدار با اعضای مجلس خبرگان.)13۸3/0۶/31 ،
دو سه نقطه اساسی در مورد کارآمدی وجود دارد که من به آنها اشاره میکنم .یکی اینکه عناصر
نزدیک به خودتان را -که درواقع دستها و بازوهای شما هستند -از آدمهایی انتخاب کنید که کار
را بشناسند .ممکن است یک وزیر با کار ،چندان آشنا نباشد ،اما معاونانش اگر با کار آشنا باشند ،این
خأل پُر خواهد شد (بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با رئیسجمهوری و اعضای هیئت دولت،
.)13۸0/0۶/05
عامل مؤثر دیگر در کارآمدی ،زیر نظر داشتن دائمی مدیران است (بیانات رهبر معظم انقالب در
دیدار با رئیسجمهوری و اعضای هیئت دولت.)13۸0/0۶/05 ،
اگر آدمهای کارآمد امانت و صداقت نداشته باشند ،کارآمدی آنها به نفع مردم تمام نخواهد شد

هدف کارآمدی نظام
سازوکار ارزیابی کارآمدی و
اثربخشی سیاستها

طراحی سازوکار الزم برای ارزیابی کارآمدی

S6

پیوند مشروعیت و کارایی نظام و
مسئوالن

راهبردِ داشتن کارآمدی الزم برای مسئوالن در
دادن و پذیرش مسئولیتها به آنان

S7

از بین رفتن مشروعیت نظام در
صورت نبود کارآمدی و کارایی
الزم در مدیران و مسئوالن

برخورد قاطع و کنار گذاشتن مدیرانی که سبب از
بین بردن مشروعیت نظام هستند

S8

تالش موفق و نشانه توفیق
مسئوالن یکی از شاخصهای
کارآمدی نظام

تالش موفق و نشانهی توفیق مسئوالن ،راه و جهت
رسیدن به کارآمدی

S9

همواره باید به دنبال کارآمدی بود

کارآمدی و کارایی الزم یکی از شاخصهای ارزیابی
مدیران توسط نهادهای نظارتی باید باشد

P14

حفظ کارآمدی نظام و مسئوالن
سبب ایجاد رفاه و پیشرفت

صرفاً رسیدن به کارآمدی مهم نیست ،بلکه حفظ و
تثبیت آن نیز اهمیت دارد

P15

انتخاب نیروهای کاردان و باتجربه
بهعنوان معاون و مشاور عامل
کارآمدی

راهبرد مدیریت درست یک کار ،استفاده از مشاوران
و معاونان کاردان و شایسته

S11

رصد مدیران یک مجموعه از
عوامل کارآمدی
پیششرطهای کارآمدی افراد

نظارت دائمی یکی از نقاط راهبردی برای ارتقای
مدیران
امانت و صداقت پیششرط کارآمدی یک مدیر
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(بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار اقشار مختلف مردم در آستانه انتخابات مجلس خبرگان،
.)13۸5/09/22
کارآمدی را چه کسی [محقق] میکند؟ آن انسان عالم ،صبور ،مجاهد فی سبیلاهلل ،برای خدا کار
بکن که برای خودش کیسه ندوخته و کار را بلد است و وارد میدان میشود و شجاعانه انجام
میدهد ،کارآمدی کار او است .ما دنبال این هستیم (بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از
اساتید دانشگاهها.)1395/03/29 ،
یکى از مشکالت عمدهى ما در کشور -که این را برحسب تجربه من عرض میکنم به شما
برادران و خواهران عزیز -پیگیرینکردن است؛ کار را خوب شروع میکنیم [امّا] پیگیرى الزم
همیشه وجود ندارد (بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار مسئوالن و فعاالن محیطزیست ،منابع
طبیعى و فضاى سبز.)1393/12/17 ،
دشمنان ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی فقط به دو موضوع میتوانند امید داشته باشند .یکی
اینکه ناکارآمدی نظام را به مردم القاء کنند؛ یعنی بگویند این نظام نمیتواند خواستههای مردم را
برآورده کند و با القای آن به مردم ،ارتباط مستحکم مردم با نظام اسالمی را از بین ببرند (بیانات
رهبر معظم انقالب در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی.)13۸2/01/01 ،
منابع ،امکانات و افراد الیق کشور کفایت الزم را برای این کار دارند .کشور ما از لحاظ انسانهای
خدوم و کارآمد فقیر نیست .ما افراد کارآمد بسیاری داریم .در بین مدیرانی که امروز در رأس کار
هستند ،آدمهای کارآمد ،الیق و خوبی خدمت میکنند (بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار زائرین
و مجاورین حرم مطهر رضوی.)13۸2/01/01 ،
القاء ناکارآمدی نظام ،متوجّه مسئولین کشور است .در قوای مجریّه ،قضاییه ،مقننه ،در نیروهای
مسلّح ،نهادهای انقالبی و همه مؤسساتی که کاری از کشور را بر عهده دارند ،مدیران باید خود را
برای مدیریت کارآمد و الیق ،آماده و مجهّز کرده و برای مردم کار کنند (بیانات رهبر معظم
انقالب در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی.)13۸2/01/01 ،
در قوه قضائیه دو هدف اعلی را باید همیشه در نظر داشت؛ همه کارها باید در جهت این دو هدف
اعلی انجام بگیرد که اگر این دو هدف تحقق پیدا کرد ،آنوقت محصول آن را جامعه اسالمی
خواهد چشید .آن دو هدف ،یکی عبارت است از سالمت قوه ،دوم کارآمدی قوه .همه تالشها باید
این باشد که این قوه تبدیل شود به یک مجموعه کامالً کارآمد و کامالً سالم (بیانات رهبر معظم
انقالب در دیدار مسئوالن و کارکنان قوه قضائیه.)1392/04/05 ،
آنچه برای مردم در این انتخابات و همه گزینشهای ملی و انتخابات مهم است ،این است که

پیششرطهای کارآمدی افراد

علم ،صبر ،جهاد در راه خدا ،کارکردن برای خدا
ویژگی شخص کارآمد

P17

پیگیرنبودن دلیل ناکارآمدی
مدیران

روحیه پیگیری کارها و به ثمر نشاندن آنها سبب
کارآمدی

S13

القای ناکارآمدی نظام توسط
دشمنان
ناکارآمد نشاندادن نظام؛ امید
دشمن برای پیروزی

شناخت توطئه دشمن در ناکارآمد نشان دادن کشور

P18

فهم و شناساندن جایگاه کارآمدی نظام به مردم در
تقابل با دشمنان

S14

ظرفیت کافی نظام برای ایجاد
کارآمدی الزم

شناخت ظرفیتهای نظام برای رسیدن به کارآمدی
و استفاده از آنها

P19

مقابله با القای ناکارآمدی دشمن
در عملی کردن کارآمدی

شناخت توطئه دشمن در ناکارآمد نشان دادن کشور
و تالش برای نمایش کارآمدی به مردم

P20

لزوم ایجاد کارآمدی در قوه قضاییه

احساس عمومی نسبت به تسریع انجام امور در قوه
قضاییه و با عدالت حقیقی

P21

کارآمدی مسئوالن و رفع

ایجاد مطالبه در مردم از مسئوالن نسبت به افزایش
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♦ سال بیستوهشتم ♦ شماره نود ♦ بهار 1398
سطح کارآمدی نظام روزبهروز ارتقا پیدا کند؛ این اساس مسئله است .اگر مردم دنبال رئیسجمهور
یا دنبال نماینده مجلس میگردند یا دنبال دیگر کسانی هستند که میخواهند آنها را با انتخاب
تعیین کنند ،در پی آن هستند که انسانهای کارآمدی را بر اریکه مسئولیت بنشانند تا آنها بتوانند
سطح کارآمدی نظام را افزایش بدهند و مشکالت مادی و معنوی مردم را حل کنند؛ این خواست
مردم است (بیانات رهبر معظم انقالب در خطبههای نماز عید فطر.)13۸3/0۸/24 ،
به نظر من مهمترین شرایط نماینده عبارت است از اینکه متدین ،کارآمد ،دلسوز و شجاع باشد .اگر
این چهار شرط در نمایندهای جمع شد ،همان کاری را که شما آرزو و توقّع دارید ،انجام خواهد داد
(بیانات رهبر معظم انقالب در خطبههای نماز جمعه.)13۸2/11/24 ،
امروز یک جریان تبلیغاتىِ آشکار در دنیا وجود دارد که عمده تالش آن برای این است که نظام و
بهتبع نظام ،دولت را ناکارآمد جلوه دهد (بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار رئیسجمهور و اعضای
هیئت دولت.)13۸1/0۶/04 ،
بهمنظور اصالح مدیریت و افزایش بهرهوری بنگاههای مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیتهای
مدیریتی کشور اقدامات الزم جهت جذب مدیران با تجربه ،متخصص و کارآمد انجام پذیرد
(سیاستهای راهبردی و بسیار مهم نظام درباره بند ج اصل چهلوچهار قانون اساسی،
.)13۸5/04/11
باید ما هم کارآمدی در جهت رشد رونق اقتصاد ،هم کارآمدی در جهت تأمین عدالت را به دنیا
نشان میدادیم .البته کارهایی را که شده و میدانیم ،نمیخواهیم انکار کنیم؛ کارهای بسیار مهمی
انجامگرفته ،لکن به آن سطحی که باید میرسیدیم ،قطعاً نرسیدهایم و این برای ما دردناک است
(بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار مسئوالن اقتصادی و دستاندرکاران اجرای اصل  44قانون
اساسی.)13۸5/11/30 ،
ارتقاء کمی و کیفی بازارهای مالی (سرمایه ،پول و بیمه) با تأکید بر کارایی ،شفافیت و سالمت
(سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه.)13۸7/10/21 ،
بسیج یعنی نیروی کارآمدِ کشور برای همه میدانها .میدان جنگ مطرح بود ،بسیجْ کارآمدی خود
را ثابت کرد .میدانهای دیگر هم که پیش بیاید -و تابهحال خیلی از آنها پیش آمده است -باز
بسیجْ کارآمدی خود را اثبات میکند (بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از پاسداران و
بسیجیان.)1377/09/02 ،

مشکالت ،مطالبه و خواست مردم
در انتخابات

کارآمدی خود و ایجاد حس ارتقاء در مدیران و
رقابت بر سر کارآمدی

کارآمدی یکی از شروط انتخاب
نماینده مجلس

کارآمدی یکی از مهمترین مالکهای انتخاب
نماینده مجلس

P22

القای ناکارآمدی نظام و دولت
توسط دشمن

شناخت توطئه دشمن در ناکارآمد نشان دادن کشور

P23

جذب مدیران باتجربه ،متخصص و
کارآمد

طراحی فرآیند جذب مدیران کارآمد و متخصص

P24

دو حوزه اصلی کارآمدی برای نظام

تعیین سیاست و اقدام الزم برای رشد دو محور
اقتصاد و عدالت برای نمایش کارآمدی نظام

P25

ارتقاء کمی و کیفی بازارهای مالی

ارتقای کمی و کیفی بازارهای مالی

P26

بسیج ،نیروی کارآمد برای نظام

بسیجیبودن برای رسیدن به کارآمدی در نظام

S21

وجود عرصههایی که بسیج
کارآمدی خود را اثبات نموده است

نمایش عرصههای کارآمدی بسیج در کشور به مردم
و مسئوالن
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ارتقاء شایستهگزینی -همراه با زمینهسازی مناسب -در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری
اسالمی ایران و دارای ویژگیهایی متناسب با جایگاه مربوط از طریق تعیین دقیق معیارها و

ارتقاء شایستهگزینی در انتخابات با
تأکید بر کارآمدی

ایجاد فرایند انتخاب افراد شایسته و کارآمد
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شاخصها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی
علمی ،جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیتهای مربوط و تعهد به اسالم ،انقالب و نظام
اسالمی و قانون اساسی بهویژه التزام به والیت فقیه و سالمت اخالقی  -اقتصادی (سیاستهای
کلی «انتخابات».)1395/07/24 ،
تقویت و کارآمدکردن نظام بازرسی و نظارت ،اصالح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان
وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی (سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه.)13۸7/10/21 ،
افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبتهای جامع و یکپارچه سالمت با محوریت عدالت
و تأکید بر پاسخگویی ،اطالعرسانی شفاف ،اثربخشی ،کارایی و بهرهوری در قالب شبکه بهداشتی
و درمانی (سیاستهای کلی «سالمت».)1393/01/1۸ ،
محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید ،توانمندسازی نیروی کار ،تقویتِ
رقابتپذیری اقتصاد ،ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و بهکارگیری ظرفیت و قابلیتهای
متنوع در جغرافیای مزیتهای مناطق کشور (سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی».)1392/11/29 ،
بهبود مدیریت منابع و مصارف با هدف ارتقاء کیفیت و بهرهوری نظام آموزشوپرورش
(سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزشوپرورش)1392/02/10 ،
ارتقاء کیفیت نظام تربیتمعلم و افزایش مستمرّ شایستگیها و توانمندیهای علمی ،حرفهای و
تربیتی فرهنگیان و روزآمد ساختن برنامههای درسی مراکز و دانشگاههای تربیتمعلم و شیوههای
یاددهی و یادگیری برای پرورش معلمان با انگیزه ،کارآمد ،متدین ،خالق و اثربخش (سیاستهای
کلی ایجاد تحول در نظام آموزشوپرورش.)1392/02/10 ،
بازنگری در شیوههای جذب ،تربیت ،نگهداشت و بهکارگیری بهینه نیروی انسانی مورد نیاز
آموزشوپرورش و بسترسازی برای جذب معلمان کارآمد و دارای شایستگیهای الزم آموزشی،
تربیتی و اخالقی بعد از گذراندن دوره مهارتی (سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام
آموزشوپرورش.)1392/02/10 ،
کارآمدسازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملّی در جهت بهینهسازی و همافزایی
ظرفیتهای تولیدی و ارتقاء کیفی کار و سرمایه ایرانی (سیاستهای کلی تولید ملی ،حمایت از کار
و سرمایه ایرانی.)1391/11/24 ،
کارآمدکردن نظام توزیع کاالها و خدمات با استفاده از سازوکار شفافسازی و اطالعرسانی و
کاهش واسطههای غیرضرور و ناکارآمد (سیاستهای کلی تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه
ایرانی.)1391/11/24 ،

تأکید بر کارآمدی علمی ،جسمی و
شایستگی متناسب با مسئولیت

دیدن همه ابعاد کارآمدی برای انتخاب مدیران
شایسته

P28

تقویت و کارآمدکردن نظام بازرسی
و نظارت

ایجاد فرآیندهای دقیق بازرسی و نظارت برای رشد
شفافیت و کارآمدی
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افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی
خدمات

افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات با محوریت
عدالت و شفافیت در حوزه سالمت

P30

عوامل رشد بهرهوری در اقتصاد

رشد بهرهوری اقتصادی با توانمندسازی نیروی کار
و تقویتِ رقابتپذیری اقتصاد

P31

بهبود مدیریت منابع و مصارف با
هدف ارتقاء کیفیت

بهبود مدیریت منابع و مصارف با هدف ارتقاء کیفیت
در آموزشوپرورش

P32

ارتقاء کیفیت پرورش معلمان

ارتقاء کیفیت پرورش معلمان و تربیتمعلمان
حرفهای

P33

آمادهسازی بستر جذب معلمان
کارآمد و شایسته

آمادهسازی بستر جذب معلمان کارآمد و شایسته

P34

کارآمدسازی مدیریت منابع و ارتقاء
سطح کار و سرمایه

ارتقاء سطح کار و سرمایه داخلی و حمایت از تولید
داخلی با مدیریت درست منابع

P35

شفافسازی نظام توزیع کاالها و
کارآمدتر شدن آن

شفافسازی نظام توزیع کاالها و کارآمدتر شدن آن

P36
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گسترش منابع مالی و کارآمدسازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید ملّی و کاهش
هزینههای تأمین مالی مورد نیاز بهویژه با ساماندهی ،گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعهای
و بیمهای (سیاستهای کلی تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی.)1391/11/24 ،
افزایش بهرهوری عوامل تولید بهویژه نیروی کار و سرمایه (سیاستهای کلی نظام در بخش
«صنعت».)1391/09/29 ،
هماهنگسازی و پایداری سیاستهای پولی ،مالی ،ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در
جهت کاهش نرخ بیکاری توأم با ارتقاء بهرهوری عوامل تولید و افزایش تولید (سیاستهای کلی
اشتغال.)1390/04/2۸ ،
کارآمدسازی ساختار قضایی و اداری (سیاستهای کلی قضایی.)13۸۸/09/02 ،
توسعه و ترویج فرهنگ بهرهوری با ارائه و تشویق الگوهای موفق در این زمینه و با تأکید بر
شاخصهای کارآمدی ،مسئولیتپذیری ،انضباط و رضایتمندی (سیاستهای کلی اصالح الگوی
مصرف.)13۸9/04/15 ،
تدوین برنامه ملی بهرهوری انرژی و اعمال سیاستهای تشویقی نظیر حمایت مالی و فراهم کردن
تسهیالت بانکی برای اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف و عرضه انرژی و شکلگیری نهادهای
مردمی و خصوصی برای ارتقاء کارایی انرژی (سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف،
.)13۸9/04/15
توجه به اثربخشی و کارایی در فرایندها و روشهای اداری بهمنظور تسریع و تسهیل در ارائه
خدمات کشوری (سیاستهای کلی نظام اداری.)13۸9/01/31 ،
کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوههای نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچهسازی
اطالعات (سیاستهای کلی نظام اداری.)13۸9/01/31 ،

افزایش ظرفیت تولید ملی با
گسترش منابع مالی
ساماندهی ،گسترش و حمایت از
نهادهای مالی ،توسعهای و بیمهای
افزایش بهرهوری نیروی کار و
سرمایه

افزایش ظرفیت تولید ملّی و کاهش هزینههای
تأمین مالی
ساماندهی ،گسترش و حمایت از نهادهای مالی،
توسعهای و بیمهای

P37
P38

افزایش بهرهوری نیروی کار و سرمایه

P39

تنظیم بازارهای اقتصادی

هماهنگسازی و پایداری سیاستهای پولی ،مالی،
ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی

P40

کارآمدسازی ساختار قضایی

ایجاد تحول در نظام اداری سیستم قضایی کشور

P41

توسعه و ترویج فرهنگ بهرهوری

فرهنگسازی در زمینه افزایش بهرهوری

P42

ارتقای کارایی انرژی

بهینهسازی مصرف انرژی و توجه به ایجاد فرهنگ
استفاده درست از انرژی

P43

ارتقای کارآمدی خدمات اداری و تسریع فرایندها

P44

ایجاد فرایندهای دقیق بازرسی و نظارت برای رشد
شفافیت و کارآمدی

P45

افزایش کارایی و کارآمدی در
خدمات اداری
کارآمدسازی ساختارهای نظارتی
اداری

ب گ فته از ب اناا ،سنن انیما و س استمای ابالغی رمب معظد انقالب
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 .5مضامین سازماندهنده
در ار م حله مضام

تک اری ادغام شادهاناد و جماالا باهصاورا رامبا د راا

س است تنظ د گ درده و پس از پاالرش در قال
شده اند ار مضام

مضام

سازماندمنده دستهبنادی

در دو جدول جداگانه با عنوان رامب دمای ارتقاای کارآمادی

نظام اسالمی و س است مای ارتقای کارآمدی نظام اسالمی ته اه شاده اسات ارا
م حله بهنوعی تحل ل و تجم و دادهما توسط پ ومشی است که راک مقولاهبنادی
جدرد از انواع رامب دما و س استما ارائه میدمد که حاصل نتارج تحق ق روشامند
است
 .1-5مضمون سازماندهنده اول (راهبرد)

به دل ل ارنکه مضام

از جنس رامب د مستند ،سطحبندی و دستهبنادی آنماا ن از

بهصورا سطحبندی انواع رامب دما انجام مایشاود در ارا قسامت دو مضامون
شادهاناد ،مضاام

سازماندمنده که باهصاورا سلسالهم اتبای تع ا

پاراهای را

دستهبندی میکنند سه مضمون اصلی پارهای وجود دارد که ذرال عناوان مضامون
سازمان دمنده «اصلی» ق ار گ فته است و دری مضام
تأم

پارهای رامب دی در جهات

و با آوردهشادن آن ساه مضامون قا ار گ فتاهاناد و از ارا ح اث عناوان

سازماندمنده «بنشی» داشته و ذرل آنما ق ار میگ ند
جدول  .3تعیین و دستهبندی راهبردها بهعنوان یکی از مضمونهای فراگیر
مضمون فراگیر

مضامین
سازماندهنده

اصلی

راهبردهای
ارتقای کارآمدی
نظام اسالمی

بخشی

مضامین پایهای

عینیکردن ارزشهای اسالمی برای مردم
نظارت دائمی برای ارتقای مدیران
طراحی سازوکار الزم برای ارزیابی عملکردها
مقابله با اقدام دشمن مبنیبر ناکارآمد نشاندادن نظام
اقدام بسیجیگونه برای تحصیل کارآمدی در تمام بخشهای نظام
نمایش عرصههای کارآمدی تمامی بخشهای نظام به مردم
پیگیری مؤثر و مستمر کارها
استفاده از مدیران شایسته و
برخورد با مدیران ناالیق
افزایش مشارکت مردمی
تقویت روحیه رقابت بر سر کارآمدی در میان مسئوالن
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ایجاد مطالبه در مردم
برجستهنمودن تجارب مثبت در حوزه کارآمدی
تبیین نقاط ضعف رژیم سابق در حوزه کارآمدی
ب گ فته از مضام

پارهای و کدمای جدول 2

 .2-5مضمون سازماندهنده دوم (سیاست)

در ار بنش ،س استما به دو دسته سازماندمناده «فا دی» و «ساازمانی» تقسا د
شدهاند ،به ار صورا که س استمای ف دی م بوط به مدر ان و مسئوالن و افا اد
است ،درحالیکه س استمای سازمانی ،خطمشی سازمانما ،ارگانما و نهادماست
ار س اساتماا باراد مبادأ تصام دگ ا ی با ای مادر ان و مسائوالن و ممچنا
ارگانمای متبوعشان در تمامی جوان

باشد تاا نظاام اساالمی باه سامت ارتقاای

کارآمدی خود ح کت کند آنچه از ب آرند ار مضاام

مشان

اسات ،اتکاا باه

ظ ف تمای داخلی ،توان و استعداد ار انی ب ای ح کتما و جهاشماای ماؤث در
زم نهمای منتلف ب ای ارتقاء کشور است
جدول  .4تعیین و دستهبندی سیاستها بهعنوان یکی از مضمونهای فراگیر
مضمون فراگیر

مضامین
سازماندهنده

فردی
سیاستهای
ارتقای کارآمدی
نظام اسالمی

سازمانی

خطمشیها و سیاستها

وجود بینش مثبت فردی مبنیبر درک کارآمدی کلیت نظام
تفکیک کارآمدی نظام از کارآمدی یک بخش معین
شناخت توطئه دشمن در ناکارآمد نشاندادن کشور
ترویج نمونههای کارآمدی کشور در جامعه
تقویت خودباوری ملی و ایجاد اعتمادبهنفس
توجه به کارآمدی بهمثابه مالک انتخاب مدیران
شناخت ظرفیتهای نظام برای رسیدن به کارآمدی
توجه به امانت و صداقت بهعنوان پیششرط کارآمدی یک مدیر
توجه به علم ،صبر ،جهاد در راه خدا و کارکردن برای خدا بهعنوان
ویژگیهای شخص کارآمد
درک تمایز بین کمکاری و ناکارآمدی
خالصسازی عرصههای خدمت مسئوالن
توجه نهادهای نظارتی به کارآمدی بهعنوان یکی از شاخصهای ارزیابی
مدیران
تسریع انجام امور در قوه قضاییه
وجود برنامه در سازمانها برای حفظ و تثبیت کارآمدی پس از حصول آن
طراحی فرایند جذب مدیران کارآمد
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تعیین سیاست برای رشد دو محور اقتصاد و عدالت برای نمایش کارآمدی
نظام
ارتقای کمی و کیفی بازار
ایجاد فرایندهای دقیق بازرسی و نظارت برای رشد شفافیت و کارآمدی
بهبود کیفیت و ایمنی خدمات با محوریت عدالت و شفافیت در حوزه سالمت
بهبود مدیریت منابع و مصارف با هدف ارتقاء کیفیت در آموزشوپرورش
ارتقاء کیفیت پرورش معلمان بهعنوان گروه مرجع و اصلی
آمادهسازی بستر جذب معلمان کارآمد بهعنوان گروه مرجع و اصلی
ارتقاء سطح کار و سرمایه داخلی و حمایت از تولید داخلی
شفافسازی نظام توزیع کاالها
افزایش ظرفیت تولید ملّی
هماهنگسازی و پایداری سیاستهای پولی و تنظیم بازارهای اقتصادی
ایجاد تحول در نظام اداری کشور
ساماندهی ،گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعهای و بیمهای
فرهنگسازی در زمینه افزایش بهرهوری
توجه به ایجاد فرهنگ استفاده درست از انرژی
ارتقای نظام خدمات اداری و تسریع فرایندها
ب گ فته از مضام

پارهای و کدمای جدول 2

نتیجهگیری
ار پ ومش به دنبال رافت س است ما و رامب دمای ارتقای کارآمدی نظام اساالمی
در اندرشه مقام معظد رمب ی بود ،در مم
رافت مضام

راستا از روش تحل ال مضامون با ای

مورد ن از پ سش پ ومش در ب اناا معظد له اساتااده شاد پاس از

جستجو و گزرنش ف شمای ناظ به موضاوع ،درنهارات  46فا ش باا ارتبااط بااال
انتناب شد ار فا شماا با اساا

دو مضامون اصالی و ف اگ ا «س اسات» و

«رامب د» ،دستهبندی و مضمونرابی پارهای شدهاند مضمون «رامب د» باا توجاه باه
داللت مای شناساری شده ،به دو مضمون سازماندمنده »اصلی» و «بنشای» تقسا د
گ درد مضمون «س است» ن ز بهنوبه خود به دو مضمون سازماندمناده »فا دی» و
«سازمانی» تقس د شد و درنهارت پاس پ سش اصلی تحق ق را شکل دادهاند
در مجموع می توان چن

اظهار داشت کاه از درادگاه مقاام معظاد رمبا ی،

کارآمدی نظام از ح ث رامب دی در دو سطح اصلی و بنشی قابال تع راف اسات
رامب د اصلی ب پاره ارائه شاخ

مای ع نای ب آماده از ارزشماای باومی اساتوار

است به ار معنا که م دم الزم است بهصورا ع نی و مشن

بتوانناد کارآمادی
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نظام را در زندگی روزم هشان بب نند افزونبا ارا کاه الزم اسات امکاان رصاد و
ارزرابی عملک د نظام را ن ز داشته باشند و از ار ط رق در تضم

کارآمادی نظاام

و استم ار آن در آرنده ،مشارکت داشته باشند
از نظ بنشی رامب دمای اعالمی مقام معظد رمب ی را مایتاوان در دو دساته
اصلی سلبی و ارجابی تقس د نمود
از ح ث سلبی مقابله با تصور سازی دشمنان و ب خورد باا مادر ان ناکارآماد،
دو روی رامب د مورد تأک د رمب ی را شکل میدمد مدزماان رامبا د ارجاابی ن از
مورد توجه بوده و ارشان تأک د دارند که بارد ارتقای ف مناگ و مشاارکت م دمای،
در کنار مقوالتی چون توانمندسازی مسئوالن و ب جستهسازی تجارب مربات نظاام
اسالمی در ق ا

با ناکارآمدی رژرد سابق ،مورد تأک اد قا ار گ ا د بادر ت ت ا

ت ک بی از رامب دمای سلبی و ارجابی در سطح کالن نظام و بنشمای زر مجموعه
نظام بهعنوان رامب دمای مورد نظ رمب ی مورد تأک د ق ارگ فته اند
در ار چارچوب مقام معظد رمب ی ب ای عمل اتیشدن رامب دمای ب انشاده،
مجموعهای از س استما را تب

نمودهاند ار س استما با توجه به مام اتشاان

به دو سطح «ف دی» و «سازمانی» تقس د میشوند که متناس

با ابعاد سنتافزاراناه

و ن مافزارنه کارآمدی میباشند درحالیکه س استمای «ف دی» ب آگاامی افا اد و
بص ا ارشان در مقام تحل ل مسائل و درف ش ارط جامعه متناسا

باا امادا

و

امکاناتش تأک د دارد؛ س استمای «سازمانی» ب شناخت ش ارط نامساعد داخلای و
تالش ب ای رفو آنما متکی است در سطح سازمانی مقام معظد رمبا ی با نقاش
محوری اصالح ب وک اسی ،ف ارندمای نظارتی ،ب ناماهمحاوری ،حمارات از تول اد
ملی ،س مارهمای داخلی ،اصالح نظام خدماا اداری و بهبود منابو بهعنوان عوامال
محوری در تأم

و ص انت از کارآمدی تص رح و تأک د دارند

پینوشتها
 1مؤلاان در ط احی ار شکل از اث رضاائ ان ( )19 1379الهاام گ فتاهاناد با ای ارا
منظور مؤلاان در آن دخل و تص فی متناس با رورک دمای نظ ی شناسااریشاده
انجام دادهاند
 2در ار تحق ق ف شمای زرادی در ارتباط با موضوع و کل دواژهمای م باوط باه دسات
آمد که به دل ل کد ارتباط بودن ب خی موارد حذ شاد و با ای اتقاان پا ومش،
ص فاً ف شمای با ارتباط «باال» و «بس ار باال» استااده شد منظور از ارا فا شماا
ار است که در م کدام به نسبت ارتباط ب کل دواژه محوری و جنس کالم باه
ار معنا که رامب د را س است باشد بهصورا مؤث ی وجاود دارد و مایتواناد در
مضمونرابی بهراحتی ق ار گ د و دستهبندی شود

منابع
* خامنهای ،س دعلی ،ب اناا و سنن انیماا و س اساتماای ابالغای ،ب گ فتاه از آرشا و
سارت دفت حاظ و نش آثار ،قابل دست سی در WWW.KHAMENEI.IR
اخوان کاظمی ،به ام ( )13٨5درآمدی ب کارآمدی در نظام س اسی اسالم ،ته ان دانش و
اندرشه معاص
اقتداری ،علیمحمد ( )1354سازمان و مدر رت س ستد و رفتاار ساازمانی ،چااپ دماد،
ته ان مولوی
الوانی ،س دمهدی ( )1379تصم دگ ی و تع خطمشی دولتی ،چااپ مشاتد ،تها ان
سمت
ار انن اد پاررزی ،مهدی و پ ورز ساسانگها ( )1373ساازمان و مادر رت از تئاوری تاا
عمل ،چاپ دوم ،ته ان بانک م کزی جمهوری اسالمی ار ان (مؤسسه بانکاداری
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ارجاعاا از سارت دفت حاظ و نش آثار رمب معظد انقالب
خامنهای ،سا دعلی ( ،)13٨2/01/01ب انااا در درادار زائا ر و مجااورر حا م مطها
رضوی
خامنهای ،س دعلی ( ،)1393/01/01ب اناا در ح م مطه رضوی
خامنهای ،س دعلی ،)1377/09/02( ،ب اناا در دردار جمعی از پاسداران و بس ج ان
خامنهای ،س دعلی ( ،)13٨٨/09/02س استمای کلی قضاری
خامنهای ،س دعلی ( ،)13٨1/06/04ب اناا در دردار رئ سجمهور و اعضای م أا دولت
خامنهای ،س دعلی ( ،)1392/04/05ب اناا در دردار مسئوالن و کارکنان قوه قضائ ه
خامنهای ،س دعلی ( ،)13٨0/06/05ب اناا در دردار با رئ سجمهاوری و اعضاای م ئات
دولت
خامنهای ،س دعلی ( ،)13٨3/0٨/06ب اناا در دردار کارگزاران نظام
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خامنااهای ،ساا دعلی ( ،)1392/02/10س اسااتمااای کلاای ارجاااد تحااول در نظااام
آموزشوپ ورش
خامنهای ،س دعلی ( ،)13٨3/0٨/10ب اناا دردار با جمعی از دانشجوران
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خامنهای ،س دعلی ( ،)1396/03/17دردار جمعی از دانشجوران با رمب انقالب
خامنهای ،س دعلی ( ،)1393/12/17ب اناا در دردار مسئوالن و فعاالن مح طزرست ،منابو
طب عى و فضاى سبز
خامنهای ،س دعلی ( ،)1393/01/1٨س استمای کلی «سالمت»
خامنهای ،س دعلی ( ،)13٨7/10/21س استمای کلی ب نامه پنجد توسعه
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خامنهای ،س دعلی ( ،)1391/09/29س استمای کلی نظام در بنش «صنعت»
خامنهای ،س دعلی ( ،)1392/11/29س استمای کلی «اقتصاد مقاومتی»
خامنه ای ،س دعلی ( ،)13٨5/11/30ب اناا در دردار مسئوالن اقتصادی و دست انادرکاران
اج ای اصل  44قانون اساسی
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