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Abstract 

Political issues that are explained in relation to socio-political disorder; 
Looking at public perceptions, it is considered to be a negative, common and 
changeable situation that contradicts the values of a significant number of 
people and they believe that they should take action to change that situation. 
Considering the importance of socio-political problem solving in the 
continuity and efficiency of a social system -Political The main goal of this 
article is to know the systematic model of the most important political issues 
of the government of the Islamic Republic of Iran with the approach of 
political sociology. Therefore, in response to the main question of what are 
the most important political issues of the government (as government) of the 
Islamic Republic of Iran, it has been tried to use a qualitative approach in the 
form of an empathic interpretation method to answer the main question with 
the conceptual framework of socio-political anomie and subjective 
perceptions. With the technique of elite brainstorming, the analysis of the 
findings (while acknowledging the relative capabilities of governments) 
indicates that among the agency and structural problems related to the 
government in the Islamic Republic of Iran, the sinusoidal process of 
political trust has been the core of our country's political issues today. which 
in the internal dimension has an important relationship with the weakness in 
the performance of the supervisory institutions, the inefficiency of some 
government institutions and the existence of social gaps, and in the external 
dimension, it has not been unaffected by the US sanctions policies against 
the Iranian people. Of course, the dimensional and logical empowerment of 
the government in Economy, culture and security and attracting people's 
conscious participation will help to reduce the basic political issues of the 
government. 
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 رانیا یاسالم یدولت در جمهور یاسیس یشناس فهم مساله

 رانیا تهران، ،عالمه طباطبائیدانشگاه  یاسیعلوم س دانشیار  رهبر عباسعلی

 چکیده
شود ناظر به ادراکات عمومی سیاسی تبین میـ  نظمی اجتماعیهای سیاسی که در ارتباط با امر بیمساله

های شمار مهمی از مردم مغایرت دارد و گردد که با ارزشبرای شرایط منفی، شایع و قابل تغییر تلقی می
سیاسی در –شناسی اجتماعیمعتقدند باید برای تغییر آن وضعیت اقدام کنند. با توجه به اهمیت مساله

مند اهم سیاسی، هدف اصلی مقاله حاضر شناخت مدل نظام ـ ماعیاستمرار و کارآمدیِ یک نظام اجت
شناسی سیاسی است. لذا در جواب به سوال مسائل سیاسی دولت جمهوری اسالمی ایران با رویکرد جامعه

اصلی چیستی اهم مسائل سیاسی دولت )به مثابه حکومت( جمهوری اسالمی ایران، سعی شده تا با 
سیاسی  و ادراکات ذهنی، از رویکرد کیفی در قالب روش تفسیری  ـ اعیچارچوب مفهومی آنومی  اجتم

ها، )ضمن همدالنه برای پاسخ به سوال اصلی استفاده شود. با تکنیک بارش فکری نخبگانی، تحلیل یافته
حاکی از آن است که از میان مشکالت کارگزاری و ساختاری  ها(های نسبی دولتاذعان به توانمندی

ت در جمهوری اسالمی ایران، روند سینوسی اعتمادسیاسی، هسته اصلی مسایل سیاسی امروز مرتبط با دول
کشور ما بوده است که در بعد داخلی رابطه مهمی با ضعف در عملکرد نهادهای نظارتی، ناکارآمدی 

 تأثیر از  مسالههای اجتماعی داشته و در بعد خارجی نیز بیبعضی از نهادهای حکومتی و وجود شکاف
های تحریم آمریکا علیه مردم ایران نبوده است. البته توانمندسازی ابعادی و منطقی دولت در سیاست

اقتصاد، فرهنگ و امنیت و جلب مشارکت آگاهانه مردم به کاهش مسائل اساسی سیاسی دولت کمک 
 خواهد کرد.

 یم  سیاسی، اعتماد سیاسی، نظارت، کارآمدی، تحر ـ : مساله اجتماعیواژگان کلیدی
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                    مقدمه
جامعه ایرانی امروز با فراز و فرودهایی چون توجه به استقالل سیاسی، رشد سریع 

های اجتماعی و افزایش آگاهی، جمعیت، دگرگونی درساختار سیاسی ـ اجتماعی جامعه
در  های علمی ، توسعه غیر متعارف و تاثر از تحوالتسیاسی، پیشرفت در برخی از عرصه

عرصه جهانی )در قالب جهانی شدن( مواجه است که کژکارکردهای دولت در کنار 
از کارگزاران موجبات بروز مسائل جدی در حوزه امور   نحوه مدیریت سیاسی برخی

تعارضات  " سیاسی شده است و جامعه را نیز در معرض آنومی نگران کننده و بروز
ارآمدی و حکمرانی دولت )حکومت( را با ای که کقرار داده است. به گونه "فزاینده

رده است که در ذیل مسائل مذکور به دنبال شناخت اهم مسایل مشکالتی مواجه ک
سیاسی دولت در جامعه ایرانی هستیم تا بتوان علل و دالیل کژکارکردی و بد قوارگی 

 هایی از جامعه را فهمید. چرا که توجه و شناخت به موقع  مسایل سیاسی قسمت
 نماید. سیاسی راه را برای حل آنها هموارتر میـ ماعی اجت

با عنایت به سوال اصلی مقاله مبنی بر چیستی اهم مسایل سیاسی دولت جمهوری اسالمی 
شناسی سیاسی و همچنین گردد با استفاده از چارچوب مفهومی مسالهایران، سعی می

ار استفاده از روش روش کیفی تفسیری و تکنیک تحلیل بارش نخبگان فکری )در کن
تکمیلی کمّی پیمایشی( به تببین موضوع پرداخته شود. در این پژوهش بازنگری عمیق و 

های اصلی مطالعات منتخب مورد توجه مند و همچنین ترکیب و تفسیر دادهدقیق و نظام
 قرار خواهد بود.

 پیشینیه پژوهش 
. اما مفیدی نوشته شده  استدر مورد مسائل سیاسی ایران به صورت جداگانه  مقاالت  

های ناظر به تعیین اولویتنوآوری مقاله حاضر )که منتج  از یک اثر پژوهشی است( 
در نگاه نخبگان دانشگاهی است. لذا با مند مسائل سیاسی دولت امروز ما اصلی و نظام

توان نشان داد که در رابطه با شناسایی جستجو در پایگاههای اسنادی و اطالعاتی می
که بیشتر این نوع مطالعات  مسائل  ایران امروز مطالعاتی در داخل کشور انجام شده است

 اجتماعی است که می توان به اهم موارد زیر اشاره کرد:ـ هم در حوزه فرهنگی 
( با روش بارش 6831بندی آسیب ها و مسائل اجتماعی در ایران )معتمدی، ولویتمقاله ا



 5435 تابستان|  33شماره |  مهشتسال  | یپژوه فصلنامه دولت | 531

گری، خانوادة عی ایران نظیر بیکاری، اعتیاد ،فقر، تکدیافکار به اولویت مسایل اجتما
نابسامان، طالق، فرار مغزها، دختران فراری و مشکالتی از قبیل فحشا، فرار مغزها، 

خواری پرداخته مهاجرت، مشکالت جوانان، همسرآزاری و خودکشی، رباخواری ،رشوه
تماعی ایران )معیدفر و است. مقاله فراتحلیل مطالعات انجام شده در حوزة مسائل اج

ترین مسائل جامعۀ ایران رااشتغال، بیکاری، مسائل نظام آموزش عالی، ( مهم6833پروین،
مسائل جوانان، فقر، اعتیاد، مصرف مشروبات الکلی، تزلزل سرمایۀ اجتماعی، قانونگریزی 

با  (6831ذکر کرده است.مقاله  مشکالت اجتماعی در اولویت ایران )رفیعی و همکاران، 
اعتمادی اجتماعی، فقر اقتصادی، فساد، روش دلفی به اعتیاد، بیکاری، خشونت، بی

عدالتی در برخورداری از قدرت، نزول ارزشها، افزایش جرایم، تبعیض اجتماعی، بی
های اقتصادی، معضل ترافیک، مسائل آموزش و پرورش، عدم رعایت حقوق سیاست

 در مقاله جامعه شناسی در کانادا،ره کرده است. شهروندی، نابرابری در اجرای قانون اشا
مساله شناسی بومی و شکل گیری بومی گرایی علمی در علوم انسانی کانادایی )آزاد 

شناسی در آن به اشاره دارد که جامعه شناسی بومی و مساله( 6831ارمکی و عبدالهیان،  
و بررسی واقع شده تا از آن های علوم انسانی در این مقاله مورد سؤال عنوان یکی از رشته

شناسی کانادایی نشان داده شود که مسائل و مشکالت درونی طریق و با ذکر نمونه جامعه
شناسی را با مقتضیات بومی هماهنگ سازد. در گیری علمی جامعهکانادا توانسته جهت

بومی به های شناسی متأثر از تجربههای جامعهگیری پارادایماین مقاله با تأکید بر شکل
 مساله بحران هویت در جامعه کانادا هم اشاره شده است.

شناسی فرهنگی ایران؛ در دیدگاه نخبگان دانشگاهی و در مقاله مسئلۀ فرهنگی و مساله
( اشاره شده است که برای اینکه بتوان در 6831حوزوی داخلی )حبیبی و همکاران ،

و هماهنگ، جامعه را در حد توان به  ریزی نسبتاً دقیقدنیای کنونی بر اساس یک برنامه
گذاری شده سوق داد، بایستی نقاط قوت و ضعف ساختار های هدفسوی ارزش

شناسی فرهنگی مشخص کرد که شرایط موجود تا چه حد با فرهنگ را شناخته، با مساله
وضعیت آرمانی فاصله دارد. بدین ترتیب، خأل طرح مدونی که به شناسایی و 

ئل فرهنگی جامعه بپردازد، محقق را بر این داشت تا تحقیقی راهبردی  بندی مسا اولویت
در مقاله به منظور برآورد و ارزیابی مسائل و شرایط فرهنگی موجود انجام دهد. 

( اشاره شده که 6831یابى دینى )محمدی و خیری،سنجى طراحى سامانه مساله امکان
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آید. این نیازهای پژوهشی به شمار می ترینترین و ضروریشناسی از اولین، بایستهمساله
مهم درباره مسائل دینی و به ویژه قرآنی از اولویتی دو چندان برخوردار است. از طرفی، 

مند مند و حتی مکانشناسی نیز همانند بسیاری دیگر از علوم و تحقیقات بشری زمانمساله
انعطاف، دارای جامعیت ای  قابل بوده است  به گونه ای که امکان سنجی طراحی سامانه

 و شمول نسبی را برای شناسایی و اولویت بندی  مسائل هر عصر را مطرح می نماید.
شناسی و  های مساله ( به موضوع روش6833شناسی فرهنگی )کلهر، در کتاب مساله
محور مردم پرداخته است و اشاره شده که  پیش از آن که های مساله  تحوالت اولویت

را تعریف کنیم، باید درباره این صحبت کنیم که چرا مساله و شناخت آن  بخواهیم مساله
توان گفت که شناخت درست مساله، همانند  اهمیت دارد و کاربرد آن کجاست؟ می

 .یک طرح مناسب است که نیمی از حل مساله را دربر دارد
تن مسائل مهم دار یافعهده (6838اسالمی )حقیقت،   سیاسی  مطالعات  شناسی  مساله کتاب 

در حوزه مطالعات سیاسی اسالم  اعم از فقه سیاسی، فلسفه و کالم سیاسی و مطالعات 
شناسی شناخت مسایلی از ـ  مقصود از مسالهسیاسی تجربی با گرایش اسالمی است. 

اندیشه سیاسی اسالم است که برای ما به دلیل به چالش کشیدن دیگر مبانی مقبول یا 
شناسی ایران زیاد بد تعداد مشکالت موجود در فضای جامعهیامشهور موضوعیت می

است ولی مهم آن است که با توجه به شرایط تاریخی و اجتماعی و سیاسی ما به مساله 
 تبدیل شده است.

شناسی در علوم اجتماعی و مساله و مساله زندگی سراسر فهم مساله است؛»درکتاب 
شناسی در علوم اجتماعی و  آن به مساله و مسالهنویسنده در  (6833)فاضلی،  انسانی ایران

پردازد. یعنی سوال پرسیدن، به چالش کشیدن و ایجاد و طرح یک مساله.  انسانی ایران می
آورد و در تالش  شناسی در علم اجتماعی و انسانی را به میان مینویسنده مساله و مساله

بگشاید. این که جایگاه و اهمیت های گوناگون آن را برای مخاطبان  است تا ابعاد و جنبه
مند اندیشید،  ورزی چگونه و چیست و چرا و چگونه باید مسالهمساله در فرایند اندیشه

همچنین در پیمایش ملی ارزشها و نگرش های ایرانیان  درکتاب نشان داده شده است.
بازی، طالق،دزدی و ( به  مسایلی چون بیکاری، گرانی، اعتیاد، پارتی6831)

برداری، روابط نامشروع، تبعیض، اختالف و چنددستگی، ظلم و ستم، ناامنی، کاله
رو با مدت پیشاز مطالعات مرتبط دیگر مطالعه آینده کوتاهپردازد. گریزی می دین
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نفعان است. در  گیری از گردآوری و تحلیل شواهد و نظرات کارشناسان و تمامی ذی بهره
های گزارش یافتهنیز  براساس  6831در سال در نظرسنجی صورت گرفته همین ارتباط 

های ایرانیان؛ موج سوم، مهمترین نگرانی و دغدغه ها و نگرشپیمایش ملی ارزش
درصد( مسائل و مشکالت اقتصادی  3/11مسائل شغلی ) / اشتغال / پاسخگویان بیکاری

ده درصد( و دیگر مسایل مطرح ش 3/61درصد( و دغدغه نسبت آینده فرزندان ) 5/61)
بان با همکاری مرکز  موسسه آینده 6831، 6835و  6831، 6838های  در سالاست. 
های مرسوم علمی  با ترکیبی از روش ـ های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری بررسی

پژوهی، چهار گزارش ساالنه منتشر کرد. نکته مهم آن پرداختن به همه مسایل در  آینده
   پژوهانه بوده است. نگاه آینده

 ارچوب مفهومی مساله شناسی سیاسیچ
از مباحث مهم در ارتقا کیفیت زندگی افراد و جامعه شناخت مسائل مرتبط با آنها 

ای که باید در نظر داشت، توجه به شناخت مفهومی و شبکه معنایی مساله باشد. نکته می
ه چه سیاسی  ناظر ب-گردد؟ مساله اجتماعیای مساله تلقی میاست که اصوال چه پدیده

باشد؟ فرق بین مساله اجتماعی و سیاسی با مشکل سیاسی و اجتماعی خصوصیاتی می
در این قسمت به دنبال یافتن یک چارچوب مفهومی و شبکه معنایی منظم و  چیست؟

نظمی سیاسی و نقش ادراکی در تولید منسجم برای شناخت مساله سیاسی درقابِ  بی
 باشیم.سیاسی میـ مساله اجتماعی

تواند یک کار یا موقعیتی در زندگی فرد باشد که نیاز به عملکرد طور کلی مساله میبه 
کند ولی فرد به دلیل وجود موانعی قادر به پاسخ فوری و مؤثر ای را طلب میسازگارانه

کند یا انتظار تواند واقعی باشد و یا موقعیتی باشد که فرد پیش بینی مینیست. مساله می
تواند از َمحیط فرد ریشه بگیرد یا در زا میرو شود. منبع موقعیت مشکل دارد با آن رو به

تواند منابع مختلفی داشته باشد، از جمله ابهام، تازگی، غیر دورن فرد باشد. موانع هم می
های متعارض، ضعف مهارتی و یا نبود امکانات )چانگ و بینی بودن، انگیزهقابل پیش
 (63:  6831همکاران، 
طح فردی باعث موفقیت در دستیابی به هدف و افزایش عزت نفس و نشاط نظم در س

شود و در سطح اجتماعی باعث کاهش جرائم و ارتقاء امنیت و گسترش رفتارهای می
(. مفهوم 81: 6838گردد )احمدی و همکاران، مطلوب و افزایش همبستگی اجتماعی می
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ریختگی، هم: سردرگمی، بههایی همچونای از ویژگینظمی شامل دامنه گستردهبی
 (.11 – 18: 1111اختالل، حالت غیر عادی و هرج و مرج است )باومن، 

ها و هنجارهای اجتماعی است ای از ارزشای، مجموعهاساس نظم اجتماعی در هر جامعه
گردد. در و بدون نظم، جامعه دچار نوعی گسیختگی اجتماعی یا آشفتگی اجتماعی می

دانند و جتماعی موقعیتی است که بیشتر مردم آن را غیرمطلوب میتعریفی دیگر مشکل ا
 (63:  6811کنند و درخواست حل آن را دارند )آزادارمکی، بیشتر مردم آن را حس می

.نکته مهم و قابل تذکر این است که ما در چارچوب امر سیاسی فضای اجتماعی و 
ای نیست که خارج از له و حوزهنماییم. در واقع، هیچ مسانظمی اجتماعی را رصد می بی

های اجتماعی و فرهنگی نیز به قاب سیاست و قدرت سیاسی باشد و همه رفتارها و نگرش
 گردد.نوعی با مقوله قدرت و دولت و حاکمیت مرتبط می

به نظر متروویچ از نظر دورکیم آنومی در جامعه مدرن، معادل گناه در مفهوم دینی آن 
دسات در معنای غیردینی آن است. آنومی توهین به منزلت است. آنومی توهین به مق

(. پس آنومی 611 -611:  6335انسان و کیفیت مقدس و منزه حقیقت است )متروویچ، 
 به نوعی ضد اخالق یا فساد اخالقی است.

آور نیستند و آنومی عبارت است از حالتی که در آن قواعد اجتماعی برای عامالن الزام
برای افراد مطلوبیتی ندارد. از نظر دورکیم در جوامع مدرن آنومی منحصر پیروی از آنها 

های اقتصادی و جهان صنعت و تجارت نیست و کل جامعه را در بر گرفته است. به نقش
های اقتصادی نیست، بلکه همه ... این شر تنها تهدیدکننده نقش "نویسد در خودکشی می

(. آنومی 831:  6813کند )دورکیم، هدید میای تهای اجتماعی را در هر مرتبهنقش
سیاسی از نظر دورکیم عبارت از وضعی است که قواعد و هنجارهای سیاسی و قوانین 

سازند دیگر برای اساسی که حقوق و وظایف متقابل دولت و شهروندان را مشخص می
رد )رجب آور نیستند و پیروی از آنها مطلوبیتی نداکنشگران )دولت و شهروندان( الزام

 (.86:  6836زاده و کوثری، 
های شدید امروزه کشورهای در حال توسعه به عبارتی در حال گذار هستند و با بحران

سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رو به رو هستند. توسعه، صنعت و پیشرفت اجتماعی 
ازد سبنیاد میهای سنتی تعمیم یافته و مورد قبول عمومی را سست و بیهنجارها و ارزش

 (.115: 6813افتد )رفیع پور، و در پی آن آنومی اتفاق می
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طبق بینش پارسونز مساله اساسی برای دورکیم نظم اجتماعی است و برای رسیدن به آن 
کند. اما به نظر دورکیم وجود قواعد مشترک یا وفاق هنجاری وفاق هنجاری را طرح می

. برای آنکه افراد جامعه رفتار کندطلب بشر را حل نمیمشکل اراده ستمگر و فزون
اخالقی داشته باشند وجود قواعد مشترک کافی نیست، بلکه قواعد باید درست و عادالنه 

 (.6: 6835نوریان فر، ند )توانبخش و باش
توان به نظرات مستر و روزنفیلد اشاره کرد که نظریه در نظریات جدید پیرامون آنومی می
ریه آنومی در قالب آنومی نهادی است که آنومی آنها یک رویکرد سطح کالن از نظ

کند که های فرهنگی تأکید و تصریح مینهادی هم بر نهادهای اجتماعی و هم بر ارزش
 (.6331کند )رک :مستر و روزنفیلد، نرخ رفتار انحرافی را متاثر می

 همچنین در تعبیری دیگر آنومی وضعیتی اجتماعی است که به پاشیدگی معیارهای حاکم
گرفته آنومی با های صورتانجامد. در پژوهشبر روابط و تعامالت اجتماعی  می

هایی دینداری، سرمایه فرهنگی، اعتماد، انسجام و مشارکت رابطه معکوس دارد و با مولفه
گریزی، احساس غیرعادالنه بودن قواعد و فردگرایی افراطی رابطه مستقیم چون قانون

 دارد.
های مختلفی در تعریف و تبیین مساله اجتماعی مطرح و دیدگاهالبته تاکنون نظریات 

های جدیدتری در تعریف و تبیین مساله اجتماعی های اخیر دیدگاهاند .در سالشده
اند که به جای تامل بر عوامل ساختاری و عینی در بررسی مسائل اجتماعی، مطرح شده

اور لوزیک مساله اجتماعی فقط به باند. بر عوامل ذهنی و عنصر آگاهی تأکید ورزیده
ای مشکلی نیست که شایع باشد، بلکه در اذهان عمومی بایستی قابل حل بوده و اراده

ها وجود جمعی نیز برای مواجهه با آن وجود داشته باشد و اگر هر یک از این ویژگی
 نداشته باشد، چیزی به نام مساله اجتماعی وجود نخواهد داشت.

رسد توافق ائل اجتماعی روی ادراکات عمومی که به نظر میدر تعریف مس "لوزیک"
ورزد. اول آنکه، ما زمانی واژه مساله اجتماعی را به کار عمومی روی آن باشد تأکید می

بریم که نشان دهیم چیزی اشتباه است این یک ادراک عمومی است. هر آن چیزی می
ین نکته در تعریف مسائل مساله اجتماعی است که ناظر بر شرایطی منفی باشد. دوم

بودن مساله است. مساله اجتماعی باید ناظر بر شرایط شایع و اجتماعی، دشواری و جدی
زننده به تعداد بسیاری از افراد باشد و ای باشد، بدین معنا که در برگیرنده و آسیبگسترده
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ری اطالق داعرفاً مشکل تعداد اندکی از افراد نباشد، مسائل اجتماعی به شرایط مشکل
شود که بر تعداد کافی از افراد اثر گذارد. سومین نکته در تعریف مساله اجتماعی آن می

است که همیشه در تصور مساله اجتماعی یک مقداری دیدِ خوشبینانه وجود دارد. مسائل 
ها اجتماعی، عبارتی است که ما زمانی آن را به کار می بریم که بتوان با دخالت انسان

شود زا را تحت کنترل در آورد. پس مساله اجتماعی به شرایطی اطالق میلشرایط مشک
 تغییر باشد.زا، شایع و قابلکه  مشکل

اما چه چیزی را باید درباره مسائل اجتماعی مطالعه و بررسی کنیم؟ پاسخ به این سوال 
ی خیلی آسان نیست، زیرا مسائل اجتماعی درباره دو جنبه کامالً مهم زندگی اجتماع

هستند. مسائل اجتماعی درباره شرایط عینی و افراد )اشیاء و افرادی که در جهان بیرونی و 
حوس وجود دارند( و نیز درباره تعاریف ذهنی )چگونه ما جهان و افرادی که در آن 

باشند. در نامیدن شرایطی به عنوان مساله اجتماعی، یک معیار فهمیم( میهستند را می
شود، در مساله اجتماعی اعتقاد بر این است که شرایطی غلط ه میاخالقی در نظر گرفت

است و باید تغییر یابد. با این وصف، ما باید وارد قلمرو ذهنی شویم و در اینجاست که با 
 شویم.تقسیمات سیاسی، اجتماعی و اخالقی مواجه می

آفرینند، بررسی ها در جهان پیرامون میگرایانه اجتماعی، معنایی را که آدمدیدگاه سازه
گرایانه اجتماعی، با مسائل اجتماعی به عنوان ادراکات و معانی کند. نگرش سازهمی

اجتماعی اولین چیز شدن یک مساله ذهنی سر و کار دارد. برای به وجود آمدن و مطرح
مورد نیاز، درک و تصوری است که نسبت به این شرایط باید به وجود آید و باید یک 

زا( را به این شرایط ضمیمه کرد. برای انجام چنین کاری دالیل کلمعنی خاص )مش
زا نامیده نشوند و معنایی برای آن اخالقی الزم است در شرایط عینی تا زمانی که مشکل

 تواند مساله اجتماعی باشد. در نظر گرفته نشود نمی
یروزی بازی مسائل اجتماعی و به عبارت دیگر، ساختن مسائل اجتماعی زمانی به پ

ای مواجه هستند و باید کاری برای رسند که بشود حضار یا مردم را به اینکه با مساله می
خواهد که به حقیقت گرایانه اجتماعی از ما نمیآن انجام دهند، متقاعد کرد. نگرش سازه

 خواهد که ما این ادعاها را باور کنیم )یا نکنیم(. امور توجه کنیم، بلکه می
توان در مطالعه مسائل اجتماعی مورد توجه قرار داد. رویکرد کلی را میدر نهایت، دو 

بررسی مسائل اجتماعی به عنوان شرایط عینی در محیط و بررسی مسائل اجتماعی به 
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 (.6833عنوان تعاریف ذهنی )رک :لوزیک ،

سیاسی و نگرش ادراکی به  مسایل –از مجموع مطالب مذکور در مورد آنومی اجتماعی

 و سیاسی می توان مدل زیر را ترسیم کرد: اجتماعی

 

 مدل مفهومی مساله شناسی سیاسی

         روش شناسی  

شناسی و روش پژوهش خود را محقق الزم است برای سامان طرح تحقیقاتی خود روش
های ذکر نماید و لذا باید هم راهبرد پژوهشی خویش را مشخص نماید و هم روش

های خود را نشان دهد. راهبرد پژوهش یعنی منطقی که افتهها و تحلیل یگردآوری داده
و چیستی پدیده مورد بررسی یا چگونگی تغییر آن  "چرا"مراحل پژوهش را در پاسخ به 

 (.11: 6833کند )بلیکی، روشن می
ها و تجربه اجتماعی و های متفاوت میان ایدههای پژوهش اجتماعی به شیوهپارادایم

از این لحاظ  "هاایده"(. 615، 615: 6833کند )بلیکی، ه بر قرار میواقعیت اجتماعی رابط

-سیاسیمساله شناسی 

 اجتماعی

-آنومی سیاسی
 اجتماعی

 شایع

 مشکل زا

 قابل تغییر

تعارض با 
 اخالقیات

 ادراک عمومی
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سازی و خواهد پدیده مورد بررسی خود را مفهومکه محقق با چه منظومه مفهومی می
که اشاره به برداشت محقق از رفتارهای فردی، « تجربه اجتماعی»پذیر کند؛ درک

که هم به « واقعیت اجتماعی»رد؛ اجتماعی، فرهنگی و معانی و تفاسیر خود و مرام دا
برداشت محقق از وضعیت ساختارها و اوضاع کالن اجتماعی است. اوضاعی که هم به 

کند. که با خوانش امر سیاسی -دهد و هم آن را محدود میافراد جامعه فرصت عمل می
 های سیاسی نیز صادق خواهد بود:های اجتماعی، در مورد پدیدهدر مورد پدیده

 
 

 ایده سیاسی                                                                                                                                              
    

                 سیاسی                                      واقعیت                                                  
 تجربه سیاسی                                          

 
شناسی سیاسی را از درون راهبرد توان مسالهرسد که در این پژوهش هم میبه نظر می

گرفته در نظر گیریم و هم به عمق و فهم مسائل سیاسی دارای استقرایی مطالعات صورت
 اولویت توجه نماییم.

باشد. چراکه  در شناسی کیفی از نوع تفسیری میحاضر مبتنی روشروش پژوهش 
پارادایم تفسیری دلیل اصلی پژوهش فهم و توصیف کنش اجتماعی مردم است که بار 

باشد و ها در تعامالت اجتماعی مرتبط میمعنایی دارد و واقعیت اجتماعی با تفاسیر انسان
ئماً با ارائه تفسیر به محیط اطرافش معنا کند و داانسان موجودی است که معنا تولید می

ای جهت گردآوری اطالعات و تکنیک تحلیل بارش دهد.  همچنین  روش کتابخانهمی
ها استفاده مندی از  متمم  پیمایشی ( نیز در جهت کمک به تحلیل دادهفکری )با بهره

 شود. می

 بارش فکری در مورد مسایل سیاسی ایران ـ
که به اسامی مختلف مانند بارش افکار، توفان   (brainstorming)تکنیک بارش فکری

شود. بارش فکری یک تکنیک گروهی است.  فکری، توفان ذهنی نیز نامیده می
های  ای در مورد یک مساله یا مشکل به صورت گردشی ایده کنندگان طی جلسه شرکت

یک نفر هم شود و  کنند. جلسه توسط یک سرپرست مدیریت می جدید خود را بیان می
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 کند.  نظرات ارائه شده را روی تخته یادداشت می
 این تکنیک خالقیت دارای دو مرحله مجزا است:

مرحله تولید ایده: هدف از این مرحله تولید تعداد زیادی ایده است که توسط  ـ6
 شود.  کنندگان به نوبت ارائه میشرکت

ها مورد ارزیابی قرار گرفته و برخی حذف  مرحله ارزیابی ایده: در این مرحله ایده ـ1
تری را به وجود  مناسب های جدید و شوند و ایده شوند. تعدادی با هم ترکیب می می
 گیرند.  های برتر انتخاب و مورد استفاده قرار می آورند. در نهایت نیز ایده می

 تهیه پرسشنامهـ 1
 ری پرسشنامهتحلیل آماـ 8
 تعیین اولویت عاملی ـ 1
 توجه به فهم و روش تفسیریـ 5

سیاسی دارای اولویت در مورد ایران  پژوهش حاضر از آنجا که به بررسی و تبیین مسائل
پردازد براساس ماهیت پژوهشی کیفی از نوع مطالعات امروز از دیدگاه خبرگان می

مسایل سیاسی دولت جمهوری اسالمی ایران یابی است. استقراء نظر خبرگان از بین زمینه
مندی با توجه به اهمیت و تعداد مطالعات صورت گرفته در ده سال اخیر و همچنین بهره

های استراتژیک( بان و مرکز بررسیپژوهانه )مشترک موسسه آیندههای آیندهاز گزارش
اساس سیاهه، های سیاسی متنوعی بوده است. )درجدول  پیوست( سپس برناظر بر مولفه

ای تدوین شد از صاحبنظران امر )جهت اولویت موارد احصا شده( که براساس   پرسشنامه
بارش فکری و نظرسنجی که با خبرگان حوزه مطالعاتی فوق انجام شد به گونه ای که  
مسائل مورد نظر واکاوی و با اشباع نظری همراه شد. یعنی این روند تا زمانی انجام شد 

های پرسشنامه پس از گردآوری با استفاده از نرم ود را ارائه بدهند که دادهکه دیدگاه خ
بندی تحلیل شد. آزمون مورد استفاده فریدمن بود که جهت اولویت SPSS22افزار 

مسائل براساس میانگین وزنی عوامل استفاده شد. آزمون فریدمن یک آزمون ناپارامتری، 
تکراری )درون گروهی است( که از آن برای مقایسه های  معادل آنالیز واریانس با اندازه

های کنیم. آزمون فریدمن براساس داده متغیر )گروه( استفاده می kها در بین  میانگین رتبه
شده که در پرسشنامه بصورت درجه اهمیت اول و درجه اهمیت دوم بود، گردآوری

میانگین هر کدام از عوامل را استخراج و سپس براساس فراوانی آماری، آن خبرگانی که 



 541 |  رهبر یعباسعل

درجه اهمیت اول را بیشتر انتخاب کرده بودند، میانگین وزنی به آنها اختصاص داد و 
 بندی شدند.موارد اولویت

های عالمه طباطبائی و دانشگاه ر بین اساتید و متخصصین دانشگاهپرسشنامه مذکورد
دار درجه یک و های اهمیتتهران توزیع گردید که در نهایت با تحلیل آماری اولویت

 درجه دو مشخص گردیدند.

 هایافته
دار رسید که عبارتند از: کاهش اعتماد سیاسی، ضعف مساله اولویت 65نتایچ تحلیل به 

نظارتی، بحران ناکارآمدی عملکردهای نهادهای حکومتی، فساد مالی در نهادهای 
سیاسی برخی از کارگزاران حکومتی، ضعف در کارآمدی نظام قضایی، انحصارگرایی 

های اجتماعی، ضعف در اقتصادی دولتی، ضعف در نظام اداری و بوروکراسی، شکاف
ها و ره با آمریکا و تحریمحاکمیت قانون، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، روند مذاک

تهدیدهای آمریکا علیه ایران، روند همکاری با کشورهای همسایه، عدم اجماع نخبگان 
های در خصوص منافع ملی، وجود تکثر و تقابل نهادهای موازی در اغلب بخش

 کشور،کاهش امید سیاسی.
خبگانی و دار مجدداً در فرآیند روش بارش فکری نمساله اولویت 65بعد از احصاء 

رویکرد تفسیری به پنج مساله مهم سیاسی در جمهوری اسالمی ایران در عناوین کسری 
های اجتماعی، بحران ناکارآمدی و اعتماد سیاسی، ضعف در نهادهای نظارتی، شکاف

 گردد.تحریم ها رسیدیم که مختصر به آنها اشاره می

 ( مساله کاهش اعتماد سیاسی در ایران1
مقوالت اساسی در مطالعات اجتماعی و سیاسی معاصر است که عمدتاً اعتماد، ازجمله 

مورد توجه قرار گرفته است. چنین امری، به دلیل چرخش « سرمایه اجتماعی»ذیل بحث 
 باشد.های صلب و سخت به وجوه نرم و نمادین میشناختی از سویهنظریه جامعه

های تعامل اطمینان آور اجزای از جمله میانجی هایی است که شیوه « اعتماد اجتماعی» 
 (6-8: 1118نظام با یکدیگر را تبیین می کند )زتومپکا، 

ی سون از هایشاستهابه خوب پاسخ مطلویعنی انتظار عموم از دریافت عمومی د عتماا
لتی ی دوهانمازساو ها دبه نهاان را ندوشهر،  عمومید عتمااعمومی. ر مون امتولیا
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لت دوثربخشی و اعیت وشرـق مـین طریو از اهد دیپیوند مدم( مرن )نمایندگا
 (.13: 6831)زاهدی، خانباشی، کند میا یش پیدافزاتیک اموکرد
-تشکیلء ست که هر سه جزاسیاسی د عتما، اباشدنظر میرد ین تحقیق مودر اچه آن  

دهد. با میگیر پوشش افرو سیاسی کامل ر یک ساختاان به عنورا یک حکومت ه هندد
د عتمااین ـیع بـسوی ـطیفان در وـتر، ابعاد اعتماد سیاسی را میبریتزنظریات  توجه به

امل سه ـه شـنظر گرفت کدر پیوسته به همص/سیاسی خاد عتمااعی تا انتزا / مسیاسی عا
ه ـباد رـفن( اطمیناایا ور )باد عتقاان امیزاز ند ترین سه بعد عبااست. اسیاسی د عتماابعد 

م اـنظل در اـفعاران گزراـه کـبن اـنن( آطمیناایا ور )باد عتقاان امیز، سیاسیم سیستم یا نظا
 (.51: 6831)شایگان، سیاسی ی هادها به نهان( آن طمیناایا ور )باد عتقاان امیزسیاسی، و 

ست که امعتقد مپکا توزست. ار اگذیرمع تأثاسیاسی جود عتماان ابر میزدی مل متعداعو
تند رعباکه ند اخیلدیک جامعه د در عتماافرهنگ ی رـگیلشکی امل براعواز سته دسه 
ل ـستقل )مثـمی متغیرهااعتمادی(؛ یا بید عتماایخی رمثل سنت تاای)مینهی زمتغیرهااز: 

میانی )مثل ی متغیرهاد( عتماابا ام مثبت یا منفی توت تجربیاای برری یط ساختاارـش
 .(655-651: 6831مپکا،تو)زاعی( ـجتمت ااـخلقی
های های خبری و انقالب اطالعات در عرصه جهانی مولفهتوان گفت که رسانهمی

ها در چند تأثیرگذار دیگری هستند که احتماالً در کاهش سطح اعتماد عمومی به دولت
 اند.دهه گذشته نقش مهمی را ایفا نموده

سیاسی شود که نحوه پوشش مطبوعات در مورد عملکرد دولت و امور هم چنین گفته می
گرایانه، و مبتنی بر تعارض به خود گرفته است. در کشورها بیش از پیش حالت منفی

کنند. های متعدد این گرایش را تشدید میها نیز با پخش تصاویر و برنامهتلویزیون
ها با کاهش میزان اعتماد به دولت و دیگر نهادها بنابراین نقش در حال تکامل رسانه

 (.11-5: 6831دانایی فرد، مقارن است )الوانی و 
در بحث اعتماد سیاسی نباید از متغیرهایی دیگری چون وضعیت اقتصادی، بوروکراسی 
دولتی، پاسخگویی، تحصیالت، مذهب و دینداری افراد و همچنین عوامل فناورانه غافل 

 گردید.

 مقاله مرتبط با مساله وضعیت اعتماد سیاسی در ایران امروز 661با بررسی تفسیری 
 های زیر اشاره کرد:به گزاره توان  می
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توان گفت که در به لحاظ سطوح تحلیل عوامل مؤثر براعتماد سیاسی در ایران نیز می ـ6
های جمعی و اعتماد سطح کالن رفاه اقتصادی و عملکرد دولت، در سطح میانی رسانه

ثیر گذاشته عمومی و در سطح خرد میزان ادراک و دینداری افراد بر اعتماد سیاسی تأ
 است.

باشد که یافته مردم میاعتمادسیاسی مردم ایران بخشی از اعتماد عمومی و اعتماد تعمیم ـ
با توجه به کاهش اعتماد عمومی مردم و وضعیت نامناسب سرمایه اجتماعی در کشور، 

 کسری اعتماد سیاسی از این مسایل دور از ذهن نخواهد بود.

باشد که البته اعتماد به نظام سیاسی اعتماد سیاسی در ایران امروز در حد متوسط می ـ8
باشد. بیشتر از میزان اعتماد به نهادهای سیاسی و همچنین اعتماد به کنشگران سیاسی می

در این میان نگرش دانشگاهیان به لحاظ اعتماد به کارگزاران در سطح پایین ارزیابی شده 
 .است

باشد که م تولید و توزیع اعتماد سیاسی دولت و عمکرد نظام سیاسی میمرجع مهـ 1
تفاوتی بعضی ازمسوولین، ضعف در تفاوتی و بیتناقض در رفتار و گفتار، فساد و کم

ملت و تضعیف اعتماد سیاسی در جامعه ما شده –بوروکراسی باعث تقویت شکاف دولت
نوع احترام ابزاری یا واقعی است. چرا که مردم از رصد عملکرد، سبک زندگی و 

ای و متکثر باشند و این رصد در فضای شبکههای خود غافل نمیدولتمردان به خواسته
 ارتباطی بر میزان اعتماد سیاسی آنان مؤثر واقع گشته است.

های دولتی و رضایت از عملکرد نقاط ادراک عمومی از سطح پاسخگویی سازمان ـ5
باشد که باعث تضعیف اعتماد سیاسی در تر میمتوسط پایینتماس دولت با مردم از حد 

 جامعه شده است.
ثباتی اقتصادی ادراک شده و نگرش مردم نسبت به تالش نارضایتی اقتصادی و بی ـ1

های اصیل دینی در توجهی به ارزشناکافی دولت در رفع مشکالت رفاه اجتماعی و کم
لبته ناگفته نماند که رفاه ذهنی افراد جامعه و سیر نزولی اعتماد سیاسی نقش داشته است. ا

برداشت از عملکرد نهادهای اقتصادی و سیاسی بیش از شرایط اقتصادی و واقعیات 
 سیاسی بر اعتماد سیاسی مردم اثرگذار بوده است.

 ( مساله ضعف در نهادهای نظارتی 2
، میزان تطابق شود که طی آنبه مجموعه عملیاتی گفته می« نظارت»در تعریف مصطلح، 
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شود تا از این طریق، به مطابقت نتایج عملکرد اشخاص با قوانین و مقررات سنجیده می
 (.86، 6836های مطلوب، اطمینان به دست آید )اخوان کاظمی، عملکرد با هدف

شده یا در حین نظارت در حقوق اساسی نیز بررسی و ممیزی و ارزشیابی کارهای انجام
با تصمیمات اتخاذ شده و همچنین، قانون و مقررات در جهت  انجام و انطباق آنها

 (.851: 6815جلوگیری از انحراف افراد تعریف شده است )قاضی، 
های ست از مطالعه، بازرسی و رسیدگی که از جانب نهادها یا مقامنظارت سیاسی عبارت

گیرد، یسیاسی کشور بر مراجع و نهادهای حکومتی و مستخدمان و اموال آنان صورت م
 (.58: 6833تا از حسن جریان امور اطمینان حاصل شود )عمید زنجانی، 

گردد و یکی از مراد از نظارت قضایی، نظارتی است که از سوی قوه قضائیه اعمال می
رود. این اصطالح های حقوقی دنیا به شمار میی حقوقی در غالب نظامشدهاصول پذیرفته

قضایی بر اقدامات و تصمیمات مقامات اجرایی و  به طور خاص در خصوص نظارت نهاد
 (.81، 6833رود )بهادری های حکومتی به کار میقدرت

باشد. نظارت عمومی از احزاب یکی از وسایل نظارت ملت بر مسئوالن حکومتی می
مبانی عمده فعالیت احزاب است )دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور، 

رخی حقوقدانان قدرت احزاب در خدمت مردم برای جلوگیری از (. به اعتقاد ب53، 6813
های واسطه نیز شود و به همین دلیل عنوان هیئتعملکردهای خودسرانه دولت معرفی می

 (.881، 6831گردد )غمامی، به احزاب اطالق می

مقاله مرتبط با مساله وضعیت نظارت در ایران امروز در دهه گذشته  661با بررسی 
 گفت که:توان  می

مساله ضعف در نهادهای نظارتی در نظام سیاسی ایران امروز یک مساله جدی و واقعی  ـ6
باشد عدم نظارت منطقی و منصفانه باعث زوال تدریجی دولت و نظام سیاسی می
گردد و روند بازخوردگیری مثبت و منفی ارز، عملکرد جامعه سیاسی را دچار مختل  می

 کرده است.

اسد سیاسی و اقتصادی جامعه امروز ناشی از ضعف نهادهای نظارتی بسیاری از مف ـ1
 ها نبودیم.کردند شاهد بسیاری از این کژیباشد چرا که اگر درست عمل می می

گیری نهادهای مردمی و عدم یک سیستم جامع نظارتی، ضعف جدی در شکل ـ8
اطالعات موجب ها و عدم توجه کافی به جریان آزاد زدگی در بعضی از رسانهسیاست
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 ضعف در روند نظارت در جامعه شده است.
ها و دفاع از حقوق شهروندی وجود از ابزارهای مهم نظارتی بر روند فعالیت دولت ـ1

باشد که متاسفانه ساز قدرت سیاسی( میاحزاب پویا و واقعی )خودساخته مردم نه دست
ساالری، پدیده ون دولتفرهنگی و همچنین موضوعاتی چ-بنا به دالئل ذهنی و تاریخی

گریزی بعضی از کارگزاران احزاب در جنگ، اقتصاد دولتی و دولت رانتیر و قانون
 جامعه ایران به خوبی شکل نگرفته است.

مساله ضعف نهادهای نظارتی بر کاهش کارآمدی دولت و همچنین تضعیف اعتماد  ـ5
 سیاسی جامعه مؤثر بوده است. 

 ملکردهای بعضی از  نهادهای حکومتی( مساله بحران ناکارآمدی ع0
کارآمدی، مفهومی مشترک در سه قلمرو مدیریت، اقتصاد و سیاست است. با توجه به 
خصلت تفسیری علوم انسانی، تعاریف متفاوتی از مفهوم کارآمدی ارائه شده است. از 

ر حالی توان تعریفی جامع و فراگیر و قابل پذیرش همگانی از آن ارائه کرد. داین رو نمی
مترادف شده « کارآیی و اثربخشی»با مفاهیمی چون « کارآمدی»که در برخی تعاریف 

برداری بهینه(. های تعیین شده و مشخص و بهرهاست )قابلیت و توانایی رسیدن به هدف
ها و یا انجام در برخی دیگر از تعاریف، کارآمدی به میزان موفقیت در تحقق هدف

(. در علم مدیریت، 665 - 666: 6838اهدی و دیگران، مأموریت تعریف شده است )ز
را شایستگی و « کارآمدی»با تفاوت گذاشتن بین دو مفهوم کارآمدی و کارآیی، 

برداری بهینه از را شایستگی در مصرف منابع و بهره« کارایی»کاردانی در تأمین اهداف و 
 (.63: 6813اند )رضاییان، آن تعریف کرده

 پردازان این حوزه، برخی از پیشترین نظریهعنوان یکی از مهم تالکوت پارسونز به
نیازهای کارکردی نظام اجتماعی در مقوالتی چون سازگاری، حمایت، مشارکت، 

 (.85: 6831نظارت و زبان مشترک معرفی نموده است )ریترز،
 کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه هشت ویژگی را با این

گویی، شفافیت، حاکمیت قانون، عناوین برای حکمرانی خوب برشمرده است: پاسخ
محوری، کارآیی و اثربخشی و انصاف و عدالت پذیری، اجماعمشارکت، مسئولیت

ها و در عین حال پیوستگی آنها در درون (. تنوع شاخص1: 6831)علیزاده ثانی و الوانی، 
رفیت را به وجود آورده تا هر کشوری یک تعریف کالن از حکمرانی خوب، این ظ
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ها و هنجارهای خود، مسیر دستیابی به حکمرانی خوب را ترسیم مطابق با فرهنگ، ارزش
 های آن بپردازد.سازی شاخصکرده و اگر هم الزم باشد به بومی

را برای گسترش مشارکت   اعتقادات و فرهنگ سیاسی دموکراتیک"رابرت دال "
(. آلموند و پاول هم در یک سری از مطالعات خود 631: 6813ضروری می دهد )دال،

نیافتگی سیاسی در کشورهای جهان سوم،   به این نتیجه رسیدند که علت عمده توسعه
مسائل و مشکالت روانی، تاریخی و فرهنگی است به این معنی که در طول تاریخ در این 

مشارکت سیاسی و رشد و  نظام ها، نوعی فرهنگ پدید آمده که مانع پرورش زمینه های
 (.38:  6818توسعه سیاسی در این کشورها می شود )سیف زاده،  پیشرفت

مقاله مرتبط با مساله بحران ناکارآمدی عملکردهای نهادهای حکومتی  811با بررسی 
 توان گفت که:ایران در یک دهه گذشته می

ظهار نظر و ایران در شاخص سیاسی حکمرانی خوب شامل حاکمیت قانون ،حق ا ـ6
پاسخگویی، کنترل فساد، ثبات و کیفیت مقررات بنابر آمار جهانی وضعیت خوبی ندارد. 

گرفته در باب کیفیت حکمرانی خوب در ایران های صورتالبته فضای میدانی و پژوهش
 باشد.های جهانی سازگار میکلیت مساله بحران کارامدی حکومت نیز با گزارش

باشد که در نگرش دانشگاهیان نیز کیفیت حکمرانی در ایران در وضعیت هشدار می ـ1
پذیری دولتمردان در مقابل شهروندان دارای بیشترین دو شاخص کنترل فساد و مسئولیت

 .های دیگر حکمرانی خوب بوده استارزیابی منفی نسبت به شاخص
باشد و با وجود ویژگیهای ای می فرهنگ بستر تحقق حکمرانی خوب در هر جامعه ـ8

دار و تاریخی همچون مثبت فرهنگی در جامعه سیاسی  ایران نباید از موانع فرهنگی ریشه
آفرینی، روزمرگی و گریزی، ابهامگریزی، مشارکتثباتی، قانونفرهنگ استبدادی، بی

 محوری غافل شد.شخص
نظام سیاستگذاری و مدیریت مشارکتی در کشور به واسطه عوامل ذیل دچار مشکل  ـ1

 باشد:می
گران، دولت رانتیر و اتکا شدید به فروش منابع زدگی کنشهای جناحی و سیاستنزاع

ها، ضعف های متفاوت و مبهم از حدود اختیارات و مسئولیتاقتصادی و نفت، برداشت
انداز گیریهای فاقد چشمکراسی ناکارآمد و همچنین جهتدر اجماع و پاسخگویی، بورو

 راهبردی.   
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مساله عدالت فراگیر به عنوان شاخص مهم کارآمدی دولتها در کارنامه کشور ما در  ـ5
زده به مفهوم عدالت اجتماعی، وضعیت مناسبی قرار ندارد. نگرش سطحی و سیاست

های سازیهای جناحی از چالشهای مختلف و غیریتدولت گسسست عدالت در گفتمان
 مهم اجرای عدالت بوده است.

شدن امور اجتماعی دخالت حداکثری دولت در امور اقتصادی، افزایش غلظت دولتی ـ1
ملت و تهدید کارآمدی دولت را –و سیاسی و ناکارآمدی نهادهای مدنی شکاف دولت 

 به ارمغان آورده است
ه در ایران نشانگر عدم تناسب حجم عظیم منابع ریزیهای توسعارزیابی شش دهه برنامه ـ1

 شده با دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی بوده است.مصرف
هایی چون ترازمندی ثبات دولت، باال بودن مخاطره سیاسی در ایران )با شاخص ـ3

ساالرانه( موجب کاهش حکمرانی خوب و عدم موفقیت مناقشات درونی و کیفیت دیوان
 گذاری مستقیم خارجی شده است.رمایهمقبول در زمینه س

 ( مساله شکاف های اجتماعی0
شناسی سیاسی عموماً برای اشاره به آن دسته از تمایزات و در جامعه« شکاف»مفهوم 
ها به صورت ارادی و های پایداری است، فارغ از اینکه این تمایزات و تفاوتتفاوت

و تصادفی مورد استفاده قرار گرفته، که  اند و یا به صورتی غیرارادیاختیاری پدید آمده
دهندگان مشاهده شده است. منظور از های انتخاباتی و رفتار رأیدر جریان و روند رقابت

های اجتماعی عوامل گسستی است که جامعه را از نظر جمعیتی به چند گروه شکاف
ها و شکلها ممکن است تبندی(. این گروهLipset,1967: 98کند )متفاوت تقسیم می
های اجتماعی خطوط رقابت و ای پیدا کند. به بیان دیگر، شکافسازمانهای سیاسی

ها، شأن و منزلت، اقتدار و اجتماعی هستند )بشیریه، منازعه بر سر هنجارها، باورها، ارزش
6811 :33.)  

های اجتماعی را از حیث فعال یا غیر شناسی سیاسی، همچنین شکافنظران جامعهصاحب
 فعال و غیرفعال.های فعال، نیمهکنند. شکافبودن به سه دسته تقسیم میالفع

های اجتماعی هستند که نیروهای سیاسی بر محور های فعال، آن دسته از شکافشکاف
هایی هستند که در یک مقطع فعال شکافهای نیمهشوند. شکافآن تجهیز یا بسیج می

های خفته یا باشند. منظور از شکافل میزمانی خاص فعال و در مقاطع دیگر غیرفعا
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هایی برای بسیج های اجتماعی است که واجد پتانسیلغیرفعال هم آن دسته از شکاف
اند )بشیریه، سیاسی هستند، اما در حال حاضر نیروهای سیاسی بر محور آنها تجهیز نشده

 (.618، ص 6831
ها به شرح زیر در ایران اهم یافتههای اجتماعی مقاله مرتبط با شکاف 611از میان تعداد 

 باشد:می

های اجتماعی نوپدید مانند شکاف های سنتی در جامعه ایران، شکافدر کنار شکاف ـ6
گرا، تمایز هویتی و سبک نسلی، شکاف اقتصادی مبتنی بر شان، شکاف قومیت فرهنگ

 وجود دارد.زندگی، شکاف دیجیتالی و شکاف خود ابزاری جنسیت پایه در جامعه ایران 
های تواند موجب تحریک و بسیج سایر شکافملت می–فعال شدن شکاف دولت ـ1

توجهی به برخی از اصول قانون اساسی، نارضایتی از عملکرد دولت، اجتماعی گردد. بی
های واگرایی سیاسی را فراهم آورده اعتمادی در جامعه زمینهگسترش روزافزون بی

 است.
های عمومی و تعارض در الگوهای نجارهای رسمی و گرایششکاف فزاینده میان ه ـ8

رفتاری باعث وضعیت هشدار در پررنگ شدن آنومی اجتماعی در ایران امروز و 
هایی همچون بحرانهای تواند به بحران تفاوتی شده است که خود میگسترش بی

 مشروعیت، مشارکت و کارآیی منجرگردد.
زایش شهرنشینی حضور بیشتر زنان در جامعه، اف افزایش جمعیت و هرم سنی کشور، ـ1

افزایش تحصیالت ،رشد فزاینده استفاده از تکنولوژِی و ارتباطات  می تواند در شرایط 
 ملت و ایجاد تخاصم  ـ خاص ناکارآمدی دولت موجبات افزایش شکاف دولت

 سیاسی گردد. ـاجتماعی 

تراکم شکاف های اجتماعی در دهه های اخیر همزمان با عوامل تقویت کننده  ـ5
های اجتماعی به  ای و بین المللی در وضعیت ایجاد بحران و تبدیل شکاف منطقه

 .های اجتماعی  نقش داشته اند جنبش
وضعیت شکاف دیجیتالی از  باتوجه به وضعیت متوسط ایران براساس توسعه فاوا، ـ1

 باشد.ن وضعیت های توسعه فناوری اطالعات در کشور مینامطلوب تری
باشد که با تأثیر بر هویت و شکاف دیجیتالی نوعی از شکاف سرمایه فرهنگی می -1

نمادهای سبک زندگی دیجیتالی باعث شکاف فرهنگی و تضعیف امنیت فرهنگی، 
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 گردد.یکسری سرمایه اجتماعی و حتی فرسایش اجتماعی و استحاله مشروعیت سیاسی م

 های رفتاریهای ایدئولوژیکی، شکافهویت ایرانی نیز در مصاف با شکاف ـ3
 های موقعیتی روبرو است.اندیشی کاذب( و شکافگرایی و مصلحتگرایی، اباحه )فرم

های قومی در کشور گانه ایرانی به تعمیق شکافاحساس تبعیض قومی در میان قوام نُهـ 3
 نماید.  کمک می

 تحریم آمریکا نسبت به ایرانمساله  (5
هنری بنین و رابرت گیلپین تحریم را دستکاری روابط اقتصادی به منظور دستیابی به 
اهداف سیاسی می دانند که برای تهدید به مجازات اقتصادی و یا اِعمال آن با هدف 

 رود)بنین و گیلپین،  مجبور کردن یک جامعه به تغییر سیاست یا حکومت خود به کار می
(، هافبائر و اسکات تحریم اقتصادی را تعلیق عمدی یا تهدید به تعلیق روابط 31: 6331

(. این 1111:5دانند)  هافبائر و اسکات  ،تجاری و مالی معمولی و متعارف دولت می
تر است و خود را منشور سازمان ملل است با این تفاوت که کلی 16تعریف مبتنی بر ماده 

کند. در اینجا تعاریف دیگر از تحریم اقتصادی را اهداف محدود نمی ها وبه تفسیر انگیزه
 نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد:

گویند که برای تحریم اقتصادی به تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه یک یا چند کشور می
های آن های کشور هدف یا حداقل اعالم واکنش درباره سیاستایجاد تغییر در سیاست

(.  1:  6333شود)کارته، کننده اِعمال میوی کشور یا کشورهای تحریمکشور از س
تحریم چه از نوع اقتصادی و چه غیر اقتصادی ابزار و اهرمی برای تحقق اهداف سیاسی 

 المللی است. کشورها در عرصه بین
های اقتصادی در یک تقسیم بندی های اقتصادی از نظر موضوع: تحریمانواع تحریم
های مسافرتی های مالی، تحریمهای تجاری، تحریمچهار گروه کلی تحریمموضوعی به 

  (.6:  1111شوند)بسلرو همکاران ،های نظامی تقسیم میو تحریم

 تحریم یکجانبه ثانوی )فراسرزمینی(
کشور تحریم کننده از اهرم های اقتصادی خود برای فشار به  1در تحریم های ثانویه  

های مدّنظر را علیه کشور هدف اِعمال کند. این کند تا تحریمکشور ثالث استفاده می
کند و در صورت تبعیت کشور ثالث موجب تحریم به صورت غیر مستقیم عمل می

شود که به آن تحریم فراسرزمینی کننده میاِعمال تحریم فراتر از سرزمین کشور تحریم
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توسط 6331ولین بار در دهه های فراسرزمینی ا(. تحریم311: 1113)مایر، گویندنیز می
 برتون و داماتو )ایلسا( علیه کوبا و ایران و لیبی ابداع شدـ آمریکا طی قوانین هلمز 

 (.11: 1166)الرسون ،

 تحریم همه جانبه 
شود، کلیه کاالها و های بشردوستانه در نظر گرفته نمیها معافیتدر این نوع از تحریم

 شود.تحریم میخدمات مورد نیاز مردم کشورِ هدف، 

 تحریم هدفمند یا هوشمند
در این نوع از تحریم، اشخاص حقیقی یا حقوقی، دولتی و غیردولتی که منشاء رفتارهای 

 (.6831:13باشند، موردنظر است )حدادی، دولتی می
های آمریکا نسبت به ایران که مورد بررسی مقاله مرتبط با تحریم 168از میان 
 های مربوطه در قالب جداول زیر به این شرح است:هاند، اهم یافت قرارگرفته

 توان گفت:در مورد مساله تحریم آمریکا نسبت به ایران امروز می
های آمریکا نسبت به ایران را باید در فضای کالن سیاست خارجی بحث تحریم ـ6

کارانه آمریکا در نظر گرفت که مبتنی بر نگاه ایدئولوژیک به سیاست نئومحافظه
خارجی، ترکیب هوشمندانه تهدید و دیپلماسی و اصرار به برتری همه جانبه آمریکا و 

 سازی است.دشمن

دیپلماسی غرب در کنار سیاست تحریم، استفاده از مکمل تهدید نظامی و بازنمایی  ـ1
ایماژهای  ای برای تأثیر بر افکار عمومی مردم بوده است.آثار تحریم در جنگ رسانه

ه از ایران در قالب مفاهیمی چون حمایت از تروریسم، نارضایتی مردم ایران گرایانتقلیل
از حکومت خود و ناجی بودن آمریکا در روند دیپلماسی عمومی این کشور علیه ایران 

 مطرح بوده است.
مرحله به مرحله افزایش یافت تا 6313های اقتصادی و راهبردی آمریکا از سال تحریمـ 8

ها علیه جمهوری کننده به عنوان شدیدترین تحریمهای فلجتحریم 1166اینکه در سال 
 اسالمی ایران مطرح و اجرا گردید.

های مختلف آمریکا، دولت اوباما با قانون تحریم ضد ایران توسط دولت 13از مجموع  ـ1
اند. تحریم علیه ایران نقش داشته 1تحریم سرزمینی و فراسرزمینی و دولت کلینتون با  68

های جامع و از نوع سرزمینی به ها از فاز هدفمند به تحریموره اوباما شدت تحریمدر د
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 فراسرزمینی بوده است.
ای بوده است که در گرایانه کنگره آمریکا به گونهدیپلماسی تهاجمی و مداخله ـ5

الیحه تحریمی علیه ایران مطرح کرده است.  611نزدیک به  1161تا  1113های  سال
تمدید 1111ای نیز کنگره قانون ایسا را برای سومین بار متوالی تا توافق هستهحتی بعد از 

 کرد.
% 11تحریم صورت گرفته از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون، 618هر چند از میان  ـ1

ها را ها نتوانسته رفتار کشورهای مورد تحریم را تغییر دهد اما آثار اقتصادی تحریمتحریم
ای که در مورد جمهوری اسالمی ایران  باعث کاهش به گونهتوان نادیده گرفت نمی

گذاری خارجی، آشفتگی در نظام حمل و نقل و غیره ، کاهش سرمایهارزش پول ملی
 شده است.

در دورران پسابرجام واشنگتن با پیگیری دیپلماسی اجبار و ترکیب دو گزینه دیپلماسی  ـ1
های ارت بر مراکز نظامی و اِعمال محدودیتو تهدید، خواستار اصالح برجام  مبتنی بر نظ

سازی سازی شد.. کنگره نیز به سمت متراکمهای غنیموشکی و دائمی کردن محدودیت
 ای گام برداشت.های غیرهستهسازی تحریمو هوشمند

ای ایران برخورد سیاسی به نگاه حقوقی بوده روند برخورد آمریکا با فعالیت هسته ـ3
 های ناشی از تحریم ماهیت سیاسی دارد.ز بحراناست و روند گذار ا

ترین تصمیم در یک ها، استراتژی همکاری متقابل به عنوان بهینهبراساس نظریه بازی ـ3
 شود.ای در نظر گرفته میبازی پویای طرفینی در مذاکرات هسته

                                                           گیری                                                               نتیجه
ها و های سیاسی مهم و ریزشجمهوری اسالمی ایران تحوالت متنوعی را همراه با رویش

ها روند توسعه و پیشرفت طی کرده است. ضمن توجه به ظرفیت گذار برهای تأثیرآسیب
ترین ی اسالمی ایران، به بررسی مهمهای مختلف در جمهورهای نسبی دولتو توانمندی

 شناسی( تأثیرگذار  بر حال سیاسی جامعه پرداخته شده است.مسائل سیاسی )مساله
اجتماعی جامعه، توسعه غیر متعارف _رشد سریع جمعیت، دگرگونی در ساختار سیاسی 

ای از شدن(و نحوه مدیریت سیاسی عدهو تحوالت در عرصه جهانی)در قالب جهانی
اران، موجبات بروز مسائل جدی در حوزه امور سیاسی شده است و حال سیاسی کارگز

تعارضات فزاینده "کننده و بروزجامعه را ناخوش و سیاست را نیز در معرض آنومی نگران
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قرار داده است که فهم مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه قدم بسیار مهمی در حل مسائل  "
         آن خواهد بود.  

ذکر است که هر نظامی برای زنده ماندن باید این چهار کارکرد را انجام دهد: الزم به 
سازگاری؛یعنی لزوم انطباق یافتن هر نظامی با محیط طبیعی و خارجی خود، هدف 

گیری بسیاری از منابع برای رسیدن به اهداف مشخص، یکپارچگی؛ گزینی؛یعنی بهره
نی و مشروع برای اداره و کنترل کل یعنی تحقق قواعد و مقررات یا هنجارهای قانو

های شخصی و تبدیل آن به سیستم، حفظ الگوهای نهفته؛ به دیگررسانی ارزش
های فردی که به صورت جزئی از الگوهای ارزشی مشترک و ثابت یک سیستم  ارزش

 شود.آید، مربوط میمشخص درمی
م تاریخی جامعه سیاسی امروز ما در یک وضعیت خاص سیاسی و در یک پیچش مه

در نظر گرفت و (Risk-Society)  "جامعه بیم زده"توان آن را به مثابه یک است و می
اجتماعی خود با چهار نیاز مهم در قالب سازگاری،  -این جامعه برای ادامه حیات سیاسی

دستیابی به هدف، انسجام و حفظ الگوی پنهان و یا مدیریت تنش ارتباط دارد. البته با 
توان  به شناخت مسائل و مشکالت جامعه، برای بهتر شدن حال سیاسی مینگاه سیستمی 

های مرتبط با پنج مساله سیاسی مهم دولت و عمومی جامعه اقدام کرد. بعد از ذکر گزاره
-در جمهوری اسالمی ایران)با در نظر گرفتن فرهنگ عمومی و سیاسی جامعه که در نظام

توان گفت روند سینوسی ، سیاسی نفوذ دارد(، میهای اقتصادی، اجتماعیها و خرده نظام
داخلی اعتماد سیاسی، هسته اصلی  مسائل سیاسی امروز کشور ما بوده است که در بُعد 

رابطه مهمی با ضعف در عملکرد نهادهای نظارتی،، ناکارآمدی بعضی از نهادهای 
توان به هم میهای اجتماعی داشته است. ناگفته نماند از بُعد خارجی حکومتی و شکاف

های تحریم آمریکا علیه مردم ایران اشاره کرد. البته توجه به عنصر محور سیاست
توانمندسازی عینی و ذهنی دولت و استفاده بهینه از ظرفیت حقیقی مردم و تمسک 

 مندی از نقطه نظرات نخبگان صادقانه به نظام ارزشی مقبول جامعه، بهره
های گفته شده  بینانه از مسائل کشور به کاهش مسالهسیاسی و خوانش واقع ـ اجتماعی 

بست و انسداد اجتماعی محوریِ ترکیبی به بنکمک خواهد نمود. چرا که رویکرد مساله
توان در مدل رسد. مجموعه مطالب گفته شده در این پژوهش را میو سیاسی نمی

 :مند اهم مسائل سیاسی جمهوری اسالمی ایران به شکل زیر دید نظام
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 هاتحریم                                                                                     

 ضعف در نهادهای نظارتی                                                       
 
 
 
 کاهش اعتماد سیاسی    ناکارآمدی عملکردها              

                                                       
 

 های اجتماعیشکاف
        

                                     

 مدل نظام مند اهم مسایل سیاسی دولت ج .ا ایران  

در پایان از معاونت پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبائی و مرکز فالسفه ایران در جهت 
مساعدت و همکاری در اجرای طرح پژوهشی نگرش ابعادی به مسائل ایران امروز و 

 گردد.تمشیت استخراج مقاله مذکور از آن قدردانی می
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