
911117 

  

از نظريـه   اختالل در انسجام كاركردي ميان نهادهاي جامعه؛ 
 سازي بوميتا شاخص

  
  2مسعود عالمي نيسي*  1تقي آزاد ارمكي

  چكيده 
گرايـي و   گرايي، كـاركرد  اختالل در انسجام نهادهاي جامعه موضوعي است كه در مكاتب تكامل

. شناسي مورد بحث و بررسي قرار گرفته اسـت  در جامعهـ   گذار ويژه در مباحث دوران به ـ  نوسازي
منظـور   به، شناختي انجام مطالعات تجربي كالن جامعهبراي ارائه شاخص مناسب هدف اين مقاله 

و ارزيـابي  شـرايط معاصـر جامعـه ايـران     در اختالل در انسجام ميان نهادهاي جامعه گيري  اندازه
از آنجا كه انسـجام و تعـادل سيسـتمي در نظريـه كاركردگرايـان داراي      . است اعتبار و روايي آن

از . گيري بر مبناي آن دچار مشكالتي خواهـد شـد   سازي و اندازه ابهامات مفهومي است، شاخص
شناسـي پارسـونز    اين رو در ابتداي مقاله بر پايه نظريه آنتروپي اجتماعي مفهوم انسجام در جامعه

انسـجام انتخـاب شـده و     جـاي  بـه مورد نقد قرار گرفته و در نهايت مفهـوم اخـتالل انسـجامي    
  .سازي مناسب براي آن انجام شده است شاخص
هاي  مغايرت و سازي، دولت انسجام كاركردي نهادها، آنتروپي اجتماعي، شاخص :كليدي واژگان
   . قانوني
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 مقدمه

ــديمي     ــه يكــي از ق ــاي جامع ــان نهاده ــجام مي ــتالل در انس ــرين موضــوعات   موضــوع اخ ت
آنچـه  . كنـون ادامـه دارد   دوركيم و اسپنسر مطرح شده و تادوره شناختي است كه از  جامعه

سازد، تجربه نوسـازي در كشـورهايي اسـت كـه      اين موضوع را در دوره معاصر برجسته مي
  تجربـه مشـترك ايـن كشـورها     .طـي كننـد   اي كوتـاه  در دورهرا فراينـد توسـعه   دارند قصد 

دليـل توجـه صـرف بـه اقتصـاد و       هاي زمـاني بـه   جمله ايران، آن است كه در برخي دورهاز 
تحوالت سريع اقتصادي، جامعه وارد فراينـد توسـعه نـامتوازن و شـتابان شـده و اخـتالل در       

  .دهـد  مـاعي رخ مـي  انسجام و هماهنگي ميـان نهادهـاي اقتصـادي، سياسـي، فرهنگـي و اجت     
هـاي توسـعه و ديگـر     موضوع انسـجام ميـان نهادهـا و چگـونگي تـأثير برنامـه      اين، با وجود 
گيـري نگذاشـته    ها بر آن، در حد كليات و نظريه باقي مانده و قدم در ساحت اندازه سياست
شـاخص  ) سه دهه اخيـر (از اين رو اين مقاله سعي دارد تا حداقل براي شرايط معاصر . است
گيري ميزان اختالل در انسجام ميان نهادها يا به عبارت ديگر درجه عـدم   سبي براي اندازهمنا

هـدف ايـن   اين نكته ضـروري اسـت كـه    تأكيد . هماهنگي كاركردي ميان نهادها ارائه كند
كـه در همـه   را ارائه شاخصي مناسب براي دوره معاصر است و ادعاي ارائـه شاخصـي   مقاله 
هاي اختالل در انسـجام   بدين منظور پس از مرور نظريه. اشد، نداردهاي تاريخي مفيد ب دوره

گيري آن در جامعه ايراني ارائـه   نهادي و ارائه تعريف مفهومي، شاخص مناسبي براي اندازه
  . شود مي

 هاي اختالل در انسجام نهادها نظريه. 1

در مسـير  . كنـد  دو مسير نظري را دنبال مـي » اجتماعيتقسيم كار درباره «دوركيم در كتاب 
جامعه از انسجام مكانيكي مبتني بر وجدان  ،دهد اول كه عمده كتاب را به آن اختصاص مي

. عمومي رهـا شـده و هنـوز انسـجام ارگـانيكي مبتنـي بـر تقسـيم كـار شـكل نگرفتـه اسـت            
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در مسير دوم كه فصل كـوچكي در  . يابد همبستگي اجتماعي در اين دوره تعليق كاهش مي
آن اختصاص پيدا كرده، انسجام ارگـانيكي تثبيـت شـده اسـت و جامعـه از      انتهاي كتاب به 

. بيمارگوني از تقسيم كار بر جامعه حاكم شـده اسـت   هاي شكلدوره تعليق عبور كرده، اما 
در تقســيم كــار  .)1369دوركــيم، (يكــي از صــور بيمــارگون، تقســيم كــار نابســامان اســت 

تقسـيم كـار رخ داده امـا موجـب همبسـتگي       .ديگر هماهنگ نيسـتند يكها با  نابسامان، نقش
 .1: آيـد  كار، همبستگي به وجود نمـي رغم وجود تقسيم  به دو دليل علي. شود اجتماعي نمي

اگـر هـم ايـن     . 2 و هـاي مختلـف جامعـه وجـود نـدارد      مقررات الزم براي هماهنگي بخش
   ).389: همان(تناسبي با درجه تقسيم كار ندارد  ،مقررات وجود داشته باشد

تغييـرات وارد شـده بـر     ،آيد؟ از نظر دوركـيم  اما تقسيم كار نابسامان چرا به وجود مي
جامعه اگر آنقدر سريع باشد كه جامعه نتواند خود را با آن سـازگار نمايـد، موجـب تقسـيم     

مانند ارگانيسمي كه اجزاي آن فرصت كافي براي تعامـل و برقـراري    ،شود كار نابسامان مي
بنابراين از نظر دوركيم در حالتي كه انسـجام ارگـانيكي   ). 392: همان(نظم جديد را ندارند 

كند، ممكن اسـت   عنوان عامل همبستگي عمل مي در يك جامعه تثبيت شده و تقسيم كار به
تقسيم كار نابسامان رخ داده و تقسيم كار ديگـر   ،عهدر اثر تغييرات سريع اعمال شده بر جام

  . موجب همبستگي نشود و همبستگي اجتماعي كاهش پيدا كند
دهـد و نشـان    پارسونز ديدگاه دوركيم در مورد صور بيمارگونه تقسيم كار را بسط مي

در . دهـد  دهد كه تقسيم كار نابسامان ممكن است در كدام مرحله تكـاملي جامعـه روي    مي
ايـن  . يه تكاملي، پارسونز معتقد است كه براي رشد تكاملي جوامع مراحلي وجـود دارد نظر

يعني سـازگاري،   )AGIL( آجيل مراحل حركت چرخشي و به ترتيب ميان چهار بخش نظام
بدين معني در هر مرحله يكي از  ؛است دستيابي به اهداف، يكپارچگي و نگاهداشت الگوها

. شـود  عنوان هدف اصلي جامعه مطرح مـي  شود و به مي كاركردهاي فوق در جامعه پررنگ
سمت تمايز اجتماعي و تقسيم كار باالتر  در مرحله سازگاري با محيط، سازماندهي جامعه به

و موضـوعات اقتصـادي اولويـت اول شـده و     كند  مي گيري بيشتر از منابع حركت براي بهره
هـاي   م و همـاهنگي ميـان بخـش   انسـجا  ،در ايـن حالـت  . روند ديگر كاركردها به حاشيه مي

بنابراين پارسونز همه مراحل تكامـل  . آيد عنوان يك مسئله در جامعه به وجود مي مختلف به
بينـد، بلكـه هنگـامي كـه جامعـه       و توسعه جوامع را آبستن اختالل در روابط ميان فردي نمي

  . دآين خواهد با تغييرات محيطي خويش سازگاري يابد، اين مسائل به وجود مي مي
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اسملسر مفهوم تمايز سـاختاري و پيامـدهاي آن در نظريـات دوركـيم و پارسـونز را از      
حالت نظري صرف بيرون آورده و آن را براي مطالعه نوسازي در كشورهاي جهان سوم بـه  

، نوسازي عموماً مشتمل بر تمايز ساختاري است؛ چراكه در اين وياز نظر . كار گرفته است
بـه سـاختارهاي    ،اي را بـر عهـده دارد   اي كـه كاركردهـاي چندگانـه    فرايند، ساختار پيچيده

. شود كه هر يك تنها انجـام وظيفـه خـاص را بـر عهـده دارنـد       تخصصي متعددي تقسيم مي
بـرد،   كه گرچه انفكاك ساختاري ظرفيت كاركردي نهادها را باال ميكند  مي اسملسر بحث

از همـان تطبيـق و   اسـت  آورد كه عبارت  سازي پيش مي اما مسئله ديگري به نام ادغام و هم
  ). 43 -40 :1380سو، (سازي فعاليت نهادهاي مختلف جديد  هماهنگ

هـاي زمـاني نظريـه نابسـاماني اجتمـاعي       تحليل سـري «پرايدمور در مقاله خود با عنوان 
نظريه دوركـيم را بـراي بررسـي تـأثيرات حركـت      » موردپژوهي فدراسيون روسيه : دوركيم

داري بـر افـزايش جـرايم پـس از فروپاشـي       اد سوسياليستي بـه اقتصـاد سـرمايه   سريع از اقتص
ابتدا به وجود آمدن صور نابهنجار تقسيم كار دوركـيم را مـورد   وي . برد شوروي به كار مي

عـدم تعـادل ميـان بخـش      ،منظور از تقسيم كار آنوميك :گويد تفسير مجدد قرار داده و مي
منظور اين است كه تغييـرات سـريع در بخـش    . است ساختاري و اقتصادي با بخش فرهنگي

شود كه بخش فرهنگي در تطبيق خـود بـا بخـش اقتصـادي يـا       اقتصادي يا سياسي باعث مي
 ،در ادامــه. هــا و هنجارهــاي الزم در جامعــه بــه وجــود نياينــد سياســي عقــب بمانــد و ارزش

بـا فروپاشـي    :دگويـ  پـردازد و مـي   پرايدمور به تشريح وضعيت روسيه پس از فروپاشـي مـي  
ميسـر بـود؛   مـردم  روسيه اوالً سيستم تأمين اقتصـادي كـه در آن آسـودگي اقتصـادي بـراي      

گرفـت، خـدمات بهداشـتي و     ها توسـط دولـت صـورت مـي     بيكاري كم بود، كنترل قيمت
از . فروپاشيد و فقـر در جامعـه گسـترش يافـت    ... هاي آموزشي همگاني فراهم بود و فرصت

توانستند بر ديگـران تكيـه    گرايانه و اهميت خانواده كه افراد مي عهاي جم سوي ديگر ارزش
هاي غربي فردگرايانه و تأكيد بر انباشت ثروت فردي حركـت كـرد و    سمت ارزش به ،كنند

گرايانـه ناشـي از    هـا و آرزوهـاي مـادي    ارزش. افراد ديگر قادر به تكيه بـر يكـديگر نبودنـد   
هادهـاي اجتمـاعي تحـت تـأثير ايـن فروپاشـي       ن. فرهنگ غربي به فرهنگ روسي اضافه شد

اقتصادي قرار گرفته و افراد بيش از پيش در به دست آوردن معـاش خـويش تنهـا ماندنـد و     
ايـن شـرايط در   . كردنـد كشـانده شـدند    حتي به رقابت با ديگراني كه قبالً بر آنها تكيـه مـي  

ي كه همان تقسـيم  مجموع به معناي عدم سازگاري و تناسب ميان بخش اقتصادي و اجتماع
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  ). Pridemore et al., 2007(شود  كار آنوميك دوركيم مي
گـذار پـس از اصـالحات اقتصـادي اوايـل دهـه        چائو متفكري چيني است كـه دوران 

نظريه آنـومي و  «وي در مقاله . داند در چين را باعث افزايش جرائم در اين كشور مي 1980
 :گويد با پايه قرار دادن نظريه تقسيم كار نابسامان دوركيم، مي ،»جرم در چينِ در حال گذار

مقامــات حــزب كمونيســت چــين بــراي تحقــق اهــداف ايــدئولوژيك كمونيســتي خــود از  
كنند تا بگويند كه كمونيسـم چنـين    داري استفاده مي ابزارهاي اقتصادي بازار آزاد و سرمايه

حـالي كـه وقتـي اقتصـاد بـازار آزاد وارد      در . كنـد  نتايجي دارد و چنين رفاهي را ايجاد مـي 
عدم تجانس ميان سطح سياسي مبتني بر كمونيسم، تك حزبـي و اقتدارگرايانـه بـا     ،شود مي

آيد كه خود اين عدم تجانس موجب افزايش جرم در كشـور   اقتصاد بازار آزاد به وجود مي
  . چين شده است

. گـذار مشـهور اسـت    ه دورهشـود، بـ   اي كه جامعه دچار تقسيم كار نابسـامان مـي   دوره
گيرنـد كـه    اي را براي جامعـه در نظـر مـي    گرايان و كاركردگرايان دوره طور كلي تكامل به

در واقع فرض بر ايـن اسـت كـه جامعـه در حالـت بهنجـار و       . خورد انسجام جامعه به هم مي
يي و عادي حالت انسجام دارد، مگر اينكه حالت عدم انسجام به وجود آيد كه حالتي اسـتثنا 

مفهوم تعادل در نظريه سيستمي پارسونز . شود گذار شناخته مي عنوان دوره عرضي است و به
گذار به معناي حالتي است كه جامعـه از حالـت تعـادل سيسـتمي      بسيار برجسته شد كه دوره

پردازان ذكر شده در  همه نظريه. قبلي كنده شده و هنوز به حالت تعادلي بعدي نرسيده است
گـذار از سـنت بـه     هرچنـد كسـاني ماننـد اسملسـر دوره     .گذار معتقدند به دوره ،سطور قبلي

گذار از يـك حالـت مـدرن بـه      پرايدمور و چائوچون كنند، اما كساني  مدرنيته را مطرح مي
واقع حتي دوركيم با وجود آنكه به صراحت صـحبتي از  در . كنند حالت ديگر را مطرح مي

گيـرد و حـالتي كـه     م كار حالت سالم و بيمار در نظر مـي كند، اما براي تقسي گذار نمي دوره
در نتيجه دوركـيم بـا   . كند جامعه در تقسيم كار نابسامان قرار دارد را بيمارگون توصيف مي

اي دارد  داند يا نابسامان و نابسـاماني دوره  تقسيم كار را يا بسامان مي ،دويي عينك منطق دو
 ،هـاي گذشـته   بيلي پس از بررسي نظريـه . ذار استگ شود كه نام ديگر آن دوره كه تمام مي
  . كنيم در ادامه نظريه وي را مرور مي. كشد گذار را به چالش مي مفهوم دوران

گذار آن است كه مسـير   هاي يكي از نقدهاي جدي به نظريه: 1نظريه آنتروپي اجتماعي
                                                                                                                                                       
1. Social entropy theory 
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آنهـا وضـعيت   ان در ميـ بينند، كـه   هاي تعادل مي اي از نقاط حالت تكامل جوامع را مجموعه
اين نقاط تعادل اساسـاً مفهـوم   . جامعه در حالت گذار، موقتي و بينابيني بوده و اصالت ندارد

همين موضـوع مفهـوم   . كه واقعاً در چه زماني جامعه از تعادل برخوردار است هستندمبهمي 
ر گذار بـه سـ   گذار را به چالش كشيده است كه چه زماني واقعاً يك جامعه در حالت دوران
بنابراين مفهوم تعادل از يك سو مفهومي مـبهم  . برد برد يا در حالت تعادل پويا به سر مي مي

از سوي ديگر مفهوم تعادل صفر و يكي اسـت، يـك جامعـه يـا در حـال      بوده و اي  و سليقه
هـاي بسـته    نقد مهم ديگر به مفهوم تعادل آن است كـه بـراي سيسـتم   . تعادل هست يا نيست

  ). Baily, 1983(حالي كه جامعه يك سيستم باز است كاربرد دارد، در 
را » آنتروپـي اجتمـاعي  «مفهوم مبهم و صفر و يكـي تعـادل، مفهـوم فـازي      جاي بهبيلي 
هـر گـاه   . رود ميـزان آنتروپـي در جوامـع بـاال و پـايين مـي       :معتقد استوي . كند مطرح مي

هـر گـاه آنتروپـي بـاال رود،     آنتروپي پايين باشد، به معناي نظم و انسجام در جامعه اسـت و  
در واقع آنتروپي درجـات گونـاگون دارد   . نظمي و آشفتگي در جامعه حاكم خواهد بود بي

بنـابراين بـا اسـتفاده از مفهـوم     . گونه نيست كه گفتـه شـود آنتروپـي هسـت يـا نيسـت       و اين
باال و  نظمي است كه گذار نداريم، بلكه تنها فاكتور بي هاي مجزاي تعادل و حالت ،آنتروپي
  ). Ibid(رود و درجات گوناگون دارد  پايين مي

اگر مفهـوم آنتروپـي را   . آنتروپي مفهومي است كه از علم شيمي وام گرفته شده است
هاي متعددي اسـت و   عنوان ملكول جامعه داراي ويژگي براي جامعه به كار ببريم، هر فرد به

اگـر  . شـود  سـتم ملكـولي نمـي   در سي... محدود به چند ويژگي مانند سـرعت و مختصـات و  
، هر فـرد بـه يكـي از ايـن طبقـات      كنيمجامعه را به لحاظ ثروت به طبقات گوناگون تقسيم 

لـذا  . تعلـق دارد ... طور يك فرد يكي از سطوح آموزشي، سطوح قدرت و همين. تعلق دارد
ردي هر ف. استرا دارا ... هاي اقتصادي، آموزشي، اجتماعي و اي از ويژگي هر فرد مجموعه

اگر براي . گيرد قرار مي... آموزش و ،قدرت ،ثروت هاي دستهبا يك احتمال در هر يك از 
گيرنـد، حـالتي    قرار مـي   معين باشد كه در كدام دستهدرصد احتمال كامالً همه افراد با صد

هاي ممكن براي سيستم جامعه داراي احتمال صد درصد بوده و آنتروپي  معين از كل حالت
در جامعـه داراي  ... قـدرت و  ،هاي گوناگون توزيـع ثـروت   اما اگر حالت. صفر خواهد بود

احتمال يكسان باشند، يعني يك فرد معين با احتمال يكسـان ممكـن اسـت مقـام بـاال داشـته       
كـه البتـه   (اي  سـواد در چنـين جامعـه    عنوان مثال يك فـرد بـي   اشد يا كه زيردست باشد، بهب



  13...    اختالل در انسجام كاركردي ميان نهادهاي جامعه

911117 

اينكـه   كامالً ممكن است كه به مقامي عالي دسـت پيـدا كنـد، كمـا    ) اي فرضي است جامعه
  ). Baily, 1990(ممكن است به او مشاغل سطح پايين بدهند 

نظـم بدهنـد و آنتروپـي جامعـه را      توانند به رفتارهـاي جامعـه   بيلي متغيرهايي را كه مي
هـاي سيسـتم    اين متغيرها در واقع احتمال يكي از حالـت . كاهش بدهند مشخص كرده است

دهنـد و   شمارد كه آنتروپي جامعه را كاهش مـي  او شش متغير را برمي. برند جامعه را باال مي
م معينـي  دهـد و بـه عبـارتي نظـ     به رفتارهاي هر جامعه معين شكل و رنگ و بوي خاص مي

  ):Ibid(بخشد  مي
سـطح   .P(2، 3( جمعيت .2، ...به معني فضاي جغرافيايي و طبيعي و منابع و :1)S( فضا .1
كه با ميزان منابع كل در دسترس جامعه مانند طال، ميزان كل انرژي كه جامعـه   L(3( زندگي
در اختيـار را  ، سـطح اسـتفاده از منـابع    T(4(فناوري  .4 ،شود عملياتي مي... وكند  مي مصرف
است و از جايگـاه   6ها از نظر بيلي مجموع تعداد كل جايگاه: O(5( سازماندهي .5 ،برد باال مي

جايگـاه فعـاليتي   ؛ مقصـود خاصـي دارد  ) اصـرار دارد  7كه بر عدم استفاده از اصطالح نقش(
  و ...هـاي شـغلي و اجتمـاعي و    طـور هنجـاري تنظـيم شـده اسـت، اعـم از نقـش        است كه به

عنـوان   شوند، از سوي بيلي به بيان مي PILOTSسرواژه اين شش متغير كه با . I(8( اطالعات .6
ايـن  . توان تعيين كرد شوند كه حالت سيستم جامعه را با آنها مي متغيرهاي كالني معرفي مي

نظمي آن و در نتيجه آنتروپي كل جامعـه   متغيرها بر چگونگي رفتار افراد جامعه و نظم و بي
  . گيري كرد توان اندازه ارند و آنتروپي جامعه را با استفاده از اين شش متغير ميتأثير د

طــور طبيعــي هماننــد  جامعــه بــه ؛اســاس بــر آشــفتگي اســت ،بنــابراين در نظريــه بيلــي
گانـه   هاي ماده ميل به آنتروپي دارند و نه ميل به نظم و تعادل و ايـن متغيرهـاي شـش    ملكول

طـور كلـي    در حالي كه در نظريه دوركـيم و بـه  . دهند هش ميهستند كه اين آنتروپي را كا
اصالت با تعادل است و تقسيم كار نابسامان يكي از صور بيمـارگون اسـت    ،كاركردگرايان

تقسـيم كـار آشـفتگي را     :گويـد  بيلـي مـي  . يابد كه همبستگي و تعادل در جامعه كاهش مي
                                                                                                                                                       
1. Spatial Aria 
2. Population 
3. Level of Living 
4. Technology 
5. Organization 
6. Position 
7. Role 
8. Information 
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  . صفر و يكي نيستتواند درجاتي داشته باشد و موضوع  دهد كه مي كاهش مي
با نظريه آنتروپي اجتماعي، مفهوم مبهم و نه چندان منطبق با واقع تعادل را رها كرده و 

انسـجام ميـان نهادهـا از درجـه عـدم انسـجام        جـاي  بـه كنـيم و   از مفهوم آنتروپي استفاده مي
اي از عـدم   بـدين ترتيـب همـواره در جامعـه درجـه     . گوييم كاركردي ميان نهادها سخن مي

از ايـن رو  . شـود  نسجام ميان نهادها وجود دارد، اما داراي نوسـان اسـت و كـم و زيـاد مـي     ا
 ،ميـان نهادهـا اصـالً انسـجام وجـود نـدارد       ،گـذار كـه در آن   ديگر دوره معيني به نـام دوره 

اي به نام تعادل كه انسجام كامل ميان نهادها وجـود   دوره ،نخواهيم داشت و به همين ترتيب
  . وجود ندارد داشته باشد نيز

ايـن اسـت كـه    اسـت،  استدالل ما مبني بر اينكه ناهماهنگي ميان نهادها نوعي آنتروپي 
ناهمـاهنگي   .1گانـه اسـت   ناهماهنگي ميان نهادها، همان آنتروپي مشروط بين متغيرهاي شش

در واقع عدم همبستگي ميان آنتروپي ... ميان نهادهاي مختلف اقتصادي، سياسي، فرهنگي و
گانه بـا هـم    زيرا اگر نهادهاي متغيرهاي گوناگون شش ،غيره است... عات، ثروت ودر اطال

و در نتيجـه   ههماهنگ باشند، جايگاه افراد در هر يك از متغيرها با يكديگر وابستگي داشـت 
دهنـده آن   نشـان  ،اگر آنتروپي مشـروط پـايين باشـد   در مقابل، . استآنتروپي مشروط پايين 

بنـابراين  . گانه با يكديگر همـاهنگي دارنـد   از اين متغيرهاي ششهر يك  ياست كه نهادها
. مسئله ناهماهنگي ميـان نهادهـا بـه زبـان آنتروپـي، يعنـي آنتروپـي مشـروط         :توان گفت مي
آن است كه ناهماهنگي ميان نهادها را آنتروپي  ،اي كه ممكن است موجب اشتباه شود نكته

ماندهي بـه كلـي چيـزي متفـاوت از مسـئله      در حالي كه آنتروپي سـاز . سازماندهي پنداشت
هـاي   هماهنگي ميان نهادهاست و سازماندهي در نظريه بيلـي تنهـا بـه معنـاي مجمـوع نقـش      

  . موجود در يك جامعه است
عنـوان شاخصـي از    با اين توضيحات متغير هدف ناهماهنگي ميـان نهادهـاي جامعـه بـه    

گيـرد و هـدف قسـمت بعـدي ارائـه شاخصـي        گيري قرار مي آنتروپي است كه مورد اندازه
  . مناسب براي اين مفهوم است

                                                                                                                                                       
  : معلوم باشد Xاست، در صورتي كه آنتروپي متغير  Yآنتروپي مشروط آنتروپي متغير . 1
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  سازي شاخص. 2
عـه  ارائه شاخصي مناسب جهت سنجش اختالل در انسجام نهادي كـل جام اين مقاله، هدف 

دليل آنكه نظام سياسي در مقطع سه دهه اخير فضاي غالـب جامعـه    به. در مقطع معاصر است
بررسـي انسـجام ميـان    كـه  توان ادعا كرد  مي ،را فراگرفته و دولت بر ساير نهادها تقدم يافته

طـوري كـه بـا     بـه . اسـت نهادهاي حكومت، نمونه خوبي از كل جامعه و قابل تعمـيم بـه آن   
نيـز   1ان نهادهـاي حكومـت، انسـجام و همـاهنگي ميـان نهادهـاي جامعـه       سنجش انسجام ميـ 
  . سنجيده شده است

  داليل و چرايي ؛آيينه انسجام جامعه در ايران ،انسجام در حكومت .1-2

براي اثبات اين ادعا كه نظام سياسي اكثر جامعه را فراگرفته است، بـر اسـاس نظـر پارسـونز     
نهادهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و (به چهار دسته نهادهاي جامعه را به لحاظ كاركردي 

تقسيم كرده و ميزان حضور حكومت و حكومتي بودن و يـا بـالعكس غيردولتـي     )اجتماعي
  : دهيم بودن آنها را مورد بررسي قرار مي

  نهادهاي سياسي. 1-1-2

مقصود از غيردولتي بودن نهادهـاي سياسـي ايـن اسـت كـه تـا چـه انـدازه در يـك جامعـه           
تواننـد   ادهايي مردمي و غيردولتي وجود دارند كه نماينده منافع بخشي از مردم بوده و مينه

هــا،  در تصــميمات حكومــت و بــه تبــع سرنوشــت خــود تأثيرگــذار باشــند، ماننــد اتحاديــه  
كليـه   تا كنون 1973در اين زمينه پيمايش جهاني آزادي از سال .... و هاي غيردولتي سازمان

در ايـن پيمـايش مفهـوم    . بندي كـرده اسـت   اساس ميزان آزادي رتبهكشورهاي جهان را بر 
مورد سـنجش  » هاي مدني آزادي«و » حقوق سياسي«گيري دو مفهوم  آزادي از طريق اندازه

                                                                                                                                                       
  .انسـجام نيـز باشـد    گيري اخـتالل در انسـجام يـا عـدم     تواند شاخص اندازه گيري انسجام مي شاخص اندازه .1

نظريه آنتروپي بـا كاركردگرايـان در خصـوص مبنـا قـرار دادن انسـجام يـا اخـتالل           به عبارت ديگر، تفاوت
گيـري متغيرهـا    ر انـدازه طـور ضـمني د   بندي بـه  كند، زيرا درجه گيري سرايت نمي انسجامي به موضوع اندازه

. ديده شده است؛ بدين معني كه اگر انسـجام سـنجيده شـود گـويي عـدم انسـجام سـنجيده شـده و بـالعكس         
. خواهـد بـود   80باشـد، نمـره عـدم انسـجام      20، 100عنوان مثال اگر نمره شاخص انسجام يـك جامعـه از    به

بـر  . سـنجد  ميـزان عـدم انسـجام را نيـز مـي      بنابراين هر شاخصي كه درجه و ميزان انسجام را بسنجد، درجه و
بـه همـين دليـل در مرحلـه     . ايـم  هاي انسجام را نيز برشمرده هاي موجود، شاخص همين مبنا در مرور شاخص

بريم، امـا در نهايـت هـدف     جاي همديگر به كار مي سازي دو مفهوم انسجام يا اختالل انسجامي را به شاخص
  . ن نهادها استمقاله سنجش درجه اختالل انسجام ميا
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ميزان مردمي بودن نهادهاي سياسي از طريـق مفهـوم حقـوق سياسـي در ايـن      . گيرد قرار مي
ها در حقوق سياسي يكي از اعداد يك نمره هر يك از كشور. شود گيري مي پيمايش اندازه

همواره بين پنج و شش در تغييـر بـوده و در    تا كنون 1973رتبه ايران از سال . استتا هفت 
كه به معني آن است كه نهادهاي سياسي ماهيـت غيردولتـي   رسيده شش به عدد  2009سال 

  1.نداشته است

  نهادهاي اقتصادي. 2-1-2

بانك مركزي طي گزارشي به بررسي اندازه دولت در اقتصاد ايران طـي سـه    1385در سال 
هاي سهم دولت در اقتصاد با نسبت بودجه كل كشور  يكي از شاخص. دهه گذشته پرداخت

  . شود سنجيده مي GDPبه 

  هاي مختلف مقايسه سهم دولت در اقتصاد ايران در دوره .1 جدول

 
دوره رونق درآمدهاي نفتي

57 -1352 

دوره انقالب و جنگ
67 -1358 

برنامه اول
72 -1368

برنامه دوم
78 -1373

برنامه سوم
83 -1379

سال
1384

منابع بودجه كل
GDP كشور به

2/67 5/42 7/42 7/59 9/71 5/89

كـاهش   GDPبا وجود آنكـه در دوره ركـود اقتصـادي انقـالب و جنـگ نسـبت بودجـه بـه         
هاي مختلف سهم دولـت از اقتصـاد رقـم قابـل      دوره چشمگيري داشته است، در مجموع در

رســد  هــاي قبــل بــه اوج خــود مــي نســبت بــه ســال 1384تــوجهي بــوده اســت كــه در ســال 
همچنين شـاخص آزادي اقتصـادي ايـران كـه توسـط بنيـاد       ). 1385چشمي، و  بازمحمدي(

گيـري شـده نيـز ايـن      انـدازه  2006تا  1995هاي  لكشور دنيا در فاصله سا 135هريتيج براي 
اين شاخص در اين دوره زماني براي كه دهد  جدول فوق نشان مي. كند موضوع را تأييد مي
  .دهد ها نزديك به پنج بوده كه تسلط كامل دولت را نشان مي ايران در غالب سال

   

                                                                                                                                                       
1. http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=1 
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  )2006تا  1996(شاخص آزادي اقتصادي ايران .2 جدول

19961997199819992000200120022003200420052006 سال
شاخص كل آزادي
 اقتصادي ايران

79/480/471/451/469/484/463/430/431/421/451/4
  استشاخص آزادي اقتصادي عددي صحيح بين عدد يك و پنج 

  نهادهاي فرهنگي. 3-1-2

گـذار نبـوده و قابليـت واگـذاري بـه بخـش        ترين نهادهاي فرهنگي كشور كـه سياسـت   مهم
ها، حوزه  هاي تلويزيوني و راديويي، مدارس، دانشگاه شامل كانالهستند، خصوصي را دارا 

از ايـن   حضـور دولـت در هـر يـك    حال اين سؤال مطرح است كـه  . هستندعلميه و مساجد 
  . نهادها به چه ميزان است

اساسنامه سازمان صدا و سيماي  1ماده  بر اساس: هاي تلويزيوني و راديويي كانال) الف
سازمان به موجب قانون اداره صـدا و سـيماي جمهـوري اسـالمي      « ،جمهوري اسالمي ايران

طبـق قـانون اداره    گانه كشور كه بـر  ايران سازماني است مستقل و زير نظر مشترك قواي سه
 1.»شـود  ه مـي صدا و سيماي جمهوري اسالمي، قانون خـط مشـي و مفـاد ايـن اساسـنامه ادار     

 ،هـاي خصوصـي   در مورد امكان تأسـيس كانـال  . حكومتي است ،از لحاظ حقوقي همچنين
هاي راديويي و تلويزيوني در  تأسيس فرستنده و پخش برنامه « :گويد اين اساسنامه مي 7ماده 

حقـوقي اقـدام بـه      هر نقطه كشور در انحصار اين سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقيقي يـا 
از ادامه كار آنان جلوگيري به عمـل آمـده    ،هايي كنند برداري از چنين رسانه بهرهتأسيس يا 

اكنـون كانـال تلويزيـوني يـا      به همين دليل هـم  .»2و تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت
  . كند در كشور فعاليت نميخصوصي راديويي 
رت آمـوزش و  ريزي و بودجـه وزا  بر اساس آمار رسمي دفتر آمار، برنامه: مدارس) ب

كننـد بـه كـل     اني كه در مدارس غيردولتي تحصـيل مـي  آموز دانشپرورش، ميانگين نسبت 
 7، 1385-86ان، ميان سه مقطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه، در سـال تحصـيلي   آموز دانش
ان كشـور مـا در مـدارس دولتـي     آموز دانش درصد 83طور ميانگين  بنابراين به. است درصد

  . كنند تحصيل مي
                                                                                                                                                       
1. http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=87CA622E-83B7-433B-8A97-C692A0DABB72 
2. Ibid.  
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هـاي   تعداد كل دانشجويان دانشـگاه  1386 سال بر اساس سالنامه آماري: ها دانشگاه) ج
 57(نفـر   1949879از ايـن تعـداد   . نفـر بـود   3391852 ،1386-87 كشور در سال تحصـيلي 

هـاي غيردولتـي    بـه دانشـگاه  ) درصـد  43(نفـر   1441973هـاي دولتـي و    به دانشگاه )درصد
هــاي  نســبت دانشــجويان دانشــگاه. اختصــاص دارد) فــاعيدانشــگاه آزاد اســالمي و غيرانت(

ويــژه پــيش از تأســيس دانشــگاه آزاد كليــه  غيردولتــي پــيش از ايــن كمتــر بــوده اســت، بــه
  .1)1386مركز آمار ايران، ( اند هاي كشور دولتي بوده دانشگاه
در پــي رهنمودهــاي مقــام معظــم رهبــري در ســخنراني تــاريخ : هــاي علميــه حــوزه) د

رباره مسائل حوزه و مـديريت آن در نشسـت بـا اسـاتيد و فضـال در شـهر قـم،        د 30/10/70
بدين صورت كه بخشي از آن  ؛با نظامي جديد روي كار آمد 1371مديريت حوزه در سال 

هـاي   هـا و سياسـت   وظيفه تعيين اهداف، خط مشـي » شوراي عالي حوزه علميه«تحت عنوان 
دار اجـراي   عهـده  2»مديريت حوزه«عنوان  هكلي حوزه را برعهده گرفت و بخشي ديگر نيز ب

نصب و «اساسنامه شورا  6بر اساس ماده  3.دشاز سوي شوراي عالي اتخاذ  شده هاي  سياست
عزل اعضاي شوراي عالي، به پيشنهاد جامعه محترم مدرسين، و تصويب مقام معظم رهبـري  

  .»4شود و مرجع يا مراجع عظام حوزه علميه قم انجام مي
طـور سـنتي بـر پايـه منـابع مردمـي اداره        لميه يكي از نهادهايي است كه بههاي ع حوزه

دهنـد و وي از   وجوهـات شـرعي خـود را بـه وي مـي      ،شود و مقلدان هر يك از مراجـع  مي
اما در . جانب آنها اختيار دارد كه از آنها براي اداره امور طالب و اساتيد حوزه استفاده كند

 3جدول . ك و بودجه دولتي نيز به منابع مالي آن اضافه شدكنار منابع مردمي، به تدريج كم
روند تغييرات مبالغ تخصيص يافته در رديف كمك يا بودجـه مربـوط بـه حـوزه علميـه در      

  5.دهد را نشان مي 1387تا  1359قانون بودجه ساليانه از سال 
                                                                                                                                                       
1. http://amar.sci.org.ir/PlanList.aspx. 

شـوراي عـالي حـوزه    «، 1374مـاه  اساسنامه شوراي عالي حـوزه علميـه مصـوب اول آذر     2بر اساس ماده . 2
ريـزي كـالن در    گـذاري و برنامـه   دار سياسـت  ، تشكلي از علما و خبرگان اسالمي است كـه عهـده  »علميه قم
هـايي اسـت    هاي مختلف آموزشي، اخالقي، تبليغي، اجتماعي و معيشتي حوزه علميه قم و ساير حـوزه  بخش

  .نندك كه از امكانات و خدمات حوزه علميه قم استفاده مي
3. http://www.hawzah.net/fa/MagArt.html?MagazineArticleID=27328&ParentID=77880. 

قبول استعفاي اعضاي شوراي عالي، منوط بـه پـذيرش مقـام    «: گويد ذيل همين ماده مي 2همچنين تبصره . 4
مرجع يا مراجع مـذكور در  «: همين ماده آمده است 3در تبصره . »معظم رهبري و مرجع يا مراجع عظام است

و تشـخيص ايـن دو شـرط، بـا      فقيه باشـند  اين ماده، عالوه بر اشتهار، بايد مؤيد نظام جمهوري اسالمي و ولي
  . »جامعه مدرسين است

  1387تا  1359هاي  قوانين بودجه كل كشور در سال. 5
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 1هاي علميه هاي حوزه بودجه كل رديف 1371دهد كه از سال  نشان ميمذكور جدول 
 1500بـه   1370ميليون ريال در سـال   650و از رقم كند  مي طور قابل توجهي افزايش پيدا به

ايـن رشـد   . رسـد  ميليـون ريـال مـي    3000و در سال بعد بـه رقـم    1371ميليون ريال در سال 
نگاه كنيد به ضريب رشـد سـاالنه بودجـه    (شود  هاي بعد نيز تكرار مي جهشي ساالنه در سال

هـاي   از سوي ديگر مقايسه ميان ضريب رشد ساالنه بودجه حوزه .)3دول حوزه علميه در ج
دهد كه نسبت رشـد در   عنوان نهاد آموزشي كامالً دولتي نشان مي علميه با دانشگاه تهران به

  . هاي علميه بيشتر بوده است ها در حوزه اكثر سال
هـاي   هاي حوزه تحليل فوق تنها در مورد روند افزايش قابل توجه سهم دولت در هزينه

هـا نسـبت سـهم دولـت بـه وجـوه مردمـي         اما در مورد وضـعيت كنـوني حـوزه   . علميه است
توان به دقت سـخن گفـت كـه دربـاره ميـزان وجـوه شـرعي مـورد مصـرف در           هنگامي مي

توان با توجه به ميزان  اما مي. هاي علميه اطالعات وجود داشته باشد كه متأسفانه نيست حوزه
هم اكنون هـر طلبـه بـين صـدهزار تـا دويسـت هـزار تومـان         . حدث زد شهريه طالب آن را
تومان در نظر  140000) بر حسب سخنان افراد مطلع(اگر متوسط را . كند شهريه دريافت مي

بگيريم و فرض نماييم كه اين شهريه تماماً از سهم امام مربوط بـه خمـس امـوال مـردم داده     
رسـمي تعـداد طـالب در حـال تحصـيل كشـور       شود، در آن صورت با توجه به آمار غير مي

ميليون تومان خواهد بود كه در  800ميليارد و  9، مجموع كل شهريه پرداختي )نفر 70000(
 1387بودجه دولتي حوزه علميه در سال . گيريم اينجا آن را معادل كل سهم امام در نظر مي

دمـي قابـل مصـرف بـراي     برابر وجوهات مر 23ميليارد تومان است، يعني تقريباً  230حدود 
                                                                                                                                                       

 1361اولين بار درسـال  . هاي مختلف متفاوت بوده است هاي مربوط به بودجه حوزه علميه در سال رديف. 1
قضـايي طـالب بـا    در دولت محترم جمهوري اسالمي ايران تحت عنوان كمـك بـه مدرسـه عـالي تربيتـي و      

اين رديف قطـع شـده و    1364از سال . هاي علميه اختصاص يافت بودجه به حوزه 114100بندي  شماره طبقه
 1375از سـال  . به دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم بودجه اختصاص يافت 114007جاي تحت رديف  به

فتر تبليغات اسالمي بودجـه دريافـت   در كنار د 114084مركز تازه تأسيس خدمات حوزه علميه قم با رديف 
هاي ديگر براي حوزه علميه اضـافه شـد؛ از يـك سـو، تحـت       ها، رديف به اين رديف 1379از سال . كند مي

و از سوي ديگر مركز خدمات حوزه علميه قم عـالوه  ) 114021(هاي علميه خواهران  عنوان كمك به حوزه
داراي دو رديف  1379نيز شد و از سال ) 114020(صاحب رديف ديگري ) 114084(بر رديف بودجه قبلي 

نيـز بودجـه دريافـت     114085مركز مديريت حوزه علميه قم در قالب رديـف   1382و باالخره از سال . است
هـاي   آيـد، در سـال   هاي بودجه حوزه علميه به ميان مـي  بنابراين هنگامي كه سخن از مجموع رديف. كند مي

تـا كنـون شـامل پـنج      1382هـا از سـال    شوند كه اين رديف جمع بسته ميهاي متفاوتي با هم  مختلف رديف
، مركـز خـدمات   )114084(، مركز خدمات حوزه علميه قـم  )114007(رديف دفتر تبليغات حوزه علميه قم 

و مركز مديريت حوزه علميه قم ) 114021(هاي علميه خواهران  ، كمك به حوزه)114020(حوزه علميه قم 
  . است) 114085(
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  . هاي حوزه علميه طلبه
با تشكيل شوراي  1374هاي علميه در بعد مديريت از سال  در حوزهكه توان گفت  مي

كننده داشته است، كـه پـيش از آن بسـيار     هاي علميه، نهاد حكومت نقشي تعيين عالي حوزه
هـاي   بودجه حـوزه  سهم دولت در 1371در بعد اقتصادي نيز از سال . تر بوده است رنگ كم

يابد، اما پيش از آن كامالً روندي يكنواخت و در قالب كمـك   علميه به سرعت افزايش مي
هـاي علميـه توسـط     هـاي حـوزه   همچنين هم اكنون حجم قابل توجهي از هزينـه . بوده است

هاي علميه را طي  بنابراين اگر بخواهيم وضعيت مردمي بودن حوزه. شود دولت پرداخت مي
در دهه اول اين نهاد كامالً غيردولتي بوده اسـت،  كه بايد بگوييم  ،خير نشان دهيمسي سال ا

روند افزايشي داشته است، امـا در مـورد سـهم     ،اما در دو دهه اخير نقش حكومت در حوزه
توان سخن گفـت كـه آمـار دقيقـي از وجوهـات شـرعي وجـود         فعلي در حوزه هنگامي مي

  . داشته باشد
انتصــاب و اعــزام ائمــه . اســت در مســاجد امــام جماعــت آن عنصــر مهــم: مســاجد)  ه

صورت دائمي يا فصـلي، وظيفـه مشـترك سـازمان تبليغـات اسـالمي،        جماعات و مبلغين، به
  . استمركز رسيدگي به امور مساجد و سازمان اوقاف و امور خيريه 

 سـازمان  ،1/4/1368سازمان تبليغـات اسـالمي مصـوب تـاريخ       بر اساس مفاد اساسنامه
عنوان نهاد عمومي غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي و مستقل معرفـي   تبليغات اسالمي به

و مسـتند   1رهبري رسيده اسـت امه به تصويب نهايي نماينده مقام معظم اين اساسن. شده است
كبيـر انقـالب    ماكان حسب دستور تأسيس توسـط رهبـر  حقوقي و قانوني فعاليت سازمان ك

بر اساس اساسـنامه يكـي از وظـايف اصـلي ايـن      . مصوب آن استو اساسنامه ) ره(اسالمي 
  2.سازمان سازماندهي و اعزام مبلغان به سراسر نقاط كشور است

                                                                                                                                                       
مجلـس شـوراي    19/4/1389قـانون فهرسـت نهادهـا و مؤسسـات عمـومي غيـر دولتـي مصـوب          بر اساس . 1

ايـن قـانون    2هاي عمومي غيردولتي است و بر اسـاس تبصـره    اسالمي، سازمان تبليغات اسالمي جزء سازمان
هـد بـود   دليل آنكه تحت نظارت مقام معظم رهبري است، اجـراي قـانون در مـورد آن بـا اذن رهبـري خوا      به
)http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=8393767b-e1ce-4ac5-a726-5c340f1d379a .(  ــر ــين ب همچن

ني مشخصـي  قانون مديريت خدمات كشوري مؤسسه يا نهاد عمـومي غيردولتـي واحـد سـازما     3اساس ماده 
شـود و بـيش از    است و با تصويب مجلس شوراي اسالمي ايجاد شده يـا مـي   است كه داراي استقالل حقوقي

و خـدماتي اسـت كـه     دار وظـايف   پنجاه درصد بودجه ساالنه آن از محل منابع غيردولتي تأمين شده و عهده
  ) www.tccim.ir/images/.../Modiriate%20Khadamate%20Keshvari.pdf(دارد  جنبه عمومي 

): http: //www. iranculture. org/nahad/tabligh. php(هاي سازمان آمده است  در وظايف و مأموريت. 2
كـز  تأسيس و اداره مؤسسات فرهنگي، هنري، آموزشي و مراكز دانشگاهي و همكـاري بـا سـاير مرا   : 14بند 

: 16بنـد  . منظور تربيـت مبلغـان، هنرمنـدان، مربيـان و مـديران كارآمـد فرهنگـي، دينـي         دانشگاهي موجود به   
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  )ارقام به ميليون ريال( مقايسه روند رشد بودجه دولتي حوزه علميه و دانشگاه تهران . 3جدول 

 نام سازمان
  سال

حوزه علميه
جمع كل (

 )هارديف

 ضريب
  رشد بودجه

هاي علميهحوزه

 دانشگاه تهران
بندي  شماره طبقه(

114500( 

  ضريب
  رشد بودجه
 دانشگاه تهران

تفاوت ضريب رشد 
هاي علميه بودجه حوزه

  با دانشگاه تهران
     15767  ـ 59
    8/0 13210  ـ 60
61 143  11755 9/0    
62 120 8/0 4/13097 1/1  3/0-  
63 120 0/1 14910 1/1  1/0-  
64 600 0/5 16070 1/1  9/0  
65 600 0/1 19111 2/1  2/0-  
66 300 5/0 7955 4/0  1/0  
67 500 7/1 8334 0/1  6/0  
68 450 9/0 9558 1/1  2/0-  
69 450 0/1 1/13211 4/1  4/0-  
70 650 4/1 1/20800 6/1  1/0-  
71 1,500 3/2 1/29480 4/1  9/0  
72 3,000 0/2 5/51051 7/1  3/0  
73 3,101 0/1 9/56964 1/1  1/0-  
74 4,703 5/1 5/67792 2/1  3/0  
75 13,430 9/2 6/82637 2/1  6/1  
76 27,000 0/2 7/164546 0/2  0/0  
77 39,300 5/1 155604 9/0  5/0  
78 54,500 4/1 187110 2/1  2/0  
79 119,322 2/2 4/28847 5/1  6/0  
80 155,500 3/1 304312 1/1  2/0  
81 220,687 4/1 239347 8/0  6/0  
82 247,200 1/1 431754 8/1  7/0-  
83 294,250 2/1 453021 0/1  1/0  
84 602,351 0/2 659/687 5/1  5/0  
85 958,400 6/1 892/876 3/1  3/0  
86 1,091,156 1/1 836/996 1/1  1/0-  
87 2,316,438 3/2 26/1506 5/1  8/0  

                                                                                                                                                       
هـاي علميـه، مراكـز     ربـط، حـوزه   هـاي ذي  سازماندهي و اعزام مبلغ در سراسـر كشـور بـا مشـاركت دسـتگاه     

سـازماندهي  . 1: شده اسـت  هاي اجرايي در اساسنامه بندهاي زير بيان همچنين در اولويت. دانشگاهي و مردم
هـاي آن در تقويـت باورهـاي دينـي جامعـه خصوصـاً نسـل جـوان و          مبلغان كشور و استفاده مؤثر از توانايي

هـاي تبليغـي    هاي آموزشي و تدوين متون مناسب براي مبلغين و افـزايش مهـارت   برگزاري دوره. 2. نوجوان
وري شايسـته از   هاي فرهنگـي و تبليغـي و بهـره    عاليتمحور قرار دادن مساجد شهرها و روستاها در ف. 3. آنان

هـاي   توسعه و تجهيـز ومسـاجد در منـاطق روسـتايي و محـروم و تقويـت فعاليـت       . 4. عناصر فعال در مساجد
تربيت مربي و مبلغ قـرآن متناسـب بـا نيـاز منـاطق كشـور و اسـتفاده از آنـان در برگـزاري          . 5. فرهنگي آنان

  . هاي آموزشي كالس
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 3دليل آنكه نهاد عمومي غيردولتي است و بـر اسـاس مـاده     سازمان تبليغات اسالمي به
درصد بودجه آن از محل منـابع غيردولتـي    50بيش از بايد قانون مديريت خدمات كشوري 

تأمين شود، اما بر حسب اطالع كارشناسان آن سازمان بودجه غيردولتي نداشته و عـالوه بـر   
داراي رديف بودجه در قانون بودجه ساالنه بوده است و رقم آن طـي  اين از ابتداي تأسيس 

  1.هاي اخير به ميزان زيادي افزايش يافته است سال
از جملـه وظـايف مركـز    . تأسـيس شـد   1381مركز رسيدگي به امور مساجد در سـال  

سـاماندهي وضـعيت ائمـه جماعـات مسـاجد از      «) وظايف 10بند (رسيدگي به امور مساجد 
سازي شـبكه   هاي ضروري و بهينه هاي ضمن خدمت و انجام نظارت اب، آموزشلحاظ انتص

شـود و   صـورت نهـادي عمـومي و غيردولتـي اداره مـي      اين مركز به 2.ارتباطي ائمه جماعات
اين مركز در قالب رديـف    و بودجهشده نظر مقام معظم رهبري اداره  صورت مستقيم زير به

مركـز اسـناد   (شـود   حـل بودجـه عمـومي تـأمين مـي     عنوان كمك اعتباراتي از م به 114306
  ). 299و  298 :1387انقالب اسالمي، 

  

 

  )به ميليون ريال(بودجه سازمان تبليغات . 1نمودار 

   

                                                                                                                                                       
  1387تا  1359هاي  ن بودجه كل كشور در سالقواني. 1

2. http://www.masjed.ir/about.htm 
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هاي وابسته به وزارت فرهنگ و  يكي از سازمان ،همچنين سازمان اوقاف و امور خيريه
ت بـر انتخـاب و اعـزام    ، نهـادي ديگـر اسـت كـه يكـي از وظـايف آن نظـار       1ارشاد اسالمي

كـه بـر   بـوده  منظور تبليغـات اسـالمي    روحانيون و مبلغين اسالمي به مناطق محروم كشور به
   2.استعهده دفتر امور ديني و اعزام مبلغ اين سازمان 

گير در امور مساجد و امامان جماعـت يـا داراي هويـت     بنابراين هر سه سازمان تصميم
  . آنها سهم قابل توجهي دارد كامالً دولتي بوده و يا دولت در

  نهادهاي اجتماعي. 4-1-2

و نهـاد خـانواده   ) در بعد اجتمـاعي (ترين نهادهاي اجتماعي كشور شامل نهاد روحانيت  مهم
هاي علميه به تفصيل در بخـش نهادهـاي فرهنگـي     در بعد نقش حكومت در حوزه. شود مي

بسياري از كاركردهاي خانواده به نهادهاي  :در باب نهاد خانواده بايد گفت .گفته شدسخن 
هـا، كـاركرد    هـا و رسـانه   ديگر واگذار شده است؛ كاركرد آموزشي به مـدارس و دانشـگاه  

هـاي اقتصـادي جـدا از     ها و كاركرد اقتصـادي بـه بنگـاه    ها و بانك هاي مالي به بيمه حمايت
ماهيـت   ،قرار گرفـت  طور كه در سطور پيشين مورد بررسي همان. است  خانواده محول شده

خــانواده در بســياري از  :تــوان گفــت و لــذا مــي 3ايــن نهادهــا نيــز عمــدتاً غيردولتــي نيســت
امـا ديگـر كاركردهـاي    . كاركردهاي خويش تبديل به نهادهايي با ماهيت دولتي شده است

خانواده مانند بخشي از تربيت، كـاركرد ارضـاي جنسـي و آرامـش روحـي و روانـي هنـوز        

                                                                                                                                                       
1. http://www.ershad.ir 
2. http://www.iranculture.org/nahad/oghaf. php 

، منتشر شده از سوي بيمه مركزي ايران، پـس از آنكـه   1386س سالنامه آماري صنعت بيمه در سال بر اسا. 3
سهم بيمه دولتي از حق بيمه توليدي بازار  1386گذرد، در سال  ها مي سازي بيمه چند سال از روند خصوصي

هاي صادره  نامه مهدرصد بي 71همچنين در همين سال، . درصد بود 84درصد و از خسارت پرداختي بازار  87
). www.alborzinsurance.ir/uploads/bimehAlborz-Peivast-3.pdf. (هاي دولتي بوده است از سوي بيمه

. رغم فرايند واگذاري به بخش خصوصي در اختيار دولت اسـت  هاي كشور علي هنوز بخش زيادي از بانك
هـاي   در مورد مقايسه عملكرد بانـك بر اساس گزارش رسمي وزارت اقتصاد از عملكرد شبكه بانكي كشور 

ميليـارد   347هـزار و   5هاي تجاري دولتي تا پايان خردادماه امسال، يـك ميليـون و    دولتي و خصوصي بانك
هاي  بانك. درصد رسانده است 3/70هاي بانكي به  اند كه سهم آنها را از كل سپرده ريال سپرده جذب كرده

اند كه سهم درصد آنها را از كل  ميليارد ريال سپرده جذب كرده 620هزار و  211تخصصي نيز در اين دوره 
ميليارد ريـال سـپرده    602هزار و  212هاي خصوصي در اين مدت  رساند و بانك درصد مي8/14ها به  سپرده

هـاي   بـه ايـن ترتيـب بانـك    . دهـد  ها نشان مـي  درصد را از كل سپرده 9/14اند كه سهمي معادل  جذب كرده
هـاي بـانكي را در اختيـار     درصـد سـپرده   1/85اري و تخصصي، در تاريخ يادشـده معـادل   دولتي، اعم از تج

  ).http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view. asp?@=85272(اند  داشته
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البته تصوير فوق بيشتر مربوط . ها قرار دارد تي داشته و در اختيار خود خانوادهماهيت غيردول
هـاي غيرشـهري، اعـم از روسـتاها و عشـاير كـوچ        هاي شهري است، در خـانواده  به خانواده

؛ كشـاورزي و دامـداري   اسـت نشين، هنوز كاركرد اقتصادي و حمايتي متعلـق بـه خـانواده    
همچنـين در افـت و خيزهـاي    . و ماهيـت دولتـي نـدارد   شـود   صورت خانوادگي انجام مي به

با توجـه بـه آنكـه در    . است طايفه و عشيره ،فاميل ،خانواده ،گاه افراد ترين تكيه زندگي مهم
نسـبت جمعيـت   (انـد   سال گذشته تقريباً نيمـي از جمعيـت كشـور غيرشـهري بـوده      30طول 

ــال ــتايي در س ــاي  روس ــب  1385و  1375، 1365، 1355ه ــه ترتي  5/31و  7/38، 7/45 ،53ب
توان گفت نهاد خانواده هنوز تا حدود تقريبي سي  مي .)1387، 1حصاري(بوده است درصد 

  . الي چهل درصد دولتي نشده است
كـل جامعـه، سـنجش انسـجام ميـان نهادهـاي        جاي بهبنابراين در ادامه، هدف پژوهش 

ي هماهنگي نهادهـاي  گير براي رسيدن به شاخص مناسب براي اندازه. حكومت خواهد بود
سـپس شـاخص    ،هاي موجود مـورد بررسـي و ارزيـابي قـرار گرفتـه      حكومت، ابتدا شاخص

  . پيشنهادي براي اين مفهوم ارائه خواهد شد

  گيري انسجام نهادهاي حكومت هاي اندازه شاخصو ارزيابي  مرور. 2-2
دليـل اهميـت آن مـورد توجـه كشـورهاي       انسجام نهادهاي حكومت، موضوعي است كه به
هاي موجود  ابتدا شاخص. گذرد سازي آن مي مختلف بوده و حدود دو دهه از عمر شاخص

بــراي انســجام نهادهــاي حكومــت مــورد بررســي و ارزيــابي قــرار گرفتــه، ســپس شــاخص  
  . شود اي كشور ايران ارائه ميعنوان شاخصي مناسب بر پيشنهادي اين پژوهش به

گيـري   بـراي انـدازه  . هاي موجود نيازمند معيار هسـتيم  براي ارزيابي صحيح از شاخص
زير را داشته هاي  هاي موجود، شاخصي مناسب است كه ويژگي يك متغير، از ميان شاخص

آوري  آوري شـده يـا قابـل جمـع     اطالعات شاخص در بازه زماني مورد نظـر جمـع   .1: باشد
آوري آنهـا را   در صورت عدم وجود اطالعات محقق توانايي علمي و عملي جمـع  .2، شدبا

هاي  در ادامه شاخص. مفهوم انسجام ميان نهادهاي حكومت را پوشش دهد .3و  داشته باشد
بـا اسـتفاده از معيارهـاي فـوق مـورد ارزيـابي قـرار         2موجود براي هماهنگي نهادهاي دولت

                                                                                                                                                       
1. http://alef.ir/vdcd950s.yt0ks6a22y.html?35736 

شـوند ولـي مقصـود حكومـت اسـت       جاي يكديگر در متن رساله به كـار گرفتـه مـي    دولت و حكومت به. 2
  ). نگارنده(
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  . گيرند مي
هـاي   و مطالعـات و پـروژه  توجـه شـده   به بحث كليـت حكومـت بسـيار     اخيراً ،در دنيا

ايـن  . هـاي متعـددي دربـاره حكومـت توليـد شـده اسـت        و شـاخص صورت گرفته بسياري 
هاي كشورهاي مختلف دنيا را سنجيده و  هاي گوناگون حكومت ها جنبه ها و شاخص پروژه
انجـام داده اسـت، در    2007بررسـي كـه در سـال    يـك  سازمان ملـل در  . كنند بندي مي رتبه

ــين  95مجمــوع  ــاتي ب ــروژه مطالع هــاي  حكومــت كــاراييالمللــي در خصــوص ســنجش   پ
برشـمرده  را ... كشورهاي مختلف در ابعاد اقتصادي، سياسي، آموزشي، بودجه، دمكراسي و

هـاي   هاي مطالعاتي فوق از طريق منـابع و سـايت   پروژه Mimicopoulos & Kyi, 2007(1( .است
هاي بـه كـار گرفتـه در آنهـا مـورد       تر قرار گرفته، شاخص تر و دقيق بررسي عميقآنها مورد 

هـاي همـاهنگي    كه در آنها شاخصزير بررسي قرار گرفت و در انتها چهار پروژه مطالعاتي 
  : شدميان نهادهاي حكومت ارائه شده است، انتخاب 

  2)بي تي آي(شاخص تحول برتلسمن . 1-2-2

را كه توسـعه و فراينـدهاي تحـول را در     BTIبندي  ، پروژه رتبه2004بنياد برتلسمن، از سال 
كند، آغاز كـرد   طور ساالنه تحليل و ارزيابي مي كشور در حال توسعه و توسعه يافته به 116

)Arndt & Oman, 2006(.  هاي به كار گرفتـه شـده در ايـن پـروژه همـاهنگي       يكي از شاخص
 ،در واقـع در ايـن شـاخص   . اسـت  4تر اثربخشي منـابع  كه ذيل شاخص كلي است 3ها سياست

هـاي نهادهـاي گونـاگون حكومـت همـديگر خنثـي        اينكه تا چه اندازه عملكـرد و سياسـت  
. هاي عدم اتالف منابع آورده شده اسـت  كنند، جزء شاخص نكرده و همديگر را تقويت مي

  5.شود هر كشور انجام ميآوري نظرات نخبگان بومي  اين مطالعه از طريق جمع
بـه خـوبي مفهـوم همـاهنگي      BTIبـا وجـودي كـه پـروژه مطالعـاتي      : ارزيابي شـاخص 

، و نيز اين مطالعه بسياري از كشورهاكند  مي و آن را ارزيابيداده نهادهاي دولت را پوشش 
آوري شده  جمع 2004دهد، اما اطالعات آن تنها از سال  جمله كشور ايران را پوشش مياز 
  . تاس

                                                                                                                                                       
1. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan027075.pdf. 
2. Bertelsman Transformation Index (BTI) 
3. Policy coordination 
4. Resource efficiency 
5. http://www/bti-project.de/?&L=1 
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  )CPIA1(هاي كشورها  ارزيابي نهادي و سياست. 2-2-2

 1970پـروژه مطالعـاتي اسـت كـه از اواخـر دهـه        ،هـاي كشـورها   ارزيابي نهادي و سياسـت 
در ايـن پـروژه   . شـود  بانك جهاني انجام مـي ) IDA(المللي  ميالدي توسط انجمن توسعه بين

كشـور در حـال توسـعه كـه از ايـن       136ها و نهادهـاي حكومـت    المللي كيفيت سياست بين
هـاي متخصصـان بانـك جهـاني، ارزيـابي       آوري ديدگاه گيرند، از طريق جمع بانك وام مي

ت كـه  مربوط به كيفيت مديريت نهادهـاي عمـومي اسـ    CPIAهاي  يكي از شاخص. شود مي
يكـي از ايـن چهـار شـاخص دربـاره همـاهنگي ميـان        . خود مشتمل بر چهار شـاخص اسـت  

  .هاي نهادهاي مختلف حكومت است سياست
اين پروژه مطالعاتي از اواخر دهه هفتـاد مـيالدي آغـاز شـده و دوره     : ارزيابي شاخص

بـر   هـاي اول ايـن پـروژه، ارزيـابي عمـدتاً      در سـال . دهـد  زماني تحقيق حاضر را پوشش مي
هــاي  هــاي سياســت شــاخص 1998هــاي كــالن اقتصــادي متمركــز بــوده و از ســال  سياســت

سـال   10هـا تنهـا بـراي     لذا اطالعات مربوط حكومت. اجتماعي و حكومت در آن وارد شد
  . آوري شده است اخير جمع

  2پيمايش توانايي دولت. 3-2-2

كشـور انجـام شـده     98ي بـرا  2002و  2000هـاي   اين تحقيق توسط دانشگاه كلمبيا در سال
محقق مقيم آمريكا دربـاره حكومـت كشـورهاي گونـاگون از      164در اين تحقيق از . است

منابع انساني و  .3، مشروعيت حكومت .2، فضاي سياسي .Ibid(: 1(شود  اين زوايا پرسش مي
  . ها و كل ظرفيت .5و نهادها  .4، ها سازمان

. انجـام شـده اسـت    2002و  2000 ايـن تحقيـق فقـط بـراي دو سـال     : ارزيابي شـاخص 
  . همچنين سايتي براي ارائه اطالعات ندارد

  3داري آفريقا هاي حكومت شاخص. 4-2-2

ايـن  . آمـده اسـت   4ها در پرورژه مطالعـاتي گـزارش حكومـت داري در آفريقـا     اين شاخص
                                                                                                                                                       
1. Country Policy and Institutional Assessments (CPIA) 
2. State capacity survey 
3. African governance indicators 
4. African governance report 
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هـاي كشـورهاي    هـاي حكومـت   بـه بررسـي سياسـت   . آغاز شده اسـت  2005پروژه از سال 
  . شود دود ميآفريقايي مح
هـاي حكومـت را    هاي فوق به خوبي مفهوم هماهنگي ميان نهادهـا يـا سياسـت    شاخص
ها، براي حكومـت ايـران    هاي مطالعاتي مربوط به اين شاخص اما در پروژه. دهند پوشش مي

. آوري نشده است و يا آنكه براي بازه زماني چنـد سـاله اخيـر وجـود دارد     يا اطالعات جمع
اي  بـه گونـه  ) عنوان مثال پرسـش از نخبگـان   به(آوري آنها  و نحوه جمعها  همچنين شاخص

. آوري شـود  است كه بايد اطالعات هر سال در همان سال يا زمان نزديك به آن سال جمـع 
هم اكنـون از نخبگـان    1362هاي حكومت در سال  عنوان نمونه اگر درباره برخي شاخص به

لـذا  . كلي كه در اذهان آنها باقي مانده ارائه كننـد توانند اطالعات بسيار  سؤال شود، تنها مي
هاي قبل چنـدان نفـع    ها براي سال هاي اين پروژه آوري اطالعات، با استفاده از شاخص جمع

  . علمي و تحقيقي نخواهد داشت
هاي فوق استفاده نكـرده و بـراي ارزيـابي     در مجموع تصميم گرفته شد كه از شاخص

  . در سي ساله اخير شاخصي جديد ساخته و ارائه شودهماهنگي ميان نهادهاي حكومت 

  هاي قانوني معرفي و ارزيابي شاخص مغايرت. 3-2

شود، مقصود آن اسـت   هنگامي كه از هماهنگي ميان كاركرد نهادهاي حكومت پرسش مي
اي اسـت كـه در راسـتاي     ها و عملكرد نهادهـاي مختلـف بـه گونـه     ها، سياست كه آيا برنامه

هـا   آيا نتيجه و خروجي هر يك از سازمان .كنند يا خير واحدي حركت مياهداف هدف يا 
  يا تضعيف؟ كند  مي و نهادها، خروجي ديگر نهادها را تقويت

هاي حكومت براي رسيدن بـه   افزايي در برنامه همنوع  اينواقعيت آن است كه سنجش 
ساله توسعه  هاي پنج هاي كلي نظام، برنامه اعم از قانون اساسي، سياست(اهداف ترسيم شده 

بـر  ... هـاي اقتصـادي، سياسـي، فرهنگـي و     دليـل تـأثير حـوزه    بـه ) هاي بودجه ساالنه و برنامه
اي حكومت ها در ميان نهاده انواع هماهنگي. همديگر امري به غايت دشوار و پيچيده است

گي همـاهن  .2، سـاله توسـعه   هاي پـنج  هماهنگي عملكرد دولت با برنامه .1: قابل تصور است
هماهنگي مصوبات دولت با قوانين و مقـررات   .3، هاي كالن نظام عملكرد دولت با سياست

هماهنگي مصوبات دولـت و مجلـس بـا قـانون      .5، گانه هماهنگي ميان قواي سه .4، عمومي
هـاي اقتصـادي، سياسـي،     ها و سازمان افزايي تأثير اقدامات وزارتخانه هم .6و  اساسي و شرع
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دهد  ها نشان مي هماهنگياين .  در جامعه در جهت توسعه واقعي كشور فرهنگي و اجتماعي
كه گستره هماهنگي در درون حكومت بسيار وسيع اسـت؛ اگـر يكـي از انـواع آن انتخـاب      

بنـابراين بـراي آنكـه همـه انـواع      . شود، مفهـوم همـاهنگي حكومـت سـنجيده نخواهـد شـد      
كه بر همه گرفت متغيرهايي را در نظر  متغير يابايد جا و باهم سنجيده شوند،  هماهنگي يك

انواع هماهنگي تأثيرگذار بوده و هر گاه هـر يـك از انـواع همـاهنگي تغييـر پيـدا كنـد آن        
  . متغيرها نيز حتماً تغيير كنند

كـاركرد همـاهنگي    .1: در نهادهاي حكومت تأثيرگذارنـد دو متغير بر انواع هماهنگي 
طور كلي ريشـه   توضيح آنكه به. فرهنگ سازماني هماهنگي .2و  كننده نهاد فرابخشي تنظيم

هــا خــارج از دو موضــوع نيســت؛ يــا نهــاد فرابخشــي  اي از ســازمان همــاهنگي در مجموعــه
هـاي حكومـت    هاي تدوين شده در هر يـك از بخـش   كننده وجود دارد كه برنامه هماهنگ

هـا و نهادهـا    اير سـازمان هاي پيشين و تصـميمات سـ   پيش از تصويب نهايي با قوانين و برنامه
اگـر ايـن نهـاد فرابخشـي وجـود نداشـته باشـد يـا ضـعيف كـار كنـد،            . شوند تطبيق داده مي

يـا آنكـه فرهنـگ سـازماني همـاهنگي در ميـان       . هماهنگي كاهش خواهد يافت و بالعكس
اگر هر يك از . هاي مختلف حكومت موجب هماهنگي شود مديران و كارشناسان مجموعه

ژه مديران كالن كشور، پيش از تدوين نهايي پيشنهاد قوانين و مقررات دغدغه وي مديران، به
هاي ساير نهادها و تأثير آن بر روند كلي توسعه كشـور را   هماهنگي آن را با فعاليت و برنامه

در صورت وجود اين . داشته باشند، آنگاه در مجموع هماهنگي نهادها افزايش خواهد يافت
هـا   نامـه و بخشـنامه   ها در تدوين و تنظيم مصوبات، آيين سازمانهاي حقوقي  بخش ،فرهنگ
هر يك از انواع هماهنگي كاهش كه هنگامي  :توان گفت بنابراين مي. كنند تر عمل مي دقيق

اند و بالعكس اگر هماهنگي  پيدا كند، به احتمال بسيار باال يكي از اين دو متغير ضعيف شده
رهنگ سازماني همـاهنگي بـاال رفتـه يـا نهـاد فرابخشـي       در ميان نهادها تقويت شده باشد، ف

هرچند در نظـام جمهـوري اسـالمي، مأموريـت     . دهد كننده كار خود را بهتر انجام مي تنظيم
مجمع تشخيص مصلحت نظام، ايجاد هماهنگي بوده، اما اين ظرفيت قانوني مجمع به داليل 

  . گوناگون فعليت و تحقق پيدا نكرده است
تنها متغير ديگر يعنـي فرهنـگ سـازماني     ،شرايط سه دهه اخير در ايران از اين رو براي
هـا و نهادهـاي    بـه عبـارت ديگـر هرگـاه همـاهنگي ميـان دسـتگاه       . مانـد  هماهنگي باقي مـي 

توان گفت كه فرهنگ هماهنگي و همدلي باال  حكومت افزايش پيدا كند، با احتمال باال مي
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بنـابراين  . انـد و بـالعكس   تري داشـته  لكرد دقيقها عم هاي حقوقي سازمان رفته است و بخش
فرهنگ سازماني همـاهنگي بـا همـاهنگي واقعـي نهادهـاي حكومـت اعـم از همـاهنگي در         

بنـابراين اگـر شاخصـي بـراي     . كند رود و نوسان مي تشخيص، تصميم و اجرا باال و پايين مي
گي ميـان  شـاخص همـاهن  كـه  تـوان گفـت    گيري فرهنگ هماهنگي ساخته شود، مـي  اندازه

  حال اين شاخص كدام است؟ . هستنهادهاي حكومت نيز 
تواند روند صـعودي و نزولـي فرهنـگ سـازماني همـاهنگي و بـه تبـع         شاخصي كه مي

شـاخص  . هاي قانوني است هماهنگي ميان نهادهاي حكومت را نشان دهد، شاخص مغايرت
به تصويب رسيده مغـاير   هاي قانوني يعني در هر سال چه نسبتي از قوانين و مقررات مغايرت

از آنجا كه در جمهوري اسالمي ايـران چهـار نهـاد    . هستندقوانين و مقررات عمومي كشور 
مجمـع  . 2، شـوراي نگهبـان قـانون اساسـي     .1(: 1هسـتند  هاي قانوني مرجع تشخيص مغايرت

هيئت بررسـي و تطبيـق    .4و  هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .3تشخيص مصلحت نظام، 
هـاي قـانوني بـدين معنـي اسـت كـه چـه         لذا شاخص مغايرت. 2)مصوبات دولت در مجلس

اراي مغايرت تشخيص داده نسبتي از مصوبات ساالنه دولت و مجلس توسط نهادهاي فوق د
  . شوند مي

دليـل آنكـه تشـخيص تخصصـي آن توسـط نهادهـاي        هاي قـانوني بـه   شاخص مغايرت
استخراج نسبت مصوبات داراي مغايرت براي محقق كـه تحصـيالت    ،شود مربوطه انجام مي

در  تـا كنـون  از سوي ديگر مصوبات نهادهاي فـوق از ابتـدا   . پذير است حقوقي ندارد امكان
لذا دو معيار تناسب با توانايي محقـق و در دسـترس بـودن اطالعـات در ايـن      . استدسترس 

وشــش مفهــومي اســت؛ آيــا شــاخص امــا نكتــه اساســي معيــار پ. شــود شــاخص تــأمين مــي
                                                                                                                                                       

  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران. 1
عالوه بر اين، مصوبات دولت نبايـد مخـالف قـوانين و مقـررات     .... «: قانون اساسي گفته شده 85در اصل . 2

ابالغ براي اجرا به  منظور بررسي و اعالم عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن عمومي كشور باشد و به
هـاي دولـت و    نامـه  هـا و آيـين   هنامـ  تصـويب ... « 138در اصـل  . »اطالع رئيس مجلس شوراي اسـالمي برسـد  

شـوراي اسـالمي    ، ضمن ابالغ براي اجرا به اطالع رئيس مجلـس  هاي مذكور در اين اصل مصوبات كميسيون
. »رسد تا در صورتي كه آنها را برخالف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيئت وزيران بفرستد مي
بر اسـاس  . كند عنوان بازوي كارشناسي رياست مجلس عمل مي اكنون، هيئت بررسي و تطبيق مصوبات به هم

در صـورتي كـه رئـيس مجلـس آن را خـالف قـانون       ... « 26/10/1368نامه اجرايي اين اصول مصـوب   آيين
نمايد، چنانچه اين قبيـل مصـوبات بعضـاً يـا كـالً       تشخيص بدهد، نظر خود را با ذكر دليل به دولت اعالم مي

شوند حسب مورد هيئت وزيران و يا كميسيون مربوطه مكلف است ظرف يـك   خالف قانون تشخيص داده
هفته پس از اعالم نظر رئيس مجلس نسبت به اصالح مصـوبه اقـدام و سـپس دسـتور فـوري توقـف اجـرا را        

اي نياز به اصالح يا لغو داشـته باشـد، در    بنابراين در صورتي كه مصوبه). 1368روزنامه رسمي (» صادر نمايد
  . شود داگانه اين موضوع تصويب ميمصوبه ج
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هاي قانوني براي مفهوم هماهنگي نهادهاي حكومت در ايران داراي اعتبار و روايي  مغايرت
  است؟ 

  هاي قانوني شاخص مغايرت 1اعتبار. 4-2

هاي قانوني شاخصي از هماهنگي ميان نهادهاي حكومـت در ايـران اسـت؟ دو     چرا مغايرت
  . اعتبار بيروني .2و  اعتبار مفهومي .1: كنيم مي براي اين شاخص بررسي نوع اعتبار را

  اعتبار مفهومي. 1-4-2

هاي قانوني شاخصي از فرهنگ سازماني هماهنگي در نهادهاي حكومـت و   چگونه مغايرت
شـود   روشـن مـي    ؟ پاسخ اين سؤال هنگامياستبه تبع هماهنگي ميان نهادهاي خود جامعه 
  .هاي قانوني چيست يا كاهش مغايرتافزايش كه به اين پرسش پاسخ داده شود كه علت 

خطـاي معمـول    .1: هاي قـانوني نقـش داشـته باشـد     تتواند در بروز مغاير سه عامل مي
هـاي قـانوني در قـوانين و مقـررات عمـومي كشـور كـه موجـب          وجـود شـكاف   .2، انساني
عـدم توجـه و دغدغـه مـديران و كارشناسـان در مـورد        .3و شـود   هـاي بعـدي مـي    مغايرت

اهنگي مصوبه يا هر نوع آيين نامـه و بخشـنامه پيشـنهادي بـا قـوانين و مقـررات عمـومي        هم
عنـوان متغيـر ثابـت در نظـر      تـوان آنهـا را بـه    دو عامل اول همواره وجود دارند و مي. كشور
هـا افـزايش يـا     اما متغير سوم است كه در برخـي مقـاطع و در مـورد برخـي سـازمان     . گرفت

هـاي   توان نتيجه گرفت كه علت افزايش يا كاهش مغـايرت  اين ميبنابر. كند كاهش پيدا مي
افـزايش يـا كـاهش دغدغـه و توجـه كارشناسـان و مـديران مربوطـه بـه           ،قانوني در كشـور 

طـور معـين    هـا و بـه   هماهنگي تصميمات سازمان متبوع خويش با تصـميمات سـاير سـازمان   
تـرين   از آنجـا كـه مهـم   . استقوانين و مقررات عمومي كشور در هنگام تدوين پيشنهاد آن 

شود، كارشناسان و مديران اين نهادها  تصميمات كشور در مجلس و هيئت دولت گرفته مي
هـا و نهادهـاي مختلـف در نظـر      عنوان نمونه قابل تعميمي از كارشناسان و مديران سازمان به

قـررات  گرفته شده است، كه در اين صورت دغدغه و توجه آنها به هماهنگي با قـوانين و م 
هـا و نهادهـاي كشـور     اي از فرهنگ سازماني هماهنگي در كل سـازمان  عمومي كشور نشانه

هـا   بدين معني كه آنها تا چه اندازه تصـميمات خـويش را بـا سـاير ادارات و سـازمان      است؛
                                                                                                                                                       
1. Validity 
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هـاي قـانوني شاخصـي از     مغـايرت  :تـوان گفـت   در مجمـوع مـي  . كنند مربوطه هماهنگ مي
بـه عبـارت   . هاست ناهماهنگي با ساير سازمان ،تر ا به تعبير دقيقفرهنگ سازماني هماهنگي ي

توان به احتمال بسيار زياد گفت كـه توجـه و    ها افزايش پيدا كنند مي هر گاه مغايرت ،ديگر
. گيري به امر هماهنگي كاهش پيدا كـرده اسـت   ها هنگام تصميم ها و ارگان دغدغه سازمان

به معني افزايش فرهنگ سازماني هماهنگي  ،يدا كندها كاهش پ به همين ترتيب اگر مغايرت
  . است

از سوي ديگر دو عامل براي هماهنگي سازماني در يك حكومت وجود داشت كه بـه  
طور مداوم و در طول زمـان تصـميمات    داليلي كه بيان شد در ايران سازمان فرابخشي كه به

جاد كند، وجـود نـدارد و لـذا    ميان نهادهاي كشور را رصد كرده و هماهنگي ميان آنها را اي
شود و همه همـاهنگي يـا    تنها عامل فرهنگ بين سازماني باقي ماند كه موجب هماهنگي مي

ها، هماهنگي ميان عملكرد  هاي موجود اعم از هماهنگي ميان تصميمات دستگاه ناهماهنگي
هاي كالن، هماهنگي ميان عملكـرد بـا    ها، هماهنگي ميان عملكرد با سياست اجرايي دستگاه

  . ريشه در فرهنگ سازماني هماهنگي يا ناهماهنگي دارد... بودجه مصوب ساالنه و
هــاي قــانوني شــاخص فرهنــگ ســازماني عــدم   مغــايرت .1: اكنــون دو مقدمــه داريــم

ــاهنگي اســت ــاهنگي  .2و . هم ــازماني هم ــاهنگي  /فرهنــگ س ــواع  ناهم ــران ريشــه ان در اي
تـوان نتيجـه    از ايـن دو مقدمـه مـي   . هاي حكومـت اسـت   ناهماهنگي ميان سازمان/هماهنگي

توانـد شاخصـي بـراي عـدم همـاهنگي ميـان نهادهـاي         هـاي قـانوني مـي    گرفت كه مغايرت
  . حكومت در همه انواع آن باشد و از اعتبار مفهومي برخوردار است

  اعتبار بيروني. 2-4-2

شـود، هنگـامي اسـت كـه از      نيز شناخته مي 2كننده بيني كه با عنوان اعتبار پيش 1يرونياعتبار ب
عنـوان   بـه . شود عنوان معياري براي اعتبار استفاده مي يك ابزار بيرون از شاخص مورد نظر به

شـود؛ مهـارت    مثال اعتبار آزمون كتبي رانندگي با مهارت افراد در رانندگي محك زده مي
در واقع آزمون كتبي اگـر بتوانـد مهـارت راننـدگي     . يك معيار بيروني استرانندگي افراد 

بـراي  ). Carmines & Zeller, 1979(بينـي كنـد، داراي اعتبـار اسـت      گروهـي از افـراد را پـيش   

                                                                                                                                                       
1. Criterion-Related Validity 
2. Predictive Validity 
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هـا   ميزان تـنش «از مالك و معيار بيروني  ،هاي قانوني سنجش اعتبار بيروني شاخص مغايرت
ترين دعواها و اختالفـات ميـان نهادهـاي كشـور      اده مطرحو به زباني س »ها و عدم سازگاري

ها  هاي قانوني در كنار تنش به عبارت ديگر روند تغييرات شاخص مغايرت. كنيم استفاده مي
شود كه اين دو رونـد بـا    هاي ميان نهادهاي كشور قرار داده شده و نشان داده مي و كشاكش

  . اند هم باال و پايين رفته
را  1387تـا   1363هاي قـانوني از سـال    ل از محاسبه شاخص مغايرتابتدا نمودار حاص

چهـار دوره   1»هـاي زمـاني   تحليل رگرسيون مقطعي سري«با استفاده از روش . دهيم نشان مي
  : هاي قانوني وجود دارد مجزا براي روند مغايرت

هاي قانوني تقريبـاً رونـدي ثابـت و تـا حـدود       مغايرت): 1373تا  1363(دوره اول  .1
  هشي داشتهكا

  هاي قانوني روند افزايشي داشته مغايرت): 1381تا  1373(دوره دوم  .2
  هاي قانوني روند كاهشي داشته مغايرت): 1384تا  1381(دوره سوم  .3
  . دوباره روند حالت افزايشي پيدا كرده است): 1387تا  1384(دوره چهارم  .4

  

  
  هاي قانوني؛ شاخص اختالل در انسجام كاركردي نهادها مغايرتروند . 2نمودار 

                                                                                                                                                       
1. Segmented regression analysis of interrupted time series 

13731384

1381
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هاي ميان نهادهـا   هاي قانوني تا چه اندازه دعواها و تنش حال بايد ديد شاخص مغايرت
اي داراي ميزاني از تنش ميـان نهادهـا    بر اساس نظريه آنتروپي هر دوره. كند بيني مي را پيش
هــاي فــوق  دارد كــه در هــر يــك از دوره امــا رونــد كاهشــي و افزايشــي آن اهميــت اســت

  . ها هستند دهنده اين تنش رويدادهايي نشان
هاي قـانوني پـس    كه هنگامي كه مغايرتها بايد گفت  بر اساس شرايط عيني اين دوره

روند و دوره دوم اساساً با  تعارض ميان نهادها نيز به شدت باال مي ،رود باال مي 1373سال از 
كند،  ها كاهش پيدا مي مغايرت 1381سال هنگامي كه پس از . ه نيستدوره اول قابل مقايس

نيز همـراه   1384 سال به همين ترتيب روند افزايشي پس از. كند ها نيز فروكش مي اين تنش
ها  توانند تنش هاي قانوني به خوبي مي بنابراين مغايرت. است هاي نهادي با افزايش كشاكش

  . بيني كنند هاي ميان نهادها را پيش و تعارض
دهنـده همـاهنگي    بيان رويدادهاي فوق به معني اين نيست كه هيچ رويدادي كه نشـان 

ها باشد اتفاق نيفتاده است، بلكه چون ما از نظريه بيلي كه جنبه آشفتگي و عدم  در اين دوره
دهنـده تـنش    گيرد استفاده كرديم، رويـدادهايي كـه نشـان    انسجام ميان نهادها را در نظر مي

  . نهادها است را در نظر گرفتيم ميان

  هاي قانوني شاخص مغايرت 1روايي. 5-2
. دهنـد  توان با سه رويكرد مطرح كرد كه در نهايت همه يك معنـي مـي   مفهوم روايي را مي

اگر يك مجموعه از چيزها را با يـك  «توان مطرح كرد كه  رويكرد اول را با اين پرسش مي
آيا نتايج يكسـان يـا مشـابه بـه      ،گيري كنيم آن بارها اندازه گيري يا ابزاري مشابه ابزار اندازه

هـاي بـه دسـت     آيـا انـدازه  « :شـود  رويكرد دوم با اين سؤال مطرح مي. »دست خواهيم آورد
 ؟»گيـري شـده اسـت    اي است كه اندازه هاي واقعي خصيصه گيري اندازه آمده از ابزار اندازه

با اين سـؤال مطـرح    ،كند نيز تسري پيدا ميها  رويكرد سوم كه به ساير رويكردها و تعريف
، كرلينجـر (» گيـري وجـود دارد   گيري چقدر خطاي انـدازه  در يك ابزار اندازه«شود كه  مي

  ). 113و  112 :1376
منبـع  . هـاي قـانوني اسـت    گيـري انسـجام نهـادي، مغـايرت     شاخص تحقيق براي اندازه

گفتـه شـد، مجموعـه نظـرات     طـور كـه    هاي تشخيص داده شده نيز همـان  استخراج مغايرت
                                                                                                                                                       
1. Reliability 
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هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و مصوبات اصـالح يـا    يمنتشر شده شوراي نگهبان، آرا
اي نگـاه كنـيم، ايـن مصـوبات و آرا و      اگـر از نگـاه پرسشـنامه   . لغو شده هيئت وزيران است

: شوند، تا به يك پرسش پاسخ دهند، يعني پرسشنامه ما يك پرسـش دارد  نظرات مطالعه مي
ميزان روايـي هـم بـدين     ؟»چند درصد از كل مصوبات داراي مغايرت تشخيص داده شدند«

معني است كه چقدر احتمال خطا در پاسخ به اين پرسش وجود دارد؟ بنابراين اگر ما منـابع  
. ايم به ايـن سـؤال پاسـخ دهـيم     توانسته ،ها را استخراج كنيم خطا در محاسبه درصد مغايرت

چند درصد از مصوبات در آنها مغـايرت تشـخيص داده   «كه پرسش بايد توجه كرد كه اين 
و ما تنها به شمارش آنها  استربط  ها بر عهده نهادهاي ذي چون تشخيص اين مغايرت» شده
پردازيم، لذا در امر شـمارش خطاهـاي ناشـي از تفسـير و تعبيـر و يـا خطاهـاي ناشـي از          مي

ــراي گويــه وضــعيت پاســخگو يــا خطاهــايي از ايــن دســت كــه عمــدتاً   هــاي  هــاي رشــته ب
و موضـوع كـامالً شـفاف    . آيد، در اينجا وجـود نـدارد   شناسي پيش مي شناسي و روان جامعه

لــذا خطــاي  .)129 :همــان(اســت و لــذا بــه گفتــه كرلينجــر دســتور كــار مــا روشــن اســت  
تنها خطايي كـه ممكـن   . بسيار پايين است ،گيري ناشي از ابهام در آن اگر صفر نباشد اندازه

هـاي جسـتجوي مصـوبات داراي مغـايرت      ست پيش آمده باشد ناشي از انتخاب كليـدواژه ا
  . است كه آن هم با مشورت كارشناسان خبره به اعتقاد ما به حداقل رسيده است

هاي قانوني، شاخصي داراي روايي  شاخص مغايرت :توان گفت بنابراين در مجموع مي
بـه بعـد   ران و البته براي دوره از دهه شصـت  براي عدم انسجام ميان نهادهاي حكومت در اي

  . است

  گيري بندي و نتيجه جمع. 3
ويـژه سـنگ بنـاي     شناسـي اسـت و بـه    انسجام اجتماعي يكي از موضـوعات كليـدي جامعـه   

ي، شناسـ  جامعـه از آنجـا كـه در تحقيقـات    . هاي ساختارگرا و كاركردگرا بوده اسـت  نظريه
گيري آن توجه شده اسـت، بـه    خرد و ميانه و اندازه ويژه در چند دهه اخير، بيشتر به سطح به

عمـده مبـاحثي كـه    . گيري مفاهيم كالن مانند انسجام اجتماعي كمتر توجه شده است اندازه
حول اين مفهوم شكل گرفته، جنبه نظري داشـته اسـت و در تحقيقـات تجربـي كمتـر، اگـر       

  . استفاده نشده است ،نگوييم اصالً
در مكاتب . تماعي براي اندازه گيري، پايه نظري آن استيكي از مشكالت انسجام اج

شناختي مانند ساختارگرايي يا كاركردگرايي كه اين مفهوم در آنهـا محـوري اسـت،     جامعه
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انسجام يا تعادل مفهومي مبهم است كه معلوم نيست واقعاً جامعـه در چـه زمـاني بـه انسـجام      
همين ابهام يكي از مشـكالت  . ندك گذاري را ناممكن مي رسد و لذا شاخص درصد مي صد

بيلي با نقد مفهوم پارسونزي تعادل سيستمي، نظريه . گيري انسجام اجتماعي بوده است اندازه
مفهوم صفر و يكي انسجام يا تعادل، مفهوم فـازي   جاي بهآنتروپي اجتماعي را ارائه كرده و 

پـردازي، جامعـه داراي    ومواقع در اين مفهدر . كند آنتروپي يا آشفتگي سيستمي را ارائه مي
نيست، بلكه درجاتي از آنتروپي را دارد و هر جـا  ) صفر(و عدم تعادل ) يك(حاالت تعادل 

يابد به معني آن است كه نظم و انسـجام در آن در حـال افـزايش     آنتروپي جامعه كاهش مي
 نقطه قوت آنتروپي آن است كـه بـر خـالف مفهـوم انسـجام، حالـت صـد       . است و بالعكس

نظمي جامعه قابـل تعيـين و تشـخيص اسـت، زيـرا در نظريـه آنتروپـي         آنتروپي يا بي درصد
و  يسـاز  لذا اين مفهوم قابليت شـاخص ) Bailey, 1983. (شود اجتماعي اين حالت تعريف مي

  . گيري را دارد اندازه
مفهـوم انسـجام از مفهـوم اخـتالل در انسـجام اسـتفاده        جـاي  بـه از اين رو در اين مقاله 

اختالل در انسجام كاركردي ميان نهادهاي جامعه يكي از انواع آنتروپي اجتمـاعي  . شود مي
گيـري ميـزان اخـتالل در انسـجام      هدف اين مقاله ارائه شاخص مناسب جهـت انـدازه  . است

گيـري مسـتقيم    اندازه. كاركردي ميان نهادهاي جامعه در دوره معاصر در جامعه ايران است
يان نهادهاي جامعه امري به غايت پيچيده و گسـترده اسـت كـه    انسجام يا اختالل انسجامي م

جامعـه نهادهـاي متعـددي    . نيازمند اطالعات و زمان كافي، در صورت ممكن بـودن، اسـت  
دارد كه بررسي هماهنگي كاركردهاي آنهـا و  .... چون خانواده، آموزش، دين، حكومت و

نيازمنـد معيارهـاي روشـن و     در ابعاد گوناگون اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتمـاعي هـم  
كالن براي استخراج هماهنگي است كه اين معيارها هنـوز تـدوين نشـده اسـت و اگـر هـم       

اي از اين نهادهاست كه بسياري از آنهـا   اطالعات گسترده آوري جمعنيازمند  ،تدوين شوند
 ،يناز ايـن رو محققـ  . آنها نيازمند امكانات بيشـتري اسـت   آوري جمعو يا نبوده در دسترس 

در ايـن مسـير غيـر مسـتقيم     . گيري اين متغير انتخاب كردنـد  براي اندازهرا مسير غير مستقيم 
نشان داده شـده كـه در ايـران نهادهـاي حكومـت      . 1: اي شد سازي دو مرحله فرايند شاخص

گيري اختالل انسجام  ارائه شاخص اندازه .2است و نمونه قابل تعميم از نهادهاي كل جامعه 
  . اي حكومتميان نهاده

دهـد   در مرحله اول، بررسي ساختار، بودجه و مديريت نهادهاي عمده ايران نشـان مـي  
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بـه همـين   . دولت عمده فضاي نهـادي كشـور را فراگرفتـه اسـت     ،ساله اخير 30كه در دوره 
اي مناسب و قابل تعميم از رفتـار نهـادي جامعـه     توان رفتار نهادي حكومت را نمونه دليل مي

هـدف تحقيـق تبـديل بـه ارائـه شـاخص اخـتالل انسـجام ميـان           ،با اين منطق .در نظر گرفت
ها نشان داد كـه در يكـي    در مرحله دوم، بررسي. شود كل جامعه مي جاي بهنهادهاي دولت 

هـا ارائـه    هاي مناسبي براي مطالعه هماهنگي در درون نهادهـاي دولـت   دو دهه اخير شاخص
تـوان   هـاي گذشـته نمـي    اي است كه براي سال نهها به گو شده است، اما ماهيت اين شاخص

از ايـن رو شاخصـي مناسـب بـراي شـرايط جامعـه ايـران        . آوري كرد اطالعات آنها را جمع
 تـا كنــون هـاي گذشـته    سـاخته شـد كـه بتـوان انســجام ميـان نهادهـاي حكومـت را از ســال       

نشـانگر  واقـع  در ايـن شـاخص   . اسـت » هاي قـانوني  مغايرت«اين شاخص . گيري كرد اندازه
از آنجـايي كـه   ها و نهادهاي دولت اسـت و   تغييرات فرهنگ سازماني هماهنگي در سازمان

نشان داديم كه علـت اصـلي همـاهنگي نهادهـا در ايـران، همـين فرهنـگ سـازماني اسـت،          
هـاي قـانوني، تغييـرات همـاهنگي ميـان       نوسانات مربوط به شاخص مغـايرت  :توان گفت مي

كما اينكه بررسي اعتبار بيرونـي شـاخص و مقايسـه آن بـا     . هندد نهادهاي دولت را نشان مي
هاي ميان نهادها در سطح جامعه در طول ايـن سـه دهـه نيـز صـحت ايـن ادعـا را         روند تنش
  . كند اثبات مي

اهميت اين شاخص آن است كه تا زماني كه عمده فضاي نهادي كشور دولتـي باشـد،   
در زمان حـال درجـه انسـجام ميـان نهادهـاي      هاي قانوني  توان با بررسي شاخص مغايرت مي

هـاي   از سوي ديگر با در دست داشتن سري زمـاني اطالعـات مغـايرت   . جامعه را تخمين زد
اي  رسيون تكـه ـتحليـل رگـ  «نگـري ماننـد    هـاي آينـده   توان با اسـتفاده از تكنيـك   قانوني مي

  . بيني كرد يشروند آينده اختالل انسجامي ميان نهادهاي جامعه را پ» هاي زماني سري
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