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جستارگشایی
اعتقار بهضرورت ومیر رقابت سیاسی ،بهعنیان یك اصل مولم رر فرایندهاا سیاسیی ،آن را از
شاخصهاا نظام مررمساالر رینی قرار میرهید کیه رر شیرای مطلییب از کیاروییژه مختلفیی
ازمهله ثبات سیاسی ،پییایی و نشاط سیاسیی و امتهیاعی ،تقیییت وفیاق امتهیاعی برخییررار
خیاهد بیر .ررعینحال باید به این نکته تیمه کرر که صیر ومییر تک یر رر آرا و رقابیتهیاا
سیاسی و امتهاعی ،ارزشهاا پیشگفته محقق نخیاهد شد .چراکه بویارا از مدالهیا ،ناشیی
از نیع رویکررا است که بر اساس آن هر گروه خیر را بهعنییان مبنیا و معییار اقتیدار سیاسیی
میراند و این فرایند به گینه امتنابناپایر به مدال و رویارویی منجر میشیر؛ زییرا گیروههیاا
سیاسی رر شرای مدال ساختارا به الزامهاا اخ قی یا مصالح تیموی ندارنید .بیراا گیاار از
چنین فرایند پرتنش و شرای شکننده اا که فراروا ما قرار رارر ،باید رونیدا رر پییشگرفتیه
شیر تا بر اساس آن قاعدهها و الزامهاا رفتار سیاسی گروههاا رقیب بر اساس معیارهایی انجام
پایرر که بین اشخاص و گروههاا سیاسی میمیر مشترك باشد .بهعبارتریگر رفتار گروههیاا
رقیب باید بر محیر یك قاعده رفتارا شکل گیرر که اتکاا به آن براا تهامی گروههیا الیزامآور
باشد (تامیك و ههکاران .)262 :1381 ،بنابراین ،رقابتهاا سیاسی زمانی مییتیانید ارزشیهند
تلقی شیر که به پراکندگی و تفرق سیاسی منجر نشیر .از اینرو ،رقابت خیر نیازمنید بویترها و
شرایطی ازمهله فرهنگ سیاسی مشارکتی ،ومیر روحیه انتقارپیایرا و پایبنیدا بیه مقیررات،
ومیر نوارهاا مدنی و بویارا ریگر از مؤلفهها و شاخصهایی است تا از ایین طرییق ،حیدور و
ثغیر آن مشخص شیر .با تیمه به این موئله ،رر این مقاله سعی شده است با تکییه بیر منیابعی
ههچین بیانات و آراا بنیانگاار انق ب اس می حضرت امام خهینی (ره) و مقام معظم رهبرا
حضرت آیتاهلل خامنهاا و ههچنین بررسیی اسینار باالرسیتی و بیهطییر وییژه قیانین اساسیی
مهویرا اس می ،مؤلفههایی براا التزام ههه طر هاا رقابت سیاسیی رر مهوییرا اسی می
ایران استخراج شیر و مبناا تحقیق قرار گیرر .ازمهله پیشفرضهیاا محقیق ایین اسیت کیه
رقابت سیاسی رر ایران رر تاریخ معاصر با تیمه به انبواط و انقباض نظیام سیاسیی و ههچنیین
نیع فرهنگ سیاسی ،کموبیش رر مقاطعی ومیر راشته است ،ولی رر قالیب احیزاب و نوارهیاا
مدنی ،نوارینه نشده و ع وه بر گرایش به خشینت ،مبت به نیعی قانینگریزا نییز بییره اسیت.
پرسشهاا تحقیق عبارتند از اینکه مؤلفهها و شاخصهاا رقابت سیاسی مطلیب رر مهوییرا
اس می ایران کدامند؟ (وضعیت مطلیب) و وضعیت میمیر رقابت سیاسی رر مهویرا اسی می
ایران چگینه است؟ (وضعیت میمیر) و ههچنین میزان فاصله رقابت سیاسی میمیر و مطلیب و
ضعفها و نقیصههاا آن کدامند؟ (آسیبشناسی).
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پیشینه تحقیق .عهده متین علهی میمیر رر حیزه رقابت سیاسی بیه ییك بعید از رقابیت
سیاسی یا نوبت رقابت سیاسی با یك میضیع ریگر ههچین ثبات سیاسی ،امنیت ملی ،احیزاب
سیاسی ،بحران مشروعیت ،تیسعه یا نخبگان پرراختهاند و اغلب با استفاره از روش کتابخانیهاا
و تئیریك است ،اما این نیشته به ابعار مختلف رقابیت سیاسیی رر مهوییرا اسی می اییران از
ابتداا انق ب تا سال  1392با استفاره از روش پیهایشی پرراخته است.

ازمهله متینی که بیشتر به مباحث نظرا پرراختیهانید ،کتیاب «رقابیت سیاسیی :تئییرا و
کاربراها» (رومر )2001 1،است که نظریه متحد و یکپارچهاا را رامع به رقابت سیاسی مییان
احزاب مطرح میکند .مقاله «مناحها و رقابت سیاسی» (پرسییکی )2011 2،نییز الگییا مدیید
رقابت سیاسی را ارائه میکند که رر آن نامزرها به منیاحهیا تعلیق رارنید .ههچنیین رر کتیاب
«ررآمدا بر خطیط قرمز رر رقابتهاا سیاسیی» (افتخیارا )1381 ،اههییت خطییط قرمیز و
زمینههاا فلوفی آن و اینکه آسیبپایرا امنیت مامعه ناشی از عدم تیمه میدا بیه خطییط

قرمز میباشد ،میرر نظر است .مقاله «رگرپایرا سیاسی و منافع ملی :مایگیاه رقابیت سیاسیی
ایران» (عطارزاره )1378 ،نیز ،معتقد است که ومیر حدور و حریم براا رقابتهاا سیاسی یك
امر ضرورا است و بدون ررنظرگرفتن ضابطه و حدور مشخص؛ بهطیر قطع منافع ملیی آسییب
خیاهد رید .از طرفی رر کتاب «می اق رقابتهاا سیاسی و مصلحت ملی» (ههایش رقابتهیاا
سیاسی و امنیت ملی  ،)1379فقدان امهاع بر سر مشترکات و تأکید بییشازحید بیر مفترقیات،
یکی از زمینههاا اساسی تعارض میان پییایی رقابت سیاسی و امنیت ملی به شیهار مییرور .از
مهله متینی که تکیه اصلی بحث بر مصداق و به عبارتی مهویرا اسی می اییران اسیت ،مقالیه
«ناکارآمدا احزاب سیاسی رر ایران معاصر» (ضاب پیر )1380 ،است که نوارینه نشدن احیزاب

سیاسی را مشکل موم رر رقابت سیاسی رر ایران تلقی میکند .ههچنین کتاب «موانیشیدن و
رمیکراسی رر ایران» (شورام )1386،سعی رارر تأثیر موانیشدن را بیهعنییان پدییدهاا نیی رر
اندیشه و مامعهشناسی سیاسی بر روند رمیکراسی و رقابت سیاسیی رر سیاختار نظیام سیاسیی
ایران تبیین کند .کتیاب کالبدشیکافی منیاحهیاا سیاسیی اییران (ظریفیینییا )1378 ،ضیهن
پرراختن به انیاع رستهبنداهاا سیاسی رر کشیر پس از انق ب ،نحیه شکلگیرا آنوا و برخی

رقابتهاا بین مناحها را بازگی کرره است .رر کتیاب «ریباچیهاا بیر مامعیهشناسیی سیاسیی
ایران» (بشیریه ،)1381،برخی شاخصهاا رقابت سیاسی نظیر تک ر سیاسیی و میررمسیاالرا،
رولت و زمینههاا ساختارا ،فرهنگ سیاسی و  ...را رر مهویرا اسی می اییران بررسیی شیده
1. John Romer
2. Nicola Persico
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است .مقاله «رولت :بحران مشروعیت و رقابتهاا سیاسی» (فیرحی ،)1384 ،بحران مشروعیت
را مومترین مشکل رقابت سیاسی مهویرا اس می ایران میراند .ههچنین برخی از متیین بیه

روره خاصی رر ج.ا.ا میپررازر که رر این راستا میتیان کتابهاا «مامعهشناسیی  22خیررار»
(امینی« ،)1389 ،مامعهشناسی انتخاب یازرهم» (رارابی «،)1392 ،انتخیاب هشیتم» (رارابیی،
 )1381و «رفتار انتخاباتی رر ایران» (رارابی )1388 ،اشاره کرر که به بررسی و تحلیل انتخابات
رورههاا ریاستمهویرا؛ ههچنانکه کتاب «گار از بحران مانشیینی» (احتشیامی )1385 ،بیه
چگینگی تیزیع قدرت بعد از رحلت امامخهینی و تغییرهاا انجامشده رر قیانین اساسیی اشیاره
میکند .برخی از تحقیقات نیز ،به رابطه رقابت سیاسی و پدیده ریگرا پرراختهاند که رر ههین
راستا مقالههاا «رقابت سیاسی رر چارچیب :ررآمدا بر نوبت رقابت سیاسی با سرانه نیاامنی»

(افتخارا )1380 ،و « چوره متغیر امنیت راخلی :بررسی نوبت امنیت راخلی با رقابت سیاسیی
رر مهویرا اس می ایران» (افتخارا )1378 ،سعی رارند تا رابطه بین امنیت راخلیی و رقابیت
سیاسی و این موئله که رابطه بین رو متغیر ماکیر میتیاند م بت یا منفی باشد را میرر تیمیه

قرار رهند .ررههین راستا مقاله «رهیافت نظیرا تحلییل رقابیت سیاسیی و وفیاق امتهیاعی رر
ایران» (میرمحهدا ،)1380 ،رقابت سیاسی را یکی از نهارهاا مشارکت سیاسی حکیمتهیاا
مررمی و مررمساالر رانوته و معتقد به تقدم تیسعه اقتصارا نوبت به رقابت سیاسی است.

 .1مفهوم رقابت سیاسی
اگر ندرت و کهیابی منابع را ویژگی بارز موانزیوت تلقی کنیم ،تی ش افیرار و گیروههیا بیراا
رستیابی به سوم بیشترا از آن منابع ،بهخیراخیر نیعی رقابت را میمب میشیر .با تیمه بیه
اینکه میضیع سیاست ،قدرت است؛ بنابراین رقابت سیاسی ،رقابتی است کیه بیه کویب قیدرت
سیاسی و اعهال آن میپررازر .الزم به ذکر است که امروزه بهماا اینکه از سیاسیت بیه معنیی
مجازاتکررن یا صر اراره ملك و ملت به ذهن متبارر شیر ،از سیاست بهم ابه فراینید میداوم
مااکره براا حل مصالحهآمیز منازعات یار میشیر .مدیریت سیاسی رر این مییدان ،وظیفیهرار
سازمانرهی رقابت براا امتناب از بیثباتی و نابوامانی است .از این منظر ،سیاسیت بیه تعبییر
رورژه ،ژانیسی است که یك روا آن منازعه ،رقابت ،ستیز ،کشیهکش و تضیار و روا ریگیر آن
مصالحه ،ههکارا ،وفاق ،ثبات و ههگرایی است؛ بنابراین ،عرصه سیاست عرصیه مییدان رقابیت
افرار ،گروهها براا یافتن سوم بیشترا از منابع کهیاب یعنی قدرت است و هنیر سیاسیتهداران
باید آن باشد که با نوارینهکررن رقابت ،گیروههیا و طیر هیاا رقییب را وارارنید کیه از اصییل
میضیعه ،مبانی و پایههاا رژیم سیاسی یا بینالهللی فراتر نروند و قاعیدههیاا بیازا را رعاییت
کنند (کریهیمله.)294 :1380 ،
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رقابت سیاسی ،ارزشی متعلق بیه روران میدرن و انویان معاصیر اسیت و اگرچیه ریشیه رر
تجربههاا تاریخی بشر رارر ،ولی شکل نیین آن با تجربیههیاا گاشیته بوییار متفیاوت اسیت.
عیامل چندا رر تکیین چوره نیین رقابت سیاسی رخالت راشتهاند .آثار سیء ناشیی از ظوییر و
حاکهیت رژیمهاا خیرکامه ،اقتدارگرا و تهامیتخیاه ،ارتقیاا سیطح آگیاهی عهییمی متعاقیب
تیرهااشدن آمیزش ،ظویر و گوترش فناورا و شبکههاا مدرن اط عاتی و ارتباطی ،پییدایش
گروههاا واس  ،پیچیدهترشدن حیات امتهاعی و عیامل ریگر ،انوان را به این نتیجه رساند که
مدیریت امیر امتهاعی از عوده فرر و گروه خارج است .لاا انوان الزام منطقی یافیت تیا عرصیه
حکهرانی را براا حضیر کلیه صاحبنظران باز گاارر تا از راه عرضه آرا و برخیرر افکار و نقد آنوا
رر مریان یك رقابت سالم ،رر نوایت سیاسیت صیحیح اتخیاذ نشییر؛ بنیابراین رقابیت سیاسیی
بهم ابه رفتارا طبیعی و حتی مفید ،ومه مهیزه ساخت سیاسی غیرمتهرکز و رمیکراتیك است
و بروز رقابت ،ذاتی سیاست و امرا طبیعی و حتی ضرورا است و میامع فاقد رقابیت سیاسیی،
از ایوتایی رر رنج و از پییایی بیبورهاند .از این نگاه ،رقابت سیاسی میتیانید پدییدهاا مفیید و
سازنده بهشهار آید ،مشروط به اینکه تهام ت شهاا سیاسی معطیی بیه ملییگیرا از تبیدیل
رقابت سیاسی به کشهکش و منازعه شیر .البته رر مریان مدرنیته این پدیده رستخیش تحییل
و رگرگینی شد ،بهطیراکیه شیاهد گیار از پیکارهیاا خشین و گرییز از مرکیز بیه پیکارهیاا
موالهتآمیز و مبتنی بر گفتگی ،گار از تحرك سیاسی مهعی و تیرهاا به پیکارهاا نوارینیه و
قانینهند ،گار از پیکارهاا برونسیوتهی به رقابتهاا ررونسیوتهی ،گار از پیکارهاا هییتی
بییه رقابییتهییاا امتهییاعی و اقتصییارا و ههچنییین سییاماندهی رقابییت سیاسییی بییراا تحقییق
شایوتهساالرا رر حکیمت میباشیم (اییبی .)126 :1380،رقابت سیاسی میتیاند رر سیطیح و
عرصههاا مختلفی شکل بگیرر .رر عصر ما ،یعنی عصرا که واحدها و بازیگران اصلی سیاسیت
را رولت ملتهیا تشیکیل مییرهنید ،رقابیت سیاسیی مییتیانید بیین ایین واحیدهاا سیاسیی
(رولتملتها) و هم رر ررون هر یك از آنوا مرییان پییدا کنید .البتیه بحیث میا بیه ررون ایین
واحدهاا سیاسی مربیط است .رر این سطح رستکم چوار عرصه اصیلی رقابیت را مییتییان از
یکدیگر تفکیك کرر :نخوت رقابت میان رولت (هیئت حاکهه) با گروههیاا سیاسیی رقییب ییا
مخالف که رر بیرون از هیئت حاکهه قرار رارند .روم ،رقابت مییان منیاحهیاا مختلیف هیئیت
حاکهه و گاه بین نوارها و سازمانهاا گینیاگین رولتیی .سییم ،رقابیت مییان خییر گیروههیاا
سیاسی مخالف .چوارم ،رقابت رر ررون هر یك از گروههاا مخالف .البته گروهها و افیرارا کیه
به رویارویی سیاسی با یکدیگر مشغیلند ،به شییههاا گیناگینی این کار را رنبال میکننید .آنویا
مهکن است این رقابتها را از مجارا رسیهی ییا غیررسیهی پیگییرا کننید .مهکین اسیت بیه
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شییههاا موالهتآمیز متیسل شیند ییا شیییههیا و ابزارهیاا خشیینتآمییز را بیهکیار گیرنید.
ههچنین مهکن است نوارینه یا غیرنوارینه باشد (رالورا.)26 :1378 ،
مالحظات نظری .از لحاظ نظرا چه زمینه و بویترا بیراا شیکلگییرا رقابیت سیاسیی
تیمیهبررار است؟ رر کدامیك از مکاتب نظرا ییا نظرییات میمییر ،رقابیت سیاسیی مایگیاهی
میمه رارر؟ رر چه ساختار سیاسی و رر پرتی کدام رستگاه نظرا رقابیت سیاسیی از مایگیاهی
حیاتی برخیررار است .رر ابتدا الزم است به این نکته اشاره شیر که از لحاظ نظرا سیه الگییا
رقابت سیاسی ومیر رارر .الگیا نخوت ،با خصیصیت مبارزه بر ضد رژییم سیاسیی و خصیایل
اپیزیویین برانداز و غیرقانینی مطابقت کامل رارر .الگیا روم ،رقابیت بیراا نظیام سیاسیی نیام
رارر .رر این الگی ،ارزش اساسی و اولیه نظام سیاسیی ،اههییت رارن بیه اقتیدار اسیت و رقابیت
سیاسی بهمنزله ارزش ثانیا مطرح است و زمانی رر کانین تیمیه قیرار مییگییرر کیه خصیلت
اقتدارگرایی رژیم ،آن را اقتضا نهاید .الگیا سیم ،رقابیت رر چیارچیب نظیام سیاسیی نیام رارر.
چند فرض اولیه و مبنایی ،زیرساختهاا الگیا سیم را تشکیل میرهند :نخویت اینکیه نظیام
سیاسی منظیر نظر رر این الگی مشروع و مقبیل است و با خیاست مررم روا کیار آمیده اسیت.
روم اینکه محتیاا قانین اساسی این نظام سیاسی ،انعکیاس خیاسیت قلبیی مررمیی اسیت کیه
برپایی آن رژیم را میمب شدهاند .سیم اینکه پایههاا این رژیم به نظر مررم عق ییی و منطقیی
است ،بهطیر صحیح رر ماا خیر قرار رارر و تغییر آنوا نامطلیب قلهدار میشیر .چوارم اینکیه
اراره امیر کشیر رر این رژیم به اتکاا آراا عهیمی است که این خیر بیانگر تأثیر واقعی رقابیت
سیاسی بر سیاستسازا ،سیاستگاارا و امراا سیاستها رر این رژییم اسیت .پینجم اینکیه
لزوم بقاا یك چنین نظام سیاسی مطلیبی رر ذهن ههه نیروهاا مامعه سیاسی مولم اسیت و
هیچگینه بنبوتی رر راه بقاا نظام سیاسی ومیر ندارر و خیر قانین اساسی راههاا ابقاا نظام
را به نحی کلی ترسیم کرره است .ششم اینکه حدور رقابت و مشارکت سیاسی مشیخصشیده و
بر آن تیافق کلی ومیر رارر( .خیامهسروا .)66-74 :1382،بنیابیراین الگییا سییم ،میانیه رو
الگیا ریگر قرار میگیرر و رر آن بیراا رقابیت سیاسیی حیدومرزا ومییر رارر کیه بیازیگران
سیاسی امکان تجاوز به آن را ندارند و این حدور ههان چارچیبی را تشکیل میرهد کیه رقابیت
رر ررون آن انجام میگیرر و به نظر میرسد که این الگی با تیمه به اهدا تحقیق حاضر ،بیراا
مهویرا اس می ایران مناسب است .رر ارامه بهطیر مختصر به برخی نظریات مرتب با رقابیت
سیاسی اشاره میکنیم.
بنابر نظر پارتی ،هنگامیکه طبقات یا «کاستها» بهصییرت بویته و انعطیا ناپیایر باشیند،
افرار شایوته و موتعد طبقات پایین ،امکان رسترسی بیه مقامیات بیاالا مامعیه و میدیریت را
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نخیاهند راشت ،پس علیه نظم امتهاعی به پا میخیزند تا آن را سرنگین سازند و براا رسییدن
به این هد بر تیرهها تکیه میزنند .ررصیرتیکه طبقات رهبراکننده بازتر عهل کننید ،افیرار
پایینتر میتیانند رر آن نفیذ کرره و به مقامیات بیاال ارتقیا یابنید کیه ایین حالیت ،تینشهیاا
امتهاعی را کاهش میرهد و زمینه رقابت سیاسیی فیراهم مییشییر (میارش و اسیتیکر:1378،
 .)360ههچنین رستیرالعهل هانتینگتین آن است که پیش از گوترش رامنیه رقابیت سیاسیی
باید یك نظام روحزبی یا چندحزبی یا یك حزب مویل ایجارشیده و اسیتحکام یابید و رقابیت
سیاسی رر چارچیب آن به مریان افتد .بهعبارتریگر تنوا ماشین حزبی ،رر میامع رر حال گار
پاسخگیا حفظ رقابت سیاسی است و رر غیر این صیرت باید منتظر رویدارهاا خشیینتبیار و
بی ثبات کننده بیر (هانتینگتین .)387 :1375 ،از طرفی وبر معتقد است که مامعیه هرچیه بیه
سهت کنش هیاا امتهیاعی و سیاسیی معطیی بیه هید (عق نیی) بیرور و از طرفیی هرچیه
مشروعیت مامعه به سهت مشروعیت قانینی تهایل پیدا کند ،زمینههاا رقابیت سیاسیی مییرر
نظر بیشتر فراهم میشیر( .وبر .)44-45 :1374،لیسین پاا ،فرایند نیسازا و رگرگینی سیاسی
را موتلزم گاار از پنج مرحله متفاوت بحرانهاا هییت ،مشیروعیت ،نفییذ ،مشیارکت و تیزییع
میراند .به اعتقار او ،گار از هر یك از این مراحل ،تضارها و رقابتهاا خاصیی بیه ههیراه رارر.
مراحل اولیه و بهویژه بحرانهاا هییت و مشروعیت ،معهیالً با کاربرر امبیار بیشیترا از سییا
رولت ههراه است؛ زیرا رر این رو مرحله هیئت حاکهه مرکزا ،بیراا ایجیار «ملیت» و تیدارك
«مشروعیت» ناچار از کاربرر زور علیه مراکز محلی قدرت و ههچنین علییه نیروهیاا رقییب رر
سطح مرکز است .مرحله چوارم نیز از آنجاکیه بیا بیاور نیروهیاا متنییع و متعیارض بیه عرصیه
سیاست و کشهکشهاا سیاسی مترار است ،معهیالً گوتره وسیعی از ررگیراها و منازعیات
سیاسی را رر پی رارر که خالی از خشیینت نیویت ،امیا رر مرحلیه پینجم بیهتیدریج از شیدت
کشهکشها و کاربرر امبار و خشینت براا حل کشهکشهاا میمیر کاسته میشیر و ماا آن
را رقابت سیاسی و سازوکارهاا مدیریتی و نوار میگییرر( .پیاا )460 :1380،رر حییزه منیابع
بیمی میتیان اظوار کرر که پییند میان رین و سیاست از اساسیترین و با اههییتتیرین مبیانی
رقابت سیاسی مطلیب از نظر حضرت امام و آیتاهلل خامنهاا است ،بهگینهاا که تفکیك مییان
رین و سیاست امکانپایر نخیاهد بیر و این موم مز با استخراج کامل سیاست از منابع و متیین
رینی به رست نهیآید .رر این ریدگاه رر رقابت سیاسی ،قدرت نقش ابزارا راشته و صرفاً براا
امراا اهدا و راهبررهاا الوی است (امام خهینیی 1376 ،و  .)www.Khamenei.irررحیالیکیه
رر بینش سکیالر و رایج (بعد از رنوانس) ،قدرت از مطلیبیت ذاتیی برخییررار بییره و رر عیین
ابییییزاربیییییرن ،هیییید نیییییز بییییه شییییهار میییییرور .ههچنییییین قییییانین اساسییییی
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) ) http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitutionع وه بر اینکه سیازمان حکییمتی مشیخص را
ترتیب میرهد و نوارها و سازمانهاا حکیمتی را تعریف و مایگاه هریك را مشیخص مییکنید،
حاوا یك بیانیه حقیقی است کیه رر آن ،حقییق اساسیی ،حقییق عهییمی ،حقییق طبیعیی و
غیرقابلتفکیك مررم را بیان و حکیمت را میظف به رعایت آنوا میکند .بهایینترتییب حقییق و
آزاراهاا مررم از طریق مقیدکررن حکیمت به قانین اساسی تضهین میشیر؛ بنیابراین قیانین
اساسی بهعنیان اساسی ترین سند و منشیر ملی مهویرا اس می ایران رر اراره مامعیه بییره و
رقابت سیاسی باید معطی به مفاهیم و اصیل آن باشد .بههرتقدیر ،منظیر ما از رقابیت سیاسیی
رر این تحقیق عبارت از هر نیع ت شی است که رر چارچیب نظام عهدا و بیهنویبت بیاروام و
موالهتآمیز ،خیاه نامنظم و خیاه منظم (نوارینه) بین افرار و گروهها بیر سیر بیهرسیتگیرفتن
قدرت سیاسی میباشد که این رویاروییهاا از حد عدم تیافقها و مجارالت معهییلی و مییقتی
میان کارگزاران فراتر رفته و بهصیرت مبوهبنداها و روییاروییهیا پاییدارتر رر چیارچیب نظیام
ظاهر میشیند .رر ارامه براا ارائه مؤلفههاا رقابت سیاسی مطلیب رر مهویرا اس می اییران
بهعنیان نظام سیاسی مررمسیاالر رینیی ،سیعی شیده اسیت بیا اسیتفاره از مباحیث و نظرییات
عنیانشده و با تأکید بر ریدگاههاا بیمی از مهله نظرات حضرت امیام (ره) و حضیرت آییتاهلل
خامنهاا ،قانین اساسی و ههچنین اقتضائات مهویرا اسی می اییران ،بیه اسیتخراج مجهیعیه
مؤلفههایی پرراخته شیر که رقابت سیاسی باید معطی به آنوا بیره و طر هاا رقابت سیاسیی
به آنوا ملتزم باشند که رر این تحقیق مؤلفههاا زیر میرر نظر است)1( :
 -1اخ ق  -2امنیت  -3قانین  -4آزارا  -5ریین  -6تک یر سیاسیی ،مشیارکت سیاسیی و
مررم ساالرا  -7وحدت و وفاق ملی  -8موالهتآمیز  -9رر چارچیب نظام  -10اسیتق ل -11
نظام سیاسی  -12فرهنگ سیاسی  -13احزاب و مامعه مدنی  -14نخبگان سیاسی.
روششناسی .رر این نیشته ابتیدا بیا اسیتفاره از روش کتابخانیهاا ،اسینارا و ههچنیین
مصاحبههاا اکتشافی به بررسی مفویم رقابیت سیاسیی و برخیی نظرییات مربیطیه و ررنواییت
استخراج مؤلفهها و شاخصهاا رقابت سیاسی مطلیب رر ج.ا.ا پرراختیهاییم .رر مرحلیه بعیدا
براا استفاره از نظر نخبگان بر اساس مؤلفههاا ماکیر ،به تدوین پرسشنامه با رو هید اقیدام
کرریم -1:.بررسی اههیت (وضعیت مطلیب) هر کیدام از شیاخصهیاا اسیتخراج شیده رقابیت
سیاسی -2.بررسی عهلکرر (وضعیت میمیر) هر کیدام از شیاخصهیاا اسیتخراج شیده رقابیت
سیاسی .رر نوایت  174گییِه (شاخص) رر قالب چوارره مؤلفه رقابت سیاسی طراحی شد .براا
بررسی اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار صیرا استفاره شده؛ به این شکل که پرسشینامه اولییه
تیس چند نفر از متخصصیان ایین حییزه مییرر بررسیی قیرار گرفیت و پیس از ارزییابی آنویا،
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پرسشنامه نوایی آماره و سپس تیس نخبگان تکهیل شد .گیروه پاسیخگی رر ایین مرحلیه سیه
رسته بیرند -1 :اساتید رانشگاه  -2فعاالن حزبی و سیاسیی  -3کارشناسیان مویائل سیاسیی و
امنیتی .رر مجهیع پرسشنامه تیس حدور  40نفر از نخبگان تکهیل شد .ع وه بیر پرسشینامه
مکتیب ،پرسشنامه الکترونیك نیز تویه و لینك آن به تعدارا از نخبگان ارسال گررید و از آنویا
خیاسته شد ،پرسشنامه را تکهیل کنند؛ بنیابراین تعیدارا از پرسشینامههیا از طرییق مرامعیه
حضیرا و بهصیرت مکتیب و تعدارا بهصیرت الکترونیکی تکهیل گررید .براا سنجش پاییایی
شاخصهاا تحقیق نیز از ضریب آلفاا کرونباخ استفاره شد.
نگاره شماره (-)1نتایج آلفای کرونباخ مؤلفههای رقابت سیاسی در ج.ا.ا
نام شاخص

اخ ق
امنیت
قانین
آزارا
رین
تک ییر سیاسییی ،مشییارکت سیاسییی و
مررمساالرا
رولت ،زمینههاا ساختارا
نخبگان (رر احزاب و رولت)
وحدت
موالهتآمیز
چارچیب نظام
فرهنگ سیاسی
استق ل
نظام حزبی رقابتی

آلفای شاخص اهمیت
(وضعیت مطلوب)

آلفای شاخص عملکرد
(وضعیت موجود)

0.90

0.91

0.83
0.77
0.79
0.86
0.92
0.83
0.89
0.88

0.97
0.94
0.92
0.94
0.82
0.97
0.91
0.87

0.85
0.85
0.67
0.84
0.90

0.94
0.86
0.84
0.97
0.88

ههانطیر که رر نگاره نیز مشاهده میشیر ،آلفاا ههه مؤلفهها قابل قبیل است و مییتییان
گفت ابزار تحقیق از پایایی الزم برخیررار است .براا تحلیل رارهها نیز از مدل تحلیل «اههیت/
عهلکرر» ( 3)IPAاستفاره شد (که نتایج آن رر قوهت بعد با عنیان یافتههاا تحقیق مییآیید).
مدل تحلیل اههیت /عهلکرر ( )IPAاز قابلیتهاا مناسبی رر راستاا تطبیق وضعیت میمییر و
مطلیب برخیررار است .این مدل ،تیس مارتی و میهز ارائه شده است .اههییت فزاینیده میدل
 IPAرر آسیبشناسی و مشخصکررن نقاط قییت و ضیعف سیویتم و کیارایی آن رر شیناخت
اولییتها و اتخاذ راهبررهاا بوبیر ،میمب شده کیه میدل میاکیر رر زمینیههیاا پژوهشیی و
عهلیاتی مختلف ،از مهله س مت ،زمینههاا مالی ،رستگاه هاا اط عاتی و خدماتی و آمیزشیی
بهکار گرفته شیر(.)2
3. Importance-Performance Analysis
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یافتههای تحقیق .رر ایین قویهت بیه بررسیی و تحلییل مؤلفیههیاا رقابیت سیاسیی رر
مهویرا اس می ایران -با تیمه به وضعیت شاخصهاا مربیطه -میپررازیم:
اخالق :اگرچه میانگین اههیت مؤلفه اخ ق (وضعیت مطلیب) بر روا طیف  1تا  5برابر بیا
 4.2است ،اما میانگین وضعیت میمیر رقابتهاا سیاسی کشیر از نظر مؤلفه اخ ق طبیق نظیر
نخبگان برابر با  2.3است که حاکی از شکا بین وضعیت میمیر و مطلیب رر این مؤلفه اسیت.
ررمجهیع میتیان گفت شاخصهاا پرهیز از افتیرا ،ههیاهنگی بیین گفتیار و عهلکیرر تیسی
حاکهیت و بازیگران سیاسی ،موئیلیتپایرا و پاسخگیبییرن رر مقابیل عهلکررهیا ،اذعیان بیه
اشتباهات و عارخیاهی و پایرفتن حر حق رقیب ،اگرچه از ریدگاه نخبگان اههیت زییارا رر
راستاا وقیع یك رقابت سیاسی سالم رارر ،اما وضعیت میمیر رر این شاخصها مطلیب نبییره
و بهعنیان نقیصه و نقاط آسیبپایر محویب میشیر.
امنیت :میانگین اههیت مؤلفه امنیت (وضعیت مطلیب) بر روا طیف  1تیا  5برابیر بیا 4.3
است ،اما میانگین وضعیت میمیر رقابتهاا سیاسی کشییر از نظیر مؤلفیه امنییت طبیق نظیر
نخبگان برابر با  2.7است که حاکی از شکا بین وضعیت میمیر و مطلیب رر این مؤلفه اسیت.
ررمجهیع میتیان گفت شاخصهیاا پایبنیدا بیه ههبویتگی ملیی و پرهییز از رامینزرن بیه
اخت فات ،عدم رخالت نیروهاا نظامی و اط عاتی رر ههه امییر و لیزوم پاسیخگییی بیه آنویا و
مقدمراشتن نظم عهیمی بر مطالبات فررا و گروهی ،اگرچه از ریدگاه نخبگان اههییت زییارا
رر راستاا وقیع یك رقابت سیاسی سالم رارر ،اما وضعیت میمیر رر ایین شیاخصهیا مطلییب
نبیره و بهعنیان نقیصه و نقاط آسیبپایر محویب میشیر.
قانون :میانگین اههیت مؤلفه قانین (وضعیت مطلیب) بیر روا طییف  1تیا  5برابیر بیا 4.4
است ،اما میانگین وضعیت میمیر رقابتهاا سیاسیی کشییر از نظیر مؤلفیه قیانین طبیق نظیر
نخبگان برابر با  2.4است که حاکی از شکا بین وضعیت میمیر و مطلیب رر این مؤلفه اسیت.
ررمجهیع میتیان گفت شاخصهاا برابرا ههه احزاب ،گروهها و اشیخاص رر پیشیگاه قیانین،
عدم تعرض حاکهان ،مررم و مناحهاا سیاسی از محدوره اختیارات مشخصشیده رر قییانین و
فصلالخطاببیرن قانین رر مریان رقابتهاا سیاسی ،اگرچه از ریدگاه نخبگان اههییت زییارا
رر راستاا وقیع یك رقابت سیاسی سالم رارر ،اما وضعیت میمیر رر ایین شیاخصهیا مطلییب
نبیره و بهعنیان نقیصه و نقاط آسیبپایر محویب میشیر.
آزادی :اگرچه میانگین اههیت مؤلفه آزارا (وضعیت مطلیب) بر روا طیف  1تا  5برابر بیا
 4.3است ،اما میانگین وضعیت میمیر رقابتهاا سیاسی کشیر از نظر مؤلفه امنیت طبیق نظیر
نخبگان برابر با  2.7است که حاکی از شکا بین وضعیت میمیر و مطلیب رر این مؤلفه اسیت.
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ررمجهیع میتیان گفت شاخصهاا تضهین حقیق معترضان و مخالفان ،عدم تفتییش عقایید و
چارچیب حقیقی تعیینشده براا تعیین محدوره آزارا و عیدم تفوییر شخصیی آن ،اگرچیه از
ریدگاه نخبگان اههیت زیارا رر راستاا وقیع یك رقابت سیاسیی مطلییب رارر ،امیا وضیعیت
میمیر رر این شاخصها مطلیب نبیره و بهعنیان نقیصه و نقاط آسیبپایر محویب میشیر.
دین :میانگین اههیت مؤلفه رین (وضعیت مطلیب) بر روا طیف  1تا  5برابر با  4.1اسیت،
اما میانگین وضعیت میمیر رقابتهاا سیاسی کشیر از نظر مؤلفه امنییت طبیق نظیر نخبگیان
برابر با  2.4است که حیاکی از شیکا بیین وضیعیت میمییر و مطلییب رر ایین مؤلفیه اسیت.
ررمجهیع میتیان گفت شاخصهاا عدم استفاره از رین رر راستاا منافع شخصیی ،منیاحی و
ابزارا براا حا رقیب ،کوب رضیاا خداونید بیه عنییان هید تهیام عهلکررهیا و شیعارها و
گوترش اصل امر به معرو و نوی از منکر رر صحنه سیاست ،اگرچه از ریدگاه نخبگان اههییت
زیارا رر راستاا وقیع یك رقابت سیاسی مطلیب رارر ،اما وضعیت میمیر رر ایین شیاخصهیا
مطلیب نبیره و بهعنیان نقیصه و نقاط آسیبپایر محویب می شیر.
تکثر ،مشارکت سیاسیی و میردمسیارری :مییانگین اههییت مؤلفیه تک یر سیاسیی و
مررمساالرا (وضعیت مطلیب) بر روا طیف  1تا  5برابر بیا  4.2اسیت ،امیا مییانگین وضیعیت
میمیر رقابتهاا سیاسی کشیر از نظر مؤلفه ماکیر ،طبق نظر نخبگان ،برابر با  2.5اسیت کیه
حاکی از شکا بین وضعیت میمیر و مطلیب رر این شاخص است .ررمجهیع مییتییان گفیت
شاخصهاا عدم انحصارگرایی رر تصدا مناصیب ،عیدمحهاییت نامشیروع فعیاالن اقتصیارا از
گروهها و مریانهاا خاص ،پرهیز از تهوك به رین رر موت تیمیه انحصارگرایی ،عدم انحصار
رسانه مهعی ملی به گروهی خاص ،قیت مامعه مدنی براا تضهین س مت نظام ،عدم تحهییل
ریدگاههاا غیرفراگیر به مامعه و قابل محاسبه و نظارتبیرن عهلکیرر نظیام ،اگرچیه از رییدگاه
نخبگان اههیت زیارا رر راستاا وقیع یك رقابت سیاسی مطلیب رارر ،اما وضعیت میمییر رر
این شاخصها مطلیب نبیره و بهعنیان نقیصه و نقاط آسیبپایر محویب میشیر.
وحدت :میانگین اههیت مؤلفه وحدت بر روا طیف  1تا  5برابر با  4.3است ،امیا مییانگین
وضعیت میمیر رقابتهاا سیاسی کشیر از نظر مؤلفه ماکیر طبق نظیر نخبگیان برابیر بیا 2.5
است که حاکی از شکا بین وضعیت میمیر و مطلیب رر این مؤلفه است .ررمجهیع مییتییان
گفت شاخصهاا عق نیت سیاسی ،وحدت مبتنی بر وفاق و مصالحه به ماا وحدت مبتنیی بیر
فشار ،تودید یا مصلحت و تیافق بین نخبگان بر سیر قیاعید رقابیت سیاسیی ،اگرچیه از رییدگاه
نخبگان اههیت زیارا رر راستاا وقیع یك رقابت سیاسی ،مطلیب رارر ،اما وضعیت میمیر رر
این شاخصها مطلیب نبیره و بهعنیان نقیصه و نقاط آسیبپایر محویب میشیر.
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مسالمتآمیز :میانگین اههیت مؤلفه موالهتآمیز (وضعیت مطلیب) بر روا طیف  1تیا 5
برابر با  4.2است ،اما میانگین وضعیت میمیر رقابتهاا سیاسی کشییر از نظیر مؤلفیه میاکیر
طبق نظر نخبگان برابر با  2.4است که حاکی از شکا بین وضعیت میمییر و مطلییب رر ایین
مؤلفه است .ررمجهیع میتیان گفت شیاخصهیاا نوارینیهشیدن فرهنیگ نقید ،پاسیخگییی و
گوترش احزاب و نوارهاا مدنی موت ایجار حلقه واس بین مررم و رولت ،اگرچیه از رییدگاه
نخبگان اههیت زیارا رر راستاا وقیع یك رقابت سیاسی مطلیب رارر ،اما وضعیت میمییر رر
این شاخصها مطلیب نبیره و بهعنیان نقیصه و نقاط آسیبپایر محویب میشیر.
چارچوب نظام :میانگین اههیت مؤلفه چارچیب نظام (وضعیت مطلیب) بر روا طیف  1تا
 5برابر با  4.4است ،اما میانگین وضعیت میمیر رقابتهاا سیاسی کشیر از نظر مؤلفیه میاکیر
طبق نظر نخبگان برابر با  3.1است که حاکی از شکا بین وضعیت میمییر و مطلییب رر ایین
مؤلفه است .ررمجهیع میتیان گفت شاخصهاا پرهیز از اقداماتی که وفیاق ملیی را مخیدوش
میکند ،ملیگیرا از گوترش خطیط قرمز و اعهال چارچیبهیاا سیلیقهاا و منفعیتطلبانیه
براا رقابت سیاسی ،پرهیز از ومهالهصالحه قراررارن مصالح ملی رر رقابتهاا سیاسی ،پرهییز
از تضعیف و مناقشه رر اصل والیت فقیه و هزینهکررن از والیت رر موت منافع حزبیی و پرهییز
از خدشه وارر شدن به اصل مهویریت نظام رر رقابتهاا سیاسی ،اگرچیه از رییدگاه نخبگیان
اههیت زیارا رر راستاا وقیع یك رقابت سیاسی مطلییب رارر ،امیا وضیعیت میمییر رر ایین
شاخصها مطلیب نبیره و بهعنیان نقیصه و نقاط آسیبپایر محویب میشیر.
استقالل :میانگین اههیت مؤلفه استق ل (وضعیت مطلیب) بر روا طیف  1تیا  5برابیر بیا
 4.2است ،اما میانگین وضعیت میمیر رقابتهاا سیاسی کشیر از نظر مؤلفه ماکیر طبیق نظیر
نخبگان برابر با  3.6است که حاکی از شکا بین وضعیت میمیر و مطلیب رر این مؤلفه اسیت
که البته این شکا نوبت به سایر مؤلفه ها کهتر است .ررمجهیع میتییان گفیت هییچ کیدام از
شاخصها رر ربع قوهت مربیط به فاقد مطلیبیت قیرار نگرفتیهانید و مییتییان گفیت وضیعیت
رقابتهاا سیاسی کشیر از نظر مؤلفه اسیتق ل رر وضیعیت تقریبیاً مناسیبی نویبت بیه سیایر
مؤلفهها قرار رارر.
نظام سیاسی :میانگین اههیت مؤلفه رولت ،نظام سیاسی (وضعیت مطلیب) بر روا طییف
 1تا  5برابر با  4.2است ،اما میانگین وضعیت میمیر رقابتهاا سیاسیی کشییر از نظیر مؤلفیه
ماکیر طبق نظر نخبگان برابر با  2.6است که حاکی از شکا بین وضعیت میمیر و مطلیب رر
این مؤلفه است .ررمجهیع میتیان گفت شاخصهاا استفاره از ههه ظرفیتهاا قانین اساسی
رر راستاا گوترش رقابت سیاسی ،عدم حهایت حاکهیت از مناحی خاص ،تحهل و هضم نتایج
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ناشی از رقابتهاا سیاسی تیس حاکهیت و عدم استفاره از سانویر تیس حاکهیت ،اگرچه از
ریدگاه نخبگان اههیت زیارا رر راستاا وقیع یك رقابت سیاسیی مطلییب رارر ،امیا وضیعیت
میمیر رر این شاخصها مطلیب نبیره و بهعنیان نقیصه و نقاط آسیبپایر محویب میشیر.
فرهنگ سیاسی :میانگین اههیت مؤلفه فرهنگ سیاسی (وضعیت مطلیب) بر روا طییف
 1تا  5برابر با  4.3است ،اما میانگین وضعیت میمیر رقابتهاا سیاسیی کشییر از نظیر مؤلفیه
ماکیر طبق نظر نخبگان برابر با  2.6است که حاکی از شکا بین وضعیت میمیر و مطلیب رر
این مؤلفه است .ررمجهیع میتیان گفت شاخصهاا رعایت عق نیت سیاسی رر رفتار حاکهیت
و بازیگران سیاسی ،پرهیز از تعصب و لجامت ،تقدم منافع مامعیه بیر منیافع فیررا ،گروهیی و
قبیلهاا تیس حکیمت و گروههاا سیاسی و غلبه فرهنگ سیاسیی مشیارکتی بیر انییاع ریگیر
فرهنگهاا سیاسی رر مامعه ،اگرچه از ریدگاه نخبگان اههیت زیارا رر راسیتاا وقییع ییك
رقابت سیاسی مطلیب رارر ،اما وضعیت میمیر رر این شیاخصهیا مطلییب نبییره و بیه عنییان
نقیصه و نقاط آسیبپایر محویب میشیر.
نظام حزبی و جامعه مدنی :میانگین اههیت مؤلفه نظام حزبی رقابتی (وضیعیت مطلییب)
بر روا طیف  1تا  5برابر با  4.1است ،اما میانگین وضعیت میمیر رقابیتهیاا سیاسیی کشییر
ازنظر مؤلفه ماکیر طبق نظر نخبگان برابر با  2.5است که حاکی از شکا بین وضعیت میمییر
و مطلیب رر این مؤلفه است .ررمجهیع میتیان گفیت شیاخصهیاا اسیتق ل ریا و پرهییز از
تأثیرپایرا از فضاهاا کاذب ،مقدمراشتن نظم عهیمی بر منافع شخصی و حزبیی ،عیدم طیرح
مطالبات غیرمنطقی خارج از تیان ملی ،برابرا ههه احزاب ،گروهها و اشخاص رر پیشگاه قانین،
پرهیز از تضعیف نوارهاا قانینی نظام رر مریان رقابتهاا سیاسی ،پرهیز از رفتارهاا افراطیی
و ساختارشکنانه خارج از قانین ،عدم استفاره از رین رر راستاا منافع شخصی و حزبی و ابزارا
براا حا رقیب ،التزام عهلی احزاب ،گروهها و بازیگران سیاسی به رستیرات اسی می ،اگرچیه
از ریدگاه نخبگان اههیت زیارا رر راستاا وقیع یك رقابت سیاسی مطلیب رارر ،امیا وضیعیت
میمیر رر این شاخصها مطلیب نبیره و بهعنیان نقیصه و نقاط آسیبپایر محویب میشیر.
نخبگان سیاسی :میانگین اههیت شاخص نخبگیان سیاسیی رر احیزاب و رولیت بیر روا
طیف  1تا  5برابر با  3.9است ،اما میانگین وضعیت میمیر رقابیتهیاا سیاسیی کشییر از نظیر
شاخص ماکیر طبق نظر نخبگان برابر با  2.5است که حاکی از شکا بیین وضیعیت میمییر و
مطلیب رر این شاخص است .ررمجهیع میتیان گفت شاخصهاا حفظ ارتباط نخبگان حزب با
بدنه امتهاعی خیر ،پرهیز از نگریوتن به رقیب سیاسی به چشیم رشیهن و تقیییت و پیرورش
ظرفیت ائت

براا پرهیز از واگرایی ،اگرچه از ریدگاه نخبگان اههیت زیارا رر راستاا وقییع
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یك رقابت سیاسی مطلیب رارر ،اما وضعیت میمیر رر این شاخصها مطلیب نبیره و بیهعنییان
نقیصه و نقاط آسیبپایر محویب میشیر.

فرجام
رر پاسخ به پرسشهاا تحقیق باید اظوار کرر که مؤلفهها و شاخصهاا رقابت سیاسی مطلیب
رر مهویرا اس می ایران شامل -1 :اخ ق  -2امنیت  -3قیانین  -4آزارا  -5ریین  -6تک یر
سیاسی ،مشارکت سیاسی و میررمسیاالرا  -7وحیدت و وفیاق ملیی  -8مویالهتآمییز  -9رر
چارچیب نظام  -10استق ل  -11نظام سیاسیی  -12فرهنیگ سیاسیی  -13احیزاب و مامعیه
مدنی  -14نخبگان سیاسی است و میتیان نتیجه گرفت که هرچند میانگین اههییت مؤلفیههیا
(وضعیت مطلیب) برابر با  4.2از  5است ،اما میانگین وضیعیت میمییر برابیر بیا  2.5از  5اسیت
(نگاره شهاره  )1و میتیان گفت از نقطه متیس طیف ،پایینتر اسیت و حیاکی از شیکا بیین
وضعیت میمیر و مطلیب رر عرصه رقابتهاا سیاسی کشیر است .ررمجهیع بر اساس مدول و
نهیرار زیر میتیان گفت مؤلفه هاا قانینمدارا ،اخ ق مدارا ،وحدت و رین میدارا ،اگرچیه از
ریدگاه نخبگان اههیت زیارا رر راستاا وقیع یك رقابت سیاسیی مطلییب رارر ،امیا وضیعیت
میمیر رر این مؤلفهها مطلیب نیوت و آسیبپایر اسیت؛ بنیابراین حاکهییت و ههیه بیازیگران
سیاسی باید رر راستاا رفع نقیصهها ،آسیبها و ارتقاا این مؤلفهها ت ش کنند.
نگاره شماره ( -)2ترسیم وضعیت مطلوب و موجود مؤلفههای رقابت سیاسی در ج.ا.ا
وضعیت موجود
وضعیت مطلوب
نام مؤلفه
()1-5
()1-5
اخ ق
امنیت
قانین
آزارا
رین
تک ر سیاسی ،مشارکت سیاسی و مررمساالرا
نظام سیاسی
نخبگان (رر احزاب و رولت)
وحدت
موالهتآمیز
چارچیب نظام
فرهنگ سیاسی
استق ل
نظام حزبی رقابتی
میانگین

4.2
4.3
4.4
4.3
4.1
4.2
4.2
3.9
4.3
4.2
4.4
4.3
4.2
4.1
4.2

2.3
2.7
2.4
2.7
2.4
2.5
2.6
2.5
2.5
2.4
3.1
2.6
3.6
2.5
2.5

وضعیت رقابت سیاسی رر مهویرا اس می ایران با تیمه مؤلفههاا مییرر بررسیی رر ایین
مقاله و با استفاره از مدل تحلیل «اههیت /عهلکرر» ،رر نهیرار زیر مشاهده میشیر.
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شکل ( -)1ماتریس اهمیت /عملکرد مؤلفههای رقابت سیاسی در ج.ا.ا

پینوشتها:
با تیمه به مختصربیرن این نیشته ،از ذکر مداگانه شاخصها (گییهها) خییررارا مییکنییم .ههچنیین
براا هر مؤلفه ،چند منبع بهصیرت نهینه ذکر شده است:
-1اخ ق( :صحیفه امام ،ج ( )168 :12بیانات رر امتهاع عظییم میررم ییزر ( )1386/10/12اصییل
قانین اساسی ج .ا .ا)154-3-2 :
-2امنیت( :صحیفه امام ،ج ( ) 518 :5بیانات رر خطبههاا نهاز مهعه توران ( )1379/01/26اصیل
قانین اساسی)121-37-36-3 -2 :
-3قانین( :صحیفه امام ،ج ( )415-414-413 :14بیانات رر حرم مطور رضیا ( )1392/01/1اصیل
قانین اساسی)20-19-3 :
-4آزارا( :صحیفه امام ،ج ( )328-324-299 :12بیانات آیتاهلل خامنهاا ( )87/2/14اصیل قیانین
اساسی)175-86-43-27-26-24-23-15-12-9-3-2 :
-5رین( :صحیفه امام ،ج ( )368-366-365 :13بیانات آیتاهلل خامنیهاا ( )80/2/28اصییل قیانین
اساسی)105-72-24-12-4 :
-6تک ر سیاسی ،مشارکت سیاسی و مررمساالرا( :صحیفه امیام ،ملید  173 :8و ( )247بیانیات رر
ریدار مررم قم رر سالروز قیام  19راماه ( )1386/10/19اصیل قانین اساسی- 62-59-58-8-7-6-3 :
)71-102-89-76-122-137-133-117-114-107-89
 -7وحدت و وفاق ملی( :صحیفه امام ،ج  ،187 :7ج  ،209 :9ج ( )137 :12بیانات آیتاهلل خامنهاا
()80/2/28اصیل قانین اساسی)100-26-11-9-3 :

 200رقابت سیاسی رر مهویرا اس می ایران وضعیت مطلیب -وضعیت میمیر
 -8موالهتآمیز( :صیحیفه امیام ،ج  ،289 :9ج ( )533-531 :5بیانیات رر رییدار کیارگزاران نظیام
( )1382/05/15اصیل قانین اساسی)27-26-14-7-6 :
 -9رر چارچیب نظام( :صیحیفه امیام ،ج  ،324 :7ج ( )148 :11بیانیات رر رییدار اعضیاا مجلیس
خبرگان رهبرا ( )1388/12/06اصیل قانین اساسی)105-100-27-26-24-8-3 :
 -10استق ل( :صحیفه امام ،ج  ،217: 15ج  149 :11ج  ،521 :16ج ( )125 :17بیانات رر رییدار
موئیالن وکارگزاران نظام ج .ا .ا ( )1385/3/29اصیل قانین اساسی)152-9-3-2 :
 -11رولت و زمینههاا ساختارا( :صحیفه امام ،ج  ،18ص ( )284بیانات رر ریدار رئیسمهویرا
و اعضا هیئت رولت ( )1387/6/2اصیل قانین اساسیی( )20-19-3 :رالورا ،ههیان( )59 :پیاا:1380،
)460
-12فرهنگ سیاسی مشارکتی( :صحیفه امام ،ج  ،15ص  ،217ج ( )149 :11خطبههاا نهاز مهعه
توران ( ،)1388/06/20اصیل قانین اساسی( )40-3 :وبر)44-45 :1374 ،
-13احزاب و مامعه مدنی( :صحیفه امام ،ج  ،432 :4ج  ،11:147ج ( )449 :5بیانیات رر رییدار بیا
رانشجییان کرمانشاه ( )1390/7/24اصیل قانین اساسی( )100-27-26-3 :هانتینگتین)387 :1380،
 -14نخبگان سیاسی( :صحیفه امام ،ج  ،464 :8ج ( )481 :13بیانات آییتاهلل خامنیهاا )80/2/11
(اصل قانین اساسی( )121 :مارش و استیکر)360 :1378 ،
( -)2مدل  IPAبه لحاظ مفویمی ،مدلی چندشاخصه است )kitcharoen, 2004( .بهمنظیر کیاربرر ایین
مدل ،شاخصهایی که قرار است تحلیل شیند باید مشخص گررند .ررواقع ،اثربخشی مدل  ،IPAبهشیدت
وابوته به شاخصها یا مؤلفه هاا تحلیلی آن است؛ بنابراین رر هر حیطهاا ،اولین گام رر بورهگییرا از
مدل  ،IPAشناسایی مؤلفهها رر آن زمینه است .بدیوی است که استخراج مؤلفه هاا تحلیلیی بیر اسیاس
روششناسی و مفاهیم نظرا یا رویکرر نظرا معین ،میتیاند ضهن تقیییت پشیتیانه نظیرا مؤلفیه هیا،
ررخصیص نحیه شناسایی آنوا ،راهبررهاا الزم را ارائه کند.
رر مدل  ،IPAهر مؤلفه از رو بعد اههیت و عهلکرر ،میرر بررسی و سنجش قرار میگییرر .رر ایین
مدل ،از معیار اههیت براا مشخصکررن اینکه تخصیص منابع رر کجا حیاتیتر است ،استفاره میشیر.
( .)angel, Heffernan & megicks, 2008رارههاا مربیط به میزان اههیت و سطح عهلکرر هر یك از آنوا ،با
استفاره از پرسشنامه مهعآورا میشیر .براا این منظیر رر میرر هر شاخص از افرار ،رو سیؤال مییزان
اههیت شاخص میرر نظر و وضعیت میمیر رر آن شاخص ( )smith & castello, 2009پرسیده میشییر .از
آنجاکه تحلیل مداگانه رارههاا بعد عهلکرر و بعد اههیت ،بهخصیص هنگامیکه هر رو مجهیعه رارهها،
هم زمان میرر مطالعه قرار میگیرند مهکن است معنیرار نباشد ،لاا رارههاا مربیط به سطح اههییت و
عهلکرر شاخصها ،روا شبکهاا روبعدا که رر آن محیر عهیرا نشیانگر بعید اههییت و محییر افقیی
نشانگر بعد عهلکرر است ،نهایش راره میشیند( .شکل زیر)
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شکل ( -)2ماتریس اهمیت /عملکرد (ماتریس )IP

این شبکه روبعدا ،ماتریس اههیت /عهلکرر یا ماتریس  IP1نامیده میشیر .نقش ماتریس  IPکه رر
واقع از چوار قوهت یا چوار ربع تشکیل شده و رر هر ربع ،راهبرر خاصی قیرار رارر ،کهیك بیه فراینید
تصهیمگیرا است ( .)Angel & Heffernan & Megicks, 2008از این ماتریس ،براا شناخت ررمیه اولیییت
شاخصها براا بوبیر ،استفاره میشیر .تشکیل ماتریس  IPمبتنی بر قیاعد معینی است .رر مدل  IPAاز
میانگین رارههاا مربیط به سطح عهلکرر و میانگین رارههیاا مربییط بیه ررمیه اههییت هیر ییك از
شاخصها ،براا تعیین مختصات هر شاخص و نهایش آن رر ماتریس  IPاستفاره میشیر .بهاینترتیب ،با
مفتشدن این رو مجهیعه از مقاریر ،هریك از شاخصها رر یکی از چوار ربع ماتریس  IPقرار میگیرند.
نحیه خیانش ماتریس  IPنیز بدین نحی است که ربع نخوت ربع اشباع (یا ات ) است؛ بدین معنیی کیه
عهلکرر مربیطه بیش ازحد انتظارات است .ربع روم ماتریس مایی است که عهلکرر و اههییت انتظیارات
ذینفع منطبق بر هم بیره و باالتر از میانگین اههیت /عهلکرر کل قیرار رارر .رر ایین ناحییه ،مطلیبییت
بهطیر کامل ملب شده است .ربع سیم رر اصط ح ناحیه بیتفاوتی نامییده مییشییر .بیدین معنیی کیه
شاخص مدنظر براا ذانفع اههیت چندانی نداشته و سیوتم مربیطه هیم رر آن راسیتا تی ش خاصیی
نکرره است .مومترین ربع این ماتریس ،ربع چوارم ( )Q4است .رر این ناحییه ،انتظیارات بیرآورره نشیده
است .این ربع معرو به حیطه ضعف (یا نارضایتی) میباشد .قرارگرفتن رر این ناحیه بدین معنی اسیت
که اههیت انتظارات بیشتر از میانگین اههیت انتظارات کل بیره ،ولی عهلکیرر سیویتم رر ایین حیطیه
پایینتر از میانگین عهلکرر کل بیره است و این موئله نارضایتی و نامطلیببیرن را بهومیر میآورر.
رر مدل  IPAهر یك از شاخصها ،به اقتضاا شرای میمیر میتیاننید ررمیه اههییت متفیاوتی را
اختیار کنند .این ویژگی ،مدل  IPAرا از انعطا پایرا و مزیت باالیی براا ارزیابی شیکا هیا برخییررار
ساخته است .تحلیل چندبعدا ،ارزیابی چنیدشاخصیه ،امکیان تحلییل انفیرارا و گروهیی شیاخصهیا،
انعطا پایرا باال ،تیانهندا رر نشانرارن اولییتها براا اقدامات اص حی ،تیانایی رر نشانرارن نقیاط
قیت و ضعف ،امکان تحلیل ترسیهی ،موترهی به منظیر تخصیص بوینه منابع و بوترسازا رر تیدوین
راهبرر اص حی ،ههگی از خصیصیات مطلیبی هوتند که مدل  IPAرا به ابیزار تحلیلیی اثیربخش ،بیراا

 202رقابت سیاسی رر مهویرا اس می ایران وضعیت مطلیب -وضعیت میمیر
ارزیابی و آسیبشناسی منبههاا مختلف فعالیتهاا سیوتم ،بوره گرفت .رر مدل  IPAبراا نشانرارن
اینکه رر کجا انتظارات به چه میزان برآورره شده است.
با استفاره از ماتریس اههیت -عهلکرر (ماتریس  )IPمیتیان نظرات نخبگیان رر ایین تحقییق را رر
چوار حیزه زیر رستهبندا کرر:
حیطه فاقد مطلوبیت :چنانچه اههیت یك شاخص باال باشد ،ولی وضعیت میمیر ارائهشده ،ضعیف
ارزیابی شیر ،بهمعناا آن است که شکا بین وضعیت میمیر و مطلیب ومیر رارر و وضیعیت مطلییب
محقق نشده است .سیوتم باید بیشترین تهرکز خیر را رر این ناحیه بگاارر تا شکا ماکیر را پر کند.
حیطه بیتفاوتی :چنانچه اههیت شاخص براا فرر کم باشد و وضعیت میمیر ارائه شیده از سییا
سیوتم نیز ،ضعیف ارزیابی شیر؛ به معناا آن است که خدمت ماکیر از نظر نخبگیان اههییت چنیدانی
ندارر و بهاصط ح نخبگان نوبت به آن خدمت «بیتفاوت» هوتند.
حیطه شعف (مطلوبیت بیشتر از اهمیت) :چنانچه عهلکرر سیوتم رر میاررا بیشازحد تیقعات
و انتظارات باشد ،به این معنی است که وضعیت شعف حاصل شده است .شاخصهایی رر این قوهت قرار
میگیرند که میانگین آنوا از میانگین اههیت کل گییهها کهتر است ،اما میانگین عهلکرر آنویا بیشیتر از
میانگین عهلکرر کل گییههاست.
حیطه مطلوبیت :چنانچه اههیت شاخص باال باشد و عهلکرر سیوتم رر ارائه خیدمت میاکیر نییز
خیب ارزیابی شیر ،به معناا آن است که مطلیبیت فراهم شده است.
نکته موم و قابلتیمه رر تحلیل یافتههاا تحقیق حاضر این است که باید رقت راشیت قضیاوت رر
میرر هر شاخص بر اساس مقایوه با گییههاا ههان شاخص صیرت میگیرر و وقتی گفته میشیر ییك
عاملی اههیت کهترا رارر ،به معناا این نیوت که ک ً آن شاخص موم نیوت ،بلکه (بیه رلییل اینکیه
مبناا قضاوت رر میرر هر شاخص مقایوه با میانگین کل آن شاخص است) شاخص مربیطه نویبت بیه
سایر شاخص هاا ههان مؤلفه اههیت کهترا رارر و چه بوا این شاخص ررمجهیع شاخص موهی باشد.
به عنیان م ال ،وقتی گفته میشیر شاخص تیاضع و فروتنی اههیت کهترا رارر ،بیه ایین معناسیت کیه
اگرچه این شاخص میانگین  3.61کوب کرره که اههیت باالتر از متیس نییز رارر ،امیا رر مقایویه بیا
میانگین سایر شاخصهاا مؤلفه اخ ق اههیتش کهتر است و رلیلی بر عدم اههییت شیاخص تیاضیع و
فروتنی نیوت؛ بنابراین قضاوت رر میرر اههییت شیاخص هیا و ههچنیین عهلکیرر سیویتم و بیازیگران
سیاسی رر میرر شاخصها نوبی است و م ك قضاوت برایند نهرات سایر شاخصهاست.

منابع فارسی
احتشامی ،انیشیروان ( ،)1385گذار از بحران جانشینی ،ترمهه زهره پیستین چیی و ابیراهیم متقیی،
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www.Khamene.ir

ارماع به قانین اساسی مهویرا اس می ایران .قابل رسترسی رر:
http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution

اشیرا ،سعید ( ،)1390انتخابات لیلهالقدر نظام اسالمی ،توران :انق ب اس می.
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خیامهسروا ،توران :پژوهشکده مطالعات راهبررا.
تامیك ،محهدرضا و ریگران ( ،)1381رقابتها و چالشهای سیاسی در ایران امروز ،تویران :وزارت
فرهنگ و ارشار اس می.
خهینی ،روحاهلل ( ،)1376وریتفقیه ،چاپ ششم ،توران :میسوه تنظیم و نشر امام خهینی.
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فرهنگ و ارشار اس می.
رارابی ،علی ( ،)1381انتخاب هشتم :تحلیلی بر هشتمین دوره انتخابات ریاستجمهوری ،توران:
سیاست.
رارابی ،علی ( ،)1388رفتار انتخاباتی در ایران :الگوها و نظریهها ،توران :سروش.
رارابی ،علی ( ،)1392جامعهشناسی انتخابات یازدهم ،توران :ههشورا.
رالورا ،ابیالفضل ( ،)1378بررسی ریشههای خشونت و بیثباتی سیاسیی در اییران ،پاییاننامیه
رکترا ،توران :رانشکده حقیق و علیم سیاسی رانشگاه توران.

 204رقابت سیاسی رر مهویرا اس می ایران وضعیت مطلیب -وضعیت میمیر
سییزا ،علیمحهد ( ،)1390اخالق انتخاباتی ،توران :انق ب اس می.
شورامنیا ،امیرموعیر ( ،)1386جهانیشدن و دموکراسی در ایران ،توران :نگاه معاصر.
ضاب پیر ،غ مرضا (« ،)1380ناکارامدا احزاب سیاسی رر ایران معاصیر» ،فصلنامه علیوم سیاسیی،
شهاره .16
ظریفینیا ،حهیدرضا ( ،)1378کالبدشکافی جناحهای سیاسی ایران ،توران :آزارا اندیشه.

عطارزاره ،مجتبی (« ،)1378رگرپایرا سیاسی و منافع ملی :مایگاه رقابت سیاسی ایران» ،فصیلنامه
مطالعات راهبردی ،پژوهشکده مطالعات راهبررا ،روره روم ،شهاره .4
فیرحی ،راوور (« ،)1384رولت :بحران مشروعیت و رقابتهاا سیاسیی» ،فصلنامه فرهنگ اندیشیه،
سال چوارم ،شهاره .13

کریهیمله ،علی ( ،)1380پتانویل هاا منازعه و الزام هاا رقابت سیاسی رر ایران :مجموعیه مقیارت
منتشرشده ،ملد اول ،توران :وزارت فرهنگ و ارشار اس می.
مییارش ،رییییید و مییرا اسییتیکر ( ،)1378روش و نظریییه در علییوم سیاسییی ،ترمهییه امیرمحهیید
حاجییسفی ،توران :پژوهشکده مطالعات راهبررا.
میرمحهیدا ،راوور (« ،)1380رهیافیت نظیرا تحلییل رقابیت سیاسیی و وفیاق امتهیاعی رر اییران»،
فصلنامه مطالعات ملی ،سال سیم ،شهاره .9
میرمحهیدا ،راوور ( ،)1381رقابت سیاسی و مسئله وفاق اجتماعی :مجموعیه مقیارت ،تویران:
وزارت فرهنگ و ارشار اس می.
وبر ،ماکس ( ،)1374اقتصاد و جامعه ،ترمهه عباس منیچورا و ریگران ،توران :میال.
هانتینگتین ،سیامیئل ( ،)1375سامان سیاسی در جوامع دسیتخوش دگرگیونی ،ترمهیه محوین
ث ثی ،توران:

علم.

منابع رتین
Persico, N, Pueblita, J. C., & Silverman, D. (2011), “Factions and political competition”,
Journal of Political Economy, Vol.119, No.2: 242-288.
Roemer, J. E., & Roemer, J. E. (2009), Political competition: Theory and applications,
Harvard University Press.

