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 چکیده
افزایش مشروعیت و اقتددار   ازجملهمسائل مهمی است که آثار و نتایجی  ازجملهها  کارآمدی دولت

هدای الدلی    هدا و سیاسدت   را برای هر حکومتی به همراه دارد. این پژوهش به دنبال یافتن راهبدرد 

 نید طدر  ا العدالی  اسدت.    ارتقای کارآمدی نظام اسالمی در اندیشه مقام معظد  رهبدری دمدهلده   

. شدود مدی  ینظدام اسدالم   شدتر یاسدتککام هرهده ب  موجد   که  دارداین حیث اهمیت  موضوع از

نظدام را   یمردمد  هدای  بنیدا  و زوال  فیتضع نهیتواند زم یموضوع م نینپرداختن به ا ای یتوجه ک 

ایدن تکقیدق بدا روح تکلیدل      دهدد.  یرا نشدا  مد   قید ورت تکقرموضوع ض نیموج  شده و هم

مضدامین   تکلیدل کیفدی  بده دنبدال یدافتن      افزار نرمد MAXQDA افزار نرممضمو  و با استفاده از 

پژوهش بوده است. در انتهدا پدا از جسدتجو و تعمیدق در بیاندات       پرسشاللی در مورد هدف و 

بدرای ارتقدای   « بخشدی »و « اللی»رهبر معظ  انقالب این نتیجه حالل شد که دو دسته راهبرد 

جهت ارتقدای  « سازمانی»و « فردی»ها نیز دو سطح  کارآمدی نظام وجود دارد و در زمینه سیاست

های مدیرا  و مسدوون    سازی گیری و تصمی  تصمی   که باید سرلوحه کارآمدی به دست آمداین 

های بان و میانی کشور باشد. ارتقای کارآمدی نیازمند تربیت مدیرا  جهادی و انتخاب آنا  بده   رده

گرایدی و   سانری در سطو  مختلف است و یکی از وجوه دیگدر ایدن انتخداب جدوا      جهت شایسته

شدود بدا در نظدر گدرفتن      که باعث مدی  مدیریتی کشور است  نشاط و تکرک در بدنه ،انرژیتزریق 

بدر اسدتفاده از تدوا  داخلدی و بده کدار بسدتن راهبردهدا و          های رهبر معظ  انقالب مبندی  هدایت

 مطلوب حالل شود. لورت بهها در مقاطع زمانی مختلف، ارتقای کارآمدی نظام  سیاست

، مقام معظ  رهبدری،   ، نظام اسالمی، راهبرد، سیاستییکاراکارآمدی،  :کلیدی های واژه

 ای اهلل خامنه آیت
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 مقدمه

که در ارتباط منطقی باا مااام د دریا ی     استمباحث کالن نظام  ازجملهکارآمدی 
 رو، نظ   حکم انی خوب، شااف ت، مش وع ت و اقتدار نظام اسالمی اسات  از ارا   

ماهوم کارآمدی  یدرست بهو بارد  گ دد امم ت پ داخت  به ار  موضوع مضاعف می
و عوامل ارتقای آن شناخته شود تا دولت و حکومت در مس   درست اداره جامعاه  

 ب طا   مای نظاام، مواناو و مشاکالا را     ق ار گ فته و بتواند با استااده از ظ ف ت
اندرشه و کالم رمب  معظاد انقاالب در مسا       د کننموده و رضارت م دم را ف امد 

مای رسامی نظاام در اداره بهتا      ما و ارگان ارتقای سطح تمامی گ وه دمی به جهت
کشور ممواره رامیشا بوده است و طبق قانون، دساتوراا ورا ه ارشاان در قالا      

ب ای رس دن باه رامب دماا    ،  بناب ار االج است الزممای اعالمی  ما و س است ب نامه
ماا   به متون سانن انی  بارد ارشان ب ای ارتقای کارآمدی نظام، مدنظ مای  و س است
نظاام   یکارآمد یاهرفهد جا یب امای اعالمی توسط ارشان م اجعه شود   و س است

م حلاه   5ارشان  توجه داشت که دربا رمب  معظد انقالب یدر منظومه فک  یاسالم
 و کنناد  عنوان رک زنج  ه مستم  ب ای ساخت رک تمدن اسالمی ذک  می بااساسی 

است، بعاد   یاول، انقالب اسالم  حلقه وجود دارد؛ یمنطق   ه زنج کر»معتقدند که 
  جامعاه  ل است، بعاد تشاک   یدولت اسالم ل است، بعد تشک ینظام اسالم ل تشک

اسات کاه    یمستم    ه زنج کر  راست؛ ا یامت اسالم ل است، بعد تشک یاسالم
  (24/07/1390، ک مانشاه انردانشجو داررد رد اناا )ب «به مد م تبط است
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 سالمی از دیدگاه مقام معظم رهبریمراحل ساخت تمدن ا .1 شکل

 

سوم رعنی تشاک ل دولات اساالمی و      رمب  معظد انقالب معتقدند که ما در م حله
  ماا در م حلاه  »ف مارناد    ساخت کشوری اسالمی مست د، در مم   رابطه ارشان می

ادّعا کند که کشور  تواند ینم کس چ م  درا ده ن س یاسالم ما منوز به کشور د؛ سوم
 کرا و االن  درکا د  یزرا ر هرا و پا یحا ط ارا  ینظام اسالم کراست  ما  یما اسالم

 وممعلا  آنجاا حکومات در   یو مبناا  مشان  که اصولش ماد   دردار ینظام اسالم
  مع  اشانرگانه وظا سه یباشند  قوا درچیونه با مسئوالناست که  مشن است  

 د ادّعاا کنا   د توان یو معلوم است؛ اما نم مشن دارند،  ما دولتکه  یاراست  وظا
 ش و پا  درخودماان را بسااز   در  ما بادرما کد دار د؛ مست یدولت اسالم کرکه ما 

اکناون م حلاه تشاک ل      (12/09/1379، کاارگزاران نظاام   دارردر د اناا ب) «دربب 
اساالمی،  دادن به رک دولات   شکل مؤث دولت اسالمی است و رکی از نقاط مهد و 

کاافی با ای     ثانوراه  داشت  کارآمدی الزم ب ای دولت بوده کاه ساب  مشا وع ت   
شده در جهات رسا دن باه     بومی صورا بهشود  ار  کارآمدی بارد  حکومت ن ز می

ماا و رامب دماای الزم    امدا  کشور و سعادا ملت عمل نمارد  اطالع از س اسات 
کناد   انی و ما دم کماک مای   جامعاه ننبیا  جهت ارتقای کارآمدی نظام اسالمی به 

ساالری در انتناب مادر ان ن از    ت ی داشته باشند و رس دن به شارسته مطالباا دق ق
 به تحقق نزدرک شود 

 شرافازا  ننسات است کاه   ت حائز امم ث موضوع از آن ح  رپ داخت  به ا
اساتق ار و   قرا ط   رو از ا دکننظام کمک  ت مش وع شرتواند به افزا یم یکارآمد

ماا و   ناه رتواند به کاامش مز  یم یکارآمد یارتقا دوم،  درنما   آن را تضم استم ار
  را ا باا   دشومنج   یو اساس یرامب د یما بهبود عملک د دولت در حوزه جه درنت

امت 

(  تمدن)

 اسالمی

جامعه  

 اسالمی

دولت  

 اسالمی

نظام  

 اسالمی 

انقالب 

 اسالمی
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نظاام   یم دما  ماای  ان بن فع تض ، سب ل قب  راز ا ینپ داخت  به مقوالت ف، توص
 خوامااد بااود  یناااامن تراادرنهاو    باا وز آساا یکااه بااه معنااا ی شاادهاسااالم

  ارا در  ست م ز ن یت ض ورا امن یدارا نه زم  رپ ومش در ا ار  ،ی رد عبارا به
ما و رامب دماای اصالی جهات     س است  اصلی پ ومش ار  است کهپ سش راستا 

ارتقای کارآمدی نظام اسالمی از منظ  رمب  معظد انقالب چ ست؟ ب ای پاسا  باه   
از روش تحل ل مضمون کاه رکای از    MAXQDA افزار ن مبا استااده از  پ سشار  

، اساتااده شاده   پا دازرد  مای مای تحل ل ک ای است و در ادامه به توض ح آن  روش
 است 

 پیشینه پژوهش

ب  اندرشه رمب  معظد انقالب را در  د تأکمای موجود در حوزه کارآمدی با  پ ومش
ب انااا و   یناوع  بهو  اند اشتهدبه کل اا موضوع اشاره  عموماًحوزه اندرشه والرت، 

پ شا نه پ ومشای موضاوع باا      1اناد  در جادول    شده را تجم و کا ده  تجارب ب ان
 رورک دی انتقادی آورده شده است 
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 موضوع تحقیق یپیشینه انتقاد .1جدول 

 ردیف
عنوان مقاله / 

 کتاب
نویسنده/ 
 نویسندگان

 نقد و بررسی چکیده اثرشناسه 

1 

 یجمهور
 رانیا یاسالم

 یها و چالش
 یکارآمد

سیدمرتض
 ی نبوی

سازمان انتشارات 
پژوهشگاه 

 شهیو اند فرهنگ
ی، سال اسالم

1394 

با توجه به  یاسیس یریگ میتصم ندیدر فرا یکارآمد یها چالش نیتر مهم نییو تع یابیارز* هدف: 
 است. هدف اصلی این نوشتار 13۶۸بعد از سال  رانیا یاسالم یجمهور تیوضع
آلموند  یستمیاز منظر س یاسیو بر مدل عملکرد نظام س ییکارکردگرا کردیکتاب رو نیا* رویکرد: در 

 بوده است. مدنظر لو پاو
 گیری جمهوری اسالمی عبارتند از: یند تصمیماهای کارآمدی در فر چالش نیتر مهم* نتایج: 

 شود. برطرف نمی موقع بهگیری که  یند تصمیمابین ساختارهای فر بروز تنش و منازعه -
 .های ملی نبودن جایگاه تبیین استراتژی مشخص -
 .بهره دولت رانتیر و کم پرخرجبروکراسی بزرگ،  -

 ها. ضعف و فساد در بروکراسی اداری، قضایی، انتظامی و شهرداری -
 ر قوا و مردم.دیگقوه مجریه و بروکراسی اداری نسبت به  ازحد شیبقدرت  -

 نبود اجماع تئوریک بین نخبگان سیاسی و علمی کشور. -

توجه بوده است،  مورد یستمیاز منظر س یکتاب مدل نیدر ا با وجود اینکه. 1
 اشاره نشده است. یخوب بهمدل  نیا اتییبه جز

اند، از انسجام  شده  ارائه یاسیس یسطوح کارکردها لیکه ذ ییها شاخص. 2
 .ستندیبرخوردار ن یکاف

 تداخل هستند. یراو بعضاً دا ستندیسطح ن کیها در  شاخص نیا. 3
ها بدون توجه به مدل احصاء  موارد شاخص یدر برخ رسد یبه نظر م. 4

 .اند دهیگرد یبند مختلف مدل دسته یاجزا لیاند و سپس ذ شده
و تعیین راهبرد ناظر بر  یگذار استیس. این کتاب از حیث پرداختن به حوزه 5

قابل استفاده است.      آمده دست بههای  شناسی صورت گرفته و چالش آسیب
ای از  به گوشه ها چالشمقاله حاضر جهت حل همین  درمجموع** 

ز راهکارهای کالن حل معضالت اصلی کارآمدی نظام اشاره خواهد کرد که ا
 و از این حیث از کتاب باال متمایز است. استبر جامعه  منظر راه

2 

 یها مؤلفه
کارآمدی 

نظام دینی در 
 ی هاندیش

مقام معظم 
 رهبری

احمد 
شفیعی/ 
عبدالعزیز 

 بین نیک

جستارهای 
سیاسی معاصر، 
پژوهشگاه علوم 

 مطالعات وانسانی 
، سال فرهنگی

ششم، شماره اول، 
 1394بهار 

های  ها هستند و ویژگی ر نظامدیگان در این مقاله در پی بیان تفاوت نظام اسالمی با * هدف: نویسندگ
 اند. کند، تبیین نموده ش کمک مییممتاز آن را که به کارآمد

الگوی تحلیلی  عنوان بهکنند که  به معنای خاصی از کارآمدی اشاره می در این مقاله مؤلفان* رویکرد: 
 آید. بومی نوشتار به شمار می

در یک جامعه، کارآمدی یک جامعه را  ها آنبخشیدن به  و میزان اعتبار ها ارزش ،* نتیجه: باورها
اصلی  مؤلفهسه  عنوان بهدینی اعتقادات، اخالق و احکام را  مؤلفهکند و در انتها سه  مشخص می

آمدی معرفی تراز بررسی کار عنوان بهکارآمدی که برآمده از دین است، در اندیشه مقام معظم رهبری 
 شده است.

این مقاله از حیث پرداختن به دین و یادآوری عناصر دینی منبعث از باورها و 
برای ارتقای کارآمدی و بروز کردن آن، نکات درخور توجهی بیان  ها ارزش

 کرده است. اما چند اشکال وجود دارد:
گردد  تر باشد و ناظر بر جامعه و عملکرد بیان باید ملموس و جزئی مؤلفه. 1

در نظر  مؤلفه عنوان بهسه بعد کلی نظام اندیشه دینی  نجایادر  که یدرحال
 یها مؤلفهتوان گفت که این موارد  و از این حیث نمی گرفته شده است

 . این مسائل از قبل وجود داشته و صرفا تئوریزه شده است2کارآمدی است. 
رغم اینکه  . علیو این مقاله نوآوری مثبتی در مبحث کارآمدی نداشته است

حقیقی  یها مؤلفهکه به دنبال یافتن  آمد یبرم گونه نیادر تعاریف اولیه 
 .استکارآمدی در اندیشه رهبر معظم انقالب 

الگویی جدید،  ارائهمقاله حاضر به دلیل روش تحلیل کیفی و  درمجموع** 
 شود. از متن حاضر متمایز می

3 

 ،مفهوم
ها و  شاخصه

 یهاوهیش
ارتقاء 

بهرام 
اخوان 
 کاظمی

راهبرد، پاییز 
 29، شماره 13۸2

کند و رابطه آن را در علم سیاست بیان  * هدف: نویسنده ابتدا کارآمدی را در علم مدیریت تعریف می
ون سعی در گوناگ یها دگاهید انیب بادر تعریف کارآمدی دارد و سپس  البالغه نهجکند و گریزی به  می

 کردن نظام اسالمی دارد. های کارآمدتر بیان شاخص
ها اقدام نموده  شاخص ارائهبا اتخاذ رویکردی انتقادی و به روشی توصیفی نسبت به  مؤلف* رویکرد: 

تر  اصلی بوده و البته کاربردیاین مقاله هرچند کمی قدیمی است، اما از منابع 
 از بسیاری از مقاالت دیگر است. اما چند نکته انتقادی وجود دارد:

 ها رسیده است. . معلوم نیست به چه صورتی نویسنده به این شاخص1
 ذکر قابلهای گذشته در جمهوری اسالمی  ها شاید در دولت .این شاخص2
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در  یکارآمد
نظام 
 یجمهور

 رانیا یاسالم

 است.
 نیبد یکارآمد تر یاجماع یها از شاخصه یبرخ مطروحه،ی و راهکارها ها دگاهیداز مجموع * نتایج: 

 ند:هست قرار
 افتاء؛ یو طرح شورا ایاجتهاد پو  به  اتکا -1

 ؛یمحور به عدالت اتکابا  یو فرهنگ یمعنو ینوساز -2
 مردم؛ بر مشارکت فعال دیو توسعه دولت و تأک یفربگ دولت و مقابله با تمرکز،  یگر یتصد  کاهش-3
کاربرد  وی تجرب یها از حوزه ینید یها حوزه کیو تفک حکومت  وهیو ش  منطقه فراغ دانستن شکل -4

 ؛ عقل و منطق در منطقه مزبور
 کشور؛ تیریمد در تیباصالحبه احزاب   یبخش تیمحور -5

 ؛یتحقق قانون اساس وی ساز قانون و شفاف تیکردن و حاکم نهینهاد -۶
 کلمه؛ عیوس یدر معنا تیامن نیتأم ژهیو بهحکومت و  فیوظا هیکل  نهیبه  انجام -7

 ؛یالملل نیبو کسب وجه  مشترکی و نمادها  یمدن  جامعه  و گسترش تیتقو -۸
 ؛یا معامله و کارپرداز حکومت بادار و مقابله  حکومت برنامه یبرا دیتأک -9

 .رانیمداوم مد رییو مقابله با تغ متخصصی روهایو جذب ن  یعلم  تیریمد  یکاربر -10

و طرح مسائل جدید و  ها بود، اما امروزه با توجه به برخی پیچیدگی
و آن  روز شود ههای جدید نظام و همچنین مشکالت جدید، باید ب سیاست

 کارایی الزم را ندارد.
 روز بهمقاله حاضر به دلیل روش تحلیل کیفی آن و همچنین  درمجموع** 

 ها، از مقاله مزبور متمایز است. بودن شاخص

4 

نگرش 
و  یستمیس

مسئله 
 یکارآمد

نظام 
 یجمهور

 رانیا یماسال
بر  دیتأکبا 
 یها تیظرف

 تینهاد وال

 دیس
غالمرضا 

ی/ موسو
احمد 

 یواعظ

 ی،اسیعلوم س
دانشگاه باقرالعلوم 

زمستان ، )ع(
 ۶4شماره ، 1392

دهد و سپس آن را درخصوص نظام  ارائه* هدف: این مقاله در نظر دارد تعریفی جامع از کارآمدی 
 .ببندد کاراسالمی به 

 اند. دهکرنظریه مبنا انتخاب  عنوان بهنظریه تحلیل سیستمی را  مؤلفان* رویکرد: 
اند که با رفع  بر رابطه نگرش سیستمی با کارآمدی، به این نتیجه رسیده دیتأکبا  مؤلفان* نتیجه: 

شود و باید چنین نگرشی در نظام اسالمی وجود داشته  نقایص و توسعه سیستم، کارآمدی حاصل می
در این  هایی پرسشکند و در ابتدا  این مقاله به وظایف رهبری اشاره می شود. باشد تا کارآمدی حاصل

پذیرد که باعث  صورت می ییها یکار یمواز ،کند و معتقد است در سیستم اداره کشور حوزه مطرح می
سازی دقیق از آسیب چنین ایرادی دوری جست. این مقاله در  اختالل در سیستم است و باید با یکپارچه

پردازد و معتقد است که این نهاد ظرفیت الزم برای  می یساز کارآمدادامه به تبیین نقش نهاد والیت در 
 .ایجاد تعادل در سیستم را دارد

کردن سیستم  یک پیشنهاد کلی اجرایی جهت کارآمدتر یوعن به. این مقاله 1
 اداره کشور دارد و از ورود به جزئیات اجرایی آن احتراز جسته است.

 شده بومی نشده است. . نظریه انتخاب2
شدن مسئولیت رهبری برای نظارت بر  تر سبب سنگین صرفاً. نتیجه تحقیق 3

مشکالت بعدی را پیش  و لذا اقتضائات و استنظرشان  زیرهای  دستگاه
 خواهد کشید.

مقاله حاضر به خاطر داشتن رویکرد بومی به موضوع و ابتنا بر  درمجموع** 
محتوای دیدگاه رهبری و نه صورت کالم ایشان، از متن مورد نظر متمایز 

 .است

5 

 یکارآمد
 یاسینظام س
بر  یمبتن

 یۀنظر
و  هیفق تیوال

 آن یابزارها

 میابراه
 یکالنتر

 زییپا ،استیس
1393، 
 31شماره 

* هدف: نویسنده تعریفی بومی از کارآمدی را عرضه داشته و بر اساس آن سعی دارد تا به تحلیل 
 موضوع در ایران بپردازد.

ارزشی و هنجاری در  یها مؤلفهده که کررویکردی اسالمی به موضوع را انتخاب  مؤلف* رویکرد: 
 تبیین کارآمدی در آن آمده است.

جهت کارآمدی نظام اسالمی معرفی  سازوکارنویسنده با توجه به نظریات اسالمی، چهار * نتیجه: 
علم و استفاده از دستاوردهای  بر هیتک، اسالمی  اصیل  اجتهاد روشمند در منابعکه عبارتند از:  کند می

 .اختیارات تفویض شده به حاکم اسالمیو  های مشورتی های گروه کارشناسی بر هیتک، علمی جدید

 عنوان بهکردن احکام اسالمی  * در این مقاله نویسنده به دنبال تئوریزه
 صورت بهاین مسائل باید  آنکه حالافزایش کارآمدی است،  یها سازوکار

و مسائلی  دشوهای اجرایی مطرح  هایی ناظر به دستگاه تر و در قالب عملیاتی
 توضیح بیشتر است.مطلوب است، اما نیازمند بسط و  نکهیا وجود با ینیچن نیا

ها از  * مقاله حاضر به دلیل توجه به ابعاد کاربردی موضوع و توجه به شاخص
 متن مورد نظر متمایز است.
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توان چن   اظهار داشات   می 1به مالحظاا انتقادی آمده در جدول شماره  با توجه
در  توأماان  صاورا  باه حوزه س است و اداره جامعه، نیاه نظ ی و عمل اتی  که  در

موضوع حاض  وجود نداشته است  ب خی از منظ  علاد مادر رت، ب خای از منظا      
نی ناد  در ارا     ما به کارآمدی می   رشتهدریعلد س است، ب خی از منظ  اله اا و 

 نسابت  باه ط حای   ،انقاالب مقاله سعی شده با ب رسی روشمند اندرشه رمب  معظد 
 -ای رشاد و ارتقاای کارآمادی   مای اج اری ب  جامو جهت پ شب د اقداماا دستیاه

 ارائه شود  -در م  دو حوزه نظ ی و عمل اتی

 ی. مفهوم شناس1

ما و رامب دمااری از ب انااا رمبا  معظاد      در ار  پ ومش با توجه به ارنکه س است
 شود، بناب ار  چند ماهوم اصلی مدنظ  است که عبارتند از  انقالب استن اج می

 1. راهبرد )استراتژی(1-1

دارای تعاررف متعدد و تحول معناری از گذشاته تااکنون باوده اسات، ارا       رامب د 
م چند کاه   ؛ما شد   حوزهدریوارد  زمان م ور بهماهوم ابتدا جنبه نظامی داشت اما 

با توجه به پ چ ادگی و تناوع موضاوعاا      معنای اصلی آن رک ماهوم جامو است
  پ ومش با توجه به ارتباط اما در ار ،ماری در تعاررف مشامده ک د توان تااوا می

اسات  از ارا  ح اث     مدنظ ماام د جهت ب رسی کارآمدی، جنبه مدر رتی رامب د 
  یاسا  نظاام س  یست و کارآمد ن یب  منافو شنص یمبتن ،به رامب د یتر رنی ش مد

  یماا  ز توانااری ش ا ب و دمد رک مورد توجه ق ار میاست ات  یزرر ب نامه یمبنا  ب   را
  از  ارا  ساطح   ، آنچاه در یا  رد عباارا  باه د دارد   تأک یاکتساب یما ابل تب  ق  یذات

با    یمبتنا  یزرا ر منا  مادر رت مناابو ملای راا ب ناماه       ، علد ومهد است  است ات ی
و محتمال در   دسات    قابلنه از منابو  استااده به یب ا  یو اکتساب  یذات یما قابل ت

ک رت اسات ات  ر راست کاه در قالا  ماد    یو مل  یبنش  امدا   به یاب دست یراستا
  اسات از   عبارادر حق قت رامب د  (  13٨0ت ،  س تو و پ)  د گ یمورد توجه ق ار م

را  یمساائل  ،  د ا گ یم  کار  که به یاز روش نظ  قطو سازد، یکه انسان را قادر م یمن 

                                                                                                                                 

1. Strategy 
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  جاه  درنت بشناسد و بعاد،   خوب  نموده  ب وز   رخواست مغا  دو  ب خورد  جه درنتکه 
 وت را حاداکر  کاا   کاه  درا را اتناذ نما یو روش ک تکن مسائل،  رشناخت کامل ا

  (72  1366)بوف ،  کند  حاصل  را یور به ه

 مشی( )خط 1. سیاست1-2

در   انرماد  یراه با ا   دمناده  اسات کاه نشاان    یاصول و قواعاد  یبه معناس است 
و  کناد  یرا مشن  ما  ی  گ د بود؛ حدود تصم خوامد یزرر و ب نامه ی  گ د تصم

  دماد  یباه دسات ما    ما مد    تأم توافق و کمک به زان م یب رس یب ا یا ضابطه
به امادا    دن رس یرا ب ا یط ح کل کرو  دمد یمد  را نشان م س است ،درواقو

 کاه  اسات  یعماوم   ب ناماه  کرس است  ،ی رد ان ب به  سازد یف امد م ز، ن شده    تع
افا اد ماورد توجاه قا ار      یما ت فعال  دمنده عمل و جهت یعموم یرامنما  منزله به
ضام    کند، یم   سازمان مع ریاج ا  انرمد یب نامه را ب ا یاج ا نحوه و  د گ یم

  (75  1354)اقتاداری،   درا آ یبه شامار ما   اا کنت ل عمل یب ا یمؤث  له وس که آن
 یعاال   انرمد ماا تصم مطالعاا و جه قانون انتناب و حاصل نت س است ،درواقو

و  اسات  معقول یما ینی  ندهرآمنابو و امکاناا با    تنص یسازمان و جامعه ب ا
، یم تسال ) اسات  ماا  آنانعطا   زان و م ما ت موقع ،مسائل یداررپا زان از م یتابع

  (131و  165  1373، گه  و ساسان ن اد ؛ ار ان7و  6  13٨٨

 . تمییز راهبرد از سیاست1-3

گ ا د، دارای   ار  دو ماهوم که ب شات  در علاد مادر رت ماورد اساتااده قا ار مای       
 2اریاور انساا    ازجملاه نظا ان   مای ف اوانی بوده و حتی ب خای صااح    مشابهت
دانند  تااوا واقعای ارا  دو ماهاوم در     گذاری و تنظ د رامب د را رکی می س است

سااازمان اساات   اساات، در حق قاات قلماا وی رامباا د، مااا آنقلماا وی کااارب دی 
شاود   دولت را شامل می -گ  د و روابط ملت س است جامعه را درب  می که یدرحال

تاوان ب خای    تاک ک ار  دو ماهوم مای از  ،و جامع ت ب شت ی دارد  ب ای فهد بهت 

                                                                                                                                 

1. policy 

2. Igor Ansoff 
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مشی ب شت  جنبه رامنماای   مای ار  دو را ن ز مشن  نمود؛ س است را خط ور گی
م دم بودن، عامال ارزراابی و     فو و مصلحت عامهکنندگی، ب انی  منا عمل، ممامنگ
 مااا و اقااداماا بنااش عمااومی را دارد و عموم اات، نمارااانی ی،   کنتاا ل ب نامااه

  1379و پاراداری در آن وجاود دارد )الاوانی،     یدار ماد  نی ی،  ، آرندهیگست دگ
 ،ابناد ر یآن تم کز ما  ط موسسه و مح   روابط ب یب  رو شت  ب ما رامب د  (25-23
اواما  و   یسا   کرا از  ماا  اسات  س که یدرحال، مستند ارپو ما رامب د ی رد عبارا به

باا   د مساتق  طاور  باه  شاه  بوده و مم ت  بلندمدا ما است س  درآ یاصول به وجود م
 یتا   کرا نزد یلا  رابطاه خ  ،باا امادا    مارامب د که یدرحال ،ستند امدا  م بوط ن

کنند، اما رامب د رک  جهت و روند ح کت را مشن  می ینوع بهما    س استدارند
 ط ح عمل اتی ب ای رس دن به امدا  تع    شده است 

 1. کارآمدی1-4

و رضارت خاط  کساانی کاه    شده سازمان کارآمدی به م زان رس دن به مد  تع   
  1393)زامدی، الاوانی و فق های،    شود در رس دن به امدا  نقش داشتند، گاته می

باا   یه و ارتبااط نزدرکا  شاد ماا     حوزهدریار  ماهوم از علد مدر رت وارد   (111
در استااده  منابو تول دو تنص    ی  کارگ بهبه معنی  ریکارا  دارد 2ریکاراماهوم 

 و ص   حداقل مزرنه ب ای م  م زان از تول د با کمت ر  خطاا باوده   منابو تول داز 
  انجاام ق مت است  به عباارتی کارآمادی     رت  مناس ما با  که مستلزم انتناب داده

دو را    را  یکار؛ اگ چه ب خ  دادن  انجام  درست ریدرست است و کارا یکارما  دادن
ب شات ر    ریکاارا در حق قات    (171  13٨6)گل رز،  اند دانسته  مت اد   نادرستیبه 

دارد  در صاورا داشات  راک س ساتد باا کارآمادی و        مدنظ بازده رک س ستد را 
نقطاه در    را ا شاود   وری ب ای آن س ستد حاصل می مطلوب، ب شت ر  به ه ریاراک

ای است که مماواره باه دنباال تحقاق آن      رک س ستد را رک حکومت، حالت به نه
  (1فصل   13٨5اخوان کاظمی، ) است

                                                                                                                                 

1. Effectiveness 

2. Efficiency 
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 نظری یکردهای. رو2

مبناای  « مای کارآمادی  نظ ره»شود که  با توجه به موضوع مقاله حاض  مشن  می
ارزش  صا فاً ماای موجاود      البتاه نظ راه  دمناد  یما تحل ل نیارنادگان را تشاک ل   

ماای سانجش    چ ساتی و شااخ    ترا درنهاشناسی در ار  مقاله دارناد و   موضوع
مای حاصل آمده از ط رق روش تحل ل مضامون در اندرشاه    ب  رافته کارآمدی مبتنی

توان سه رورک د نظ ی را در  خوامند شد  از ار  منظ  می مقام معظد رمب ی، تب   
 د ک موضوع مقاله، شناساری و مع فی 

 اثربخشی مثابه به. کارآمدی 2-1

 تاک  تاک باودن   گذار بودن رک پدرده، در اث  در ار  رورک د، شاخصه اصلی کارآمد
 گا ا )پ اگمات اک( باه    شود  ار  نورسندگان رورکا دی عمال   اجزای آن دانسته می

ماای اتنااذ    مای م بوط باه س اسات   کارآمدی دارند و بناب ار  فارغ از م زان مزرنه
 ناد کن شاخ  کارآمادی پ شانهاد مای    عنوان بهشده، م زان تحقق امدا  مطلوب را 

(Douglas, 2002: 19)  

 وری بهره مثابه به. کارآمدی 2-2

ل مهاد  پ  وان ار  رورک د با نقد رورک د ننسات باه دل ال عادم توجاه باه عاما       
امادا  توساط راک نظاام س اسای       ،معتقدند که م زان تحصا ل « ما و منابو مزرنه»

تواند کارآمدی آن را نشان دمد  از درادگاه ارشاان الزم اسات نسابت      نمی ریتنها به
ما و غلباه   بودن مزرنه معقول در صورامزرنه/ مناعت حاصله سنج ده شود و تنها 

وری ن از   د  از ار  معنا با ماهوم به هک نظام را کارآمد تلقی  توان یممنافو است که 
  (3٨  1379ب یی،  )نجف شود راد می

 توفیق و رضایتمندی مثابه به. کارآمدی 2-3

غ  واقعای اسات  از    اصوالًتب    کارآمدی بدون توجه به ش ارط، موانو و امکاناا 
ی چاون موشامند و عاقال    ماای اجتمااع   س ستد ،ورزان دردگاه ار  گ وه از اندرشه

ب  آن ش ارط را مد لحاظ  کنند و افزون نتارج حاصل آمده نیاه نمی ص   بهمستند، 
امادا ،    را با  اساا  ساه شاخصاه     یستم م  س یکارآمدند  ب  ار  اسا  کن می
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  باا توجاه باه ساه شاخصاه      یستم س م قدر  دنکن یامکاناا و موانو آن مشن  م
  را ا ،درواقاو اشد، به ممان مقدار کارآماد اسات    مذکور در تحقق امدافش موفق ب

و  ماا  ترا باه اولو  دن در راه رسا  یاجتمااع  یما ستد مهد است که س ار بس  مسئله
 یو با ا  نناد  را سا  راه خاود بب   ریماا    ف از و نش و موانو یس  کرشان،  امدا 

در  ز ا را ن یو ابازار  ماا  ریامکانااا و تواناا   ماا،    موانو و ف از و نش  رعبور از ا
داشته باشند  پس با توجه به آن امکاناا و ابزار، م قدر که بتوانند در عباور   ار اخت

محقاق   ز ا ن ماا  آناز امادا    یار بس یما قسمت عاًت  عمل کنند، قط از موانو موفق
اسات   جهت  ربد آن شکل گ فته و  یواقعی به معن یکه کارآمد نجاسترا  شود یم

اناد    ک ده فرتع    را چن یکارآمد باال،عنص  با تمسک به سه  یب خ درنهارتکه 
« در تحقق امدا  با توجه به امکانااا و مواناو   ت عبارا است از موفق یکارآمد»
  (227  13٨2 ،یفتحعل)

به ش ح زر  نماارش   2 شکلدر قال   توان یممجموع رورک دمای نظ ی مزبور را 
 (١)داد 

 رویکردهای نظری مختلف به کارآمدی. 2 شکل

 

وری  محصول ت ک   دو دردگاه بها ه  ،توف ق رضارتمندانه مرابه بهکارآمدی  ،درواقو
و اث بنشی است و مم   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       

 یی زیادکارا یی کمکارا

 اثربخشی زیاد

 اثربخشی کم

 وریبهره

 ناکاراکارآمد و  کاراکارآمد و 

 ناکاراکارآمد و  کاراناکارآمد و 
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رامب دی کارآمدی باه   یما مؤلاه عنوان بهکند که در گاتمان اسالمی  مستق د پ دا می
  (6  1394)نوروزی،  اشاره شده است ما آن

 شناسی روش. 3

 روش ی. معرف3-1

ماای ک اای و باا     شده در ار  پ ومش تحل ل مضمون از انواع تحل ل روش استااده
است  ب ای دست ابی به نت جه ما اد در تحق قااا    MAXQDAافزار  گ  ی از ن م به ه

    ناد قا ار گ تحل ال  روشمند ماورد ب رسای و    صورا بهما  ک ای، الزم است داده
ح اتی از تحق اق ک اای اسات و مساتلزم اقادام اساسای         ما رک م حله تحل ل داده

  اسات ما با ماام د انتزاعی ساطح بااالت     نمودن آن ما و م تبط جهت گ دآوری داده
موجاود در   یو گازارش الیوماا   ل ا شاناخت، تحل  یبا ا  یمضمون روشا  ل تحل
اسات و   یمتنا  یماا  داده ل ا تحل یبا ا  یناد راروش ف   را اسات  ا  یا ک یما داده
 با خال    کناد  یما  لرتبد یل و تاص یغن ریما پ اکنده و متنوع را به داده یما داده

 ل ا     تحلو اد ا بن داده هرا محتاوا، نظ   ل ا گاتماان، تحل  ل مرل تحل یا ک یما روش
و از آن  سات  وابساته ن  ،که از قبل وجود داشته باشاد  ینظ  یمضمون به چارچوب

اماور منتلاف اساتااده کا د       یمتاااوا و با ا   ینظا   یماا  در چارچوب توان یم
ممچن   باراد راادآور شاد کاه ارا  روش باا روش        (151-15٨  1390 زاده،   )ش

متااوا بوده و ممچون آن روش به دل ل فقدان نظ ره، به دنباال سااخت     ١بن اد داده
   ستننظ ره 

 کاربست روش .3-2

 اند  مالحظاا زر  مدنظ  بودهب ای اج ای روش تحل ل مضمون 

 ها شناسایی مضمون اول.

ماا   صاورا فهاد درسات آن    ما و ماام می است کاه در  م  مت  را داده دارای ارده
 و طا ح  کرا مضامون  » آورد  به دستتوان ساختار و چارچوب اصلی مت  را  می

                                                                                                                                 

1. Grounded theory 
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دارد خود را  لرتما سندهرآن جهان نو وحوش حولمند است که در  نظام  ین اصل ع
اسات، آن   یمماان ارتباطااا پنهاان    ،  اساا  در آن کناد  دا سازمان داده و بسط پ

  ون گ فته است ب که آن را درب  یز پوشش ساختارا درکه با یو خا یپنهان ترمو
 آورند یوجود م  پنهان آن را به یاث ، معمار کر یاصل   و آشکار ک د  مضام د کش
 یماا  خب  از دغدغه ،  یازس گرا به ما بدمند  تک ار و  ننظام آ د بتوانند کل درو با
  (٨6  1394 ،  بابک مع« )دمد یم سندهرناخودآگاه نو یِذمن

با توجه به تع رای کاه از مضامون ارائاه شاد، روشا  گشات کاه ب خای از         
آشکار در مت  وجود دارند و ب خی را باا مداقاه در متاون باراد      صورا بهمضام   

مااری دارد و از کجاا    اصلی ار  است که مضمون چه ور گی پ سشپ دا ک د  ولی 
تاوان پاسا  روشا  و     بارد آن را شناساری ک د؟ با ارنکه در تحق قااا ک اای نمای   

را نام ب د که رامنمای مناسبی ب ای ما باشند   یمار توان ور گی ص رحی داد ولی می
د به شناخت توان مای موجود در مت  می در شناخت مضمون توجه به ب خی ور گی

توجه  ،یتوجه به کلماا تک ار»ما عبارتند از   مضام   راری رساند که ب خی از آن
 یوجاو  ، جسات یسانج  و ماد  ساه رمقای، د به کلماا مکنون، توجه به کلماا کل

  (162  1390، زاده   ش) «داطالعاا ماقو

 بندی مضامین طبقهدوم. 

با  اساا  زماان     با ای مراال    اسات  مای متااوتی از مضام   ارائه شده  بندی طبقه
 ؛مضمون در قال  مضام   م ات  سلسله ؛شناخت مضمون، مام ت مضمون در مت 

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

بنادی باا توجاه باه جاریااه       مای آن، طبقاه  دت ر  روشرکی از پ کارب  که اند ک ده
 مضمون در شبکه مضام   است 

 ف اگ   را کانون شبکه* 

 دمنده را واسط سازمان* 

 پاره را نکاا کل دی مت * 
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 ای دهنده و پایه رابطه مضامین فراگیر، سازمان .3 شکل

 

 یند تحلیل مضمونافر یاجرا م.سو

ب ای انجام پ ومشی با روش تحل ل مضمونی سه م حله اساسی را بارد پشت سا   
مت ، ساپس ب رسای مات  و کدگاذاری و در      و تعم ق در تجزره ننست،گذاشت؛ 

رناد  ام حله نهاری بازسازی و تول د گزارش نهاری  ب خی مرل با اون و کاالرف ف   
 اند  تحل ل مضمون را در شش م حله توض ح داده

 یند تحلیل مضمون از منظر براون و کالرکافر .4 شکل

 

Braun&Clarke, 2006: 77-101 

 گام اول
 آشناشدن با داده ها•

 گام دوم
 ایجاد کدهای اولیه•

 گام سوم
 جستن به دنبال مضمون ها میان کدها•

گام 
 چهارم

 بازبینی مضمون ها•

 گام پنجم
 تعریف و نامگذاری مضمون ها•

 گام ششم
 تولید گزارش نهایی •
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 سایی مضامین در بیانات مقام معظم رهبرینا. ش4

مای ما تبط از   کارآمدی و کل دواژهم بوط به موضوع  یما ش ابتدا ف در ار  م حله
 ش فا  مشتاد ب  بالغکه  دراحصاء گ دما  ما و نامه مای ابالغی و پ ام ب اناا، س است
الزم به ذک  است که با توجاه   شد  یگ دآور (2)«باال ار بس»و « باال»با درجه ارتباط 

ماای   بودن ماهوم کارآمدی در ادب اا داناش س اسای، با ای راافت  فا ش      به جدرد
رابی، ابتدا از روش ننبیی و با مشورا گ ومای از ننبیاان    م تبط جهت مضمون

بط باا ماهاوم کارآمادی شناسااری شاد و در      مای اصالی ما ت   ار  حوزه، کل دواژه
ما باه غ ا  از    ما از آن ماام د ن ز استااده گ درده است  ار  کل دواژه گ دآوری داده

وری، اث بنشی، کاراری و ارتقای نظام  پاس   خود ماهوم کارآمدی، عبارتند از  به ه
ام انجا  و MAXQDAر افازا  در نا م  ماا  ش فا  کا دن  واردباا   ماا و  از تعم ق در ف ش

اصالی   ش فا  46 ،پ داخته شده است ما آنبه  زر ای که در جدول  رابی پاره مضمون
حاضا  انتنااب    پا ومش  یب اکه ب خی از ماام د تک اری ن ز در آن وجود دارد، 

تا  و در   کاالن  صاورا  باه شدن مضام   پاره، م  مضامون     پس از مشن درگ د
ب ای تبادرل  « / س استرامب د»س است مشن  گ درد، ستون  قال  رک رامب د را

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

م باوط باه     Sنوع آن مضمون استن اج شده است، کننده مشن  Sو   Pکدگذاری
Strategy وP   م بوط بهPolicy در  ماا  است س  در جدول بعد ار  رامب دما و است

 شوند  می یدم سازمان، سازمان دمندهقال  مضام   
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 ای، ساماندهی راهبرد و سیاست مضامین پایه .2جدول 

 کدها راهبرد / سیاست مضمون پایه فیش ردیف

1 
 یقائل شد. ناکارآمد کیتفک دیبا ها نیا نیوجود ندارد؛ ب یوجود دارد، اما ناکارآمد یکار البته کم

)بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با جمعی از دانشجویان،  دارد ییکارا یوجود ندارد؛ نظام اسالم
10/0۸/13۸3). 

 وجود کارآمدی در نظام اسالمی *

 * پذیرش اصل کارآمد بودن نظام اسالمی
------------------------------ 

* تبیین و ترویج عمومی این ایده که اصل نظام 
 کارآمد است

S1 
------- 

P1 

 S2 کاری و ناکارآمدی شدن بین کم * تمایز قائل کاری فرق دارد * ناکارآمدی با کم

2 
است. البته  یآن دستگاه است؛ نظام، نظام کارآمد ایدستگاه  نیا یاز کارآمد رینظام غ یکارآمد
 ندیبرآ نیاما ا ،نظام دارند یها است که دستگاه یعملکرد مثبت و منف  نظام، مجموعه یکارآمد

 .(10/0۸/13۸3با جمعی از دانشجویان،  دارید در)بیانات رهبر معظم انقالب  مثبت است

* تفکیک بین کارآمدی نظام و 
 کارآمدی یک دستگاه خاص

برآیند فعالیت نظام نشان از  که نیا* تبیین 
 کارآمدی آن دارد

------------------------------- 
های مستقل برای سنجش  * ضرورت تبیین شاخص

 رمجموعهیزهای  کارآمدی نظام و کارآمدی بخش
 آن

P2 
------- 

S3 

نظام مثبت و  یها دستگاهعملکرد 
 منفی بوده است

 P4 توجه به برآیند مثبت عملکرد نظام

برخی عملکردهای منفی در  که نیاپذیرش 
 های نظام وجود دارد دستگاه

P5 

3 
به شما  زور بهاست که  نیا شان یسعنظام کارآمد و برجسته است. دشمنان شما  کینظام شما، 

 یلینظام خ نیاست. نه، اتفاقاً ا ینظام شما، نظام ناکارآمد نیبفهمانند، بقبوالنند، بباورانند که ا
 .(31/0۶/13۸۶با کارگزاران نظام،  دارید در)بیانات رهبر معظم انقالب  کارآمد است

* سعی دشمن بر قبوالندن 
 زور بهناکارآمدی نظام 

 زور بهرا  ناکارآمددشمن در نظر دارد تا تصویری 
 S رسانه و غیر آن به مخاطبانش بقبوالند

نظام کارآمد  که نیابر  دیتأک* 
 است

 P7 نظام کارآمد است که نیاتبیین مستمر 

4 

خودش را نشان داده. در مورد خدمات و گسترش  یمختلف، کارآمد یها نظام در عرصه نیا
دوران طاغوت؛ اصالً قابل  رانیبا ا دیکن سهیامروز را شما مقا رانِیبه مردم، ا یخدمات عموم

با کارگزاران  دارید در)بیانات رهبر معظم انقالب  است یکارآمد  عرصه کی ن،ی. استین سهیمقا
 .(31/0۶/13۸۶نظام، 

گسترش خدمات عمومی به مردم 
 های کارآمدی نظام یکی از نمونه

 نظامعینی کارآمدی  یها شاخصبیان 
 خدمات عمومی()

P8 

های مختلف کارآمدی  وجود عرصه
 در نظام

کارآمدی دارای ابعاد مختلف است و در یک بعد 
 شود خالصه نمی

P9 

نبودن کارآمدی ایران  قابل قیاس
 پیش و پس از انقالب

 S1 های برجسته کارآمدی نظام اسالمی تبیین عرصه



 21های ارتقای کارآمدی نظام اسالمی در اندیشه مقام معظم رهبری      راهبردها و سیاست

5 

نظام به صنعت  نیکشور را ا ییابتدا  کرد، صنعت ساده اءینظام اح نیکشور را ا  کشاورزىِ نابود شده
 یآقا که نیهممثل  -نو عیصنا یها نهیدر زم اآلننظام  نیرساند. ا یا هسته یحساس انرژ  دهیچیپ

 -تاسیدن ینو عیاز صنا ها نیادست که  نیاز ا یعیو صنا «ینانوتکنولوژ»گفتند؛  جمهور سیرئ
 نظام است یکارآمد ها نیا. کند یمو دارد کار  کند یمدوش به دوش صفوف اول دارد حرکت  باًیتقر

 .(31/0۶/13۸۶با کارگزاران نظام،  دارید در)بیانات رهبر معظم انقالب 

ای از  نمونه ،های علمی پیشرفت
 کارآمدی نظام

 P10 نظام یکارآمد یها نمونه جیترو

هایی که  وجود صنایع و تکنولوژی
 در صف اول و مرز دانش است

کارآمدی  -رده اول -بر محورهای برجسته دیتأک
 نظام

S2 

۶ 

 ندیب یبه خود م ،یرانیا یسپاه ،یرانیا یارتش ،یرانیدکتر ا ،یرانیا  لکردهیتحص ،یرانیامروز مهندس ا
را در عرصه ظاهر  یدست گر،ید یو برتر از دستها ردیکند، به کار بگ جادیکند، ا دیکه بسازد، تول

 نیا ین، کارآمدیماشاءاللَّه. ا یال شیکه حاال مثالها کردند یفکرش را هم نم یکند. آن روز حت
با کارگزاران نظام،  دارید در)بیانات رهبر معظم انقالب  کار را کرد نینظام ا نینظام است؛ ا

31/0۶/13۸۶). 

ایجاد خودباوری ملی یکی از 
های کارآمدی نظام  مصداق

 اسالمی و امری هویتی

در  نفس اعتمادبهتقویت خودباوری ملی جهت ایجاد 
 بعدی برای رشد کارآمدی یها نسل

P11 

7 
 میتحک  نهینظام در زم نیو باالتر، کارآمدىِ ا تر مهمباز  ها نیا  بشود گفت از همه دیشا

نظام توانست  نیکشور وجود داشت، ا نیکه در ا یمنحوس و زشت  بود. با آن سابقه یساالر مردم
 .(31/0۶/13۸۶با کارگزاران نظام،  دارید در)بیانات رهبر معظم انقالب  ندازدیرا جا ب یساالر مردم

افزایش مشارکت سیاسی سبب 
 مدی نظامکارآ

افزایش مشارکت سیاسی یکی از راهبردهای افزایش 
 کارآمدی

S3 
 

وجود سابقه بسیار بد رژیم پهلوی 
ساالری و مشارکت  در مردم

 عمومی

نمایش عدم توجه رژیم پهلوی به مردم و رای و نظر 
 ها آن

S4 

۸ 

 یدولت اسالم لیبعد تشک  مرحله م،یداد لیتشک یبعد نظام اسالم م،یداشت یانقالب اسالم کیما 
است.  یاسالم الملل نیتمدن ب لیبعد تشک ی است، مرحله یکشور اسالم لیبعد تشک  است، مرحله

. میکن جادیارا  یدولت اسالم دیبا م؛یقرار دار یو کشور اسالم یدولت اسالم  ما امروز در مرحله
دولت  ها نیاکه مجموع  مقننه  قوه ه،ییقضا ی قوه ه،یمجر  قوه مسئوالن یعنی -امروز دولت ما

اولش  ست؛ین یرا دارد؛ اما کاف یاسالم یها ارزشو  یاسالم قیاز حقا یسهم خوب -است یاسالم
. میبرو کردن یشدن و مؤمنانه و مسلمانانه زندگ شدن، مسلمان یبه سمت اسالم شتریب دیخود من. با

که اگر آن روز  ستین نیا شیمعنا یعلو ی. رفتن به سمت زندگمیبرو یعلو یبه سمت زندگ دیبا
است. شرفتهیپ یاینه، امروز دن م؛یو راه برو میامروز هم لُنگ ببند رفتند، یو راه م بستند یلُنگ م

و  لیدر راه خدا و م ىِیپروا یب ،یدامن پاک ،ییعدالت، تقوا، پارسا یعنی -یعلو یروح زندگ دیبا
اساسِ کار  نیا م؛یبرو نهایبه سمت ا دیبا م؛یزنده کن را در خودمان -شوق به مجاهدتِ در راه خدا

 هم مضاعف خواهد شد یاسالم یجمهور یماست. و به شما عرض کنم، در آن صورت کارآمد
 .(0۶/0۸/13۸3،  کارگزاران نظام دارید در)بیانات رهبر معظم انقالب 

اسالمی شدن و ایجاد روح علوی 
برای افزایش کارآمدی و رسیدن 

 اسالمیبه دولت 

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

P12 

تر شدن جامعه سبب  اسالمی
 مضاعف شدن کارآمدی نظام

یکی از نکات مهم افزایش کارآمدی، همواره 
های خدمت  سازی عرصه تر کردن و خالص اسالمی

 مسئولین
P13 

 S5 اسالمی برای مردم یها ارزشراهبرد عینی کردن های اسالمی  عینی شدن ارزششدن و  ادهیباشد؛ در جهت پ یو اهداف اسالم ها خواستدر جهت تحقق  دیهم با یکارآمد 9
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با کارگزاران نظام،  دارید در)بیانات رهبر معظم انقالب  در جامعه باشد ها ارزششدن  ینیع
0۶/0۸/13۸3). 

 هدف کارآمدی نظام

10 
مجمع  یو اعضا ریدب س،یانتصاب رئ) ها استیس یو اثربخش یکارآمد یابیارز یسازوکار الزم برا

 .(23/05/139۶، مصلحت نظام صیتشخ
سازوکار ارزیابی کارآمدی و 

 ها استیساثربخشی 
 S6 طراحی سازوکار الزم برای ارزیابی کارآمدی

11 

ما متخذ از شرع و قانون  نیکه قوان یطبق همان ضوابط مسئوالن یو کارآمد ها ییکارا یبر رو
ما در  که نیخواهد رفت. ا نیاز ب تینباشد، مشروع یکارآمد جا هرشود.  هیتک ستیاست، با یاساس

 نیاو با  میا قائل شده یطیشرا ریوز یمجلس و برا ندهینما جمهور، سیرهبر، رئ یبرا یقانون اساس
گرفتن  عهده بر تِیمالک مشروع ط،یشرا نیانجام بدهد، ا تواند یمرا  فهیوظ نیا میا گفته طیشرا
)بیانات رهبر معظم  کند یماست که قانون و ملت به ما عطا  یو قدرت اراتیو اخت فیوظا نیا

 .(31/0۶/13۸3با اعضای مجلس خبرگان،  دارید درانقالب 

نظام و  ییکاراپیوند مشروعیت و 
 مسئوالن

راهبردِ داشتن کارآمدی الزم برای مسئوالن در 
 S7 ها به آنان پذیرش مسئولیتدادن و 

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 
 S8 بین بردن مشروعیت نظام هستند

12 

از صدر تا  ،ها تیمسؤل نیا یکه متصد یاز کسان کیهر  دی. بامیباش یبه دنبال کارآمد دیما با
قدر معقول انجام دهند. انتظار معجزه و کار  آنهاست، به ی ساقه هستند، بتوانند آنچه را که برعهده

 قیتوف یها که در آن نشانه انتظارِ تالش موفق را ستیاما با م؛یداشته باش دیو نبا میالعاده ندار خارق
با اعضای مجلس خبرگان،  دارید درقالب )بیانات رهبر معظم ان میهم مشاهده شود، داشته باش

31/0۶/13۸3). 

توفیق   تالش موفق و نشانه
های  ن یکی از شاخصمسئوال

 کارآمدی نظام

، راه و جهت نمسئوال قیتوف ی تالش موفق و نشانه
 S9 رسیدن به کارآمدی

 همواره باید به دنبال کارآمدی بود
ارزیابی های  کارآمدی و کارایی الزم یکی از شاخص

 مدیران توسط نهادهای نظارتی باید باشد
P14 

13 

کشور را به  توان یممجسم و متجسد شده،  یکه در قالب و چارچوب قانون اساس یفکر نیبا هم
را در  مسئوالنمان یخودمان و کارآمد یاست که ما کارآمد نیرساند؛ اما شرطش ا شرفتیرفاه و پ

 در)بیانات رهبر معظم انقالب  میحفظ کن ها انتصاب  و در همه ها نشیگز ی ، در همهها انتخاب  همه
 .(31/0۶/13۸3با اعضای مجلس خبرگان،  دارید

حفظ کارآمدی نظام و مسئوالن 
 سبب ایجاد رفاه و پیشرفت

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

P15 

14 

عناصر  که نیا یکی. کنم یماشاره  ها آنوجود دارد که من به  یدر مورد کارآمد یدو سه نقطه اساس
که کار  دیانتخاب کن ییها آدماز  -شما هستند یو بازوها ها دست درواقعکه  -به خودتان را کینزد

 نیباشند، ا آشنابا کار، چندان آشنا نباشد، اما معاونانش اگر با کار  ریوز کیرا بشناسند. ممکن است 
، دولت ئتیه یو اعضا یجمهور سیرئ با دارید در)بیانات رهبر معظم انقالب  خأل پُر خواهد شد

05/0۶/13۸0 ). 

 باتجربهانتخاب نیروهای کاردان و 
معاون و مشاور عامل  عنوان به

 کارآمدی

راهبرد مدیریت درست یک کار، استفاده از مشاوران 
 S11 و معاونان کاردان و شایسته

15 
 در)بیانات رهبر معظم انقالب  است رانیمد ینظر داشتن دائم ریز ،یدر کارآمد گرید رمؤثعامل 

 .( 05/0۶/13۸0، دولت ئتیه یو اعضا یجمهور سیرئ با دارید
رصد مدیران یک مجموعه از 

 عوامل کارآمدی
نظارت دائمی یکی از نقاط راهبردی برای ارتقای 

 مدیران
S12 

 P16 کارآمدی یک مدیر شرط شیپامانت و صداقت  های کارآمدی افراد شرط پیش به نفع مردم تمام نخواهد شد ها آن یکارآمد امانت و صداقت نداشته باشند، کارآمد یها آدماگر  1۶



 23های ارتقای کارآمدی نظام اسالمی در اندیشه مقام معظم رهبری      راهبردها و سیاست

، مجلس خبرگان  در آستانه انتخابات اقشار مختلف مردم  دارید )بیانات رهبر معظم انقالب در
22/09/13۸5). 

17 

خدا کار  یبرا ،اهلل لیسب یفآن انسان عالم، صبور، مجاهد  ؟کند یم[ محقق] یرا چه کس یکارآمد
و شجاعانه انجام  شود یم دانیندوخته و کار را بلد است و وارد م سهیخودش ک یکه برا بکن

از  یجمع دارید )بیانات رهبر معظم انقالب در میهست نیکار او است. ما دنبال ا یکارآمد ،دهد یم
 .(29/03/1395، ها دانشگاه دیاسات

 های کارآمدی افراد شرط پیش
کردن برای خدا  علم، صبر، جهاد در راه خدا، کار

 ویژگی شخص کارآمد
P17 

1۸ 

به شما  کنم یمرا برحسب تجربه من عرض  نیکه ا -ى ما در کشور از مشکالت عمده کىی
الزم  رىیگی]امّا[ پ میکن یماست؛ کار را خوب شروع  نکردن یریگیپ -زیبرادران و خواهران عز

منابع  ،ستیز طیمحمسئوالن و فعاالن  دارید )بیانات رهبر معظم انقالب در وجود ندارد شهیهم
 .(17/12/1393، و فضاى سبز عىیطب

نبودن دلیل ناکارآمدی  پیگیر
 مدیران

سبب  ها آنروحیه پیگیری کارها و به ثمر نشاندن 
 S13 کارآمدی

19 

 یکیداشته باشند.  دیام توانند یمفقط به دو موضوع  یاسالم یو نظام جمهور رانیدشمنان ملت ا
مردم را  یها خواسته تواند ینمنظام  نیا ندیبگو یعنینظام را به مردم القاء کنند؛  یناکارآمد که نیا

)بیانات  ن ببرندیرا از ب یآن به مردم، ارتباط مستحکم مردم با نظام اسالم یبرآورده کند و با القا
 .(01/01/13۸2ی، حرم مطهر رضو نیو مجاور نیزائر دارید دررهبر معظم انقالب 

القای ناکارآمدی نظام توسط 
 دشمنان

 P18 شناخت توطئه دشمن در ناکارآمد نشان دادن کشور

دادن نظام؛ امید  ناکارآمد نشان
 دشمن برای پیروزی

نظام  به مردم در  فهم و شناساندن جایگاه کارآمدی
 S14 تقابل با دشمنان

20 

 یها انسان لحاظ ازکار دارند. کشور ما  نیا یالزم را برا تیکشور کفا قیمنابع، امکانات و افراد ال
که امروز در رأس کار  یرانیمد نی. در بمیدار یاری. ما افراد کارآمد بسستین ریخدوم و کارآمد فق

 نیزائر داریدر د رهبر معظم انقالب اناتیب) کنند یمخدمت  یو خوب قیکارآمد، ال یها آدمهستند، 
 .(01/01/13۸2ی، حرم مطهر رضو نیو مجاور

ظرفیت کافی نظام برای ایجاد 
 کارآمدی الزم

های نظام برای رسیدن به کارآمدی  شناخت ظرفیت
 ها آنو استفاده از 

P19 

21 

 یروهای، در نمقننه ،هییقضا ه،یّمجر یکشور است. در قوا نیلئونظام، متوجّه مس یالقاء ناکارآمد
خود را  دیبا رانیدارند، مد عهده براز کشور را  یکه کار یو همه مؤسسات یانقالب یمسلّح، نهادها

رهبر معظم  اناتیب) مردم کار کنند یآماده و مجهّز کرده و برا ق،یکارآمد و ال تیریمد یبرا
 .(01/01/13۸2ی، حرم مطهر رضو نیو مجاور نیزائر داریدر د انقالب

مقابله با القای ناکارآمدی دشمن 
 در عملی کردن کارآمدی

 شناخت توطئه دشمن در ناکارآمد نشان دادن کشور
 P20 و تالش برای نمایش کارآمدی به مردم

22 

دو هدف  نیدر جهت ا دیکارها با  در نظر داشت؛ همه شهیهم دیرا با  یدو هدف اعل هیقضائ  در قوه
 یاسالم  محصول آن را جامعه وقت آنکرد،  دایدو هدف تحقق پ نیکه اگر ا ردیانجام بگ  یاعل

 دیبا ها تالش  قوه. همه یعبارت است از سالمت قوه، دوم کارآمد یکی. آن دو هدف، دیخواهد چش
نات رهبر معظم )بیا کامالً کارآمد و کامالً سالم  مجموعه کیشود به  لیقوه تبد نیباشد که ا نیا

 .(05/04/1392،  هیقضائ  مسئوالن و کارکنان قوه دارید انقالب در

 لزوم ایجاد کارآمدی در قوه قضاییه
احساس عمومی نسبت به تسریع انجام امور در قوه 

 قضاییه و با عدالت حقیقی
P21 

 S20ن نسبت به افزایش ایجاد مطالبه در مردم از مسئوالن و رفع کارآمدی مسئوالاست که  نیمهم است، ا انتخاباتو  یمل یها نشیگز  انتخابات و همه نیمردم در ا یبرا آنچه 23
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 جمهور سیرئاست. اگر مردم دنبال  مسئلهاساس  نیکند؛ ا دایارتقا پ روز روزبهنظام  یسطح کارآمد
را با انتخاب  ها آن خواهند یمهستند که  یکسان گریدنبال د ایگردند  یمجلس م  ندهیدنبال نما ای
بتوانند  ها آنبنشانند تا  تیلئومس کهیرا بر ار یکارآمد یها انسانآن هستند که  یکنند، در پ نییتع

خواست  نیمردم را حل کنند؛ ا یو معنو یبدهند و مشکالت ماد شینظام را افزا یسطح کارآمد
 .(24/0۸/13۸3، فطر دینماز ع یها خطبه )بیانات رهبر معظم انقالب در مردم است

مشکالت، مطالبه و خواست مردم 
 در انتخابات

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

24 
کارآمد، دلسوز و شجاع باشد. اگر  ،نیمتد که نیعبارت است از ا ندهینما طیشرا نیتر مهمبه نظر من 

 انجام خواهد داد د،یکه شما آرزو و توقّع داررا  یجمع شد، همان کار یا ندهیچهار شرط در نما نیا
 .(24/11/13۸2، جمعه نماز یها خطبه )بیانات رهبر معظم انقالب در

کارآمدی یکی از شروط انتخاب 
 نماینده مجلس

انتخاب  یها مالک نیتر مهمکارآمدی یکی از 
 نماینده مجلس

P22 

25 
است که نظام و  نیا یوجود دارد که عمده تالش آن برا ایآشکار در دن غاتىِیتبل انیجر کیامروز 

 یو اعضا جمهور سیرئ دارید )بیانات رهبر معظم انقالب در نظام، دولت را ناکارآمد جلوه دهد تبع به
 .(04/0۶/13۸1، دولت ئتیه

القای ناکارآمدی نظام و دولت 
 توسط دشمن

 P23 شناخت توطئه دشمن در ناکارآمد نشان دادن کشور

2۶ 

 یها تیظرفبا استفاده از  یمشمول واگذار یها بنگاه یور بهره شیو افزا تیریاصالح مد منظور به
 ردیبا تجربه، متخصص و کارآمد انجام پذ رانیکشور اقدامات الزم جهت جذب مد یتیریمد
ی، قانون اساس وچهار چهلمهم نظام درباره بند ج اصل  اریو بس یراهبرد یها استیس)

11/04/13۸5). 

، متخصص و باتجربه رانیجذب مد
 کارآمد

 P24 طراحی فرآیند جذب مدیران کارآمد و متخصص

27 

 ایعدالت را به دن نیدر جهت تأم یدر جهت رشد رونق اقتصاد، هم کارآمد یما هم کارآمد دیبا
 یمهم اریبس یکارها م؛یانکار کن میخواه ینم م،یدانیرا که شده و م یی. البته کارهامیداد یمنشان 
 ما دردناک است یبرا نیو ا میا دهیقطعاً نرس ،میدیرس یم دیکه با ی، لکن به آن سطحگرفته انجام

قانون  44اصل  یاندرکاران اجرا  و دست یمسئوالن اقتصاد دارید در)بیانات رهبر معظم انقالب 
 .(30/11/13۸5ی، اساس

 دو حوزه اصلی کارآمدی برای نظام
رشد دو محور  تعیین سیاست و اقدام الزم برای

 P25 اقتصاد و عدالت برای نمایش کارآمدی نظام

2۸ 
 و سالمت تیشفاف ،ییبر کارا دی( با تأکمهیپول و ب ه،یسرما) یمال یبازارها یفیو ک یارتقاء کم

 .(21/10/13۸7، برنامه پنجم توسعه یکل یها استیس)
 P26 مالیهای  ارتقای کمی و کیفی بازار یمال یبازارها یفیو ک یارتقاء کم

29 

خود  یکارآمد جْیجنگ مطرح بود، بس دانی. مها دانیمهمه  یکارآمدِ کشور برا یروین یعنی جیبس
باز  -آمده است شیپ ها آناز  یلیخ حال تابهو  -دیایب شیهم که پ گرید یها دانیمرا ثابت کرد. 

از پاسداران و  یجمع دارید )بیانات رهبر معظم انقالب در کند یمخود را اثبات  یکارآمد جْیبس
 .(02/09/1377، انیجیبس

 S21 بودن برای رسیدن به کارآمدی در نظام بسیجی بسیج، نیروی کارآمد برای نظام

هایی که بسیج  وجود عرصه
 کارآمدی خود را اثبات نموده است

های کارآمدی بسیج در کشور به مردم  نمایش عرصه
 S22 نو مسئوال

30 
 یجمهور ستهیدر انتخاب داوطلبان تراز شا -مناسب یساز نهیهمراه با زم -ینیگز ستهیارتقاء شا
و  ارهایمع قیدق نییتع قیطرمربوط از  گاهیمتناسب با جا ییها یژگیو یو دارا رانیا یاسالم

گزینی در انتخابات با  ارتقاء شایسته
 بر کارآمدی دیتأک

 P27 سته و کارآمدیند انتخاب افراد شایاایجاد فر



 25های ارتقای کارآمدی نظام اسالمی در اندیشه مقام معظم رهبری      راهبردها و سیاست

 یبر کارآمد دیبا تأک یداوطلبان در چارچوب قانون اساس یو اختصاص یعموم طیها و شرا شاخص
مربوط و تعهد به اسالم، انقالب و نظام  یها تیلئومتناسب با مس یستگیو شا یجسم ،یعلم
 یها استیسی )اقتصاد - یو سالمت اخالق هیفق تیالتزام به وال ژهیو به یو قانون اساس یاسالم

 .(24/07/1395، «انتخابات» یکل

بر کارآمدی علمی، جسمی و  دیتأک
 شایستگی متناسب با مسئولیت

دیدن همه ابعاد کارآمدی برای انتخاب مدیران 
 P28 شایسته

31 
 انیو مقررات در جهت رفع تداخل م نیو نظارت، اصالح قوان یکردن نظام بازرس و کارآمد تیتقو

 .(21/10/13۸7، برنامه پنجم توسعه یکل یها استیس) یو بازرس ینظارت ینهادها فیوظا
 یکردن نظام بازرس و کارآمد تیتقو

 و نظارت
ایجاد فرآیندهای دقیق بازرسی و نظارت برای رشد 

 شفافیت و کارآمدی
P29 

32 
عدالت  تیسالمت با محور کپارچهیجامع و  یها خدمات و مراقبت یمنیو ا تیفیو بهبود ک شیافزا

 یدر قالب شبکه بهداشت یور و بهره ییکارا ،یشفاف، اثربخش یرسان اطالع ،ییبر پاسخگو دیو تأک
 .(1۸/01/1393، «سالمت» یکل یها استیسی )و درمان

 یمنیو ا تیفیو بهبود ک شیافزا
 خدمات

با محوریت  خدمات یمنیو ا تیفیبهبود ک و شیافزا
 P30 عدالت و شفافیت در حوزه سالمت

33 
 تِیکار، تقو یروین یتوانمندساز د،یعوامل تول تیدر اقتصاد با تقو یور رشد بهره دادن قرارمحور 
 یها تیو قابل تیظرف یریکارگ بهو  ها استانمناطق و  نیبستر رقابت ب جادیاقتصاد، ا یریپذ رقابت

 .(29/11/1392، «یاقتصاد مقاومت» یکل یها استیس) مناطق کشور یها تیمز یایمتنوع در جغراف
 وری در اقتصاد رشد بهرهعوامل 

 کار یروین یتوانمندسازوری اقتصادی با  رشد بهره
 اقتصاد یریپذ رقابت تِیتقو و

P31 

34 
 وپرورش آموزشنظام  یور و بهره تیفیمنابع و مصارف با هدف ارتقاء ک تیریبهبود مد
 (10/02/1392، وپرورش آموزشتحول در نظام  جادیا یکل یها استیس)

منابع و مصارف با  تیریبهبود مد
 تیفیهدف ارتقاء ک

 تیفیمنابع و مصارف با هدف ارتقاء ک تیریبهبود مد
 وپرورش آموزشدر 

P32 

35 

و  یا حرفه ،یعلم یها یو توانمند ها یستگیمستمرّ شا شیو افزا معلم تیتربنظام  تیفیارتقاء ک
 یها وهیشو  معلم تیترب یها مراکز و دانشگاه یدرس یها و روزآمد ساختن برنامه انیفرهنگ یتیترب

 یها استیس) خالق و اثربخش ن،یکارآمد، متد زه،یانگ پرورش معلمان با یبرا یریادگیو  یاددهی
 .(10/02/1392، وپرورش آموزشتحول در نظام  جادیا یکل

 ارتقاء کیفیت پرورش معلمان
 معلمان تیتربو  پرورش معلمان تیفیارتقاء ک

 P33 ای حرفه

3۶ 

 ازیمورد ن یانسان یروین  نهیبه یریکارگ نگهداشت و به ت،یجذب، ترب یها وهیدر ش یبازنگر
 ،یالزم آموزش یها یستگیشا یجذب معلمان کارآمد و دارا یبرا یو بسترساز وپرورش آموزش
تحول در نظام  جادیا یکل یها استیسی )مهارت  بعد از گذراندن دوره یو اخالق یتیترب

 .(10/02/1392، وپرورش آموزش

بستر جذب معلمان  یساز آماده
 کارآمد و شایسته

 P34 ستهیبستر جذب معلمان کارآمد و شا یساز آماده

37 
 ییافزا همو  یساز نهیبهدر جهت  یمنابع موجود در صندوق توسعه ملّ تیریمد یکارآمدساز

از کار  تیحما ،یمل دیتول یکل یها استیسی )رانیا هیکار و سرما یفیو ارتقاء ک یدیتول یها تیظرف
 .(24/11/1391ی، رانیا هیو سرما

کارآمدسازی مدیریت منابع و ارتقاء 
 سطح کار و سرمایه

ارتقاء سطح کار و سرمایه داخلی و حمایت از تولید 
 P35 داخلی با مدیریت درست منابع

3۸ 
و  یرسان اطالعو  یساز شفافکاالها و خدمات با استفاده از سازوکار  عیکردن نظام توز کارآمد

 هیاز کار و سرما تیحما ،یمل دیتول یکل یها استیس) ضرور و ناکارآمدریغ یها  کاهش واسطه
 .(24/11/1391ی، رانیا

سازی نظام توزیع کاالها و  شفاف
 کارآمدتر شدن آن

 P36 کاالها و کارآمدتر شدن آن عینظام توز یساز شفاف
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39 
و کاهش  یملّ دیتول تیظرف شیآن در جهت افزا تیریمد یو کارآمدساز یگسترش منابع مال

 یا  توسعه یمال یاز نهادها تیگسترش و حما ،یبا سامانده ژهیو به ازیمورد ن یمال نیتأم یها نهیهز
 .(24/11/1391ی، رانیا هیاز کار و سرما تیحما ،یمل دیتول یکل یها استیسی )ا مهیو ب

افزایش ظرفیت تولید ملی با 
 گسترش منابع مالی

 یها نهیو کاهش هز یملّ دیتول تیظرف شیافزا
 یمال نیتأم

P37 

از  تیگسترش و حما ،یسامانده
 یا مهیو ب یا  توسعهی، مال ینهادها

 ی،مال یاز نهادها تیگسترش و حما ،یسامانده
 P38 یا مهیو ب یا  توسعه

40 
نظام در بخش  یکل یها استیس) هیکار و سرما یروین ژهیو به دیعوامل تول وری بهره شیافزا

 .(29/09/1391، «صنعت»
کار و  یروین وری بهره شیافزا

 هیسرما
 P39 هیکار و سرما یروین یور بهره شیافزا

41 
در  یاقتصاد یبازارها میو تنظ یو تجار یارز ،یمال ،یپول یها استیس یداریو پا یساز هماهنگ

 یکل یها استیس) دیتول شیو افزا دیعوامل تول یور توأم با ارتقاء بهره یکاریجهت کاهش نرخ ب
 .(2۸/04/1390، اشتغال

 یاقتصاد یبازارها میتنظ
 ،یمال ،یپول یها استیس یداریو پا یساز هماهنگ

 P40 یاقتصاد یبازارها میو تنظ یو تجار یارز

 P41 ایجاد تحول در نظام اداری سیستم قضایی کشور ییساختار قضا یکارآمدساز .(02/09/13۸۸یی، قضا یکل یها استیسی )و ادار ییساختار قضا یکارآمدساز 42

43 
بر  دیو با تأک نهیزم نیموفق در ا یالگوها قیبا ارائه و تشو یور فرهنگ بهره جیتوسعه و ترو

 یاصالح الگو یکل یها استیسی )مند تیانضباط و رضا ،یریپذ تیمسئول ،یکارآمد یها شاخص
 .(15/04/13۸9، مصرف

 P42 وری در زمینه افزایش بهره یساز فرهنگ یور فرهنگ بهره جیتوسعه و ترو

44 

و فراهم کردن  یمال تیحما رینظ یقیتشو یها استیو اعمال س یانرژ یور بهره یبرنامه مل نیتدو
 ینهادها یریگ و شکل یمصرف و عرضه انرژ یساز نهیبه یها طرح یاجرا یبرا یبانک التیتسه

، مصرف یاصالح الگو یکل یها استیسی )انرژ ییارتقاء کارا یبرا یو خصوص یمردم
15/04/13۸9). 

 ارتقای کارایی انرژی
سازی مصرف انرژی و توجه به ایجاد فرهنگ  بهینه

 P43 استفاده درست از انرژی

45 
در ارائه  لیو تسه عیتسر منظور به یادار یها روشو  ندهایادر فر ییکاراو  یتوجه به اثربخش

 .(31/01/13۸9ی، نظام ادار یکل یها استیسی )خدمات کشور
در  افزایش کارایی و کارآمدی

 خدمات اداری
 P44 یندهااارتقای کارآمدی خدمات اداری و تسریع فر

4۶ 
 یساز کپارچهیو  ینظارت و کنترل در نظام ادار یها وهیشساختارها و  یو هماهنگ یکارآمدساز

 .(31/01/13۸9ی، نظام ادار یکل یها استیس) اطالعات
کارآمدسازی ساختارهای نظارتی 

 اداری
رشد  یو نظارت برا یبازرس قیدقی ندهایافر جادیا

 یو کارآمد تیشفاف
P45 

 رمب  معظد انقالب یابالغ یما است و س ما یسنن ان ،اناا ب گ فته از ب

 



 27     های ارتقای کارآمدی نظام اسالمی در اندیشه مقام معظم رهبری راهبردها و سیاست

 دهنده . مضامین سازمان5

رامبا د راا    صاورا  باه اناد و جماالا    در ار  م حله مضام   تک اری ادغام شاده 
بنادی   دمنده دسته س است تنظ د گ درده و پس از پاالرش در قال  مضام   سازمان

اند  ار  مضام   در دو جدول جداگانه با عنوان رامب دمای ارتقاای کارآمادی    شده
مای ارتقای کارآمدی نظام اسالمی ته اه شاده اسات  ارا       نظام اسالمی و س است

بنادی   ما توسط پ ومشی  است که راک مقولاه   هتحل ل و تجم و داد ینوع بهم حله 
 روشامند دمد که حاصل نتارج تحق ق  ما ارائه می جدرد از انواع رامب دما و س است

 است 

 )راهبرد( دهنده اول مضمون سازمان. 5-1

ن از   ماا  آنبنادی   بندی و دسته به دل ل ارنکه مضام   از جنس رامب د مستند، سطح
شاود  در ارا  قسامت دو مضامون      دما انجام مای بندی انواع رامب  سطح صورا به

ای را  اناد، مضاام   پاراه    م اتبای تع ا   شاده    سلساله  صاورا  باه دمنده که  سازمان
ای وجود دارد که ذرال عناوان مضامون     سه مضمون اصلی پاره  کنند میبندی  دسته

ای رامب دی در جهات     مضام   پارهدریق ار گ فته است و « اصلی»دمنده  سازمان
اناد و از ارا  ح اث عناوان      شادن آن ساه مضامون قا ار گ فتاه      و با آورده    تأم

 گ  ند  ق ار می ما آنداشته و ذرل « بنشی»  دمنده سازمان

 های فراگیر یکی از مضمون عنوان بهبندی راهبردها  تعیین و دسته .3جدول 

 مضمون فراگیر
مضامین 

 دهنده سازمان
 ای مضامین پایه

راهبردهای 
 ارتقای کارآمدی
 نظام اسالمی

 اصلی
 اسالمی برای مردم های ارزشکردن  عینی

 نظارت دائمی برای ارتقای مدیران

 عملکردهاطراحی سازوکار الزم برای ارزیابی 

 بخشی

 دادن نظام بر ناکارآمد نشان مقابله با اقدام دشمن مبنی
 نظام های بخشتمام کارآمدی در گونه برای تحصیل  بسیجیاقدام 
 نظام به مردم های بخشتمامی  یکارآمد یها عرصه شینما

 کارهاو مستمر  مؤثرپیگیری 
 و شایستهمدیران استفاده از 

 برخورد با مدیران ناالیق
 مردمیافزایش مشارکت 

 در میان مسئوالن یرقابت بر سر کارآمدتقویت روحیه 
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 ایجاد مطالبه در مردم
 مثبت در حوزه کارآمدینمودن تجارب  برجسته

 تبیین نقاط ضعف رژیم سابق در حوزه کارآمدی

 2جدول  یو کدما یا هرپا   ب گ فته از مضام

 دهنده دوم )سیاست( . مضمون سازمان5-2

تقسا د  « ساازمانی »و « فا دی »  دمناده  سازمان  ما به دو دسته در ار  بنش، س است
مای ف دی م بوط به مدر ان و مسئوالن و افا اد   صورا که س است اند، به ار  شده

ما و نهادماست   ما، ارگان مشی سازمان مای سازمانی، خط س است که یدرحالاست، 
ن و ممچنا    گ ا ی با ای مادر ان و مسائوال     تصام د  مبادأ ماا باراد    ار  س اسات 

ارتقاای   تاا نظاام اساالمی باه سامت      مای متبوعشان در تمامی جوان  باشد ارگان
باه   اتکاا از ب آرند ار  مضاام   مشان  اسات،     آنچهکارآمدی خود ح کت کند  

در  ماؤث  ماای   ما و جهاش  توان و استعداد ار انی ب ای ح کت ،مای داخلی ظ ف ت
  استمای منتلف ب ای ارتقاء کشور  زم نه

 های فراگیر یکی از مضمون عنوان بهها  بندی سیاست تعیین و دسته .4 جدول

 فراگیرمضمون 
مضامین 

 دهنده سازمان
 ها ها و سیاست مشی خط

ی ها استیس
 یکارآمد یارتقا

 ینظام اسالم

 فردی

 بر درک کارآمدی کلیت نظام وجود بینش مثبت فردی مبنی
 مدی یک بخش معینآتفکیک کارآمدی نظام از کار

 دادن کشور شناخت توطئه دشمن در ناکارآمد نشان
 های کارآمدی کشور در جامعه نمونه ترویج

 نفس اعتمادبهایجاد  وتقویت خودباوری ملی 

 مالک انتخاب مدیران مثابه بهکارآمدی  توجه به
 نظام برای رسیدن به کارآمدی های ظرفیتشناخت 

 کارآمدی یک مدیر شرط پیش عنوان به امانت و صداقتتوجه به 
 عنوان بهکردن برای خدا  راه خدا و کارعلم، صبر، جهاد در توجه به 

 شخص کارآمد های ویژگی
 یو ناکارآمد یکار کم نیب زیتمادرک 

 سازمانی

 نخدمت مسئوال یها عرصه یساز خالص
 یابیارز یها از شاخص یکی عنوان به یمدتوجه نهادهای نظارتی به کارآ

 رانیمد
 تسریع انجام امور در قوه قضاییه

 پس از حصول آن حفظ و تثبیت کارآمدیبرای  ها سازمانوجود برنامه در 
 یند جذب مدیران کارآمداطراحی فر
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تعیین سیاست برای رشد دو محور اقتصاد و عدالت برای نمایش کارآمدی 
 نظام

 ارتقای کمی و کیفی بازار
 کارآمدییندهای دقیق بازرسی و نظارت برای رشد شفافیت و اایجاد فر

 با محوریت عدالت و شفافیت در حوزه سالمت خدمات یمنیو ا تیفیبهبود ک
 وپرورش آموزشدر  تیفیمنابع و مصارف با هدف ارتقاء ک تیریبهبود مد

 گروه مرجع و اصلی عنوان بهمعلمان پرورش  تیفیارتقاء ک
 گروه مرجع و اصلی عنوان بهبستر جذب معلمان کارآمد  یساز آماده

 ارتقاء سطح کار و سرمایه داخلی و حمایت از تولید داخلی
 کاالها عینظام توز یساز شفاف
 یملّ دیتول تیظرف شیافزا

 یاقتصاد یبازارها میتنظ و یپول یها استیس یداریو پا یساز هماهنگ
 ایجاد تحول در نظام اداری کشور

 یا مهیو ب یا  توسعه یمال یاز نهادها تیگسترش و حما ،یسامانده
 وری در زمینه افزایش بهره سازی فرهنگ

 توجه به ایجاد فرهنگ استفاده درست از انرژی
 یندهااخدمات اداری و تسریع فرنظام ارتقای 

 2جدول  یو کدما یا هرپا   ب گ فته از مضام

 گیری نتیجه

ما و رامب دمای ارتقای کارآمدی نظام اساالمی   ار  پ ومش به دنبال رافت  س است
در اندرشه مقام معظد رمب ی بود، در مم   راستا از روش تحل ال مضامون با ای    

پ ومش در ب اناا معظد له اساتااده شاد  پاس از     پ سشرافت  مضام   مورد ن از 
فا ش باا ارتبااط بااال      46 ترا درنهامای ناظ  به موضاوع،   جستجو و گزرنش ف ش
و « س اسات »دو مضامون اصالی و ف اگ ا      با  اساا   ماا   انتناب شد  ار  فا ش 

باا توجاه باه    « رامب د»  مضمون اند شدهای  رابی پاره بندی و مضمون ، دسته«رامب د»
تقسا د  « بنشای »و « اصلی«  دمنده مای شناساری شده، به دو مضمون سازمان داللت

و « فا دی «  دمناده  خود به دو مضمون سازمان نوبه بهز ن « س است»گ درد  مضمون 
 اند  اصلی تحق ق را شکل داده پ سشپاس   تردرنهاتقس د شد و « سازمانی»

  از درادگاه مقاام معظاد رمبا ی،     کاه  توان چن   اظهار داشت در مجموع می
کارآمدی نظام از ح ث رامب دی در دو سطح اصلی و بنشی قابال تع راف اسات     

ماای باومی اساتوار     مای ع نای ب آماده از ارزش   شاخ  ارائهی ب  پاره رامب د اصل
ع نی و مشن  بتوانناد کارآمادی    صورا بهاست  به ار  معنا که م دم الزم است 
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الزم اسات امکاان رصاد و     کاه   را ابا    بب نند  افزون شان روزم هنظام را در زندگی 
نظاام   یکارآماد در تضم    ارزرابی عملک د نظام را ن ز داشته باشند و از ار  ط رق

 و استم ار آن در آرنده، مشارکت داشته باشند 
تاوان در دو دساته    از نظ  بنشی رامب دمای اعالمی مقام معظد رمب ی را مای 

 اصلی سلبی و ارجابی تقس د نمود 
از ح ث سلبی مقابله با تصور سازی دشمنان و ب خورد باا مادر ان ناکارآماد،    

زماان رامبا د ارجاابی ن از      دمد  مد رمب ی را شکل می د تأکدو روی رامب د مورد 
دارند که بارد ارتقای ف مناگ و مشاارکت م دمای،     د تأکمورد توجه بوده و ارشان 

سازی تجارب مربات نظاام    مسئوالن و ب جسته یتوانمندسازدر کنار مقوالتی چون 
ت ت ا      بادر   د ا قا ار گ  د ا تأکاسالمی در ق ا  با ناکارآمدی رژرد سابق، مورد 

مای زر مجموعه  ت ک بی از رامب دمای سلبی و ارجابی در سطح کالن نظام و بنش
 ق ارگ فته اند  د تأکرامب دمای مورد نظ  رمب ی مورد  عنوان بهنظام 

  ،شاده  ان بشدن رامب دمای  ر  چارچوب مقام معظد رمب ی ب ای عمل اتیادر 
شاان   ما با توجه به مام ات  اند  ار  س است ما را تب    نموده از س است یا مجموعه

افزاراناه   شوند که متناس  با ابعاد سنت تقس د می« سازمانی»و « ف دی»به دو سطح 
ب  آگاامی افا اد و   « ف دی»مای  س است که یدرحالباشند   افزارنه کارآمدی می و ن م

ش ارط جامعه متناسا  باا امادا  و    بص  ا ارشان در مقام تحل ل مسائل و درف 
ب  شناخت ش ارط نامساعد داخلای و  « سازمانی»مای  دارد؛ س است د تأکامکاناتش 

متکی است  در سطح سازمانی مقام معظد رمبا ی با  نقاش     ما آنتالش ب ای رفو 
محاوری، حمارات از تول اد     رندمای نظارتی، ب ناماه امحوری اصالح ب وک اسی، ف 

عوامال   عنوان بهاخلی، اصالح نظام خدماا اداری و بهبود منابو د یما هرس ماملی، 
 دارند  د تأکو ص انت از کارآمدی تص رح و    تأممحوری در 

 



 

 

 ها نوشت پی
با ای ارا      اناد  گ فتاه ( الهاام  19  1379) از اث  رضاائ ان  شکلدر ط احی ار   مؤلاان  1

شاده   در آن دخل و تص فی متناس  با رورک دمای نظ ی شناسااری  مؤلاانمنظور 
  اند انجام داده

مای م باوط باه دسات     با موضوع و کل دواژه ارتباطمای زرادی در  در ار  تحق ق ف ش  2
د و با ای اتقاان پا ومش،    شا که به دل ل کد ارتباط بودن ب خی موارد حذ   آمد

ماا   استااده شد  منظور از ارا  فا ش  « بس ار باال»و « باال»مای با ارتباط  ف ش ص فاً
ار  است که در م  کدام به نسبت ارتباط ب   کل دواژه محوری و جنس کالم باه  

تواناد در   وجاود دارد و مای   یمؤث  صورا به  معنا که رامب د را س است باشد ار
 د شوبندی  ق ار گ  د و دسته یراحت بهرابی  مضمون

 منابع
ماای ابالغای، ب گ فتاه از آرشا و      ماا و س اسات   س دعلی، ب اناا و سنن انی ،ای خامنه* 

 WWW.KHAMENEI.IR ، قابل دست سی در سارت دفت  حاظ و نش  آثار
، ته ان  دانش و اسالم یاس در نظام س یب  کارآمد یدرآمد(  13٨5اخوان کاظمی، به ام )
 اندرشه معاص  

 ،دماد اپ چا  ،یو رفتاار ساازمان   ستد س  تر رمد و سازمان ( 1354) محمد یاقتداری، عل
   مولوی ته ان

چااپ مشاتد، تها ان      ،یدولت یمش خط    و تع ی  گ د تصم  (1379) یدمهد س ،یالوان
 سمت 

از تئاوری تاا    تر رساازمان و ماد   (1373)گها    ساسان زرپ و و مهدی ،زیرپار ن اد  انرا
 یبانکادار  مؤسسه) بانک م کزی جمهوری اسالمی ار ان  ته ان ،دوم اپ، چعمل

 (  انرا
 ،«ینقااد مضاامون شناساای   ماهااوم مضاامون و آساا »  (1394) یم تضاا ،  بابااک معاا

  77-92، 4، سال دوم، شماره ادب و زبان ف انسه یما پ ومش
مطالعاا   دفت    کشاورز، ته ان  مسعود  ت جمه ،یب  است ات  یا مقدمه ( 1366)  آندره، بوف 

    وزارا امور خارجه یالملل   و ب یاس س

http://www.khamenei.ir/
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تها ان    ، ی ا گ د و تصام  گاذاری  یمش خط ندیرف ا ل تحل(  13٨٨محمدسع د ) ،یم تسل
 سمت 

 ، ته ان  سمت مبانی سازمان و مدر رت(  1379رضائ ان، علی )
ف مناگ جاامو   (، 1393) یها  فق   ابوالحسا ی و الاوان  یمهدد س، الساداا شمسی، زامد

 ری دانشیاه عالمه طباطبا، ته ان  تر رمد
دانشاکده  ، تها ان    شامنانی   علای   ، ت جماه مدر رت اسات ات رک   (13٨0)  ، ساموئل س تو

 .ف ماندمی و ستاد سپاه پاسداران، معاونت تحق ق و پ ومش
سااده و   ی  روشا   مضمون و شبکه مضاام  ل تحل»  (1390) محمد و ممکاران زاده،   ش

 ،یرامب د تر رمد شهراند ،«یا ک یما موجود در داده یالیوما    تب یکارآمد ب ا
  151-19٨ ،2سال پنجد، شماره 

امام  یو پ ومش یآموزش  مؤسسه  قد ،یدر باب کارآمد یمباحر ( 13٨2) حمودم ی،فتحعل
 ی ن خم

باناک   ته ان  ، ف منگ توص ای لغاا و اصطالحاا علوم اقتصادی(  13٨6) گل رز، حس 
 م کزی جمهوری اسالمی 

 ، ته ان  انتشاراا علمی دانشیاه آزاد ته ان سازمان و مدر رت(  1379ب یی، رضا ) نجف
، «شاخ  کارآمدی اسالم در بعد ساختاری نظام اساالمی (  »1394وزی، محمدجواد )نور
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  ظ و نش  آثار رمب  معظد انقالبارجاعاا از سارت دفت  حا

حا م مطها      رو مجااور   رزائا   داررا در د انااا  ب(، 01/01/13٨2ای، سا دعلی )  خامنه
 ی رضو

 ی در ح م مطه  رضو اناا ب(، 01/01/1393ای، س دعلی ) خامنه
  ان ج از پاسداران و بس یجمع دارردر د اناا ب (،02/09/1377ای، س دعلی، ) خامنه
 ی رقضا یکل یما است س (،02/09/13٨٨س دعلی )ای،  خامنه
  دولت أا م یو اعضا جمهور س رئ دارردر د اناا ب (،04/06/13٨1ای، س دعلی ) خامنه
   ه قضائ  مسئوالن و کارکنان قوه دارردر د اناا ب(، 05/04/1392ای، س دعلی ) خامنه
  ئات م یو اعضاا  جمهاوری   سرئبا  دارردر د اناا ب(،  05/06/13٨0ای، س دعلی ) خامنه

  دولت
  کارگزاران نظام دارردر د اناا ب(، 06/0٨/13٨3ای، س دعلی ) خامنه

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-4433/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-4433/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-4433/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/
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تحااول در نظااام   جااادرا یکلاا یمااا اساات س (،10/02/1392ای، ساا دعلی ) خامنااه
  وپ ورش آموزش

  انراز دانشجو یبا جمع ردارد  انااب(، 10/0٨/13٨3ای، س دعلی ) خامنه
مهد نظام درباره بناد ج   ار و بس یرامب د یما است س (،11/04/13٨5ای، س دعلی ) خامنه

 ی قانون اساس وچهار چهلاصل 
  کارگزاران نظام دارردر د اناا ب(، 12/09/1379ای، س دعلی، ) خامنه
  مص   یاصالح الیو یکل مای  استس (،15/04/13٨9ای، س دعلی ) خامنه
  با رمب  انقالب انراز دانشجو یجمع داررد(، 17/03/1396ای، س دعلی ) خامنه
منابو  ،زرست  طمحمسئوالن و فعاالن  دارردر د اناا ب(، 17/12/1393ای، س دعلی ) خامنه

  و فضاى سبز عى طب
  «سالمت» یکل یما است س (،1٨/01/1393ای، س دعلی ) خامنه
  ب نامه پنجد توسعه یکل یما است س (،21/10/13٨7ای، س دعلی ) خامنه

در آساتانه   اقشاار منتلاف ما دم     داررا در د انااا  ب(، 22/09/13٨5سا دعلی )  ای، خامناه 
  مجلس خب گان  انتناباا

   مجمو تشان  یو اعضا   دب س، رئ حکد انتصاب(، 23/05/1396ای، س دعلی ) خامنه
  مصلحت نظام

  ک مانشاه انردانشجو دارردر د اناا ب(، 24/07/1390ای، س دعلی ) خامنه
  «انتناباا» یکل یما است س (،24/07/1395) ای، س دعلی خامنه
  فط  د نماز ع یما در خطبه اناا ب(، 24/0٨/13٨3ای، س دعلی ) خامنه
  نمازجمعه یما در خطبه اناا ب (،24/11/13٨2ای، س دعلی ) خامنه
 هراز کار و س ما ترحما ،یمل د تول یکل مای  استس (،24/11/1391ای، س دعلی ) خامنه

 ی  انرا
  اشتغال یکل یما است س (،2٨/04/1390ای، س دعلی ) خامنه
  ما دانشیاه د از اسات یجمع دارردر د اناا ب(، 29/03/1395ای، س دعلی ) خامنه
  «صنعت»نظام در بنش  یکل یما است س (،29/09/1391ای، س دعلی ) خامنه
  «یاقتصاد مقاومت» یکل یما  استس (،29/11/1392ای، س دعلی ) خامنه
انادرکاران    و دست یمسئوالن اقتصاد داررد در  انااب (،30/11/13٨5ای، س دعلی ) خامنه

 ی قانون اساس 44اصل  یاج ا
 ی نظام ادار یکل یما  استس (،31/01/13٨9ای، س دعلی ) خامنه

  مجلس خب گان یبا اعضا دارردر د اناا ب(، 31/06/13٨3ای، س دعلی ) خامنه
  با کارگزاران نظام دارردر د اناا ب(، 31/06/13٨6ای، س دعلی ) خامنه


