
 

 

 

 

بخشی عمق راهبرد تدوین بر اسالمی نظام جمهوری کارآمدی عواملتأثیر  مقاله پژوهشی:

 العالی(ظله)مدایمنویات امام خامنهبا تأکید بر  اسالمی انقالب داخلی
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  2حامد مهرآبادی آرانی ،1ابراهیم نجفی

 81/02/8408: مقاله پذیرش                                                            81/08/8408: مقاله دریافت

 چكیده
نظام و سطوح  متلفط     همه ارکانهای آن در معارف و ارزش یکی از اهداف انقالب اسالمی ایران تعمیق   

مقدس جمهحری  کارآمدی نظامتحاند این هدف مقدس را محقق نماید از عحامل بسیار مهمی که می مردم است.

 یفطا یا و سلهیشا رانیمد تحسط کشحر کی اداره ییتحانا انگریب کارایی ای یکارآمد استیس عفم در. است اسالمی

 انجطام  یاسطالم  یجمهطحر  نظطام  در کطه  اسطت  مطردم  یمنطد تیرضا حداکثر کسب و دولت هایویژه کار نهیبه

 از گیطری بهطره  بطا  پطژوه  این  در .است بتشی داخفی انقالب اسالمیعمق یراسلا در هاویژه کار زآمیتیمحفق

 تطدوین  بطر  کارآمطدی عحامطل  تطثییر  »به سطاا    تا است گردیده تالش نحع کاربردی و تحفیفی - تحصیفی روش

 شده احصاء عحامل تثیید برای بدین منظحر. پاسخ داده شحد «چیست؟ داخفی انقالب اسالمیبتشی عمق راهبرد

 اخط   از پط   و تحزیط   تمام شمار صحرتبهنفری  40 آماری جامعه بینپرسشنامه نحع  2 فحق راهبرد تدوین بر

. نلایج حاصفه شطامل  شد وتحفیلتجزیه ،فریدمن آزمحن از اسلفاده و هاداده تحفیل از اسلفاده با آماری جامعه نظر

بطرای   تهدیطد   عامطل  5فرصطت و   عامطل  2ضطع ،   عامطل  5قحت،  عامل 10)مایر بر کارآمدی نظام عامل  22

 .انقالب اسالمی است داخفیبتشی عمق

  انقالب اسالمی، کارآمدی ،داخلیبخشی عمق واژگان کلیدی:
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 مقدمه
در تطاریخ   ای نطح و تطازه  پدیطده و  عصطر حاضطر  نظیطر  انقالب اسالمی ایران یکی از رخدادهای بی

ب  شگرف در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجلماعی، اقلصطادی  باعث و سرآغاز ایرات که ت بشریت اس

شطجره ییبطه بطا    بدون شک اصل محکطم و اسطلحار ایطن    . شده استو... در داخل و خارج از ایران 

و فطداکار ایطران و بطا     درصطحنه همیشطه  معارف و اعلقادات دینی مطردم   دریای عظیماز گیری بهره

هطا و  له و شطاخه سیاسی و اجلمطاعی آنطان بطارور و پریمطر گشط      ،فرهنگی ارده عمیق و ریشهپشلحان

 است. فراگرفلهفروع  امروز عالم را 

ید به پحیطایی و بالنطدگی و   خحد با فردمنحصربهیک ارزش و با این ویژگی  عنحانبهانقالب اسالمی 

تحسعه و تعمیق انقالب در داخل که محضطحع ایطن تحقیطق    . ادامه دهدتحسعه آن در داخل و خارج 

تطر و  یعنی ماهیت انقالب و اهداف عالیه آن در بین مردم و ارکان نظام و مسئحالن آن محکطم است 

 .جاد گرددتر شده و عزم عمحمی برای حفظ و اسلمرار آن در تمام سوح  ایعمیق

-ظفطه )مطد ایحضرت امطام خامنطه  رهبر انقالب  تحان در کالمضرورت تعمیق انقالب اسالمی را می

یک انقالب روحى پیدا کردند کطه   مردم در او  کار بحمدا...»فرمحدند:  دریافت که خحبیبهالعالی  

واق  شد، ادامطه پیطدا نکنطد و     آنچهبینیم. اگر اش همینى شد که مىحرکت بسیار مهمى بحد و نلیجه

بعطد  را فرانگیطرد و    هطای نسطل نشحد و تعمیم نیابطد و نسطفى کطه رو بطه وجطحد اسطت و        تعمیق

اسم، اسالم و جمهحر  اسالمى و حاکمیت منادیان اسالم باشد، اما واق  قضیه و مطلن   نکردهخدای

. در آن صطحرت، از اینکطه   ، این انقالب قوعاً محفطق نبطحده و نیسطت   باشد دیگریزندگى مردم چیز 

  1«.بریم. نباید بگ اریم چنین چیز  رخ دهدچنین چیز  پی  بیاید، به خدا پناه مى

ارکان نظطام  تحان انقالب اسالمی را در بین همه مردم در هر سوحی و نیز هایی که مییکی از روش

اسالمی باعطث   کارآمدی نظام جمهحری تعمیق داد باال بردن کارآمدی انقالب و نظام اسالمی است.

و اهطداف  انقطالب  خحد را در قبا  همگی  کهیحریبهدلگرمی و امیدواری همه سوح  جامعه شده 

دانند. ایطن مهطم   الزم و از وظای  و تکالی  خحد می ن راآمسئح  دانسله و حفاظت و اسلمرار  آن

 ءز دین اسالم و نلایج زحمات همه انبیاا شدهبرگرفلهاهداف الهی انقالب اسالمی که شحد باعث می

بطرای  که همطان حیطات ییبطه اسطت را      آخرت و سعادت دنیا و پیداکردهتحقق  و اولیاء الهی است

                                                           
 1/12/1632در تاریخ  در دیدار با اعضا  مجف  خبرگان العالی )مدظفهمقام معظم رهبری بیانات -1
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  العالی ظفهمد)ایخامنه امام منحیات بر تثکید با اسالمی

راهبردهطای  اسطالمی  مهم این است که بطرای کارآمطدی نظطام     مسئفهحا   جامعه اسالمی رقم بزند.

عحامطل   شناخت و احصطای  هاییراهبردچنین الزمه تدوین بنابراین  ؛مناسب و جامعی تدوین گردد

 .است جهت تعمیق هر بهلر آن بر کارآمدی نظام  قحت، ضع ، فرصت و تهدید) مایر

تطدوین راهبردهطای   کارآمدی نظام بر  مایراحصاء عحامل "اهداف اصفی پژوه  حاضر مبلنی بر 

بسطلرهای   ، شطناخت عحامل ضطع  و قطحت   ترین، شناخت مهمداخفی انقالب اسالمیبتشی عمق

جهطت تطدوین راهبردهطای    اسطالمی   کارآمدی نظام جمهطحری آفرین و تهدیدزای مرتبط با فرصت

 سطاا  او : "انطد از:  عبطارت هطای تحقیطق نیطز    ساا باشد. می "داخفی انقالب اسالمیبتشی عمق

تطدوین  اسطالمی جهطت    نظطام مرتبط با کارآمطدی هطر چطه بیشطلر      ترین عحامل ضع  و قحتمهم

آفرین و ترین بسلرهای فرصتمهموم: ساا  د؟ و اندکدام انقالب اسالمی داخفی تعمیقراهبردهای 

 داخفطی  تعمیطق تطدوین راهبردهطای   اسالمی جهت  نظامبا کارآمدی هر چه بیشلر  مرتبط تهدیدزای

بطا  با تحجه به اهداف تحقیق، در این پژوه  محقطق از تطدوین فرضطیه     "اند؟کدام انقالب اسالمی

و بطر اسطاس    مححر مسئفه صحرتبهخحدداری نمحده و روند تحقیق  اکلشافی بحدن تحقیقتحجه به 

 ها دنبا  شده است.ساا اهداف و 

بر اساس شناسایی صحیح و دقیطق عحامطل    شدهتدوینراهبردهای  کهایندر اهمیت محضحع تحقیق 

هطای  ارگطان های گسلرده ها و فعالیتهماهنگی و وحدت رویه در بین مثمحریت اوالًارآمدی نظام ک

امکانطات و   جحییصرفهدر راسلای تعمیق داخفی انقالب اسالمی ایجاد خحاهد کرد. یانیاً در  مسئح 

کمطک   هطدف ها در راسلای تحقطق ایطن   یرف نمحدن ضع ها و برمناب  و اسلفاده دقیق از فرصت

غییرات و شطرایط محیوطی   تصمیمات راهبردی را نسبت به ت روزرسانیبهیالثاً  شایانی خحاهد نمحد.

شناسایی نگردد  نظام اسالمیاگر عحامل کارآمدی  کهاینضرورت  ازلحاظنیز  و ؛تسری  خحاهد کرد

موفطحب  را تضطعی  کطرده و سطبب عطدم تحقطق       ها و تهدیطدات شناسایی دقیق و مقابفه با چال 

نظطام  عحامل مطایر بطر کارآمطدی     هایاولحیتهمچنین  .گرددمی انقالب اسالمی بتشی داخفیعمق

وحطدت رویطه و حط     و نیز  برای تعمیق انقالب اسالمی در داخل نامشتص خحاهد ماند اسالمی

 تضعی  خحاهد شد. در بین کارگزاران نظام مشلرک در قبا  تعمیق انقالب اسالمی

است و کارآمطدی   العالی )مدظفهایدیدبان اصفی انقالب و نظام اسالمی حضرت امام خامنه کهازآنجایی

 معظطم  فرمایشطات بر اساس این تحقیق شاکفه  فراگیر ایشان استنظام اسالمی از موالبات اصفی و 

 باشد.می له
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 مبانی نظری

 تحقیق:پیشینه  -

اسطلفزامات کارآمطدی جمهطحری اسطالمی ایطران در حطحزه       " ای با عنطحان نیا در مقالهقاسم شبان .1

ارتقای کارآمدی نظام جمهطحری اسطالمی ایطران را     الزمه ،1622 سا  در "جمهحریت در دهه پنجم

و تقحیطت نهادهطای    اری بطه مطردم  امر نظارت و مشارکت مردم، خدمت گ  تححالتی در یدر گرو

 رابط مردم و حکحمت بیان نمحده است.

در جمهطحری   عدالت اجلماعی و کارآمطدی نظطام سیاسطی   "اب دلیفی در مقاله خحد با عنحان شه .2

آسطیای  حطحزه کشطحرهای آسطیای مرکطزی و     با مقایسه ایران بطا دو   ،1622ر سا  د "اسالمی ایران

وضطعیت خطدمات   »، «گط اری سیاسطت »، «جمعیطت شطناخلی  » ملغیطر هار دسطله  جنحب غربی در چ

رسد که نحع رویکرد بطه عطدالت اجلمطاعی تطثییر     به این نلیجه می« وضعیت اقلصادی» و« اجلماعی

 ارآمدی نظام سیاسی در جمهحری اسالمی ایران دارد.بسزا و معناداری در کارآمدی و ناک

عناصطر و   ،1636در سطا    "نظطام اسطالمی   کارآمطدی " عنطحان ای بطا  محمحد فلحعفطی در مقالطه   .6

 و امامطت  ،گرایطی  وحطی  و یدامححرخط »کارآمطدی نظطام جمهطحری اسطالمی ایطران را       هایمالفه

 یبرابطر  ،تیمشروع و تیحقان ،دیمف تجربه و عفم بر دیتثک گرایی،عقل ،معاد به اعلقاد ،والیلمداری

« یهمگطان  نظارت و تیمساول ،یاریهم و شحرا، مشارکت مححری،  یتکف ،مداری تقحا و هاانسان

 کند.برشماری می

 وهطا  ران، شاخصطه یط ا یاسطالم  یجمهطحر  نظام یکارآمد" قاسمی در مقاله خحد با عنحان ا...فرج .4

گرایطی،  گرایطی، مطردم  بطه عطحامفی ماننطد قطانحن     "ا.... عفیه )رحمت ینیخم امام منظر ازها سمیمکان

 کندشاخص و راهکار اشاره می عنحانبهساالری، مصفحت و وحدت شایسله

 نظطام  کارآمطدی  در نگطر جام  سیسلمی رهیافت کاربست"محمدی و همکاران در مقاله عفیرضا  .5

و جام  همه عناصر  نگرعفمی و بحمی با رویکرد واق  هایلفهاعناصر و م "ایران اسالمی جمهحری

، اقلصطادی  های فرهنگی، اجلماعیو فرایندهای داخفی و نظام رفلاری ،ساخلاری، کارگزاری ایایده

نگطر در کارآمطدی نظطام    سیسلم جطام   رهیافتست پیرامحن نظام سیاسی را الزمه کارب المففیو بین

 دانند.می جمهحری اسالمی ایران

 نظطام  مطدی کارآ و پایدار امنیت تحقق راهبردهای و مبانی"ت لوفیان در مقاله خحد با عنحان یهدا .3

 ،نهطاد مطردم  امنیلطی  مرجعیطت  بازسطازی  راهبردهطای  است اتتطا   معلقد 1621در سا   "کارگزاری
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  العالی ظفهمد)ایخامنه امام منحیات بر تثکید با اسالمی

 ارتقطایی،  -ی یط اعلال آمحزشی نظام اسلقرار پایدار، امنیت اصح  افزاریستت و افزارینرم اسلحکام

 مسطئحالن،  انلصطاب  در کارگزاری نظام هایشاخص تحقق رفلار، ریاضی سنج  کارسازو مهندسی

 دسلیابی پایدار، امنیت و معیشت وابسلگی تبیین ،درنهایت و تتدیری و انحرافی هایگرای  پاالی 

 یبطات  راهبردهطای  یریطق  از نیطز  و عمفی ایران اسالمی جمهحری کارگزاری نظام در پایدار امنیت به

 .شحدمی محقق کارگزاری نظام مدیآکار مایر و کالن نظارت و کمی سازی شاخص هحیلی، سازی

 :مفهوم شناسی -

 یکارآمد مفهوم

. اسطت  شطده ترجمطه  دهیط فا و کطارایی ، ی، ایربتشط یر، سحدمندیتثی به یفارس زبان در اصوال  نیا

 نیط ا یاسیس عفحم فرهنگ در. دارد کاربرد استیس و ت، اقلصادیریمد قفمرو سه در شلریب یکارآمد

  یط تعر در. اسطت  شطده  معنطا  اقطت یل و تیط ت، قابفینفح ، کفا ییر، تحانای، تثییایربتش به اصوال 

 ییتحانطا  و تیط قابف: اسطت  دهیگرد  یتعر گحنهاین و شدهگرفله ملرادف کارایی با یکارآمد یگرید

 اسطلاندارد  مقدار سهیمقا قییر از کارایی مقدار سنج . مشتص و شدهنییتع یهاهدف به دنیرس

  .12: 1633، یابحیالب) شحدیم انجام است آمدهدستبه عمالً که یلیفیک مقدار ای باهدف

 و هاویژه کار زآمیتیمحفق انجام با ،یاسیس نظام یعمفکرد وجهه عنحانبه یکارآمد استیس عفم در

 بلحانطد  کطه  دارد ییکطارا  آنگطاه  یاسط یس اسطت؛ و نظطام   ارتبطا   در یاسط یس سطلم یس اهداف تحقق

 عفطم  در گحنطه  بطدین . دهد انجام اندملحق  آن از شحندگان حکحمت ای مردم شلریب که را هاییفهیوظ

 کطار  نهیبه یفایا و سلهیشا رانیمد تحسط کشحر کی اداره ییتحانا انگریب کارایی ای یکارآمد استیس

 انجطام  یاسطالم  یجمهطحر  نظطام  در کطه  است مردم یمندتیرضا حداکثر کسب و دولت هایویژه

: 1622، و همکطاران  یمحمطد ) اسطت  طبمرت بهیی اتیح به لین یراسلا در هاویژه کار زآمیتیمحفق

 مشطروعیت مالفه  عنحانبههای گ شله و با ورود نظریه تحسعه مبحث کارآمدی در دهه.  222-223

ای و اهمیطت ویطژه   محردتحجطه سیاسطی   هطای نظطام و مایر بر بقطا و اسطلحکام و رشطد و ترقطی      زا

 هطای بنیطان  از کارآمطد  نهادهای و کارآمدی کهیحریبه  .10: 1635اخحان کاظمی،) است قرارگرفله

 نطرخ بهلطریطن و باالترین به نیل  هدف که است غیردوللی و دوللی دسلگاه و سازمان هر مدیریلی

 و ؛اسطت  امحر درست انجام و صحیح و مناسب کارکردهای اعما  یریطق از ایربتشی و وریبهطره

 و هسطلند  مططدیریلی  هططای نظططام  شطکل  تطرین کطالن  و ترینگسلرده سیاسی، هاینظام کهازآنجایی

 مطحسطحب هانظام ایطن ایهخحاسله تریناصفی جزء سیاسی، نهادهای کارآمدی حداکثر به دسلیابی

 اسطت  بططدیهی  زیططرا : اسططت  شططده  درگیططر  آن بطا  نطاخحاه خطحاه  نطیططز  سیاسططت  عفطم  شحد،می
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 هطدف  ایطن  بطه  دسطلیابی  دنبطا   بطه  نیز دولت نهاد یعنی محجحد، سازمان مقلدرترین و ترینگسلرده

 مشطروعیت  یازیطده،  دسطت  جدیطدی سازی مشروعیت به اولیه، مشروعیت داشلن با تا باشد حیاتی

 رضطایت  تحصطیل  با را خحی  پایداری و دوام وسیفهبدین و کند کسب نیز را کارآمدی یا و یانحیه

  6: 1625،و همکاران عوار) نماید تضمین ازپی بی  شهروندان، ترزوناف

 ادبیطات  بطه « خطحب  حکمرانطی » مفهطحم  ورود آن بطا  کارآمدی قالب در سیاسی نظام یک ایربتشی

 و ایربتشطی  سیاسطی،  یبات اظهارنظر، حق همچحن ملعددی هایشاخص مدیریت و سیاسی تحسعه

 قطرار  تثکیطد  مطحرد ... و فسطاد  بطا  مبطارزه  ،قانحن حاکمیت تنظیمی، مقررات کیفیت حکحمت، کارایی

 در «دولطت  ظرفیطت » و «خحب حکمرانی» ،«حکحمت کیفیت» مفهحم سه هامالفه این اساس. گرفت

 ایطن  در. کردنطد  پیطدا  اهمیطت  تحسطعه درحطا   کشطحرهای  خصحص در ویژهبه و یکدیگر با ارتبا 

 بطه  جامعه دسلرسی و اقلصادی و اجلماعی نظام کارآمدی باعث جامعه در حکمرانی بهبحد رویکرد

 . 36-34: 1622دلیفی،) شحدمی مردم خایر رضایت و رفاه

 سیاست عرصه درسیاسی  هایمحجحدیت و سایر هاحکحمت عمفکردی تحانایی بر ناظر که کارآمدی

 که هاییتحانمندی یعنی سوحی عمحمی در کارآمدی .است چندبعدی و سوحی چند مفهحمی است،

 محرد در تقریباً و باشند برخحردار آن از باید های سیاسینظام بتصحص و هامحجحدیت همه محرد در

 حطحزه  در بیشلر کارآمدی از نحع این دارد. اهمیت و کندمی صدق میزانیک به سیاسی هاینظام همه

 از دیگطر  سوح یابد.می معنا  ...و ارضی تمامیت تثمین و مرزها از دفاع مسائل امنیلی، مالیم، سیاست

هطای  نظطام  بطر  حطاکم  هنجطاری  و ارزشطی  ضحابط به تحجه با که است کارآمدی از کارآمدی، تعریفی

 مربح  کارآمدی نیز از سوح این به هاحکحمت کارآمدی ارزیابی در تفاوت .شحدمی تعری  سیاسی

 انحاع همه مانند او  سوح در ایران اسالمی جمهحری نظام کارآمدی که گفت تحانمی تقریباً .شحدمی

 بطا  مقایسطه  نظطام، در  ایطن  کارآمطدی  ارزیطابی  در تفاوت اما ؛شحدمی تعری  دیگر سیاسی هاینظام

 این بر حاکم هنجاری ارزشی و چارچحب زیرا است کارآمدی از دوم سوح به مربح  دیگر، هاینظام

 نظطام،  ایطن  بر حاکم هنجاری و چارچحب ارزشی ،دیگرعبارتبه است. هانظام سایر از ملفاوت نظام

و  شطفیعی ) اسطت هطا  نظطام  دیگطر  بطا  که ملفطاوت  کندمی تعری  آن برای را کارآمدی از خاصی نحع

  .23: 1624، همکاران

آنچه مسئحلین نظام در این تحقیق نسبت به جمهحری اسالمی ایران یعنی تعری  عمفیاتی کارآمدی 

دنیطحی و  هطای  پیشطرفت در همطه زمینطه   تکامل و هم کشحر را در مسیر انجام دهند تا اسالمی باید 
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  العالی ظفهمد)ایخامنه امام منحیات بر تثکید با اسالمی

نیطل بطه حیطات    و  نیازهای قانحنی و مشروع مردم را در جهت رضایلمندیاخروی قرار دهند و هم 

 آنان پاستگح باشند. ییبه

 یبخشعمق

بطه معنطی   « عمق»ماده های محجحد معاد  تعمیق، مصدر باب تفعیل از نامهبتشی در لغتواژه عمق

بطه  اندیشطی، ژرف کطردن،   رفباشد. این واژه در فرهنگ لغت فارسی به معنطای ژ بتشیدن میعمق

: ۷۹۳۱، همکا ان   و ییسا  یع) نگریسلن، دوراندیشیدن و در کارها غحر کردن، آمطده اسطت   اسلقصا

 باشطد چاهی است که ژرف و عمیطق  « بِئْرٌ عَمِیقٌ»گحدی است  معنی بهعمیق: در اصل . (۷51-۷5۷

 (.44: ۷۹۱۷، 5 جقرشی، )

 معنای آن است: کنندهتکمیلباشد که هم می هاییملرادفدارای بتشی عمقتعمیق و 

 استمرار یافتن و مستمر بودنالف( 

قُحلُطحا  وَ إِنْ یرَوْا آیةً یعْرِضُحا وَ ی«. »ء: دام و یبتاسلمرّ الشّی»فاعل  یابت و دائمی.  صیغه بهمُسْلَمِرٌّ: )

. (1)قمار:  «ای دیدند گحیند سحر دائمی )و سطحر بعطد از سطحر  اسطت    اگر معجزه و سِحْرٌ مُسْلَمِرٌّ،

وقلطی تعمیطق   بنابراین یطک ارزش   ؛(152: ۷۹۱۷، 6 جقرشی، ) اندمحکم و قحی گفله را آنبعضی 

 .یافله است که اسلمرار داشله باشد یعنی یابت، محکم و دائمی باشد

 تداوم داشتنب( 

الدَّائِم: یابطت و پایطدار؛   (. 421: ۷۹۱5بست نی، ) انقواعهمحاره و بدون «: دَوْماً»الدَّوْم: همیشه، دائم؛ 

همیشطگی تطا پایطان؛     ایگحنهبه«: ائِماً أبَداًدَ»همیشه در حا  پیشرفت و ترقی؛ «: اللَّقدُّم وَ النُّمُحّ دَائِمُ»

 (.۹82: هم  ) جریانآب راکد و بدون «: ماءٌ دائِمٌ»

یطک   ب،ا برنی   ؛(4۹ :ق ه ۷4۷4نسام عی  یای،ی،   ) مُسْطلَقِرّ : سَرْمَد، مُقِیم، أَبَدِی، خَالِد، یَابِطت،  دَائِم

ارزش وقلی تعمیق یافله است که تداوم داشله باشد یعنی یابت و همیشگی و )سرمد  بدون انقوطاع  

 باشد.

 یه گرفتن(تأییدکردن ) تأییدج( 

اً ]أید[ هُ: او را نیرومند سطاخت، او  تثیید -أَیدَ(. 16۷: ۷۹86زمخشری، ) شد شد، نیرومند تَثَیدَ: قحی

یک ارزش وقلطی تعمیطق یافلطه     ب، برنی  ؛(۷68: ۷۹۱5بست نی، ) ساختکرد، آن را اسلحار  تثییدرا 

 باشد یعنی همه به دنبا  تحانا و نیرومند نمحدن و اسلحاری آن باشند. قرارگرفله تثییداست که محرد 
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عمق بتشیدن و ژرف گردانیدن مفاهیم و مبانی اعلقادی، سیاسی، اندیشه و انگیطزش اسطت کطه در    

،  و همکا ان   ن ماانا ) شطحد مطی رفلطار انسطان    دهنطده شکلیرد و گصحرت می بفندمدت روندییک

۷۹۳1 :18). 
 بخشی انقالب اسالمیعمق

داخفطی انقطالب اسطالمی را    بتشطی  عمقبتشی که اشاره شد تعری  با تحجه به معنای لغحی عمق

 نمحد: بندیجم  گحنهاینتحان می

اسلمرار داشله باشد یعنی یابت، محکم و انقالب اسالمی وقلی تعمیق یافله است که : اسلمرار یافلن

 .دائمی باشد

انقالب اسالمی وقلی تعمیق یافله است که تداوم داشله باشد یعنی یابت و همیشطگی  : تداوم داشلن

 .و )سرمد  بدون انقواع باشد

باشطد یعنطی همطه بطه      قرارگرفله تثییدانقالب اسالمی وقلی تعمیق یافله است که محرد : کردن تثیید

 .دنبا  تحانا و نیرومند نمحدن و اسلحاری آن باشند

-بتشی داخفی انقالب اسالمی یعنی تحسعه و تعمیق انقالب اسالمی در داخطل کشطحر و هطم   عمق

های کفی انقالب اسالمی در اندیشه، نگرش گیریها و ارکان اساسی نظام و جهتچنین تحکیم پایه

 یاسطالم عمطق راهبطردی انقطالب     عنحانبهداران، بسیجیان و آحاد مردم و رفلار فردی و جمعی پاس

  .513: 1625،همکاراننیکحکار و )

: بیطان کطرد   گحنطه ایطن تطحان  را مطی  داخفی انقطالب اسطالمی  بتشی عمقبنابراین تعری  عمفیاتی از 

ها، اصطح  و مبطانی انقالبطی و اسطالمی انقطالب اسطالمی       ارزش اسلقرار، اسلمرار و تعمیق معارف،

و ملرقی در فکر و قفب و عمل تمامی سوح  مطردم و ارکطان    روندهپی  یک محجحد زنده، عنحانبه

همگان با اعلماد و تکیه به آن با دالیل محکم و عالمانه به دنبا  دفاع، اسطلحکام و   کهیحریبهنظام 

ن را جزء الینفک زنطدگی دنیطحی و اخطروی و منبط  حیطات ییبطه خطحد        تثبیت جایگاه آن بحده و آ

 محقق ساخله .) شدزوا  نیافله و منسحخ نتحاهد  گاههیچ کهیحریبهدانسله، 

 و تعمیق داخلی آن اسالمی انقالب ماهیت

 معظطم  مقطام  بططیان  بطه  افلاده و ماهیت آن را دگرگحن نمحده اسطت  اتفاق اسالمی انقالب برایر آنچه

 اسطالم  سنّت، جایگزین و کلاب اسالمی؛ اسالمِ انقالب در»: است  یل شطر  بطه العالی ظفه)مدرهبری

 و تعبّطد  ؛ اسطالمِ  لّطت  و اسطارت  و قعطحد  اسالم شهادت، جایگزین و جهاد بدعت؛ اسالمِ و خرافه

 یطا  دنططیاپرسلی اسطالم   ، جطایگزین آخطرت  و دنیطا  جهالت؛ اسطالمِ  و اللقا  اسالم تعقّل، جایگزین
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  العالی ظفهمد)ایخامنه امام منحیات بر تثکید با اسالمی

 سیاست، جایگزین و دیانت غففت؛ اسالمِ و تحجّر اسالم معرفت، جایگزین و عفم رهبانیت؛ اسالمِ

 فطرد  افسردگی؛ اسالمِ و حالیبی اسالم عفم، جایگزین و قیام ؛ اسالمِتفاوتیبی و بندوباریبی اسالم

 اسالم محرومین، جایگزین بت نطجات خاصیت؛ اسطالمِبی و تشریفاتی اسالم جامعه، جایگزین و

 1«.شد آمریکایی اسالم جایگزین ، سفم و آله و عفیهفی ا... ص)محمدی ناب ها؛ اسالمقدرت دست بازیچه

 در کطه  معمحالً تغییراتی»دارد: شهید موهری رابوه بین اصال  و انقالب را بررسی نمحده و بیان می

 یعنی نباشد بنیادی و باشد جزئی اگر گیردمی صحرت جامعه آن صال  و خیر جهت در جامعه یک

 ولطی  بطحده، باشطد   کطه  یطحری همطان  حطاکم  نظامطات  و اصطفی  ساخت و بنیاد ازنظر جامعه آن اگر

 حسطب بطه  مصطفح . گحینطد مطی  «اصطال  » را آن شحد، اصطوالحاً  داده او در هم تغییراتی حا درعین

 جامعطه  وضط   به حا درعین ولی کندنمی دگرگحن را جامعه ساخت که فردی یعنی امروز اصوال 

 ساخت که بنیادی تغییری و دگرگحنی از است عبارت اصال  برعک  انقالب ولی. بتشدمی بهبحد

و در ادامه ماهیت انقالب اسالمی را  (؛12۳: 14ج، ۷۹۱1)مطهری،  «کندمی عحض کفیبه را جامعه

 دو در واحطد درآن کطه  شد؛ انقالبی بپا جانبههمه و عظیم انقالبی»کند: انقالب درونی آن معرفی می

 اجلماعی، هطم  هم و اخالقی درونی، هم هم و برونی ملضاد، هم و ملتال  جبهه دو بحد، در جبهه

 یبقطه  در کطه  اسطت  این هنرشان منلهای اجلماعی مقدّس انقالبات که دانیممی. دنیایی هم و معنحی

 ماهیطت . کننطد  وادار اسطلثمارگر  یبقه برابر در قیام به را هاآن و بدمند حیاتی رو  مظفحم و محروم

 کطرد، ایطن   را کطار  ایطن  البله. بیندازد دیگر یبقه جان به را اییبقه که نبحد این تنها اسالمی انقالب

 و بطاالتر  نبطحد؛ کطاری   ایطن  تنهطا  کطارش  کرد، امّا وادار ظفم برابر در قیام به را مردم و دمید را رو 

 انقطالب . نیسطت  پیغمبران، ساخله یعنی او یراز از کسانی و او از جز که کرد بپا نیز ترعظیم انقالبی

 خصحصطیت  ایطن . واداشطت  قیام به خحدشهای تبهکاری عفیه حلی را بشر کرد، یعنی ایجاد درونی

 قیطام  به خحدش شتص جنایلکاری و تبهکاری عفیه را آدمی است قادر که است م هب از منحصراً

 انصطاف  و عطد   محکمطه  پطای بطه  را خطحد  و کند مالمت را بکشد، خحد حساب خحد از که وادارد

 (۹8۹: ۹ج ،۷۹۱۱ مطهری،) «بکشد

یک ارزش دینی و معنحی  عنحانبهبتشی به ماهیت آن انقالب اسالمی در حقیقت عمقبتشی عمق

بتشطی انقطالب   گردد. دکلطر عیسطایی عمطق   داخفی و خارجی انقالب میبتشی عمقاست و شامل 

تحکیم و گسلراندن اندیشه، فرهنگ و مبانی ارزشطی و بنیطادین   »گحنه بیان داشله است: اسالمی این

                                                           
 ۷2/۹/۷۹6۳ دا ت ایخ نلع لی()ماظلهمق م معظم اهبریبی ن ت  -1
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اولحیت و اهداف افطراد در داخطل و بیطرون از     کهییحربهاسالمی در جامعه ایران و جامعه جهانی، 

های بفند انقالب اسالمی ایجطاد  اهداف و آرمانمرزهای سرزمینی، بیشلرین انوباق و همسحیی را با 

رو به تعالی انقالب اسالمی و تحقق اهطداف آن   درحرکت، محجبات تسری  رهگ رنماید و از این 

 -2داخفطی  بتشطی  عمطق  -1شطحد:  در دو سطوح موطر  مطی   بتشی عمقفراهم شحد بر این اساس 

 .(۷51: ۷۹۳۱، و همک ان  ییس یع) «خارجیبتشی عمق

. اسطت  ا...لقطاء  یبطرا  یآمطادگ  و شطدن  ، انسطان یبتشعمق یاصف هدفدکلر احمدیان معلقد است 

 را هطا آن و میابیب را ینید و یاله اقحا  و م، کفماتیمفاهبتشی عمق در  .13-12: 1633ان، یاحمد)

 مرتبطاً  ازآنپ م، یکن یاله ریغ گفلمان و میمفاه نیگزیجا یعنی میاوریب صحنه به و کرده ییغبارزدا

 یعنط ی یطی زدا حجطاب . میکنط  دایپ یدسلرس هاآن مغز به تا میکن ییزدا حجاب آن ه، ازیال به هیال و

 :یبتشعمق پ . میکن میتفه و فهم را هاآن است ائمه و امبریخداوند، پ محردنظر کهچنانآن

 اسطت  آن آوردن صطحنه  بطه  و آن از ییغبارزدامحضحع،  و محرد درها یاله قح  و کفمه افلنی: اوالً 

: یالثطاً . اسطت  یالهط  میمفطاه  و قطح   از یطی زدا حجطاب : اًیط یان  .32: حن ی  )بکفماته الحق ...ا حقی)

ان، یاحمطد   )بطه یی شطجره  جطاد یا) اسطت  جامعه در میمفاه نیا اساس بر یسازنهاد و یسازسلمیس

1633 :12-13  

 اسالمی نظام جمهوریکارآمدی 

هدیه انقالب  را هاآندینی معرفی کرده و  ساالریمردمنظام اسالمی را همان  العالی )مدظفهایامام خامنه

 تصطمیم  کننطد، مطى  انلتطاب  مطردم  -دینطى  سطاالر  مردم یعنى -اسالمى نظام در»دانند: اسالمی می

 خحاست این اما ؛اخلیاردارند در خحدشان منلتبان یوسیفهبه را کشحر  اداره سرنحشت و گیرندمى

 از و بطرد نمطى  راه فطال   و صال   جاده بیرون به هرگز الهى، هدایت  سایه در اراده و انلتاب و

 انقطالب   هدیطه  این. است این دینى ساالر مردم در اصفى  نکله. شحدنمى خارج مسلقیم صرا 

سیاسطت   درصطحنه ترین بازیگر سیاسطی  عنحان مهمدولت بهاز یرفی  1«.است ایران مفت به اسالمى

قفمطرو ،  ) سطرزمین ، حکحمت یت،حاکم از: اندعبارتاست که  شدهتشکیل چهارعنصرالمفل از بین

نقط  مطردم در نظطام اسطالمی، بطه چهطار        از  العطالی )مدظفهجمعیت . مقام معظم رهبری - مفت) مردم

و  آگاهی، نظطارت، مشطارکت  »نمایند که عبارت است از شاخص مهم و اصفی برای مردم اشاره می

                                                           
 1630/ 5/ 11در تاریخ العالی )مدظفهبیانات مقام معظم رهبری -1
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 انقالب داخفی بتشیعمق راهبرد تدوین بر اسالمی جمهحری نظام کارآمدی عحامل تثییر

  العالی ظفهمد)ایخامنه امام منحیات بر تثکید با اسالمی

تحان نق  مردم در نظطام سیاسطی را در قالطب    از عناصر بنیادی نظام سیاسی، میبنابراین  ؛«همگامی

 های راهبردی زیر تبیین نمحد:گزاره

 ی،سفب ۀدر ححز، نق  دارد یفایتحان ا یجابیو ا یسفب ۀمردم با نظام در دو ححز یحضحر و همراه

تطالش   یجابی،ا ۀدر ححزیر؛ غ یگرباز یکمردم همراه با دولت در برابر  ةو مقابف یسلادگیمقاومت، ا

مطردم در پرتطح    ةو آگاهانط  یجانبطه و حضطحر اراد  مشارکت همطه  ،کشحر یشرفتپ یو مشارکت برا

آفرینی مطردم در  آید. چرخة نق یحکحمت به دست م ییو کارا ییپاستگح یتآنان از قابف یترضا

  .131-132: 1622تحالیی،) ل زیر بیان نمحد:تحان به شکنظام سیاسی را می

 
 یاسیمردم در نظام س ینیآفرنق  ةچرخ: 1شکل 

 در مطایر  عناصطر  کطه  کارآمد دانسطت  تحانمی صحرتی در را حکحمت یک مردم، رضایت یبق نظریه

قدرت در نظام  یمردم عنصر اصفبنابراین  ؛ 22: 1624، و همکاران شفیعی) کند راضی را خحد بقای

. تحسطعه و  گردنطد یآن محسحب مط  یو ضامن تحسعه اقلدار و عمق راهبرد رانیا یاسالم یجمهحر

 مردم و نظطام اسطت   نیب حندیپ شلریهر چه ب تیدر داخل کشحر منح  به تقح یانقالب اسالم قیتعم

  .124: 1622،تحالیی

 یطک  برای که مشکالتی حل برای اییبه معنای تحان را و ...  سیاسی ،اجلماعی) نظام کارآمدی اگر 

 شطد  خحاهیم محاجه کارآمدی انحاع با ما صحرت این در کنیم آید تعری می پی  جامعه یا سیسلم

 کطه  اسطت  ضطع   و شطدت  این نسبت به و باشدمی دارا نیز را ملفاوتی و ضع  شدت درجه که

 سطوح  کطه  شحدمی سبب مندیاین رضایت دهدمی رخ شهروندان مندیرضایت ناو  مندیرضایت

 نظام یک مقبحلیت میانگین تحاندمی بفندمدت در آن اسلمرار و یابد افزای  دولت یک قانحنی اقلدار

 سازدمی مهیا را زدایی مشروعیت محجب نیز مسلمر ناکارآمدی یحرقو به بتشد و بهبحد را سیاسی

 . 34: 1622دلیفی،)

رضایت مردم

از نظام  

سیاسی

مشارکت همه

جانبه مردم

کارآمدی 

نظام



 
 1041 تابستان ،88 شماره بيستم، سال استراتژیک، دفاعی مطالعات فصلنامه  32

 نظام جمهوری اسالمی یکارآمد عناصر

 همطه  از را آن کطه  اسطت  «تیط جمهحر» و «تیاسطالم » یاساس رکن دو یدارا رانیا یاسالم انقالب 

 یدومط  و محلطحا  یاول بحد خحاهد و بحده نیهم هم محفقیل  رمز و کندمی زیملما محجحد هاینظام

 رکطن  دو نیا به تحجه و ت، ارتقایتقح یمدآکار یبرا نیبنابرا است داده قرار هدف را شکل و قالب

 :است تیاهم حائز

 یکارآمدبرای ارتقای  يتاسالم عناصر( الف

 :است ریز شر  به یت نظاماسالم یکارآمد هایمالفه و عناصر ترینمهم از یبرخ

 دیط تثک. 5گرایطی،  عقل. 4، معاد به اعلقاد. 6، والیلمداری و امامت. 2، گرایی وحی و یخدامححر. 1

. 3، مططداری تقططحا و هططاانسططان یبرابططر. 2، تیمشططروع و تیططحقان. 3، دیططمف تجربططه و عفططم بططر

: ۷۹8۹، یفتحعلا ): یهمگان نظارت و تیمساول. 10ی، اریهم و شحرا، مشارکت. 2مححری،  یتکف

۷25-۷2۷.) 

 یکارآمد یارتقا یبرا تیجمهور عناصر( ب

 متلف های عرصه در و دندیگرد برخحردار یعیرف گاهیجا از مردم رانیا یاسالم یجمهحر نظام در

 و محانط   شطدن  دهیط برچ و یاسطالم  یجمهطحر  اهطداف  شطبرد یپ مردم، سطبب  آفرین قدرت حضحر

 تحانطد یمط ، آن اسطلفزامات  لیط تحف بطا  نظطام  رکطن  نیا تیتقح که دیگرد یاسالم انقالب هایچال 

 هطا آن از یبرخط  کطه  باشطد  داشطله  همراه به یاسالم یجمهحر یکارآمد یبرا را یادیز یهافرصت

 از: اندعبارت

 از ینشط یب سطوح  یارتقطا  یاسط یس مشطارکت  یفیک و یکم یارتقا -2 مردم ینظارت ابعاد تیتقح -1

 ی، ارتقطا یمعنطح  و پطاک  طیمحط  جادیا یبرا سازیزمینه، هاارزش و باورها، اعلقادات تیتقح قییر

 کرامطت  یارتقطا  در تطالش  -6 کشحر سرنحشت در رگ اریتثی امحر به نسبت مردم هاییآگاه سوح

 -3 مطردم   یآسطا  و رفطاه   یافطزا  -5 مسلضطعفان  و محرومطان  از تطر یجطد  تیط حما -4 یانسان

 و مطردم  نیبط  رابطط  حفقطه  عنطحان به یمردم غیردوللی ینهادها و احزاب تیتقح -2 ساالریسلهیشا

 (4۷-52: ۷۹۳۱ ، نیشب  ) حکحمت

 انقالب نیامام منظر از رانیا یاسالم یجمهور نظام یکارآمد

 کطه  کطرد  خحاهطد  دایط پ تیط تثب و گسلرش، اسلمرار جامعه آحاد نیب در یصحرت در یاسالم انقالب

 چطه  هطر  نیبنطابرا  برسطاند  ایبات به مردم انلظار و موفحب حد در را خحد یمدآکار و ییکارا بلحاند

 یعطامف  و گرفطت  خحاهطد  انجطام  تطر گسلرده و بهلر زین انقالب قیتعم باشد شلریب انقالب یمدآکار
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  العالی ظفهمد)ایخامنه امام منحیات بر تثکید با اسالمی

 یکارآمد ریز در. شحند دانیم وارد یویشرا هر در آن از دفاع و حفظ در مردم عمحم تا شد خحاهد

 :کنیممی یبررس  العالیمدظفه)ایخامنه امام و )رحمت ا... عفیه ینیخم امام منظر از را یاسالم نظام

 و چطارچحب  در حرکت عفیه )رحمت ا... ینیخم امام و رانیا یاسالم یجمهحر نظام خاسلگاه کهازآنجا

 از کطه  کطرد  اسلفاده یاسالم هایسمیمکان از زین یکارآمد به لین در دیبا ریناگز است یاسالم احکام

، یگطزار خطدمت : شطامل ) ییگرامردم. 2 ییگراقانحن. 1: از نداعبارت  عفیه)رحمت ا... ینیخم امام منظر

. 6  مطردم  تیرضطا  و محبطت  جامعطه، جفطب   نییپطا  یبقطات  از تیط دولت، حما در مردم مشارکت

، یریانلقادپطط  ملمفقططان، ضططرورت  و چاپفحسططان یدور: اتیخصحصطط شططامل) یسططاالرسططلهیشا

 وحطدت : شطامل ) وحطدت . 5 مصطفحت . 4  ن، تتصصیتد و عمل، تعهد در تی، قایعیسلیزساده

 (.۷64-۷۱5: ۷۹8۳، یق سم)  نیمسئحل نیب حکحمت، وحدت و مفت نیب مفت، وحدت نیب

مشروعیت همطه مسطئحلین را     العالیمدظفه)ایامام خامنهاهمیت و ضرورت کارآمدی تا به آنجاست که 

 وظیفهانجام در کارایی و وظیفهانجام به بسله ما یهمه تیمشروع»فرمایند: آن دانسله و می یگرودر

 انقالب»نمایند: ایشان کارآمدی مسئحلین نظام را نیاز انقالب و سرمایه هر کشحر معرفی می 1«.است

 نیترارزنده از یکی» و 2«.است او  شر  اخالص و صدق دارد ازین صادق و کارآمدهای آدم کار به

  6«.کارآمدند و زهیپرانگ و مامن هایانسانکشحر،  هر یهاهیسرما

 جمهوری اسالمی نظام یکارآمد داتیتهد

 مرجط   محضحعات صدر در راهبردی مسئفه از فراتر «پیشرفت و کارآمدی»تاکنحن  پی  دهه یکاز 

 «مانطدگی عقطب  و ناکارآمطدی »که  ایگحنهبه است؛ قرارگرفله ایران اسالمی جمهحری در مفی امنیت

 شطده  محسطحب  امنیطت  مرجط   اهطداف  ترینمهم از یکی عنحانبه نظام بقای برای وجحدی یتهدید

 ،تطر صطریح  بیطانی  بطه . شحدمی دانسله واجبات اوجب از آن حفظ انقالبی، گفلمان ملن در که است

 و تطحجهی کطم  نیز و سحیک از معنایی انحراف که است هاییدغدغه ترینمهم نظام کارآمدی ارتقای

 گفلمطان  و ایران اسالمی جمهحری نظام برای تهدیدی به تحاندمی آن عمفی تحقق در کاریمالحظه

  .54: 1623خسروی،) شحد مبد  اسالمی انقالب

                                                           
 61/3/1636در تاریخ  یرهبر خبرگان مجف  یاعضا دارید در العالی )مدظفهمقام معظم رهبری اناتیب -1

 13/5/1633در تاریخ  یجمهحر استیر نهاد کارکنان  یتحد در العالی )مدظفهمقام معظم رهبری اناتیب -2

 22/4/1632در تاریخ  سپاه ییهحا یروین ینظام یدسلاوردها از دیبازد از پ  العالی )مدظفهمقام معظم رهبری اناتیب -6
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 تهدیداتی به شر  زیر است:آمدی دارای کار  العالیمدظفه)ایاز منظر امام خامنه

 بندی و اختالفالقای ناکارآمدی به مردم و ایجاد دستهالف( 

 یکطی . باشطند  داشله امید تحانندمی محضحع دو به فقط اسالمی جمهحری نظام و ایران مفت دشمنان»

 را مطردم  هطای خحاسطله  تحاندنمی نظام این بگحیند کنند؛ یعنی القاء مردم به را نظام ناکارآمدی اینکه

 دوم. ببرنطد  بطین  از را اسطالمی  نظطام  بطا  مطردم  مسلحکم مردم، ارتبا  به آن القای با و کند برآورده

 و ، اسطلکبار هطا آمریکطایی ، هاصهیحنیست برای امید یدونقوه این. کنند ایجاد اخلالف و بندیدسله

 (۷۹81/ ۷/ ۷) «باشند دونقوه این ملحجّه همه. دارد وجحد اسالمی نظام دشمنان

 القای ناکارآمدی در مسئولين نظامب( 

 نیروهطای  ، درمقننطه مجریه، قضطائیه،   قحای در. است کشحر مسئحلین ، ملحجّهنظام ناکارآمدی القاء»

 را خحد باید ، مدیراندارندعهده بر را کشحر از کاری که ماسساتی یهمه و انقالبی مسفّح، نهادهای

 نظطام  کارآمطدی  باید اوّ ... کنند کار مردم برای و کرده مجهّز و الیق، آماده و کارآمد مدیریت برای

 (۷۹81/ ۷/ ۷) «داد نشان را

 رقابت در کسب قدرت سياسی مسئولين واسطهبهانکار ناکارآمدی نظام توسط دشمن ج( 

 رقابطت  بطه  و کننطد می تالش سیاسی قدرت کسب برای تنها ایعدّه که گحیممی جهتازآن را این»

 همطه . اسطت  مطردم  به رسانیخدمت در مقبح ، رقابت و صحیح، مشروع رقابت بنابراین ؛اندمشغح 

 بطه  مسطئحالن  و کننطد  موالبطه  را امطر  ایطن  مردم. بگیرند جدی را مردم به رسانیخدمت نهضت باید

 بطا  دشطمن  کطه  را نظطام  کارآمطدی  و درآورنطد  اجرا به را هابرنامه مجریان. بپردازند آن ریزیبرنامه

 (۷۹81/ ۷/ ۷) «کنند یابت مردم به مفمحس یحربه و است، عیناً آن انکار درصدد تالش بیشلرین

 ناکارآمدی دولت توسط عوامل داخلی غيرمنصفانهالقای د( 

 کشطحر  بطه  خدمت بدهند، این جفحه ناکارآمد را دولت که باشد این شانسعی و بیایند افرادی اینکه»

 مسطئحالن  خطحد  گطحش  بطه  نححی یک به بایست را عقیده است، این این هم شانعقیده اگر. نیست

 مطردم  بطین  در را دولت ناکارآمدی تبفیغِ باشند، برسانند؛ اما ایرگ ار تحانندمی که مسئحالنی یا دوللی

 (۷۹85/ ۱/ ۷8) «نیست ، صحیحغیرمنصفانه همآنکردن، 

 نظام پایبههای مسئولين گذاشتن ضعفو( 

 مفطت  تحاندمی که است بفندی یقفّه اسالمی، همان جمهحری نظام و است کارآمد و انقالب، قحی»

 بنده که شریی بیاورد؛ به بیرون اشمعنحی و مادی هایگرفلاری یهمه از را ما عزیز کشحر و ایران
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  العالی ظفهمد)ایخامنه امام منحیات بر تثکید با اسالمی

 و کنطیم  گ اشطله، عمطل   مطا  دوش بطر  عزیز اسالم و اسالمی جمهحری نظام که آنچه به بنده امثا  و

 (۷۹82/ ۷/ ۷) «نگ اریم اسالمی جمهحری نظام پایبه را خحدمان هایضع 

 یاسالم یجمهور نظام یکارآمد جینتا و آثار

 نمایند:برشماری می گحنهایننظام را  کارآمدیآیار و نلایج   العالیمدظفه)ایامام خامنه
 جمهحری اسالمی نظام یکارآمد جینلا وآیار : 1جدو  

 شرح بيانات کارآمدیآثار 

 بر عرصه شدن تنگ

 ايدن قدرت مراکز

 «شد خحاهد تنگ هاآن برای کند، عرصه ایبات کامل یحربه را خحد کارآمدی نظام این اگر»

 رمضان مبارک ماه در دانشجحیان دیدار در بیانات  1636/ 3/ 10)

 و تیرضا احساس

 مردم در تيامن

 

 یمجمحعه یک به شحد تبدیل قحه قضاییه ) قحه این که باشد این باید هاتالش یهمه»

 میحه آن. چشید خحاهند را میحه مردم وقتآنشد،  این اگر. سالم کامالً و کارآمد کامالً

 یک برای این. قضائیه یقحه حضحر برکت امنیت، به احساس و رضایت چیست؟ احساس

  1622/ 4/ 5) «است الزم جامعه یک کشحر، برای

اعتقاد مردم به افزایش 

 اسالم و نظام اسالمی

 نظامبه و هاآن به کنند، اعلقادشان مشاهده کشحر مسئحالن در را کارآمدی این مردم اگر»

  1631/ 12/ 16) «شد خحاهد بیشلر روزروزبه اسالم و اسالمی

 یاسالم یجمهور نظام یمدآکار شیبرافزاعوامل مؤثر 

 دسطلیابی بطه   اصطفی  راهبردهطای  و هابایسله تحانمی السالم )عفیهمامنان امیر از احادیثی از گیریبهره با

 و تدبیر حسن از مندیبهره ،اساسی اصح  بتشی مصحنیت و حفظ :برشمرد شر  این به را مدیکارآ

 هایهزینه از گیری عبرت، دنیا به دلبسلگی عدم، فرومایگان برابر در فرزانگان داشلن مقدم، مدیریت

  .54: 1621لوفیان،) آن جبران و گ شله تجارب از گیری عبرت، اقلصادی بارزیان

برای کارآمدی نظام مقدس جمهحری اسالمی ایران عحامل زیر را مایر بیطان    العطالی مدظفه)ایامام خامنه

 فرمحدند:

 صحيح و سالم و رسا قوانين وجودالف( 

 گیطرد، قطحانین  می قرار آن اخلیار در که قحانینی باشد، اگر کارآمد که هم هرچند اجرایی دسلگاه یک

 حفطظ  بطه  مطا  نظطام  صحت. شد خحاهد پیدا انحراف آن در نباشد، باالخره صحیحی و سالم و رسا

 (۷۹۱2/ ۷1/ 4) است آن در اساسی قانحن رعایت و اسالمی جهت

 مورد اعتماد() مؤتمنخطای افراد مسئول و  با برخوردب( 

یکطى ایطن اسطت کطه      ...یکطى اینکطه خطحدِ خوطا بطزرگ باشطد      بزرگ بحدن خوا به دو چیز است: »

 بیشطلری  افطراد، دقّطت   کطه  شحدمی محجب فساد، هم با برخحرد ...خواکننده، مسئح  یا ماتمن باشد
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 محجطب  عامطل  دو ایطن . بکشند عقب و بلرسند کارخیانت هایدست که شحدمی محجب بکنند، هم

 عطالج  بنابراین ؛یدآ وجحد به دولت، پیشرفت و کشحر جاری و اقلصادی کارهای در که شد خحاهد

/ 6/ ۷5) «اسطت  گحنطه ایطن  هطم  کارآمدی ایبات است؛ که کارآمدی ، ایباتنظام ناکارآمدی به تهاجم

۷۹82) 
 رسانیخدمت در رقابتج( 

 رقابطت  بطه  و کننطد مطی  تالش سیاسی قدرت کسب برای تنها ایعدّه که گحیممی جهتازآن را این

 همطه . اسطت  مطردم  به رسانیخدمت در مقبح ، رقابت و صحیح، مشروع رقابت بنابراین ؛اندمشغح 

 بطه  مسطئحالن  و کننطد  موالبطه  را امطر  ایطن  مردم. بگیرند جدی را مردم به رسانیخدمت نهضت باید

 بطا  دشطمن  کطه  را نظطام  کارآمطدی  و درآورنطد  اجرا به را هابرنامه مجریان. بپردازند آن ریزیبرنامه

 (۷۹81/ ۷/ ۷). کنند یابت مردم به مفمحس یحربه و است، عیناً آن انکار درصدد تالش بیشلرین

 مردم به دولت نشان دادن کارآمدید( 

 کسطی . بینیطد می را مردم داشلن دوست هاینشانه شما. دارند دوست را نظام مسئحالن و مردم، نظام

 کطار  مسطئحالن  از کطه  دارندمی دوست مردم. نبیند را هااین و بگ ارد همروی را چشم  تحاندنمی

 مطردم . نگیرنطد  قطرار  تناقض در و کنند حفظ هاآن به را خحدشان محبت و ظن حُسن تا ببینند نیک

/ 6/ 5) دهد نشان را خحدش کارآمدی باید دولت دارند؛ بنابراین احلیاج هم ؛ واقعاًاندخدمت یتشنه

: کطردم  عطرض  مطردم  یهمطه  و مسئحالن یهمه به سا  اوّ ِ در که است ایتحصیه رعایت» .(۷۹82

/ ۷/ 11) «عمل در نظام کارآمدی دادن نشان و مردم به رسانیخدمت برای همگانی کحش  یمسئفه

۷۹81) 
 ریزیبرنامهو  باتدبيراولویت در خدمات عميق، زودبازده و ماندگار ه( 

 ما است ممکن. کنند شروع مردم به رسانیخدمت برای را نهضلی قحّه، باید سه در مسئحالن یهمه»

 آنچطه  هطا آن میطان  در کنطیم؛ بایطد   اجرا و باشیم داشله روپی  در را هابرنامه و کارها اقسام و انحاع

 ایطن  ویطژه بطه . کند پیدا شحد، اولحیتمی محسحب ترزودبازده و ماندگارتر و ترعمیق رسانیخدمت

 ایطن . گیطرد  صطحرت  جامعطه  محلطاج  و محطروم  و مسلضع  قشرهای خدمت در بیشلر باید کارها

 باید مسئحالن. گردد ارائه مردم به نیز آن گزارش و شحد انجام ریزیبرنامه با و مدبرانه باید اقدامات

 نظطام  کارآمدی بلحانند مردم تا کنند قضاوت به ملقن، متلار و درست گزارش یک قبا  در را مردم

 (۷۹81/ ۷/ ۷) «نمایند قضاوت آن به نسبت و ببینند چشم به را
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  العالی ظفهمد)ایخامنه امام منحیات بر تثکید با اسالمی

 هاارزش شدن عينی و اسالمی اهداف و هاهخواست تحققو( 

 هطم  کارآمدی. دهیم افزای  را نظام و خحد کارآمدی که است داریم، این احلیاج مسئحالن ما آنچه»

 هاارزش شدن عینی و شدن پیاده جهت باشد؛ در اسالمی اهداف و هاخحاست تحقق جهت در باید

 (۷۹8۹/ 8/ 6) «باشد جامعه در

 رانیمد یدائم داشتن نظر ریز و کارشناس عناصر انتخابز( 

 اینکطه  یکطی . کطنم مطی  اشطاره  هطا آن به من که دارد وجحد کارآمدی محرد در اساسی ینقوه سه دو»

 کنیطد  انلتاب هاییآدم از -هسلند شما بازوهای و هادست درواق  که -را خحدتان به نزدیک عناصر

/ 6/ 5) «اسطت  مطدیران  دائمطی  داشطلن  نظطر  کارآمدی، زیر در دیگر مایر عامل... بشناسند را کار که
۷۹82) 
 علوی زندگی روح کردن زندهح( 

 و میطل  و خطدا  درراه پروائطی دامنی، بیعدالت، تقحا، پارسایی، پاک یعنی -عفحی زندگی رو  باید»

 کار اساسِ برویم؛ این هااین سمت به باید کنیم؛ زنده خحدمان در را -خدا درراه مجاهدتِ به شحق

 .«شطد  خحاهد مضاع  هم اسالمی جمهحری کارآمدی صحرت آن کنم، در عرض شما به؛ و ماست
(6 /8 /۷۹8۹) 

 جمهوری اسالمی نظام یکارآمد قیمصاد

به شطر  زیطر     العالیمدظفه)ایبرخی مصادیق کارآمدی نظام جمهحری اسالمی ایران از منظر امام خامنه

 است:

 را کشطحر  نابحدشطده  کشطاورزی » ای، صنایع نو:توليد داخلی، احيای کشاورزی، صنعت هسته( 1

 انطرژی  حسطاس  پیچیطده  صطنعت  بطه  نظطام  ایطن  را کشحر ابلدائی ساده کرد، صنعت احیاء نظام این

 دارد او  صطفحف  دوشبطه دوش تقریبطاً  ...نطح  صطنای   هطای زمینطه  در اآلن نظام این. رساند ایهسله

  1633/ 3/ 61) «است نظام کارآمدی هااین .کندمی حرکت

 نظطام  این باالتر، کارآمدی و ترمهم باز هااین یهمه از گفت بشحد شاید» ساالری:تحکيم مردم( 2

داشطت،   وجطحد  کشطحر  این در که زشلی و منححس یسابقه آن با. بحد ساالریمردم تحکیم زمینهدر

  1633/ 3/ 61) «است مهمی بسیار یرایکا این ...بیندازد جا را ساالریمردم تحانست نظام این

 بزرگحار امام که ناب، اسالمی عزیز، اسالم اسالم» دفاع از کشور، ساخت فرهنگی و اقتصادی:( 3

 نشطان  را خطحد  کرد، کارایی فداکاری همهاین راه  در مفت این و بحد کرده آن وق  را عمرش ما
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 و اقلصطادی  متلفط   هطای زمینطه  در اسطت  بطاقی  که دیگری هایمیدان در ...ا شاء نا و...است داده

  1622/ 6/ 14) «.داد خحاهد نشان را خحد کارایی عزیز اسالم فرهنگی

 نشان را خحدش متلف ، کارآمدی هایعرصه در نظام این» گسترش خدمات عمومی به مردم:( 0

 . 1633/ 3/ 61) «مردم به عمحمی خدمات گسلرش و خدمات محرد در. داده

تطر جامعطه را در   قشطر ضطعی    خصحصبهدر محرد گسلرش خدمات عمحمی که شاید بیشلر مردم 

 ماننطد ای عمطده  هطای زیرساختتحان به محارد باشد میو نزدیک مبحث این تحقیق هم می بربگیرد

بنیاد مسکن انقالب اسالمی، کمیله امداد امام خمینی، جهاد سازندگی، نهضت سحادآمحزی، قرارگطاه  

هطای روسطلایی و   زدایی سطپاه، تعطاونی  پیشرفت و آبادانی سپاه، بسیج سازندگی، قرارگاه محرومیت

هطای  هطا و پیشطرفت  کشاورزی، صندوق بیمه اجلماعی کشاورزان، روسلائیان و عشایر، زیرسطاخت 

جمعطی از  ) کردبیمه ایرانیان اشاره  درصدی 100ححزه بهداشت، درمان و سالمت و پحش  حدود 

  .403-466: 1622،نظرانصاحبکارشناسان و 

 و مدل مفهومی   چارچوب نظری

-)مدظفطه ایاسناد، مدارک و فرمایشات امام خامنهاز  آمدهدستبهدر این تحقیق با اسلفاده از ایالعات 

گحنطه بیطان   تحان ایطن را میچارچحب نظری تحقیق در محرد کارآمدی  شدهمور های و نظریه العالی 

 نمحد:

 هطای نظطام و مایر بر بقا و اسلحکام و رشطد و ترقطی    زا مشروعیتمالفه  عنحانبهمبحث کارآمدی 

نطحع  انقالب اسالمی با ماهیت ارزشطی خطحد    .است قرارگرفلهای و اهمیت ویژه محردتحجهسیاسی 

مسطائل   مالیطم،  سیاسطت  حطحزه  یعنطی در سوح عمطحمی   کهیحریبه یفبدکارآمدی را میخاصی از 

 واسطوه بطه هطا تفطاوتی نطدارد ولطی     ا همطه نظطام  ب  ...و ارضی تمامیت تثمین و مرزها از دفاع امنیلی،

به همین واسوه عحامطل کارآمطدی نظطام     دارای تفاوت و از نحع خاصی است.چارچحب ارزشی آن 

مرسطحم کشطحرهای مطدعی    حقیقطی و ملفطاوت از عحامطل    نیطز از ماهیطت   جمهحری اسالمی ایطران  

عنصر اسالمیت را از خاص نظام جمهحری اگر . مانند عنصر اسالمیت و جمهحریت ؛کارآمدی است

مدعی دمحکراسی مشابه اسطت نطحع    کشحرهایبا همه  ظاهربهجمهحریت که  لحاظ کنیم دراسالمی 

و دینطی   سطاالری مطردم  آن را ،العالی )مدظفهمقام معظم رهبریخاصی از جمهحریت را شاهد هسلیم که 

 واصطفی چهطار شطاخص مهطم     در را دانند و نق  مردم در نظطام اسطالمی  هدیه انقالب اسالمی می

 یاسالم یجمهحر نظام خاسلگاه هکازآنجا و ؛فرمایندبیان می« آگاهی، نظارت، مشارکت و همگامی»
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  العالی ظفهمد)ایخامنه امام منحیات بر تثکید با اسالمی

 از زیط ن یکارآمطد  بطه  لیط ن در دیط با رینطاگز  اسطت  یاسطالم  احکطام  و چطارچحب  در حرکطت  رانیا

اهمیطت و ضطرورت ایطن نطحع      که عحامل آن را برشماری کردیم. کرد اسلفاده یاسالم هایسمیمکان

آن دانسطله   درگطروی مشروعیت همه مسئحلین را   العالیمدظفه)ایکارآمدی تا به آنجاست که امام خامنه

هطای انقطالب   جمهحری اسالمی ایران ارتقطا پیطدا کنطد ارزش   حا  هر چه این نحع کارآمدی  است.

و باعطث تطداوم و اسطلقرار هرچطه      اسالمی در سوح  متلف  مردم نیز بیشلر تعمیق خحاهد یافطت 

قن و مطایری تطدوین گطردد کطه مسطلفزم      راهبردهای مطل برای این مهم باید  ها خحاهد شد.آنبیشلر 

شکل  .است شدهپرداخله آن بهاین تحقیق در راهبردها است که آن عحامل مایر بر تدوین شناسایی 

 دهد.مفهحمی تحقیق حاضر را نشان می مد  2

 
 تحقيق مدل مفهومی :2 شکل

 شناسیروش
تحجه به تتصصطی بطحدن محضطحع    باشد. با تحفیفی و از نحع کاربردی می -این تحقیق به روش تحصیفی

 ،ی خدمت در مشطاغل راهبطردی  دارای سابقه :ازجمفههای جامعه تحقیق از بین خبرگان با ویژگی تحقیق

آشطنایی مناسطب بطا انقطالب      ،در این مقاله، بحده محردبررسیزمینه عنحان درآیار عفمی و پژوهشی  دارای

بنطابراین جامعطه    ؛لحطاظ گردیدنطد  اسالمی و تعمیق آن، حداقل دارای مدرک تحصیفی کارشناسی ارشطد  

تمام شمار بطه آنطان رجطحع شطده      صحرتبهکه  نفر تعیین 40نامه تحقیق، آماری این تحقیق برای پرس 

 هانسبت و میانگین محاسبه فراوانی، و جدا قبیل از تحصیفی آماری هایروش از هاداده تحفیل است. در

عوامل  کارآمدی  
مؤثر بر تدوین
تعميقراهبردهای

انقالب اسالمی

عوامل فرصت  
آفرین کارآمدی

عوامل 
تضعيف 
کارآمدی  

عوامل 
تهدیدزای 
کارآمدی  

عوامل قوت  
کارآمدی  
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معنطاداری،   سطوح  تعیطین  دو، کطای  مقطدار فریطدمن   آزمطحن  از اسطلفاده  بطا  درنهایت و است شدهاسلفاده

 نقط   همراه به داخفی انقالب اسالمیبتشی عمقکارآمدی جهت تدوین راهبردهای  عحامل ترینعمده

 است. شده احصاء و تهدید ، قرصت قحت، ضع ،) هاآن چهارگانه

 همطان  یطا  الوشه ضریب از اسلفاده محلحایی، روایی تعیین اعلبار هایروش از یکی پرسشنامه رواییبرای 

CVR حطداقل  نفطر بحدنطد،   10ارزیطابی   این برای نظردهندگان و خبرگان تعداد اینکه به تحجه با .باشدمی 

 گرفلطه انجطام  محاسطبات  بطه  تحجطه  با بنابراین ؛باشد 32/0 برابر یا تربزرگ بایسلی ،قبح قابل CVR مقدار

 بحدنطد  32/0 از بطاالتر  الوشه ضریب دارای  عامل 22) ،کارآمدیعحامل  ساا  64از بین  الوشه، ضریب

 .باشدمی نامهپرسش االتسا روایی دهندهنشانشده و  قبح قابل که

 بطحده و  25/0 آن ضطریب  کطه  شطده محاسطبه  کرونبطاخ  آلفطای  یریق از تحقیق این نامهپرسش پایایی برای

 قرارگرفلطه  تثییطد  مطحرد  پرسشنامه پایایی پ  باشد،می 25/0 باالی ضریب این اینکه به عنایت با بنابراین

 است.

 های تحقیقو یافته هاداده وتحلیلتجزیه
 شطده  ساا  خبره جامعه از او  پرسشنامه در این تحقیق از دو نحع پرسشنامه اسلفاده گردید که در

 راهبردهطای  تدوین بر عامل کارآمدی یک عنحانبه تحاندمی عامل این آیا جنابعالی، نظر به  که است

 به ،تثیید صحرت در" بحد شده ساا  سپ  و  "باشد؟ مایر ایران اسالمی انقالب بتشی داخفیعمق

 تثییر ایران اسالمی انقالب بتشی داخفیعمق راهبردهای تدوین در میزان چه به عامل این شما نظر

 22 تثییطد  ضطمن  اسطت کطه   احصای عحامل مایر بر کارآمدی نظطام ، او  پرسشنامه حاصل "؟دارد

 آمطاری  جامعطه  دیطد  از اولحیت ترتیب بهکارآمدی  عحامل اهمیت فریدمن، فرمح  اساس بر عامل،

 احصا گردید. 2 جدو  شر  به تحقیق

 یاسالم انقالب یکارآمد عحامل بندیرتبه: 2جدو  

 رتبه ميانگين عوامل

  .1 20.24 مردم  یآسا و رفاه  یافزا و رسانیخدمت در رقابت

  .2 18.89 هاارزش شدن عینی و اسالمی اهداف و اهخحاسله تحقق

  .6 18.69 مردم در امنیت و رضایت افزای  اعلماد مردم به انقالب اسالمی و احساس

  .4 18.16 حکحمت و مردم نیب رابط عنحانبه یمردم غیردوللی ینهادها و احزاب فعالیت

  .5 17.36 ضع  ایمان و اراده

  .3 17.03 گرایی مسئحلینو تجمل گری اشرافی
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 انقالب داخفی بتشیعمق راهبرد تدوین بر اسالمی جمهحری نظام کارآمدی عحامل تثییر

  العالی ظفهمد)ایخامنه امام منحیات بر تثکید با اسالمی

  .2 16.90 نظام پایبههای مسئحلین نسبت دادن ضع 

  .3 16.84 مسلضعفان و محرومان از تیحما

  .2 16.73 ها و نادیده انگاشلن دسلاوردهای عظیم انقالبها و نابسامانیبرخی از کاسلی نماییبزرگ

  .10 16.63 داشلن عفم، تجربه، صدق و اخالص در کار

  .11 16.54 فساد اداری و اجلماعی و سحء عمفکرد

  .12 16.36 مداری تقحاو  معاد به اعلقادخدامححری، 

  .16 16.36 نظام افزای  آگاهی مردم از کارآمدی

  .14 16.09 یاسیس مشارکت یفیک و یکم یارتقا

  .15 16.09 بین مردم و مسئحلین و از بین بردن رابوه مسلحکم مردم و نظام اسالمی افکنیاخلالف

  .13 15.41 باال بردن سوح تحقعات مردم و ناراضی کردن آنان از وضعیت محجحد

  .12 15.13 وجحد روحیه تقفیدی، انفعالی و خحدباخلگی

  .13 15.13 دینی ساالریمردمزمینه تحکیم 

  .12 14.86 والیی و ایجاد یثس و بدبینی نسبت به آینده نظام اسالمی نظامبهالقاء شبهه و تردید نسبت 

  .20 14.51 وجحد نظارت دقیق بر کار مدیران

  .21 14.43 صحیح و سالم و رسا قحانین وجحد

  .22 13.91 یهمگان نظارت و تیمساولارتقاء 

  .26 13.54 محرد اعلماد ) ماتمنخوای افراد مسئح  و  با برخحرد

 باتدبیرگسلرش خدمات عمحمی به مردم و اولحیت در خدمات عمیق، زودبازده و ماندگار 

 ریزیبرنامهو 
13.20 24.  

  .25 13.19 ی و گسلرش عدالتانسان کرامت یارتقا در تالش

  .23 12.97 نتبگان ملتصص مشلاق خدمت به انقالب اسلفاده از

  .22 12.46 پنداری در کارها و آسان انگاریسهل، نگریسوحی

  .23 12.13 ی و وحدت مردم با مسئحلیناریهم و مشارکتاسلفاده از ظرفیت شحرا، 

  .22 11.27 ساالریشایسلهمححری و   یتکف

 عحامل کارآمدی آزمحن فریدمن: 6جدو  

 04 تعداد آمار

 232/126 دومقدار خی

 00/0 سوح معناداری

مقطدار سطوح    کطه ایطن با تحجه بطه   .دهدنشان میرا  کارآمدیآزمحن فریدمن برای عحامل  6جدو  

باشطند  رد  ی یکسانی میتمامی عحامل دارای رتبه) 0Hباشد فرض می 05/0از  ترکحچکمعناداری 
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عامل  22اخلالف رتبه دارند  برای تمام  باهم)حداقل دو عامل وجحد دارد که  1Hشحد و فرض می

 گردد.می تثییداحصاء شده در این تحقیق  کارآمدی

 بطرای  اسطالمی،  تعمیطق انقطالب   راهبردهای بر تدوین مایر کارآمدی عحامل شدن مشتص از پ 

 پرسشطنامه  کارآمطدی نظطام    زا تهدید و آفرینفرصتضع ،  قحت،عحامل ) چهارگانه نق  تعیین

 .دوم او  و پاسخ ساا  ) گردید تحزی  آماری جامعه بین و یراحی دوم

کارآمدی هطر چطه بیشطلر انقطالب اسطالمی       قحت مرتبط باترین عحامل ضع  و : مهماو  ساا  تحفیل 

 ؟اندکدامجهت تعمیق آن 
 نيانگيم اساس برو ضعف  قوت عوامل یبندتیاولو: 0ل وجد

کد  هاقوت

 عامل

انحراف 

 معیار
 میانگین

 S8 .91944 4.86 ی و گسلرش عدالتانسان کرامت یارتقا در تالش

گسلرش خدمات عمحمی به مردم و اولحیت در خدمات عمیق، زودبازده و 

 ریزیبرنامهو  باتدبیرماندگار 
S4 .88593 4.71 

 S1 .91853 4.69 مداری تقحاو  معاد به اعلقادخدامححری، 

 S2 .98048 4.64 ساالریشایسلهو  تکفی  مححری

 S10 .96319 .584 داشلن عفم، تجربه، صدق و اخالص در کار

 S3 .91026 4.57 صحیح و سالم و رسا قحانین وجحد

 S7 .99410 4.50 وجحد نظارت دقیق بر کار مدیران

 S5 1.20782 4.43 محرد اعلماد ) ماتمنخوای افراد مسئح  و  با برخحرد  1

 S6 1.20712 4.38 مسلضعفان و محرومان از تیحما  2

 S9 1.19734 4.21 مردم  یآسا و رفاه  یافزا و رسانیخدمت در رقابت  6

    

 هاضع 
 W5 1.19663 4.56 وجحد روحیه تقفیدی، انفعالی و خحدباخلگی  1

 W2 .91026 4.53 ضع  ایمان و اراده  2

 W4 .95001 4.50 گرایی مسئحلینو تجمل گری اشرافی  6

 W1 1.22097 4.39 پنداری در کارها و آسان انگاریسهل، نگریسوحی  4

 W3 1.21614 4.21 عمفکردفساد اداری و اجلماعی و سحء   5

عامل ضطع    5و عامل قحت  10دهد، مقدار انحراف معیار تمامی نشان می 4گحنه که جدو  همان

نظطر   اسطاس  بر  4.33باشد. از بین عحامل قحت احصاء شده، باالترین مقدار میانگین )می قبح قابل

تطرین    و همچنطین پطایین  عدااتت ی و گسترش انسان کرامت یارتقا در تالش) 1دهندگان به عامل پاسخ
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 انقالب داخفی بتشیعمق راهبرد تدوین بر اسالمی جمهحری نظام کارآمدی عحامل تثییر

  العالی ظفهمد)ایخامنه امام منحیات بر تثکید با اسالمی

 شیافداا  و رسدانی خدامت  در رقابت) 10دهندگان به عامل نظر پاسخ اساس بر  4.21مقدار میانگین )

. از بین عحامل ضع  احصاء شده، باالترین مقدار میانگین است یافلهاخلصاص  مردم شیآسا و رفاه

 تقلهدای  انعاداتی و خددبداخت ی    وجددد رویهد    ) 1دهنطدگان بطه عامطل    نظر پاسخ اساس بر  4.53)

فسداد اداری و اجتاداعی و   ) 5دهندگان به عامل نظر پاسخ اساس بر  4.21ترین مقدار میانگین )پایین

 است. یافلهاخلصاص  سدء عالکرد

آفرین و تهدیدزای مرتبط با کارآمدی هر چه بیشلر انقطالب  ترین بسلرهای فرصت: مهمساا  دومتحفیل 

 ؟اندکداماسالمی جهت تعمیق آن 
 نیانگیم اساس بر دیتهدفرصت و  عحامل یبندتیاولح: 5جدو  

 هافرصت
کد 

 عامل

ميزان  انحراف معيار

 اهميت

 O3 .91670 4.88 مردم در امنیت و رضایت افزای  اعلماد مردم به انقالب اسالمی و احساس

 O6 1.09006 4.75 یاسیس مشارکت یفیک و یکم یارتقا

 O8 .95090 4.61 مسئحلینمردم با و وحدت ی اریهم و مشارکتاسلفاده از ظرفیت شحرا، 

 o1 .98048 4.59 نظام افزای  آگاهی مردم از کارآمدی

 O4 1.00587 4.57 یهمگان نظارت و تیمساولارتقاء 

 O5 .96841 4.55 هاارزش شدن عینی و اسالمی اهداف و اهخحاسله تحقق

 o2 1.05957 4.48 دینی ساالریمردمزمینه تحکیم  .1

 O9 1.03307 4.47 نتبگان ملتصص مشلاق خدمت به انقالب اسلفاده از .2

 و مردم نیب رابط عنحانبه یمردم غیردوللی ینهادها و احزاب فعالیت .6
 O7 1.01087 4.42 حکحمت

 تهدیدها
بین مردم و مسئحلین و از بین بردن رابوه مسلحکم مردم و  افکنیاخلالف .1

 T1 1.21752 4.88 نظام اسالمی

والیی و ایجاد یثس و بدبینی نسبت به  نظامبه القاء شبهه و تردید نسبت  .2
 T2 1.19030 4.87 آینده نظام اسالمی

ها و نادیده انگاشلن دسلاوردهای ها و نابسامانیبرخی از کاسلی نماییبزرگ .6
 T3 1.18251 4.71 عظیم انقالب

 T5 1.17752 4.69 نظام پایبههای مسئحلین نسبت دادن ضع  .4

 T4 1.56216 4.63 باال بردن سوح تحقعات مردم و ناراضی کردن آنان از وضعیت محجحد .5

 قبطح  قابطل عامطل فرصطت    2دهد، مقطدار انحطراف معیطار تمطامی     نشان می 5 جدو گحنه که همان

نظطر   اسطاس  بطر   4.33باشد. از بین عحامطل فرصطت احصطاء شطده، بطاالترین مقطدار میطانگین )       می
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  و مردم در امنهت و رضایت افاایش اعتااد مردم ب  انقالب اسالمی و ایساس) 1دهندگان به عامل پاسخ

 و ایدااب  فااتهت) 2دهندگان به عامل نظر پاسخ اساس بر  4.42) ترین مقدار میانگینهمچنین پایین

از بطین عحامطل    اسطت.  یافلطه اخلصطاص   یکدمدت  و مردم نهب رابط عندانب  یمردم غهردوتتی ینهادها

 1دهنطدگان بطه عامطل    نظطر پاسطخ   اسطاس  بطر   4.33تهدید احصاء شده، باالترین مقدار میطانگین ) 

  و همچنطین  بهن مردم و مسئدتهن و از بهن بردن رابط  مستحکم مدردم و نادام اسدالمی    افکنیاختالف)

باال بدردن سدطت تدقادا     ) 5دهندگان به عامل نظر پاسخ اساس بر  4.36ترین مقدار میانگین )پایین

 است. یافلهاخلصاص  مردم و ناراضی کردن آنان از وضاهت مدجدد

 پیشنهادو  گیرینتیجه

 :گیرینتیجه -الف

اسطالمی در چهطار    نظامکارآمدی  عحاملپاسخ سااالت تحقیق و تحان می آمدهعملبهتحقیق  با تحجه به

بتشی داخفطی  تحاند بر تدوین راهبردهای عمقکه میرا   زا تهدیدآفرین و قحت، ضع ، فرصت) نق 

 کرد: بیاندارای تثییر زیادی باشد به شر  زیر  انقالب اسالمی

کارآمدی هر چه بیشلر نظطام اسطالمی جهطت     ترین عحامل ضع  و قحت مرتبط بامهم پاسخ ساا  او :

 ؟اندکدامانقالب اسالمی  داخفی تعمیق

 داخفطی بتشطی  عمطق تطدوین راهبردهطای   جهطت  نظام  کارآمدی مرتبط با عحامل قحت ترینمهمال   

 از: اندعبارت انقالب اسالمی

خطدمات عمطحمی بطه مطردم و      گسطلرش  .2، عدالتی و گسلرش انسان کرامت یارتقا در تالش .1

 معاد به اعلقاد .6خدامححری، ، ریزیمهو برنا باتدبیراولحیت در خدمات عمیق، زودبازده و ماندگار 

عفم، تجربطه، صطدق و اخطالص در     داشلن .5، ساالریمححری و شایسله تکفی  .4، مداری تقحاو 

 بطا  برخطحرد  .3، نظارت دقیق بر کطار مطدیران   وجحد .2، صحیح و سالم و رسا قحانین وجحد .3، کار

 رسانیخدمت در . رقابت10، مسلضعفان و محرومان از حمایت .2، ماتمنمسئح  و  افراد یخواها

 .مردم  یآسا و رفاه  یافزا و

 بتشطی داخفطی  جهطت تطدوین راهبردهطای عمطق     نظام کارآمدی عحامل ضع  مرتبط با ترینمهمب  

 از: اندعبارت انقالب اسالمی
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 انقالب داخفی بتشیعمق راهبرد تدوین بر اسالمی جمهحری نظام کارآمدی عحامل تثییر

  العالی ظفهمد)ایخامنه امام منحیات بر تثکید با اسالمی

 و گطری  اشطرافی   6، اراده و ایمطان  ضطع    2، خحدبطاخلگی  و انفعطالی  تقفیدی، روحیه وجحد  1

 و اداری فسطاد   5، کارهطا  در پنطداری  آسان و انگاریسهل ،نگریسوحی  4 مسئحلین گراییتجمل

 .عمفکرد سحء و اجلماعی

کارآمدی هطر چطه بیشطلر نظطام      مرتبط باآفرین و تهدیدزای ترین بسلرهای فرصتمهمپاسخ ساا  دوم: 

 ؟اندکداماسالمی جهت تدوین راهبردهای تعمیق انقالب اسالمی 

بتشطی  جهت تدوین راهبردهای عمقنظام  کارآمدیآفرین مرتبط با ترین بسلرهای فرصتمهم  ال 

 از: اندعبارت انقالب اسالمیداخفی 

 و کمطی  ارتقطای  .2، مردم در امنیت و رضایت احساس و اسالمی انقالب به مردم اعلماد افزای  .1

 بطا  مطردم  وحطدت  و همیطاری  و مشطارکت  شطحرا،  ظرفیطت  از اسطلفاده  .6، سیاسطی  مشارکت کیفی

 .3، همگطانی  نظطارت  و مسطاولیت  ارتقطاء  .5، نظطام  کارآمطدی  از مردم آگاهی افزای  .4، مسئحلین

 .3، دینطی  سطاالری مطردم  تحکیم زمینه .2، هاارزش شدن عینی و اسالمی اهداف و هاخحاسله تحقق

 غیردوللطی  نهادهطای  و احطزاب  فعالیطت  .2، انقالب به خدمت مشلاق ملتصص نتبگان از اسلفاده

 حکحمت و مردم بین رابط عنحانبه مردمی

بتشطی  جهطت تطدوین راهبردهطای عمطق    نظطام  ترین بسلرهای تهدیدزای مرتبط با کارآمدی مهم  ب

 از: اندعبارت انقالب اسالمی داخفی

 القطاء . 2 اسطالمی  نظام و مردم مسلحکم رابوه بردن بین از و مسئحلین و مردم بین افکنیاخلالف. 1

. 6 اسطالمی  نظطام  آینطده  بطه  نسطبت  بطدبینی  و یطثس  ایجطاد  و والیطی  نظطام به نسبت تردید و شبهه

 نسبت. 4 انقالب عظیم دسلاوردهای انگاشلن نادیده و هانابسامانی و هاکاسلی از برخی نماییبزرگ

 از آنطان  کطردن  ناراضطی  و مطردم  تحقعطات  سوح بردن باال. 5 نظام پایبه مسئحلین هایضع  دادن

 محجحد وضعیت

 :هاپیشنهاد  -ب 

اسطالمی و بطه    تحاند برای کارآمدی نظطام هادهای اجرایی زیر مینپیش آمدهعملبهبا تحجه به تحقیق 

 همه ارکان و سوح  کشحر مناسب باشد:دنبا  آن تعمیق انقالب اسالمی در 

مطایر در   ها و نهادهایارگان ححزه کارآمدی ها و تهدیدهایها، فرصتها، ضع قحتیی شناسا .1

 تدوین راهبردهای مربحیهجهت  انقالب اسالمی تعمیق داخفی
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-جهت افزای  رقابطت در خطدمت   کارآمدبرتر و دوللی و نیز کارکنان  هاتشحیق نهادها و ارگان .2

 .رسانی به مردم

شطرایط   ونظام اسالمی کارآمدی عناصر خاص  با ملناسبایرانی -اسالمیایجاد الگحی کارآمدی  .6

و  )در مقابل روحیطه تقفیطدی و انفعطالی    .محیوی هر نقوه از کشحر با تحجه به تنحع قحمی و اقفیمی

 خحدباخلگی 

بیشلر مردم و نظام اسالمی سیسلم ارتبایی مسلقیم و پاستگح جهت ارتبا  هر چه بسلر و ایجاد  .4

 های محجحدانلقا  مشکالت و نارساییارزیابی اقدامات و عمفکرد نهادها و نظارت و  منظحربه

 ها و بروکراسی اداریبا کاه  هزینهرسانی و کسب رضایت مردم ارتقای سوح خدمت .5

 بدنه اجرایی و مدیران میانی کشحر جحان دران ملعهد و نتبگان و ملتصصاسلفاده از  .3

و  خطدماتی اداری و هطای  سیسطلم  کطردن  روزبهو  دقیقفناوری عفمی محفق در جهت اسلفاده از  .2

 .تحزی  عادالنه آن در سراسر کشحر

آنطان و نیطز    و بریرف نمطحدن  اداریهای دست و پاگیر و مزاحم قحانین و دسلحرالعملشناسایی  .3

 مجریه، مقننه و قضاییه همکاری سه قحهبا  صریحو  چابکروز، بهوض  قحانین 

مسطئح  در   هر ارگانمسئحلین و کارکنان اجلماعی  پ یریمسئحلیتارتقای سوح معرفت دینی و  .2

 های مدرن و سنلیبا شیحهنظام جمهحری اسالمی 

جمهطحری اسطالمی و    نظطام بطه مطردم نسطبت    ناامیدکننطده و  اعلمطاد بطی  عحاملرصد شبهات و  .10

 های مسئح تحسط ارگان محق بهمناسب و  گیریمحض  پاستگحیی و
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 انقالب داخفی بتشیعمق راهبرد تدوین بر اسالمی جمهحری نظام کارآمدی عحامل تثییر

  العالی ظفهمد)ایخامنه امام منحیات بر تثکید با اسالمی

، 52 شطماره ، زمانطه،  "اسالالمی  متفکران اندیشه در سياسی کارآمدی مفهوم" ، 1633) ابحیالبی، مهدی -

 13-22 صص

نگالاهی   -تبيين جنگ نرم و رابطه آن با جنگ سخت در زیارت عاشورا"  ،1633) اکبرعفیاحمدیان،  -

معاونت روابط عمطحمی و انلشطارات سطپاه، مرکطز چطا        ، تهران،"بخشیبه زیارت عاشورا از منظر عمق

 در سپاه فقیهولینمایندگی 

 شماره ، فصفنامه موالعات اسالمی،"البالغههای نهجآموزهکارآمدی در "  ،1635) اخحان کاظمی، بهرام -

 2-63 صص ،23

 او  بیروت، مکلبه لبنان ناشرون، چا  ،"المکنز العربی المعاصر" ، ه. ق 1414) ، محمحداسماعیل صینى -

 دوم ن، اسالمی، چا تهرا ،"فرهنگ ابجدی"  ،1625) بسلانى، فحاد افرام -

دانشگاه جام   ، تهران،"های سازمانی سپاه و بسيجمبانی و ظرفيتآشنایی با "  ،1622) محمدتحالیی،  -

 السالم )عفیهامام حسین

کارآمالدی جمهالوری اسالالمی در گالام دوم      گفتمالانی  درون بازنمالایی "  ،1623)عفیرضطا   خسروی، -

 56-31 صص، 35 شماره پاییز، ،، فصفنامه موالعات راهبردی"انقالب

فرهنگطی هنطری قطدر     ماسسه، تهران، "گلستان انقالب"  ،1622) نظرانصاحباز کارشناسان و  جمعی -

 والیت
 ،"اجتماعی و کارآمدی نظام سياسالی در جمهالوری اسالالمی ایالران     عدالت"  ،1622) شهاب دلیفی، -

 31-22صص  ،32مسفسل  شماره چهارم، شماره ،21سا   فصفنامه موالعات راهبردی،
 سسه موالعاتی دانشگاه تهران، چا  او مح تهران،، "مقدمة األدب"  ،1633) زمتشر ، محمحد بن عمر -

استلزامات کارآمدی نظام جمهوری اسالمی ایران در حالوزه جمهوریالت در   "  ،1622) نیا، قاسمشبان -

 65-53 صص، 55 شماره، 15 سا  ،اسالمیپژوهشی انقالب  –، فصفنامه عفمی "پنجمدهه 

مقالام معظالم    اندیشهکارآمدی نظام دینی در  هایمؤلفه" ، 1624) زین، عبطدالعز یبکین و ، احمدیعیشف -

، فصفنامه جسلارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه عفحم انسانی و موالعات فرهنگطی، سطا    "العالی()مدظلهرهبری

 25-22 صصشماره او ، بهار، ششم، 

 مفهوم به سياسی رهيافتی دولت؛ ظرفيت مثابهبه کارآمدی" ، 1625)محمطد   زاده،کمالی و سعید عوار، -

 1-23 صص ،26 شمارهبهار و تابسلان،  نظری، سیاست پژوه  پژوهشی - عفمی فصفنامه دو ،"کارآمدی

جطام   دانشطگاه   ،تهطران  ،"برندگی پيشروندگی و پيش"  ،1622)محمدرضا  ،قنبریو  حسین عیسایی، -

 سسه چا  و انلشارات، ماالسالم )عفیهامام حسین

 12 و 11، دوماهنامه صبا ، شماره "نظام اسالمی کارآمدی"  ،1636) فلحعفی، محمحد -



 
 1041 تابستان ،88 شماره بيستم، سال استراتژیک، دفاعی مطالعات فصلنامه  23

 منظالر  ازهالا  سميمکان وها ران، شاخصهیا یاسالم یجمهور نظام کارآمدی" ، 1632)ا... فطرج ، یقاسم -

 156-122 صص، 22 شمارههفلم،  است، سا یس یراهبرد هایپژوه  ، فصفنامه")رحمت ا... عليه(ینيخم امام

 ششم االسالمیه، چا  دارالکلب، تهران، "قرآن قاموس"  ،1621) اکبریعفقرشى،  -

 سيسالتمی  رهيافت کاربست"  ،1622) محمدحسینزاده، خحانین ب و، عبدالموفمحمدی، عفیرضا؛ عبدا -

، هفلم سا های راهبردی سیاست، ، فصفنامه پژوه "ایران اسالمی جمهوری نظام کارآمدی در نگرجامع

 221-242 صص، 65 پیاپی، شماره 25 شماره

، "کالارگزاری  نظالام  کارآمالدی  و پایالدار  امنيالت  تحقق راهبردهای و مبانی"  ،1621)هدایت  لوفیان، -

 42-31 صص ،14 شماره بهار،،پنجم سا  ،امنیت آفاق فصفنامه

، "آثار استاد شهيد مطهرى )نبرد حق و باطل، فطالرت، توحيالد(   مجموعه"  ،1622) موهری، مرتضی -

 صدراقم، 

از  گيالری بهالره هالای الگالوی   و شالاخ   هامؤلفهابعاد، "  ،1626) حا ق نیکرو، حمید نامدار، مظفر و -

می، پژوهشی پاسطداری فرهنگطی انقطالب اسطال     -، دو فصفنامه عفمی "اینترنت در تعميق بيداری اسالمی

،  السطالم عفیطه )حسطین  مو تربیت پاسداری اما افسریدانشکده عفحم انسانی اسالمی و قدرت نرم دانشگاه  تهران،

 43-26 صص، 2بهار و تابسلان، شماره سا  چهارم، 

گيری راهبالردی فرمانالدهان سالپاه در    تصميم"  ،1625)سیدمهرعفی  ،محمدنژاد و غالمحسین نیکحکار، -

 ماسسه چا  و انلشارات ،السالم()عليهگاه جامع امام حسيندانش ،تهران ،"دفاع مقدس

 
 


