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 چکیده
درصر    یرت  جمع میراا  ) «شرااتتی یرت جمع» یرر چهار دسته متغ یبه بررس مقاله ینا

 یر  تول میاا  ی نفت ی و تول یر)حجم ذتا «گذارییاستس»(  یکاریدرص  ب یای شهرنش

تر ما    یتوضرع »(  یتوسرعه اناران   یهاکشور در شاتص یگاهجا ی ناتالص داتل

 ی داتل اتالصن ی سهم به اشت از کل تول یال  )متوسط سال ر سن تحص  «یاجتماع

و قص   پردازدی( میاقتصاد ی)آزاد «یاقتصاد یتوضع»( و یاترنتبه ا یدسترس یاا م

و  یتمر ن  را با دو ماطقره حروزه   یرا ا یاسالم یدر جمهور یرهامتغ ینا یتدارد وضع

 شرود  یمر  یجاوب غربر  یایو آس یمرکا یایآس یکه شامل کشورها یکناد یفرهاگ

نشرا    المللیینب یهابر ماتا ا  گاارش یهپژوهش با تک ینا هاییافته . نمای یاهمقا

 یرا  یکارآمر   یرین در تب یبااا و معاادار یرتأث یبه ع الت اجتماع یکردنوع رو ده یم

 دارد. یرا ا یاسالم یدر جمهور یاسینظام س یناکارآم 

 یررا   ا یاسرالم  یجمهرور  یاسی نظام س ی ع الت اجتماع ی کارآم  :واژگان کلیدی

 .ما یاهع الت زم

                                                                                                   
 یرا . تهرا . ایواح  تهرا  مرکا یدانشگاه آزاد اسالم یاست آموتته علم سدانش. shahabdalili@yahoo.com 

 

 21شماره مالال   7۳01زماتا   شماره چهارم  سال بیات و یکم  فصلاامه مطالعا  راهبردی 



 79زمستان  26 فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره   26

 مقدمه
 یاجتمراع  هرای یگراه و پا هرا یا با یدولت ر ملت دارا  یکمااجم در قالب  یاسیهر ساتتار س

ترا   باشر  یمر  یاجتمراع  هاییگاهپا ینا یتو تقو یمتحک یهمواره در پ یاسیس یهااست. نظام

 یرت و تقو یمتحکر  یرهایمار  ینترر ده . از مهم یشثبا  و استمرار تود را افاا یاا همواره م

اقشار مختلف جامعه است.  یندر ب یع الت اجتماع یبرقرار یاسی نظام س یک یاجتماع یگاهپا

 وجروه  ینترر از مهرم  یکری عاروا   بره  یع الت اجتماع ی. برقراریاتن یسادگ ینمائله به هم

مصرائب   یرن ا ینتراز مهم باش ؛یمصائب تاص تود را دارا م یاسینظام س یو کارآم کارایی 

اشراره داشرت. بره     یع الت اجتماع یبه اجرا گذارا  و ماتق ا ستیاس یکردبه نوع رو توا یم

آنگراه   ییمنما یرماابع بالقوه به ماابع بالفعل تعب یلرا تب  یاسینظام س یککارایی  اگر یبترت ینا

پر  از   یو معارو  یماد ی ا )مانا  هاجارها( به تولی( و معاوی)مانا ه انرژیماد یرذتا یلتب 

است کره   یقلم اد نمود. الاام یاسینظام س یککارایی  توا یماابع و مواهب را م ینا یعآ  توز

مارتحکم   یاسیآ  نظام س یاجتماع یگاهتا پا یردشکل عادالنه صور  پذبه یعو توز یلتب  ینا

سراتتار   یرک کره   یافرت در توا یمائله است. چگونه م یبا تمام صور  ینباش . ا و باثبا 

 ده است؟عادالنه اق ام نمو زیعو تو یلتب  یندر ا یاسیس

هرای عر الت   مؤلفره  المللری در تصروص  ساا  برین ؤهای ممضاعف بر این  اگر گاارش

امرا   ؛تروب یرا حر اقل غیروتیمری را ترسریم کاار        اجتماعی در یک کشور وضرعیت ناربتا   

ع التی نظام سیاسی تود حکم کاا  آنگاه شراه  ایجراد   شهرون ا  آ  کشور به ناکارآم ی و بی

المللری و وضرعیت ترسریمی    هرای برین  ترسیمی آمار و ارقام گراارش یک فاصله میا  وضعیت 

شهرون ا  آ  کشور هاتیم. این فاصله چگونه قابل مطالعه و بررسری اسرت؟ مارئله برقرراری     

تررین وجروه بررسری عر الت اجتمراعی      ع الت اجتماعی دارای وجوه متع دی اسرت. از مهرم  

ال   آزادی در دسترسی به اطالعرا   توا  به دسترسی به ت ما  درمانی  آموزش و تحصیمی

تروا  وضرعیت عر الت    ها در کشرورهای مختلرف مری   مؤلفه و... اشاره داشت و از مقایاه این

هرا  مؤلفره  هرا و ور ساجش قرار داد که البته بررسی این شراتص حاجتماعی در یک کشور را م

ه در کره بره بررسری چار ین مؤلفر     هارتا   هرایی  ماتلام یک پژوهش گاترده است. گراارش 

هرای سراالنه توسرعه    توا  به گاارشدارن ؛ از آ  جمله میتصوص کشورهای جها  اق ام می
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واسطه ایرن  های ساالنه بایاد هریتیج و... اشاره داشت و بهاناانی  گاارش بانک جهانی  گاارش

توا  تاح ودی دریافت که وضعیت ع الت اجتماعی در یک کشور چگونه است. ها میگاارش

انر   ور بررسی قرار دادهحهای متع د ممؤلفه با ی کشورها  آنها را درها با رتبهگاارش زیرا این

 نمایا .با ی کشورها را هر سال ماتشر میو فهرست رتبه

های ع الت به تشریح وضعیت کارآم ی ساتتار مؤلفه تالش داریم تا بررسی وضعیت آماری

الزم است تا از  ز این رو ایرا  امروز دست یابیم. اسیاسی در برقراری ع الت اجتماعی در جامعه 

پ  بررسی مفهومی کارآم ی نظام سیاسی و وجوه نظری ع الت اجتماعی به وضرعیت امرروزین   

ای میرا  جمهروری اسرالمی    در ایرا  امروز بپردازیم.  این بررسی به صور  مقایاه مؤلفه این دو

پذیرد. این دو دسته کشور از آ  بی انجام میایرا  و کشورهای آسیای مرکای و آسیای جاوب غر

پوشانی فراوانی با حوزه تمر نی و فرهاگری ایررا  داشرته و ازماظرر      ان  که همجهت انتخاب ش ه

چاا  کره   باش . آ ذتایر مادی و هاجارهای غیرمادی نادیکی فراوانی بین این کشورها برقرار می

 ن ایشا  مشترک است.یر در بیرانت های غالبا گذشته تاریخی و دولت

 

 الف. اثربخشی یک نظام سیاسی در قالب کارآمدی آن 
هرای متعر دی   به ادبیا  توسعه سیاسی و م یریت  شراتص  «توب حکمرانی»با ورود مفهوم 

  4  کیفیت مقررا  تاظیمی۳حکومتکارایی    اثربخشی و1ثبا  سیاسی  7همچو  حق اظهارنظر

( و برر  Kaufmann, 2002: 66مورد تأکی  قرار گرفرت)  و... 6  مبارزه با فااد5حاکمیت قانو 

 ارتبرا   در 0و ظرفیت دولت 2  حکمرانی توب1سه مفهوم کیفیت حکومتها مؤلفه اساس این

 Haunter and)توسعه اهمیت پیر ا کردنر   کشورهای درحال تصوصدر  ویژهبه با یک یگر و

                                                                                                   
1. voice and accountability 

2. political stability 

3. government effectiveness 

4. regulatory quality 

5. rule of law 

6. control of corruption 

7. quality of government 

8. good governance 

9. state capacity 
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Kyobe, 2008: 2) . اجتماعی در جامعه باعث کارآم ی نظامدر این رویکرد  بهبود حکمرانی 

 summary of the 58thشرود) میتاطر مردم و اقتصادی و دسترسی جامعه به رفاه و رضایت

report, 2011: 37). یرک  مارابع  م یریت تمرین» توب  حکمرانی که گفت توا میرو ازاین 

 (.Diedhiou, 2007: 26است) «ش ه تعیین اه اف به رسی   برای کشور 

 امرا در میرا  ایرن     انر  ما  درهرم تایر ه  أشکلی توهای مربو  به آ  بهمؤلفه این رویکرد و

کارآمر ی  . (Graham, 2003: 4)جایگاهی محروری داد کارایی  توا  به کارآم ی وها میمؤلفه

  ترأثیر     کارآمر ی برا کلمراتی مانار  کرارایی     اسرت کره   Effectiveness انگلیای معادل واژه

بررای  گراه  زبا  انگلیاری   در(. البته 01: 7۳01گر  )کوزهباش تأثیرگذاری  اثربخشی مترادف می

 هرم « صرالحیت و سرااواری  »معارای  بره نیرا    Competence از واژه« کارآمر ی »معاای کلمه 

در حقیقرت بیرانگر   کرارایی   و کارآمر ی به این ترتیرب   .(un-habitat, 2006)شودمی استفاده

کاررب حرر اک ر کرره در راسررتای شایاررته آ  اسررت  کررارگاارا توانررایی اداره کشررور توسررط 

 (.Mitchell, 1993: 632شود)شهرون ا  اتخاذ میما ی رضایت

تطبیق با شرایط ج یر   »معای بر این اساس اگر کارآم ی نظام )اجتماعی  سیاسی و...( را به

 :Andrews, 2008)«آی رای یک سیاتم یا جامعه پیش میو توانایی برای حل مشکالتی که ب

که درجا  شر   و   ش  تواهیم ما با انواع کارآم ی مواجه صور  این   تعریف کایم در(22

مار ی و  باش  و به نابت این ش   و ضعف است کره رضرایت  ضعف متفاوتی را نیا دارا می

مار ی ترود مجر د    ( و این رضایت774: 7۳05ده )جاللی  ما ی شهرون ا  رخ مینارضایت

( و Andrews, 2008: 30)شود که سرطح اقتر ار قرانونی یرک دولرت افراایش یابر        سبب می

 ,Lipsetتوان  میانگین مقبولیت یک نظام سیاسی را بهبود بخشر ) استمرار آ  در بلا م   می

 سازد.یا میهزدایی را مطور قطع ناکارآم ی ماتمر نیا موجبا  مشروعیت( و به77 :1959

بره   ی مشرخص اسرت. آنگونره کره برا     فرایار   دارای یک نظام سیاسری کارایی  کارآم ی و

سرازمان هی  برا   شود وها شروع میریایو کارآم  ماابع مادی و اناانی در برنامه موثر کارگیری

  پایرا اهر اف سرازمانی    بره  یرابی دسرت  شود و در انتها بامیماابع و امکانا   ه ایت و کاترل 

شر ه برا   بره اهر اف تعیرین   دستیابی  مهم است فرایا  (. آنچه در این6: 7۳05یاب )رضائیا   می

(. هرچا  که الزم است این دستیابی به اهر اف بایر    717: 7۳22باش )گلریا  کمترین هایاه می
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بره ایرن    (.Esty, 2006: 1506راسرتا و هماهارب باشر )   های شهرون ا  همبا نیازها و تواسته

سیارتم  آ  دربرگیرنر ه نترایج حاصرله از عملکررد     تروا   در یک نظام را مری  اثربخشیترتیب 

توانایی  نفوذ و قابلیرت معارا    به« سیاسی»(. این اثربخشی در یک نظام 15: 7۳01 )هیوز دانات

 .(446: 7۳20ش ه است)آقابخشی  

هرا  سازی سیاستپیاده ایبر دولت ها  تصویری است از ظرفیتامروزه کارآم ی در بررسی

شرهری و درجره اسرتقالل از فشرارهای      تر ما     کیفیتعمومی ت ما  کیفیت که از طریق

هرا سراجی ه   ها و اجرای آنها و اعتبار دولت بره ایرن سیاسرت   کیفیت ت وین سیاست سیاسی با

امرری   های سیاسری  کارآم ی در نظامهرچا  که بای  پذیرفت  .(kaufman, 2010: 4)شودمی

دهار ه در هرر نظرام سیاسری     ها و اجاای گونراگو  تشرکیل  است و ناشی از وجود مؤلفه نابی

به امکانا  و توجهتعریف کارآم ی به موفقیت در تحقق اه اف  باو  (177: 7۳05 )فرنج است

: 7۳04کا  )نروروزی   در کارآم بود  و ناکارآم ی یک نظام سیاسی ایفا میبااایی  تأثیرموانع 

ی فرایار   بود  و مضاعف برر آ  یفرایا  ؛ درنتیجه کارآم ی یک نظام سیاسی واج  ویژگی(0

و ناربت بره هر ف ارزیرابی      کارآم ی امری نابی اسرت ایاکه  باتوجه بهبود  است. ت ریجی

تا به  (.11: 7۳09)تقوی   کا ه ف را نظام ارزشی مول  آ  ه ف تعیین می ماهیت هر شود می

مبرانی نظرری   »هرایی چرو    مؤلفره  برآنا  که کارآم ی یک نظام سیاسی بیشتر بابرتی آنجا که 

ها در توجه به آرما »  «ساتتار سیاسی مااجم»  «هاتعریف روشن از اصول و ارزش»  «مااجم

رس  کارآم ی یک نظرام  (. به نظر می419: 7۳0۳)کالنتری   و... باتگی دارد« هاگذاریسیاست

دادهرای آ  نظرام سیاسری برر شرهرون ا  قابرل       میاا  تأثیرگذاری بررو  سیاسی بیشتر بر مباای 

 باش .گیری میان ازه

حوزه موضروعی  »درمجموع بای  پذیرفت که در تعیین کارآم ی یک نظام سیاسی سه وجه 

نمرود   ی عملیراتی زمیاره »و « شاتص ارزیرابی کارآمر ی  »)اقتصادی  سیاسی و...(   «کارآم ی

(. در این نوشتار بررآنیم کره   75: 7۳2۳های فراوانی با یک یگر دارن )کاشانی  تفاو « کارآم ی

و  ورودی صررحیح بررین رابطرره» داد  وظیفرره اسررت و بررهدرسررت انجررام معاررایکررارایی برره

تروا  بیرا  داشرت کره کارآمر ی      . مضاعف بر این مری اشاره دارد (57: 7۳26)رابیاا  «تروجی

 برا  هرگاه یک ساتت سیاسی رو زاینماهای موانع است. ا حاصل جمع میا  اه اف با امکانا 
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یرک سیارتم کارآمر      برسر    هاگذاریدر سیاستش ه اه اف تعیین بیشترین هایاه به کمترین

ور حر شااسری سیاسری م  در جامعره « کارآمر ی »که است  توجه به این نکته ضروریه البتاست. 

هرای عیاری درو  جامعره انتخراب     مؤلفره  را ور بررسیحهای ممؤلفه و بای  گیردبحث قرار می

نمود و کمتر سمت مباحث فلافه نظری گام برداشت. در تصوص مفهوم ع الت اجتماعی نیا 

 الزم است پ  از بیا  اجمالی تعاریف و ابعاد مفهومی آ  چاین رویکردی را اتخاذ نماییم. 

 

 عدالت اجتماعی و تطور رویکردیب. 
هارت؛   ایجویانره های ستیاههایی است که هر دوره دارای مائلهدورا ای شاه  تاریخ هر جامعه

هایی است)مالعباسری   یکی از وظایف فلافه سیاسی در جامعه دموکراتیک تمرکا بر چاین مائله

 دموکراسری  بر موضوعاتی همچرو  آزادی   بیشتر فلافه سیاسیگذشته های (. در دوره64: 7۳04

سال اتیر مائله عر الت گروی سربقت را از دیگرر مارائل فلارفه        59بود؛ اما در تمرکایافته  ...و

تروا   طروری کره مری   حقوق اناانی است  بره  در مفهوم ترینع الت اساسیسیاسی ربوده است.  

 آزادی  تصروص ها ممکن اسرت در  گفت ع الت فضیلت اولیه و اساسی است تاح ی که اناا 

برود   تروب  که ای ه البته. ع التی اعتراف نامایا بی بود  بتوانا  به نمیاما  شک نمایا   ...و رفاه

 شرود اجررای آ  تضرادها و تعارضرا  فراوانری پیر ا مری       هاگرام امرا   ؛امری ب یهی استع الت 

(Venieris, 2013: 36 آ .)    کمبرود عر الت یرا نبرود عر الت سربب ایجراد سلارله         چارا  کره

تروانیم کره عر الت    در تعاریف ع الت مری شود. های سیاسی و اجتماعی میهایی در نظامبحرا 

بره میرا     صحبت )برابری در وضع و برابری در فرصت( برابری نوع دویعای برابری و همواره از 

های زنر گی  رسان   تفاو ح اقلمعاای به. برابری در وضع به(Brian Barry, 1989: 3) آی می

معاای دسترسی به شررایطی اسرت کره    ها بهشهرون ا  در زن گی ایشا  است و برابری در فرصت

 (.  16: 7۳0۳)هیوود   تصایص هر شخص قابلیت شکوفاش   را داشته باش 

 در هرا یا پاداش سودها دفاع قابل اتالقی توزیع از اجتماعی ع الت» داردان رو هیوود بیا  می

 شرود  مری  ارزیرابی  آنهرا  مانار   و رفراهی  مارافع  به اشتی مراقبت سود  ماد  حاب بر که جامعه

(. این تعریرف تاحر ود زیرادی مبارای نظرر ایرن پرژوهش        449: 7۳0۳)هیوود   «کا می پشتیبانی

و با تارلط   جانبه در نگرش به جها  و اناا همه و تحوال هرچا  با پی ایش رناان  باش . می
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امرروز  (؛ اما تا به 57: 7۳05کیو  )دلوهدچار تغییر اساسی ش م ار  تعریف ع الت نیا نگرش اناا 

انر  و تعراریفی همچرو  عر الت تر بیری       دو رویکرد ع الت توزیعی و تأدیبی مرکایرت داشرته  

 هاییبا یتوا  به دستهشون . البته میوضعی  وطبیعی و... بیشتر در حول این دو دسته تعریف می

محرور در تعراریف عر الت    محرور و رویکررد انصراف   همچو  رویکرد نیازمحور  رویکرد برابری

شر   حر ود و ثغرور    (. در ادامه جهرت روشرن  11: 7۳2۳)فیتاپتریک   ماعی نیا توجه داشتاجت

توسط ارسطو « ع الت»تر مفهوم بحث  شرحی اجمالی از تاریخ این تعاریف تواهیم داشت. پیش

 معارای آ  اسرت در  (. ع الت تاص بره 711: 7۳25شود )ارسطو  به عام و تاص نیا تفکیک می

 شرود  رفترار  نرابرابر  طرور بره  نرابرابر  افراد با و برابرطور به برابر افراد با که شود عمل چاا  جامعه

 یراد  «فضایل همه جمع حاصل» به را آ  ارسطو که است هما  عام ( و ع الت26: 7۳24)واعظی  

دارای  غالبرا   ناد ارسرطو  ع التتوا  بیا  داشت که بر این اساس می (.21: 7۳24 واعظی ) کا می

 باش .می ع الت فردی و ع الت اجتماعیه دو درج دو مفهوم در

 و 7«توزیعی ع الت» بخش دو به را ع الت «نیکوماتوس اتالق» کتاب همچاین در ارسطو

 ها و مواهب اجتمراعی توزیعی  توزیع سرمایه کا . ع التمی تقایم 1«کیفری یا تأدیبی ع الت»

و ع الت تأدیبی که برا عاروا     (۳19: 7۳21 نیلان ) ده را م نظر قرار می جامعه افراد بین در

هرا  ها و مجرازا  گیریتصمیم فرایا  شود دربرگیرن ه ع الت درای نیا شااتته میع الت رویه

شریوه  »ور بحرث اسرت   حر ر مو(. آنچه در هر دو نوع مرذک Raphael,2001:1) یاب تمرکا می

با ی دیگری در تاریخ ان یشه سیاسی عر الت  باش . در طبقهگیری میتوزیع و تصمیم« درست

 دارای و ع الت  ع الت طبیعری اسرت   نوع ترینق یمی. شودمی تقایم «وضعی» و «طبیعی»به 

( و بره دریافرت حقروق    24: 7۳2۳)هوفره    اسرت  وضرعی  ع الت در مقایاه با بیشتری ق مت

زیع مواهب و ماابع برر  که ع الت وضعی به نحوه دریافت و توطبیعی اناا  اشاره دارد درحالی

توا  ح ود و ثغرود عر الت را برر    پردازد. فارغ از مبانی مفهومی  میمباای قوانین موضوعه می

چاا  که این مفهروم در نظریرا  سوسیالیارتی     های علم سیاست تح ی  نمود. آ مباای نظریه

 شود.  با ی میلیبرالیاتی و... صور 

                                                                                                   
1. distributive justice 

2. retributive justice 
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با وجود آنکه دو گرروه حراکم و محکروم در تمرامی     برای م ال بر اساس رویکرد رادیکال  

سوسیالیارتی اسرت.    جوامع حضرور دارنر  برقرراری عر الت مارو  بره ایجراد یرک جامعره         

 ,XIA) در معاای ع الت توزیعی قابرل شااسرایی اسرت    این نظریه غالبا  ع الت)اجتماعی( در

 برا  و بیشرتری دارد  یاقتصاد جابه نگرش این در ع الت مائله عبارتی دیگر(. به1570 :2018

ترین نظریا  آ  کاری قرار دارد و از مهمد. در مقابل رویکرد محافظهشومی حل عقالئی اقتصاد

های متع دی را بر تود های مختلف چرتشتوا  به لیبرالیام اشاره کرد. لیبرالیام در دورهمی

بتوانار  در وضرعیتی    اما حکومت قانو  در ای ه لیبرالیام محوریرت دارد ترا افرراد     دی ه است

(. در ایر ه لیبرالیارم عر الت    7۳: 7۳20زن گی کاا  که ماافع تود را محقق سازن )توحی فام  

معاای دتالت حکومت اما بیشتر با بار مافی و به  است فردی اساسی از حقوق صیانت معاایبه

 شود.در زن گی شخصی در تصوص آ  بحث می

 دارد کره بیرا  مری   مفهوم ع الت در ای ه لیبرالیام است. ویترین ماتق ین جا  رالا از مهم

 یرک  فقرط  ع الت. انگاشت توب جامعه یک اوصاف جمیع از حاکی تصوری نبای  را ع الت

وی  عر الت از نروعی    یبرر مبارای آرا   (.21: 7۳16 رالرا  ) اسرت  مفهروم  و تصور این از جاو

از قراردادگرایی قص  دارد به برازتعریف  شود. رالا با ارائه قرائتی تاص وضعیت اولیه آغاز می

ع الت اجتماعی اق ام نمای . در آ  وضعیت اولیه افراد به هرآنچه جابه شخصی و ماافع فردی 

توانار  مارافع فرردی    )پرده جهل(؛ باابر این تعریف نمری  باشا ناآگاه می  شودآنها محاوب می

 فکرری  سرات  مقابل در نوزیک یآرا(. 51: 7۳24)واعظی   تود را در اصول ع الت وارد کاا 

 بره  مربرو   ماائل تصوصبه و فردی ع الت به مربو  ماائل به و دارد قرار رالا م ل افرادی

 اسرت  افراد مالم حقوق از حمایت شامل اصوال  دی گاه این از ع الت. دارد تأکی  افراد حقوق

 (.156: 7۳25)همپتن  

بره براور   گیررد.  گرایا  صور  مری جماعتشود از سوی نق ی دیگری که به رالا وارد می

 تیررا  »و  تشرکیل یافتره  روابرط باریار متاروعی     هشربک  از تردیر   جامعره  بیگرایا  جماعت



 29  ...  در یاسینظام س یو کارآمد یعدالت اجتماع

عر الت  »دارد کره نظریرا    انتقرادی بیرا  مری    حالتوالار به  دارد. ایگاترده ابعاد« 1اجتماعی

 بروده  تصرور متوزیرع عادالنره    نظام یک فقطگرایی رایج بوده و با دی گاه تعمیم غالبا « اجتماعی

هرا  ها و افتخارها و پیشهجایگاه از هاى متمایا آدمیا در استابا  ع الت ریشه»که . درحالیاست

والرار   )«بخشا زن گى مشترک و جمعى قوام مى ۀدارد که به یک شیو چیاهایى ى دیگرو همه

گرذاری و توزیرع   ارزش تلرق   تصرور   از عبار اصلی ع الت توزیعی  رو زاین. ا(511: 7۳04

والرار   در ایاجا تصور و تلق مواهب اجتماعی برر توزیرع تقر م دارد)    .است در جامعه مواهب

ع الت توزیعی بای  جایی اعمال شود که آ  کاالها توزیع ش ه »بر اساس این ای ه  (.10: 7۳04

اعی  از ع الت اجتماعی در یرک مکرا  و   های اجتم(. البته که این تلقی44: 7۳20والار  «)است

و در ارتبرا  برا    فرایا  ( و در یک44: 7۳20آی )والار  بار و برای همیشه به دست نمیتاها یک

های مؤلفه توا که می چاا آ (. 57: 7۳20والار  «) گیردتفایر  تعبیر و شکل می« تیرها»دیگر 

 ما ی ع الت اجتماعی را در ج ول زیر ترسیم نمود. زمیاه

 سا به توجهبی معیار توزیع های اصلیحوزه

 داریای ه سرمایه به شغل  مذهب  عقی ه سیاسی و... پول و مبادله آزاد بازار

 ای ه سوسیالیام درباره پول شایاتگی / صالحیت ماصب و مقام

 اتالقیو ای ه   عقی ه سیاسی و...به شغل  مذهب   عضویت در جامعه آموزش

 (.25 - 2۳: 7۳04)باگری  به والار  

یک از آ  هیچ در ست کهاىتوصیف جامعهمایکل والار ه ف   گفته ش هبر اساس مطالب 

(. بررای  71: 7۳04 اباار سلطه به کار نیای  یا نتوان  به کار آیر )والار  عاوا  به مواهب اجتماعى

آمروزش بره متغییرری مرؤثر      فرایار   در سیاست دتالت داشته یا سررمایه در م ال اقتصاد نتوان  

مفهوم ع الت از زمانی در ذهن آدمی پیر ا شر ه    توا  بیا  داشت کهدرمجموع میتب یل شود. 

کرد  به بهترین شیوه ممکن و ع م تع ی به حقوق یک یگر در ذهن او تطور است که زن گی

. زن گی فردی و جمعی متضمن مفهومی از ع الت اسرت یافته است و بهترین زیاتن در سطح 

                                                                                                   
کار تقایم ۀنحو های مذهبی و فعّالیت ثرو   امایت اجتماعی  مذهب( شامل social goods) تیرا  اجتماعیبرتی از . 7

 هو ساما  عادالن تفریحا  و اوقا  فراغت هاتا  که ع الت توزیعی آموزش  سیاسی  اجتماعی  مااصب اجتماعی  ق ر 

 کا . تضمین ماابع و تیرا  اجتماعی را این افراد به هدستیابی عادالن ساتتار اجتماعی بای  بتوان 
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سراتتن مفهروم عر الت    ب ین ماظور در راستای تبیین موضوع و همچاین برای جاری و ساری

بایاتی به استقرار حکومت و برپای ساتتن نهراد در دل جامعره ترن در داد کره غایرت اصرلی       

 .ستحکومت در معاای صوری آ  اجرای ع الت در عرصه زن گی عمومی ا

 

 وضعیت کارآمدی جمهوری اسالمی ایران در مقایسه با کشورهای منطقهج. 
گذاری عمومی سه سطح اسرتخرا،  توزیرع  تاظریم را    کارشااسا  در عصر حاضر برای سیاست

دارد که قائل هاتا . به این معاا که ساتتار سیاسی با استخرا، ماابع مالی اق ام به توزیع آ  می

را  فرایار   (. ایرن 116: 7۳27تاظیم نابت رفترار شرهرون ا  اسرت)آلمون      ه ف از این اق ام 

پیگیرری   به اشت  آموزش همگرانی  اشرتغال و...  های داتلی همچو  توا  در تمامی عرصهمی

توا  عاوا  نمود که میا  نحوه سیاست گذاری عمومی و میاا  کارآم ی یک می باابرایننمود. 

(. نروع نگررش   XIA, 2018: 1575ارتقیم برقررار نمرود)   ای همبارتگی م نظام سیاسی رابطره 

شهرون ا  به مقوله کارآم ی نظام جمهوری اسالمی تا ان ازه زیادی به رابطره همبارتگی فروق    

هرای به اشرت    های عمرومی نظرام سیاسری در عرصره    گذاریگونه که سیاستباتگی دارد. آ 

وزیرع مواهرب برر کارآمر ی نظرام      ش   شهرون ا  از ایرن ت آموزش و... و میاا  و نحوه متافع

سیاسی تأثیرگذار است. از سوی دیگر نوع نگرش افرراد بره مقولره کارآمر ی نظرام جمهروری       

گونه کره  . آ آی دست میهب دیگر در مقایاه با وضعیت سیاسی جوامع زیادی ۀاسالمی  تا ان از

یاره قررار   هرا و معیارهرای مطلروب را در وضرعیت دو کشرور مرورد شرااتت و مقا       شراتص 

 (.11: 7۳2۳دها )کاشانی  می

در ایاجا الزم است به متغییرهایی اشاره نماییم که با بررسی آنها چهره وضرعیت   روازاین

اقتصررادی  سررازوکارهای سیاسرری و سرراتتارهای اجتمرراعی تاحرر ود زیررادی نمایررا  شررود. 

 مینأتر   (Haunter and Kyobe, 2008: 17) آمروزش و سرالمت  متغییرهرایی همچرو    

کاترررل فارراد اقتصررادی (  Klebe, 2007: 614) اجتمرراعی و ترر ما  به اشررت عمررومی

(Haunter and Kyobe, 2008: 19که ) های یک نظرام سیاسری   ترین کارویژهمهمعاوا  به

 گیرن .ور توجه قرار میحهای جهانی مدر مایر تحقق ع الت اجتماعی همواره در پژوهش
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برقراری ع الت اجتماعی الزم است چهار دسته متغییر را به این ترتیب جهت بررسی میاا  

در این تصوص مورد مالحظه قرار دهیم. دسته اول متغیرهای شااتت وضعیت جامعه هر ف  

جمعیرت  »و ناربت آ  برا   « درصر  شهرنشریای  »و « جمعیت»باش  که در ایاجا شامل میاا  می

بره شرااتت وضرعیت تصرمیما       باش . دسته دوم متغیرهایی است کهدر آ  جامعه می« بیکار

و تب یل این سررمایه بره   « 7حجم ذتایر و تولی  نفت»کا  که در ایاجا ساتت سیاسی کمک می

؛ در 1باشر  مر نظر مری  « شاتص توسرعه انارانی  »و نابت آ  با « سرانه تولی  ناتالص داتلی»

جتمراعی بره   توا  دریافتی از وضعیت ساتتار ادسته سوم متغیرهایی هاتا  که بر اساس آ  می

 رونر  »  «سهم به اشت از کرل تولیر  ناترالص داتلری    »دست آوریم که در ایاجا شامل میاا  

اسرت و درنهایرت در دسرته    « میاا  و درص  دسترسی به ایاترنت»و « متوسط سال / تحصیال 

آزادی »تروا   ترین متغیر این دسته را میشود. مهمچهارم به وضعیت ساتتار اقتصادی توجه می

 قرار داد. تالش ش ه است تا در هر چهار دسته متغییر مذکور به « دیاقتصا

 مقایسه جمعیت ایران و کشورهای آسیای جنوب غربی

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   
ور بررسی قرار حازآنجاکه تالش داریم جمهوری اسالمی ایرا  را در میا  دو دسته کشورهای آسیای مرکای و تاورمیانه م. 7

 ین متغییر انتخاب ش ه است. باش  ادهیم و تمامی این کشورها درای ذتایر نفت می

 را در نابتی با مؤلفه تالش داریم این  شودای اقتصادی محاوب میمؤلفه ازآنجاکه شاتص تولی  ناتالص داتلی بیشتر. 1

ای غیراقتصادی است نیا در ایاجا پرداتته مؤلفه به شاتص توسعه اناانی که بیشتر رو زاینای غیراقتصادی نیا بااجیم؛ امؤلفه

های اقتصادی و توزیع این است. کارآم ی یک نظام سیاسی در تب یل ذتایر مادی)در ایاجا انرژی( به شاتص ش ه

 شود.هایی اجتماعی)توسعه اناانی( مشخص میهای اقتصادی در جامعه و تب یل آ  به شاتصشاتص
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غربری و   المللی در تصوص ایرا  و کشورهای آسیای جاروب های بینهای سازما گاارش

 آسیای مرکای مراجعه شود.

توا  وضعیت ع الت اجتمراعی در ایرن کشرورها را    افاایی و تضارب این متغیرها میاز هم

ال اصلی این است که یرک کشرور از آنچره    ؤتاح ود زیادی ترسیم و از پی آ  مقایاه نمود. س

یرن نوشرتار ترالش    د؟ ازاسر شکلی عادالنه شهرون ا  جامعه تویش را متافع میدارد چگونه به

دارد تا نشا  ده  نوع رویکرد به مائله ع الت اجتماعی و تفاو  آ  از سوی ساتت سیاسری  

 دارد.و ساتت اجتماعی است که درجه تحقق ع الت اجتماعی را تعیین می

 

 شناختیمقایسه جمعیت. 7

و تاورمیانره  در ابت ا نیازما  آ  هاتیم تا جمعیت کشور ایرا  را در دو ماطقه آسریای مرکرای   

ای قررار دهریم و بره شرااتتی از وضرعیت جمعیتری متقابرل کشرورها         ور بررسری مقایاره  حم

یابیم. نابت جمعیت ایرا  در دو ماطقه آسریای مرکرای و تاورمیانره بره ناربت دیگرر       دست

گونه که در مقایاه با کشورهای آسیای مرکای برا اترتالف   الی قرار دارد آ عکشورها در رتبه 

میا  کشورهای آسیای جاوب غربری در کارار کشرور ترکیره برا اترتالف از دیگرر         تر و دریشب

درصر  جمعیرت    میراا  تروا  در کارار   کشورها فاصله گرفته است. این ارقرام جمعیتری را مری   
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ترری از وضرعیت جمعیتری ایرن کشرورها بره       شهرنشین در این کشورها قرار داد تا اطالع دقیق

جمعیت شهرنشین احتمال تأثیرگرذاری برر نحروه و     %59باالی  درض که  چاا آ دست آورد. 

 ده .میاا  درتواست مطالبا  از ساتتار سیاسی را تغییر و افاایش می
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درص  جمعیت شهرنشرین در ایررا  در    میاا توا  دریافت که بر اساس دو نمودار فوق می

مقایاه با کشورهای آسیای مرکای در جایگاه میانی میرا  ایرن کشرورها قررار دارد و در میرا       

 گیرد. کشورهای جاوب غربی آسیا در یک سوم پایین مجموع این کشورها قرار می
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کلی جمعیت و میاا  شهرنشیای  نیازما  مقایاه درصر  جمعیرت بیکرار در     رون عالوه بر 

 ایرا  و در میا  کشورهای آسیای مرکای و آسیای جاوب غربی است.  

بیکاری در جمهوری اسالمی ایرا  بیشترین حجم را  رون بر اساس دو نمودار فوق  درص  

  کشورهای آسیای جاروب غربری   باش  و در میادر مقایاه با کشورهای آسیای مرکای دارا می

 جاو پاج کشور اول ماطقه قرار دارد.

توا  شمای کلی از جامعه ه ف)ایرا ( به دست آورد و ایرن اطالعرا  را   به این ترتیب می

در مقایاه با دیگرکشورهای هماایه و حوزه تم نی و فرهاگی قرار داد. این سره دسرته متغیرر    

ی در میرا  دو دسرته کشرورهای    رترر ظ جمعیتی در رتبه بلحاآ  هاتا  که ایرا  به ۀدها نشا 

لحاظ درص  شهرنشیای و بیکار در میانره  اما به  آسیای جاوب غربی و آسیای مرکای قرار دارد

 فهرست این کشورها قرار دارد. 

 

 )تب یل ماابع بالقوه به بالفعل(هاگیریمقایسه تصمیم. 6

حجم ذترایر و  »ای قرار بگیرن  شامل مقایاه ور بررسیحدسته دوم متغیرهایی که الزم است م

باشرا .  این کشورها می« شاتص توسعه اناانی»و « تولی  ناتالص داتلی درص »  «تولی  نفت

ها و پتانایل داشته تود)ماابع این سه دسته متغیر گویای آ  هاتا  که کشورها چگونه از داشته

تولی  ناتالص ملی)وجه اقتصرادی(   رص دش ه که عبار  از افاایش انرژی( به دو ه ف تعیین

 ان . های توسعه اناانی)وجه غیراقتصادی( دست یافتهو افاایش شاتص
 رتبه در تولی  نفت رتبه حجم ذتایر نفتی کشور

 4 4 ایرا 

 46 44 ازبکاتا 

 ۳6 4۳ ترکمااتا 

 02 22 تاجیکاتا 

 06 10 قرقیاستا 

 71 77 قااقاتا 

 www.opec.org/index/contry/2017 :مابع
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ج ول فوق گویای آ  است که ایرا  هم در رتبه حجم ذتایر نفتی و هرم در رتبره تولیر     

 تری نابت به دیگر کشورها قرار دارد.رنفت در میا  کشورهای آسیای مرکای در جایگاه ب

 کشور
رتبه حجم 

 ذتایر نفتی

رتبه در تولی  

 نفت
 کشور

رتبه حجم 

 ذتایر نفتی

رتبه در 

 تولی  نفت

 1 5 عراق 4 4 ایرا 

 1 1 عرباتا  799 06 ارد 

 1۳ 14 عما  00 04 اسرائیل

 72 71 قطر 2 1 امارا 

 79 6 کویت 67 65 بحرین

 --- --- لباا  50 54 ترکیه

 49 10 یمن ۳7 ۳1 سوریه

 --- --- افغاناتا  --- --- ---

 http://www.eia.gov/en/2017/category.contry : مابع

ج ول فوق گویای آ  است که جمهوری اسالمی ایرا  در میا  کشورهای آسریای جاروب   

حجم ذتایر نفتی و تولیر  نفرت بعر  از عربارتا  در جایگراه دوم قررار دارد و       لحاظ به غربی

 کویت با اتتالف در جایگاه سوم جای دارد. 

باشرا  و تاحر  زیرادی سرازوکار     مقایاره دارای ذترایر نفتری مری    تمامی کشورهای مورد 

شود  در ایاجا توجره بره حجرم    الگوی دولت رانتیر تعریف می باگیری در این کشورها تصمیم

یکی از ماابع ثرو  و سرمایه برالقوه مطررش شر ه    عاوا  به ذتایر نفتی و رتبه میاا  تولی  نفت

تولی  ناتالص داتلری  درص  اسی در هر کشور تب یل به های نظام سیبه کارویژهاست و باتوجه

قطع آ  نظرام سیاسری  کارآمر ی    طور به تر باش رشود؛ هر چق ر نرخ تولی  ناتالص ملی بمی

 بیشتری در تب یل ثرو  و سرمایه بالقوه به بالفعل داشته است.  

هرر نفرر از    ای است؛ یعای سهمدرحقیقت مفهوم بایار ساده 7 سرانه تولی  ناتالص داتلی

چرو    ئلیاار معیاری بایار مااسب برای بررسی م مؤلفه چه میاا  است. این  1GDP شاتص

                                                                                                   
ساجش قرار داد  اما مطلوبیت مفهومی ذهای است ور حصور  نظری رفاه فرد یا جامعه را بای  با استفاده از توابع مطلوبیت مبه. 7

استفاده  یافتهتوا  از سطح تولی  و درآم  تحققگیری ن ارد. ب ین جهت برای محاسبه سطح رفاه فرد و جامعه میکه قابلیت ان ازه

 شود.استفاده میترین شاتص رفاه جامعه از تولی  ناتالص ملی یا درآم  ناتالص ملی کلیعاوا  به کرد. در اقتصاد کال 
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مین أسطح برتورداری افراد یک جامعه از تر ما  تر  »  «سطح رفاه و درآم  سرانه یک جامعه»

شراتص  »و « معیار بایار مااسب برای مقایاه کارآم ی اقتصاد کشورهای مختلرف »  «اجتماعی

گرذارا   سررمایه  تصروص گذاری و بازگشرت سررمایه در   ای بررسی دالیل سرمایهق رتما  بر

 شود.محاوب می« تارجی
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1. www.tradingeconomics.com 
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 بر اساس نمودارهای فوق در میا  کشورهای آسیای مرکای  جمهروری اسرالمی ایررا  برا    

باشر  و در میرا  کشرورهای آسریای     دارای بیشترین میاا  تولی  ناتالص داتلی مری   اتتالف

 تولی  ناتالص ملی ایرا  جاو سه کشور اول این ماطقه است.  میاا  جاوب غربی 

سراالنه بانرک    توسعه اناانی است. بر اساس گاارش  هاسومین متغیر از این دسته شاتص

کشورهای آسیای مرکای و آسیای جاوب غربی در سرال   1های توسعه اناانی  شاتص7جهانی

 باش .به قرار زیر می 1971

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   
1. www.data.worldbank.org 

1. Human Development Index  زن گی استان اردهای» و «دانش به دستیابی»  «سالم و طوالنی زن گی»که شامل 

 شود.می «آبروما انه
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فراترررفتن از درآمر  و مادیرا  بررای     اسرت:   بر ین شررش   ه اف شاتص توسعه اناانیا

توجه به توسرع  انارا      ؛م   برای افراد جوامع مختلفارزیابی رضایت از زن گی در طوالنی

هرای توسرعه درنهایرت بایر      کی  بر ایاکه ه ف واقعی برنامره أوسیل  اناا  و تبرای اناا  و به

هرای  هرا باشر . گراارش شراتص    شرایطی برای زن گی سالم  تالقانه و شاد برای اناا ایجاد 

هرای رشر  اقتصرادی درنهایرت     کا  که چگونه شراتص توسعه اناانی  این سؤال را مطرش می

)نکاا (؛ این مهرم   شون ( که رش  و درآم  را به زبا  رفاه بشر ترجمه کاا )نمی شون موفق می

عاروا   بره  تروا  شود را مری زوکارها و ساتت سیاسی یک کشور محقق میبه دست سا که غالبا 

های شااتت سیاتم سیاسی هر کشور از جمله کشورهای حوزه تم نی مؤلفه ترینیکی از مهم

 و فرهاگی جمهوری اسالمی ایرا  قلم اد نمود.

 ترر باشر   کمهای ساالنه بانرک جهرانی   ذکر است که هرچه رتبه کشورها در گاارش شایا 

های مورد بررسی در این گاارش در آ  کشور بهتر ارزیابی ش ه اسرت. برر ایرن    مؤلفه وضعیت

شود که ایرا  در میا  کشورهای آسریای مرکرای بعر  از    اساس در دو نمودار فوق مشاه ه می

باش  و در میا  کشورهای آسیای جاوب غربری و  قااقاتا  با اتتالف کمی رتبه دوم را دارا می

از کشورهایی چو  اسرائیل  یترربدر جایگاه اده کشور رتبه هفتم را کاب نموده و در میا  پان

 و ترکیه قرار دارد.

 

 مقایسه خدمات اجتماعی. 6
  «سهم به اشت از کل تولی  ناتالص داتلی»دسته سوم متغیرهای مورد بررسی در ایاجا شامل 

 است.  « دسترسی کاربرا  به ایاترنت»در این کشورها و میاا  « سال ر تحصیال  درص »

هرای به اشرتی   اولین متغیرر در تصروص وضرعیت تر ما  اجتمراعی بره میراا  هایاره        

صرور  درصر ی از تولیر     کا  که بره فعلی)درص ی از تولی  ناتالص داتلی( ارتبا  پی ا می

 (.www.who.int/ghoشود)ناتالص داتلی ارائه می
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اساس نمودار مربو  به آسیای مرکای  در میا  این کشورها جمهوری اسالمی ایررا  در  بر 

لی بیشتری دارد. همچارین ایرن   کاار قرقیاستا   نابت سهم به اشت از کل تولی  ناتالص دات

ده  که نمودار نشا  می  ور مطالعه قرار گرفته استحم 1975تا  1995ر که در دوره زمانی متغی

به اشت از کل تولی  ناتالص ملی در ایررا  در کارار سره کشرور ترکماارتا        مربو  به سهم 

 باش . رش  را دارا میتاجیکاتا  و ازبکاتا  رون ی روبه

همچاین بر اساس نمودار مربو  به آسیای جاوب غربی افغاناتا  بیشترین و قطر کمتررین  

کشرورها جمهروری اسرالمی    سهم به اشت از تولی  ناتالص داتلی را داشته و در میرا  ایرن   

باشا . در این میرا  کشرورهای ترکیره و ارد     ایرا   ارد   لباا  و اسرائیل چهار کشور برتر می

 باشا .بیشترین رون  کاهش سهم به اشت از تولی  ناتالص داتلی را دارا می

هایی که گویای وضعیت اجتماعی ر فرهاگری هرر کشروری    ترین شاتصیکی دیگر از مهم

هر سراتتار سیاسری موظرف اسرت ترا      شاتص تحصیال  جمعیت یک کشور است.  باش می

تروجهی از بارگاراال )مردا  و زنرا (      درترور اطمیاا  حاصل کا  که تمام جوانا  و بخرش  

های توسعه انارانی  بر اساس شاتصسوادآموزی را کاب کاا )شاتص ساالنه ر تحصیال (.  

وضرعیت تحصریال  در کشرورهای مرورد     ماتشر کررده اسرت    1971که بانک جهانی در سال 

 باش .مطالعه به شرش زیر می
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تحصیال  در  -جمعیت سال رش بر اساس اطالعا  آماری گاارش توسعه اناانی درص  

جمهوری اسالمی ایرا  نابت به دو دسته کشور در آسیای مرکای و آسیای جاروب غربری در   

ترین رتبه قرار دارد. قااقاتا  در آسیای مرکای و اسرائیل در آسیای جاروب غربری پر  از    رب

 ایرا  در رتبه دوم جای دارن . 

ت ما  مهمی اسرت کره از    ش   دسترسی به اطالعا  آزاد یکی ازازآنجاکه در عصر جهانی

از دسرته   مؤلفره  آترین روزاینمطالبا  شهرون ا  یک کشور از ساتتار سیاسی آ  کشور دارن ؛ ا

 ور به ایاترنت اتتصاص یافته است.سوم متغیرهای مورد بررسی به دسترسی شهرون ا  یک کش
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 internetworldstats.com/asia.htmمابع: 

بر اساس نمودار مربو  به درص  کاربرا  ایاترنتی به کرل جمعیرت در کشرورهای آسریای     

مرکای  ایرا  بع  از قااقاتا  در رتبه دوم قرار دارد و در میا  پاناده کشور در آسیای جاروب  

 غربی  ایرا  در رتبه نهم جای گرفته است.  

 

 مقایسه وضعیت اقتصاد و تجارت آزاد. 6
ای از معیارهای عیای اقتصادی را درنظرر  مجموعه 7029بار در اواتر دهه نخاتینبایاد هریتیج 

بار ی کشرورهای مختلرف در انتشرار     این معیارها برای مطالعه و درجه 7004گرفت و از سال 

کاار گا  ایرن   های ساالنه شاتص آزادی اقتصرادی مرورد اسرتفاده قررار گرفرت. تهیره      گاارش

نبود تحمیل یا مح ودیت برر تولیر   توزیرع و مصررف     »به  شاتص با تعریف آزادی اقتصادی

متغیر ماتقل اقتصادی که در  59شاتص آزادی اقتصادی را بر اساس مقادیر « کاالها و ت ما 

انر . برر اسراس    ان   برای کشورهای مختلف محاسبه و ارائره نمروده  طبقه اصلی تقایم ش ه 79

توا  در ساه اتذ ش ه است میؤیک دهه این مهای که از گاارش 7گاارش ساالنه بایاد هریتیج

 نمودارهای زیر وضعیت کشورهای مورد بررسی را مقایاه نمود. 

                                                                                                   
  «آزادی مالی »  «آزادی تجار »  «وکارآزادی کاب»شامل بررسی ( که Heritage Foundation index. با عاوا  )7

و « آزادی از رشوه»  «حقوق مالکیت»  «آزادی تأمین اعتبار»  «گذاریآزادی سرمایه»  «آزادی پولی»  «شاتص مخار، دولت»

 شود.می« کارآزادی بازار نیروی»
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سا  جایگاه کشورها در گاارش توسعه اناانی سازما  ملل  هرچه میاا  رقم جایگاه یک به
هرای  مؤلفره  کمتر باش  آ  کشور از وضعیت بهتری در تصوصکشور در گاارش بایاد هریتیج 
 مورد بررسی برتوردار است.

شود قااقارتا  همرواره   گونه که از نمودار مربو  به کشورهای آسیای مرکای مشاه  میآ 
در یک دهه اتیر از جایگاه بهتری نابت به دیگر کشرورها برتروردار بروده و در رتبره بعر ی      

که در میا  کشورهای آسیای جاروب غربری جایگراه ایررا  و لبارا  در      لیایرا  قرار دارد؛ درحا
ب ترین وضعیت قرار دارد و کویت و امارا  متح ه عربی در بهترین جایگاه قرار دارنر . البتره   

دلیرل  هرای اتیرر بایراد هرریتیج بره     کشورهای سوریه  یمن  افغاناتا  و عراق در گاارش سرال 
 ان .گاهی را کاب نامودهبه اطالعا   جاین اشتن دسترسی 

 
 های پژوهشد. یافته

معاای توانایی اداره شایارته و عادالنره آ    در صورتی که بپذیریم کارآم ی یک نظام سیاسی به
 «کرد اداره»باش  در این صور  الزم است مایر این ش ه میبه اه اف تعییندستیابی  کشور و
)برقراری عر الت اجتمراعی( را    «کرد اداره» ها( و ه ف اینگیریها و تصمیمگذاری)سیاست

الزم اسرت در   باابرایندر تصوص جمهوری اسالمی ایرا  مورد بازتوانی انتقادی قرار دهیم. 
تب یل ماابع مادی به مواهب اجتماعی را بررسی نموده و در معاای به هاگذاریگام اول سیاست

توان  مادی و غیرمادی باش ( را واکاوی نماییم. )که می دوم توزیع عادالنه مواهب اجتماعی مگا
تروا  درجره امرروزین کارآمر ی عادالنره نظرام       ش ه در بخش قبلی میبر اساس اطالعا  بیا 

 سیاسی در ایرا  را به قرار زیر ترسیم نمود.

 هاشاتص رویکرد مطالعاتی
ای با جایگاه مقایاه

 کشورهای آسیای مرکای
ی ای با کشورهاجایگاه مقایاه

 آسیای جاوب غربی

 شااتتیجمعیت
 بیشترین ترینیشب جمعیت کل

 متوسط / میانی متوسط / میانی درص  شهرنشیای
 بیشتر یشترب درص  بیکاری

 گذاریسیاست
 دوم اول ذتایر و تولی  نفت

 سوم اول تولی  ناتالص داتلی
 پانادهم دوم توسعه اناانی

 ت ما  اجتماعی
 چهارم اول GDPسهم به اشت از 
 ترینرب ترینرب سال / تحصیال 

 نهم دوم کاربر ایاترنتی
 ترینکم دوم آزادی اقتصادی اقتصادی



 79زمستان  26 فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره   22

شرود و  گذاری آ  نظرام سیاسری مری   بخش اعظم کارآم ی یک نظام سیاسی شامل سیاست

 )اجررا( و تاظریم   )مارئله(  توزیرع   کلی شامل سه بخش استخرا،طور به گذاریسیاست فرایا 

شرااتتی(  در  )جمعیرت  در ج ول فوق و در ردیف اول به مارئله  روازاینباش ؛ )ارزیابی( می

های سروم و چهرارم بره توزیرع )تر ما  اجتمراعی و       گیری و در ردیفردیف دوم به تصمیم

المللی ارجاع های بینوضعیت اقتصادی( پرداتته ش ه است. البته از آنجا که هر یک از گاارش

تروا   انر  مری  ور بررسری قررار داده  حهای متع دی را ممؤلفه پژوهش تود ابعاد ودر این ش ه 

 ها را نیا مفروض قرار داد.مؤلفه گاه این پژوهش بر آ تکیه

المللری  هرای برین  بر اساس ما رجا  ج ول فوق و با تکیه بر نمودارهای حاصل از گراارش 

 چارا  آ توان  تیلی وتیم باش   یوضعیت کارآم ی نظام سیاسی و برقراری ع الت اجتماعی نم

  جایگاه و رتبه جمهوری اسالمی ایرا  در بهترین حالت در میرا  کشرورهای   هابیشتر زمیاهکه در 

طور کره در طررش مارئله بیرا  شر       است که نادیک به حوزه تم نی و فرهاگی تود است. هما 

المللری و وضرعیت ترسریمی    بینهای ای معاادار میا  وضعیت ترسیمی آمار و ارقام گاارشفاصله

شهرون ا  ایرانی از وضعیت ع الت اجتماعی در جمهوری اسالمی ایرا  برقررار اسرت. در ایاجرا    

تروا  دریافرت کره    امرا در حالرت کلری مری      قص  بررسی وضعیت ترسیمی شهرون ا  را ن اریم

 اری دارد.  المللی فاصله معاادهای بینمی گاارشیوضعیت ترسیمی شهرون ا  با وضعیت ترس

 ؛ن ارد اشاره طبقاتی و اقتصادی برابری برقراری به تاها اجتماعی در گفتما  کاونی  ع الت

بخشی از ماائل مربو  به آ  را تشرکیل   نیا جاایتی و قومی نژادی  هایتفاو  به توجه بلکه

همگو  سخن گفت.  توا  از یک اجتماع اناانی کامال ش   نمیده . امروزه در عصر جهانیمی

)دیگررا    گرایی سادههای تک رگرایی هما  نابیتشمول است و شیوهتاوع یک وضعیت جها 

رون  و ما راه تودما ( نیات؛ بلکه در تک رگرایی نوعی تعامل و التراام ناربت   راه تود را می

دلیل (. ما به5: 7۳20)والار   توان  وجود داشته باش  و بای  هم وجود داشته باش به یک یگر می

(. ع الت اجتماعی نیرا  11: 7۳20)والار   بود  تاص هاتیمدلیل در جامعهبود  عام و بهاناا 

 باش .از این قاع ه مات اا نمی

ای ه اصلی ماتق ین ع الت اجتماعی در معاای لیبرالیاتی  این است که ع الت توزیعی بای  

هایی لحاظ شود که در حال توزیع هاتا  و چو  این کاالها مراهیتی ذاتری و   کاال تصوصدر 
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الیافک ن ارن   ع الت توزیعی بای  جایی اعمال شود که آ  کاالها توزیع ش ه  نقش مهمی در 

عر الت تروزیعی برا     رو زایرن (. ا4۳: 7۳20)والرار    هرا دارد های مادی و معاوی انارا  زن گی

بهترر   والار(. در این میا  44: 7۳20)والار   از نوع زن گی مرتبط استهای اجتماعی افراد تلقی

 .تبیین کرده است اجتماعی از هرک  دیگری مفهوم زمیاه را در معانی ع الت

امرا    توزیع همه ماجرا نیارت  توزیع است  مبتای بر اجتماع والار جامعه بشری یک نظربه 

 )والرار   تقاریم و مبادلره کاریم    آییم تا چیاهرایی را میما گرد هم  باش .بخش بایار مهمی می

 گرا هاتا  یعای مواهب اجتماعی متفراو  بایر   ک ر  فرم لحاظ به اصول ع الت  (.1۳: 7۳20

 شرون .  توزیرع  های متفاو  و به دست کارگاارا  مختلفدالیل مختلف و در انطباق با رویه به

چراکه به ناچرار   ؛گیرن او  از مواهب اجتماعی نشئت میهای متفها از استابا همه این تفاو 

 هاتا . و فرهاگی تاریخی محصولی

المللی که ذکر آ  در ج ول فروق رفرت  وضرعیت    های بینبا تکیه بر وضعیت ترسیمی گاارش

بررد؛ امرا   مااسبی هم به سر می بلکه در وضعیت نابتا  ؛تاها وتامت ن اردع الت اجتماعی در ایرا  نه

اجررای عر الت اجتمراعی همرواره      درتصروص را مردم باور ن اشته و « مااسب نابتا »این وضعیت 

اصلی از یک سوی به نوع رویکررد بره کارآمر ی نظرام سیاسری        گیرد. مائلاعتراضاتی صور  می

 گردد و از سوی دیگر به نوع رویکرد به مائله ع الت در ع الت اجتماعی مربو  است.بازمی

کرارگیری  به»گذارانه به سه مرحله سیاست فرایا نظام سیاسی در ایرا  را بر اساس اگر کارآم ی 

الرذکر در  بر اساس جر ول فروق   ؛تفکیک نماییم« دستیابی به ه ف»و « سامان هی ماابع»  «ثر ماابعؤم

کره در   چارا  آ است نظام سیاسری اثربخشری الزم را داشرته    « ثر ماابعؤکارگیری مبه»مرحله اول که 

ص ذتایر نفتی به تولی  نفت و تب یل به تولی  ناتالص داتلی از یک سرو و آزادی اقتصرادی   تصو

قررار دارد کره   « سرامان هی مارابع  »قبولی دریافت نموده است. در مرحله دوم ماز سوی دیگر نمرا  

نظرام سیاسری در دوره مررورد بررسری اثربخشرری محر ودی داشرته و کارآمرر ی آ  مطلروب نبرروده       

تصوص تب یل ماابع مالی حاصل از تولی  ناتالص داتلری بره توسرعه انارانی نمرره       که درچاا آ 

قابل قبولی دریافت نکرده است. هرچا  که در تصوص سهم به اشت از تولی  ناترالص داتلری و   

آموزش همگانی رایگا  نمرا  قابل قبولی را دریافت کررده اسرت. درنهایرت در مرحلره سروم کره       

المللری  هرای برین  که وضعیتی که گاارشچاا آ نظر وجود دارد.   تعارضباشمی« دستیابی به ه ف»
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از برقراری ع الت اجتماعی که محصول کارآم ی نظام سیاسی است از مقایاه با کشرورهای مشرابه   

باش  یا الاقل وتیم نیات. باور عمومی مردم برقراری عر الت اجتمراعی   مطلوب می  کاا ترسیم می

 کاا .المللی مطلوب عاوا  نمیهای بینشکل گاراشرا به و کارآم ی نظام سیاسی

سومین رکن از عاوا  به )در ایاجا ع الت اجتماعی( که به ه فدستیابی  رس  کهبه نظر می

هرای  ارکا  کارآم ی یک نظام سیاسی تعریرف شر  میرا  مرردم و ارقرام ماتشرشر ه گراارش       

هرای  لت اجتمراعی و کارآمر ی در زمیاره   المللی متفاو  است. متفاو  از آ  جهت که ع ابین

هرای  نراد گراارش  « دسرتیابی بره هر ف   »شرون  و زمیاره تعبیرر    اجتماعی تعریف و تح ی  می

 شود.  با ی میمتفاوتی صور طور به المللی و مردم یک کشوربین

 

 گیرینتیجه
بلکه معطروف بره عمرل      در لفاف مباحث فلافی تاهاع الت نه مفهومی نظری و مجازی و نه 

به ایرن پرسرش داده    اصلی فلافه سیاسی دو پاسخدر  در مجموع  «؟ع الت در چیات»است. 

تقر م تیرر   معارای  به . ع الت1معای تق م حقوق فرد بر تیر جمعی و ع الت به .7 است: ش ه

ر ه اسرت. د  ای مصطلح شر جمعی بر حق فردی که از دیرباز به ع الت توزیعی و ع الت رویه

اشراره  « شیوه توزیع قابل دفاع سودها در زن گی جمعری »غالب تعاریف از ع الت اجتماعی به 

 است.« شیوه»باش   چگونگی این   اما آنچه مرکا مااقشا  نظری میاست ش ه

ای نظرری  ها در حوزه ع الت اجتمراعی چهرره  ها و نظریهتا پیش از قر  بیاتم  غالب ای ه

که از قر  بیاتم به این سو جریا  چپ مارکایاتی همراه بوده درحالینوعی با غلبه داشته و به

در پری ارائره راهکرار عملری      وقرا  ا غلباها در حوزه ع الت اجتماعی ها و نظریهغالب ای ه

 نوعی شاه  غلبه جریا  راست لیبرالی در این مباحث هاتیم.هاتا  و به

دو نگررش محر ود و    برین  بتروا    اجتماعی شرای  ع الت های بهدر نگرش از سوی دیگر 

در نگرش مح ود تاها بره عر الت اقتصرادی توجره شر ه اسرت کره         تمایا قائل ش .  گاترده

و  کا می باا و سوسیالیاتی داریسرمایه ع الت را برمباای دو نظریه ای ئولوژی محوریان یشه

ایار وسیع ع الت اجتماعی شامل مفهوم ب در مقابل  ده .اجتماعی بهایی نمی شئونا  به دیگر

در ایرن   آغرازین آ  اسرت.   جامعره نقطره   و پی ایی گذردتمام چیاهایی است که در جامعه می
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مطررش شر ه و ماظرور تمرام     « شیوه توزیع قابل دفاع سودها در زن گی جمعی»مفهوم است که 

 باشر . ی مری معاو یمادی و باورها یهازن گی روزمره است  که شامل تمام ارزش« سودهای»

 ها است.یک نظام سیاسی در احترام شایاته به نحوه توزیع این ارزشکارایی 

 آم ه تأکی  نمود.دستوجوه نتایج بهعاوا  به زیر  اضوعتوا  به مودر مجموع می

همواره از یک سو در جامعه و از سوی دیگر در آمار به وضعیت ع الت اجتماعی در ایررا    .7

طور که از آمار مشاه ه ش  وضعیت ع الت اجتماعی بره آ  وترامتی کره    هما شود؛ اما پرداتته می

نیات. این پژوهش هرگا بره    دارن های اجتماعی مجازی بیا  میهای عمومی مردم و شبکهبرداشت

تواه  به میاا  نارضرایتی شرهرون ا  از   ده  یا نمیی نمیأبود  وضعیت ع الت اجتماعی رمطلوب

ای اشراره نمایر  کره مرابین     اجتماعی بپردازد؛ بلکه قصر  دارد بره فاصرله ناشرااتته    وضعیت ع الت 

هرای عمرومی مرردم از عر الت     المللی با وضعیت ترسریمی برداشرت  وضعیت ترسیمی آمارهای بین

 گیرد.اجتماعی در ایرا  شکل گرفته و کمتر مورد شااسایی و تحلیل قرار می

تر ریجی اسرت و رویکردهرای رادیکرال و      یفرایار   طور که بیا  ش  کارآمر ی هما  .1

کاا  و انقالبی در ساتتار سیاسی ایرا  همواره تود این وجه کارآم ی را از ذهن مردم پاک می

ایرن نروع    نبرود   دارنر  و اثرربخش  هرای انقالبری مری   حل ماائل را ماو  بره اقر ام و عمرل   

 کا . میگیری  تصور ناکارآم ی نظام سیاسی را در میا  مردم ایجاد تصمیم

اجتمراعی   یگرایانره مفهروم  رس  ع الت اجتماعی بر مباای رویکرد جماعرت به نظر می .۳

 نظرام حقروق و توزیرع    نیازما  آنیم کهرو ازاین ها سروکار دارد؛ها و ارزشاست که با مجازا 

 .شودآ  ساما  یاب  و تعریف می و نهادهای جامعه اساسی ساتتار هوسیلها و مواهب بهفرصت

گرذاری  ی بلا مر   اسرت و وجهری از سیاسرت    فرایار   طورکه بیا  ش  کارآمر ی هما  .4

هررای ترررد بررا گررذاریشررود. گرراه در یررک نظررام سیاسرری برترری سیاسررتعمررومی قلمرر اد مرری

هرای کرال  در   گذاریوردهای سیاستاهای کال  در تعارض هاتا  و کل آ  دستگذاریسیاست

تروا  بره   برای نمونه و با ارجاع به آماری که بیا  شر  مری  ده ؛ الشعاع قرار میبلا م   را تحت

امرا همچرو  در برتری      آموزش رایگا  در ایرا  اشاره داشت کره حجرم وسریعی را در برر دارد    

های ترد تعارضاتی وجود دارد این کارکرد عادالنه در این حوزه با مصائبی همرراه  گذاریاستیس

زنا  در ایرا  در مقایاه با کشورهای ماطقه غرب  ای دیگر وضعیت حقوقش ه است یا در نمونه
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بررسی است؛ وضرعیتی کره در آ  زنرا  بره فهرسرتی از حقروق و       درتور آسیا و آسیای مرکای 

بره  ن اشتن اما دسترسی   ان یافتهفرهاگی دست -مطالبا  تود در مقایاه کشورهای حوزه تم نی

 گذشته را مخ وش نموده است.ابی دستی ها تمامیبرتی مطالبا  همچو  رفتن به ورزشگاه

طورکه بیا  ش  کارآم ی یک نظرام سیاسری ناربی اسرت و در ناربتی برا نظرام        البته هما  .5

ها  نیاز است ترا  رس  در صور  تحول در نظام ارزششود و به نظر میهای اجتماعی معاا میارزش

 اجتماعی تج ی  نظر نمای .نظام سیاسی نیا در رویکرد تود به مائله کارآم ی و مفهوم ع الت 

ترین اثربخشری ترود   یشر   کارآم ی نظام سیاسی زمرانی بره ب  نکا  گفته ش هبر اساس  .6

سرا   های اصلی جامعه  معیارهای توزیع را تعیین نمایر  و بره  یاب  که بر اساس حوزهدست می

آورد.  عملهای موازی جلوگیری بهگرایانه از ت اتل معیارهای توزیع در حوزهرویکرد جماعت

 که برای نمونه معیارهرای توزیرع در حروزه برازار دترالتی در حروزه ماصرب و مقرام         چاا آ 

 )سیاست( و آموزش)تحصیال ( ن اشته باش .

در این حالت بر مباای یک رویکرد ع الت اجتماعی برقرار اسرت و برر مبارای رویکرردی     

ی یرک نظرام سیاسری را    دیگر ع الت اجتماعی برقرار نیات. این رویکردها هات که کارآمر  

ای در ع الت اجتماعی امروزه بره نظرر   کا . آنچه فراتر از دو رویکرد توزیعی و رویهتعیین می

مار  اسرت.   ده  توجره بره عر الت زمیاره    رس  که کارآم ی یک نظام سیاسی را افاایش میمی

اسرالمی ایررا     المللی دریابیم که جمهوریهای بینکه ما بای  در آمار جهانی و گاارشچاا آ 

ناربت  بره مواهرب اجتمراعی    دستیابی  در میا  کشورهای آسیای مرکای و تاورمیانه به نابت

 بیشتری یا کمتری دارد؟جمعیتی 

شود مایر ارزیابی برقراری یا ع م برقراری عر الت اجتمراعی را بره اشرتباه     آنچه سبب می

مقایاه ایرا  امروز برا وضرعیت   » و« 7مقایاه ایرا  امروز با گذشته تاریخی باشکوهی»بپیماییم 

است و آنچه نیاز است در زما  ارزیابی میاا  ع الت اجتماعی در ایرا  « یافتهکشورهای توسعه

و « ما  با کشرورهای ماطقره تاورمیانره و آسریای مرکرای     مقایاه زمیاه»توجه قرار گیرد  کانو 

 است.« مقایاه با وضعیت معاصر پیشین»

                                                                                                   
 ذهای و غیر واقعی است. ماائلکه در برتی . 7
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