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Introduction 

The importance of development, especially the political dimension of 

development, has caused the theorists of different development paradigms 

(schools: modernization, dependency, and post-development), to provide 

numerous definitions, solutions, and indicators during the past half century 

(Ezkia and Ghaffari, 2016, Sa'i , 2004). For this reason, it seems to be almost 

impossible to provide a single and universal definition of development and 
its political dimension. But there are commonalities among the definitions 

and indicators that have been presented for the concept of political 

development. Most theorists believe that political development means 

increasing the capacity of the political system in order to respond to society's 

demands for participation in political processes (Badi, 2014, Saifzadeh, 

2015). Increasing the capacity of the political system also requires a 

democratic political structure, active civil society, free and fair elections, 

independent and free media, separation of powers, political legitimacy, 

political equality, political freedom, civil liberties, independence of the 

judicial system, structural differentiation (separation of the political structure 

from economic structure and cultural structure), and... Simultaneously with 

the concept of political development, many researchers and institutions 
presented different models and indicators to measure the state of political 

development (or democracy) of societies. The studies carried out show that, 

firstly, the mentioned models did not pay attention to some important 

components of political development; For example, the component of 

structural differentiation, which is mentioned as one of the important 

characteristics of political development (Sifzadeh, 2013), and is among the 

important and necessary conditions for increasing the capacity of the political 

system, is not present in the list of indicators of the mentioned models; 
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Secondly, it seems that the existing models lack theoretical support and have 

been formed based on the symptoms of the western democratic political 

systems, and this has caused a lack of coherence between the indicators in 

each of the previous models. It is mainly affected by the state of western 
democratic political systems. The existing vacuum has become the problem 

of the present research and the future research tries to take into account the 

existing models and their evaluation, and with the help of the theoretical 

framework of institutionalism, and finally, according to more appropriate and 

accurate indicators, as much as possible. Provide a more coherent, complete 

and accurate model for measuring political development. Thus, it can be said 

that the innovation of the upcoming research is to present a new model to 

measure the state of political development. The researcher hopes that future 

researchers will be able to describe and explain the state of political 

development in Iran and other countries with the help of the proposed model. 

According to the nature of the problem under study, a descriptive-analytical 

method has been chosen, and a documentary method has been chosen to 
collect the materials. 

Methodology 

The method used in this research is descriptive, and the method of collecting 

information is the use of reliable library and internet sources. 

Results and Discussion 

The role and importance of political power in the distribution of values has 

caused many people to seek political power throughout history; On the other 
hand, the lack of rules to determine how to acquire political power will bring 

violence, disorder and political instability, and finally, the possibility of 

collective life will face a serious threat. Therefore, the existence of rules in 

order to regulate the political action of people around the acquisition of 

political power is necessary and essential, and the rules will be established 

and institutionalized if they are efficient and useful and enjoy social 

acceptance; It means that the people present in every age have accepted the 

political rules as fair, appropriate, humane and natural rules. For example, 

the rule of inheritance, unlike the method of murder and assassination, is 

among the rules that were created in the past for the peaceful acquisition and 

transfer of power, but today, many societies consider the rule of inheritance 

to be inefficient, unfair and unnatural. And for this reason, it is obsolete, and 
if the political system of a country wants to continue to use this method to 

acquire and transfer power, it will certainly face the dissatisfaction and 

protest of the society and, by its nature, violence, disorder and political 

instability. . Therefore, the existence of political rules in order to organize the 

political action of individuals is necessary and necessary. 

Today, due to the extensive changes that have occurred in various political 

(such as the formation of the modern nation-state institution), economic 

(such as the industrial revolution) and cultural (such as the Renaissance) 

society, organizing the political action of individuals is only limited to 

obtaining Power does not become political, but the monopoly of political 
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power, the way of exercising political power, the separation of political 
power from economic and cultural power, the integration of political power 

into social power, is necessary and necessary. In this way, it can be said that 

the improvement of human life in the field of politics requires the 

implementation of rules for the political action of people around political 

power, which includes various aspects that can be collectively called the 

institutionalization of political power. The (more) institutionalization of 

political power can improve the status of various criteria that theorists have 

provided for the concept of political development, and vice versa. In fact, 

political development is impossible until political power is institutionalized, 

and there is a direct relationship between the two (Posner and Young, 2006). 

The proposed model of the research is also based on the same assumption 

and based on different aspects of institutionalization of political power. In the 
next part, different aspects of political power institutionalization and 

indicators to measure each of them will be introduced. 

Institutionalism is based on the assumption that living society needs rules 

that organize people's actions in different political, economic and cultural 

fields; The efficiency and social acceptance of the rules will eventually lead 

to their stabilization (institutionalization) and then become the behavioral 

pattern of people. The political action of individuals is not an exception to 

this rule, and for this reason, numerous political institutions have been 

created to organize political affairs. Because, political action, without the 

existence of political institutions, will end in violence and political 

instability, and ultimately the threat of survival. Today, political action is not 
only limited to the acquisition and exercise of political power, but also 

includes various aspects of political power, including monopoly, distribution, 

and integration of political power. Therefore, the relationship between 

political affairs, political power, political development, and institutionalism 

is as follows. It means that social life is not empty or an escape from political 

power and human beings are required to institutionalize political power to 

prevent disorder and political violence (Popitz, 2017). Along with the 

institutionalization of political power, various components of political 

development, such as: political competition, political participation, political 

freedom, increasing the capacity of the political system, political stability, 

etc., will be promoted. Based on this assumption, in the following, different 

aspects of the institutionalization of political power and how to quantify it 
and its measurable indicators will be introduced. 

Conclusion 

The problem of the article was to evaluate the models of measuring the 

concept of political development and present a new model in such a way that 

it does not have the shortcomings of the previous models. Of course, the 

proposed model of the research (see picture no. 11) does not claim to be 

comprehensive and inviolable, but compared to the previous models, it seems 
to be somewhat more accurate and complete and covers more areas of the 

concept of political development. Gives, although still parts of the concept of 
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political development are neglected and it is hoped that they will be 

completed by other researchers in the future. Of course, it should be noted 

that one of the reasons for this is the qualitative nature of the concept of 

development, which makes it difficult and challenging to quantify and 
measure it, unlike other areas (such as economic development). The 

proposed model, in addition to being able to provide a more comprehensive 

and accurate picture of the state of political development, can also be used to 

explain the state of political development of societies and its pathology. In 

fact, according to the theoretical framework of institutionalism, the state of 

institutionalization of political power in any society is a product of the 

governing institutional arrangements of that country, and the governing 

institutional arrangements were also created by powerful political currents in 

the past, so that their position in the arena to stabilize the power; For 

example, the Constitution of the Islamic Republic of Iran, as one of the most 

important institutions affecting the state of institutionalization of political 

power, was created in the early days of the revolution by the political Islamic 
movement of jurisprudence, which was the most powerful movement at that 

time, although other political movements (such as Islamic liberal movement, 

Islamic left and non-Islamic left, secular nationalist) played a role in the 

creation of this institution to some extent, but according to the available 

evidence and documents, the political Islamic jurisprudence  movement is 

considered the most effective movement in the process of creating the 

constitutional institution. ; Therefore, by using the theoretical framework of 

institutionalism and the proposed research model, in addition to describing 

and presenting a picture of the state of political development, in terms of 

explanation and political sociology, it is also possible to examine how the 

process of institutionalization, the political forces effective in it,  the role of 
institutions focused on the institutionalization of political power and the 

identification of political development challenges. 

Keywords: Political Development, Democracy, Political Power, 

Institutionalism. 
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Picture number (11): The proposed research model for measuring the 

state of political development (democracy)  
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 مقدمه

ان زپی دا هیینیی  ری ن گتشیته ن   درکه است شده  سبب، آنسیاسی  بعد ویژه هتوسعه، ب اهمیت
 هیا،، راهکارهیا یف و پساتوسعه(، تع ،توسعه )مکاتب نوسازی، وابستگی های گوناگون پارادای 

(. 1384سییا،ی،  ؛1386)ازکیییا و ارییاری،  دهنییدارائییه  های پ شییماری بیی ای آن و شییا  
عید یشیمول و جهیان یگانهتع یف  ۀارائ ،رسد می ن   دلیل، به همین به سیاسیی آن،  از توسیعه و بع

ۀ که تا امی وز بی ای مرهیوو توسیع هایی و شا  ها   یفولی در میان تع باشد؛ممکن نا تق یبا  
 ۀکیه توسیع ن  نداین  پ دازان ب  ه ین بیشت  وجود دارد.  هایی همانندیاست،  هارائه شد یسیاس

 بی ایبیه تقاایاهای جامعیه  پاسی  یسیاسی در راسیتا ظ فیت ن او معنای افزایش به ،سیاسی
ظ فییت ن یاو  (. افزایش1392زاده،  فیس ؛1384)بدیع،  ستامشارکت در ف ایندهای سیاسی 

خابیا  آزاد و تمیدنی فعیا ، ان ۀک بیودن سیا تار سیاسیی، جامعییدمک ات نیازمندسیاسی نیز 
 مستقل و آزاد، ترکییک ریوا، مشی و،یت سیاسیی، ب ابی ی سیاسیی، آزادی یها منصرانه، رسانه

سیا تاری )انرکیاس سیا تار  یابهای میدنی، اسیتق   دسیتگاه ر یا، تمایزیی یسیاسی، آزاد
 ۀزمیان بیا حی ف مرهیوو توسیع سیاسی از سا تار ارتصادی و سا تار ف هنگی(، و... است. ه 

سینجش  بی ای های گوناگونی را بسیاری، الگوها و شا  های  هسسؤسیاسی، پژوهشگ ان و م
(. 1 ۀنید )جیدو  شیمارا هداد ارائیه ( جوامیع(1)یافتگی سیاسیی )ییا دموک اسیی واعیت توسعه

 ۀهای مه  توسیع لرهؤبه ب  ی از م یادشده یالگوها (1دهد که  می نشان شده های انجاو ب رسی
،نیوان یکیی از  سیا تاری کیه بیه یتمایزییاب ۀلریؤ،نیوان مایا ، م اند؛ به سیاسی توجهی نداشته

مهی  های  طازجمله ش  ( و1392زاده،  شود )سیف سیاسی از آن یاد می ۀهای مه  توسع ویژگی
وجود  یادشدههای الگوهای  شا   فه ست ست، دراسیاسی  ظ فیت ن او افزایش ی ورو ا

 نشیانگانپاییۀ ب  تنهیان ی ی بیوده و  ۀتوانشیموجود، فارد پ یالگوها ،رسد می ن   به (2ندارد؛ 
 سبب شده است کیهام   و همین اند گ فته ا بی، شکل ک اتیکودم یسیاسهای  موجود در ن او

 بیشیت در ه یک از الگوهای پیشین، انسیجاو وجیود نداشیته باشید و موجود های  بین شا  
پیژوهش  ۀلئمسی بیه موجیود، .  یأباشندک اتیک ا بی ودم یسیاسهای  واعیت ن او ث  ازأمت

موجیود و ارزییابی  یبا توجه بیه الگوهیا ک ده استرو سعی  پیش شده و پژوهشتبدیل حاا  
 و تی  مناسیب یهیا به شا   توجه با ،س انجاو ، وین  ی نهادگ ای بچارچو کمک هها، و ب آن
 ارائیه سیاسیی ۀتوسع سنجش یب ا یت  و دریق ،ت  ت ، کامل منسج  یان، الگوکام ت ، تاحد قیدر

سینجش  بی ای یالگیوی نیوین ۀارائ رو، پژوهش پیش ینوآور ،توان گرت می ت تیب، این هب. دهد
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 بیا بتوانند یبعدپژوهشگ ان  رند کهدوایامنویسندگان این مقاله،  ست.ا سیاسی ۀتوسع واعیت
ییافتگی سیاسیی در ایی ان و  وایعیت توسیعه بیه تویییف و تبییین ،شینهادییپ یکمیک الگیو

و ب ای  ،یلیتحل ی یریتوی روش موردمطالعه، ۀمسئل تیماه به توجه پ دازند. باب ی دیگ کشورها
 ، روش اسنادی انتخاب شده است.ها داده یگ دآور

 سیاسی( ۀهای سنجش دموکراسی )توسعالگو  .(1ه )ر شما لجدو 
 های الگوی سنجش شاخص سال نویسنده عنوان ردیف

1 
 تقدیر

 ساالری مردم
محبوب 
 شهبازی

1380 

 تنظیم یعنی) اقتدار ( ابعاد1هایی همچون:  طریق شاخص نویسنده، از نظر به
 ،سیاسی مشارکت بودن رقابتی میزان، سیاسی مشارکت به مربوط مقررات

 مقررات قلمرو و یاجرای های یگیر تصمیم به مربوط های تیدومحد میزان
 اجرایی مناصب به دستیابی ۀنحو ،(غیرسیاسی یها فعالیت ۀزمین در دولتی

 و( رقابتی یفضا بودن باز ،مناصب بودن رقابتی ،اترمقر تنظیم یعنی) باال رده
 سنجش به توان می ،(مجریه قوه و دولت مرکزیت یعنی) حکومت ساختار

 . پرداخت دموکراسی توضعی

2 
 های درس

 دموکراسی
 برای همه

حسین 
 بشیریه

1380 

 استقرار» و «حکومت شدن دموکراتیک» سنجش میزان طریق از نویسنده، نظر به
 مشخص را دموکراسی پیشرفت میزان توان می «دموکراتیک های آزادی و حقوق

 و دولتی اماتپذیری مق مسئولیت میزان به حکومت دموکراتیک شدن میزان. کرد
 یها آزادی و حقوق است؛ و وابسته سیاست رقابت در و مشارکت امکان

 اجتماع و بیان و اندیشه آزادی ویژه به سیاسی، و مدنی های آزادی دموکراتیک، به
 .دارد اشاره

 1378 رابرت دال الگوی پلیارشی 3
ت برابر، مشارک یهایی همچون: آرا از طریق سنجش شاخص نویسنده،نظر  به
 دموکراسی وضعیت سنجش به توان ثر، حاکمیت مردم، مشارکت برابر، میؤم

 .پرداخت

 PACLالگوی  4
آدام 

پرزوسکی و 
 همکاران

1993 
 و

1996 

گذاری،  سرمایه حق و گیری تصمیم مکان شاخص دو سنجش نویسندگان، با
 است حکومت نوعی ،دموکراسی( 1: اند داده تشخیص را سیاسی رژیم نوع سه

 حق ها آن همچنین ،گیرند می تصمیم دولت ۀانداز بارۀدر وندانشهر که
 دربارۀ دولتی دستگاه که است حکومتی، اتوکراسی( 2دارند،  گذاری سرمایه

 نوع آن ،بوروکراسی( 3گیرد،  می تصمیم گذاری سرمایه حق و دولت ۀانداز
 اما ،گیرد می تصمیم دولت اندازه ۀدربار یدولت دستگاه که است یحکومت

 .دارند گذاری سرمایه حق هروندانش

 کنث بولن بولن الگوی 5
1990 
و 

2009 

سیاسی و حاکمیت  یها الگوی سنجش بولن از دو شاخص کلیدی آزادی
 ساخته سنجه چهار از سیاسی های یکراتیک تشکیل شده است. آزادودم

 های رسانه ، آزادییخبرپراکن های رسانه آزادی :از عبارتند که شود می
 حاکمیت ،همچنین. اپوزیسیون های گروه آزادی و ،مدنی یها یآزاد ،نوشتاری

 ی،کاندیداتور یندافر بودن رقابتی ،سیاسی حقوق های سنجه با دموکراتیک
 ۀشد انتخاب هیئت بودن مؤثر و ،مجریه قوه ۀشد انتخاب رئیس بودن مؤثر

 . آید  دست می به گذار قانون

6 
 الگوی تغییر

 سیاسی رژیم
مارک 

 وسکیگاسیر
1996 

: باشد زیر های ویژگی یدارا که داند یم دموکراتیک را یکشور ،یگاسیروسک
 ۀکلی اشغال برای یافته سازمان های گروه و افراد میان دهرگست رقابت وجود
 زور، وجود به توسل از عاری محیطی در و منظم فواصل در حکومتی مناصب
 میزان وجودها،  مشی طخ و رهبران انتخاب در سیاسی مشارکت فراگیر میزان

 مشارکت و رقابت ییکپارچگ تضمین یبرا سیاسی و مدنی های یآزاد از یکاف
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 های الگوی سنجش شاخص سال نویسنده عنوان ردیف

  یسیاس

7 
 الگوی

 دموکراتیزاسیون
 2000 تاتو ونهانن

 و سیاسی رقابت ،دموکراسی سنجش برای ونهانن الگوی کلیدی دو شاخص
 . است سیاسی مشارکت

8 

 شاخص
 دموکراسی
 هوشمندی
 اقتصاددان

 2007 ککیس
 یندافر: ازددرپ میی دموکراس سنجش به مقوله پنج برمبنای شاخص این

 و سیاسی مشارکت ،دولت عملکرد ،مدنی های یآزاد ی،تکثرگرای و انتخاباتی
  سیاسی فرهنگ

9 
 گشایش الگوی

 دموکراسی
 1988 ادوارد مولر

 برپایۀ که کند می تعیین انتخابات سال یننخست با را دموکراسی گشایش مولر،
 مسئول و شود انتخاب باید مجریه ۀقو (1: شوند می بندی دسته معیار چهار
 .3 ؛شود انتخاب رقابتی و منصفانه و آزاد انتخابات دو در حداقل (2 ؛باشد

 .4 ؛شود انتخاب ،دارند رأی حق که جمعیت از اکثریتی میان در کم دست
 .باشد مورداحترام اجتماع و بیان آزادی حقوق

10 
ن الگوی نوی

سنجش 
 دموکراسی

بدری 
 برندگی

1389 

شاخص  پنج از دموکراسی سنجش نوین یالگو ساخت برای نویسنده،
 رفاه و قانون سیاسی، حاکمیت و مدنی های سیاسی، آزادی انتخابات، مشارکت

 و ابعاد شامل خودها،  شاخص این از یکهر است کهاقتصادی استفاده کرده 
 . است پرشماریهای  گویه وها  مؤلفه

11 
مؤسسۀ خانۀ 

 آزادی
جمعی از 
 پژوهشگران

از 
سال 
2006  

( 2( حقوق سیاسی؛ 1اصلی:  آزادی از دو شاخص ۀخان ۀسسؤم یالگو
ها نیز از چندین شاخص فرعی تشکیل شده  های مدنی، و هریک از آن آزادی

 است.

12 
 مؤسسۀ کمک

 و دموکراسی به
 انتخابات

 از جمعی
 پژوهشگران

از 
سال 
1950 

( 1: اصلی شاخص پنج از انتخابات و کراسیودم به کمک ۀسسؤم الگوی
( 3؛ یبنیاد حقوق (2؛ (یسیاس قدرت به برابر و آزادی دسترس) نماینده حکومت

 تعهد( 5؛ طرف یب دولت( 4؛ (اجرایی قدرت ثرؤم کنترل) دولت بر نظارت
 از نیزها  آن از هریک ، و(سیاسی مشارکت تحقق یبرا یهای ابزار) یمشارکت

 .است شدهیل تشک فرعی شاخص دینچن

13 
مؤسسه 

 اکونومیست
 از جمعی

 پژوهشگران

 از
سال 
2006 

 و انتخاباتی ( نظام1اکونومیست از پنج شاخص اصلی:  ۀسسؤم الگوی
( 5 ؛مدنی های ( آزادی4 ؛سیاسی ( مشارکت3 ؛دولت ( عملکرد2 ؛گرایی کثرت

 شده تشکیل یفرع شاخص چندین از نیزها  آن از هریک سیاسی، و فرهنگ
 .است

 مؤسسه پولیتی 14
 از جمعی

 پژوهشگران

 از
سال 
1980 

( رقابت 2 ؛( حاکمیت قانون1: اصلی شاخص سه پولیتی از ۀسسؤم الگوی
 فرعی شاخص چندین از نیزها  آن از هریک ( مشارکت سیاسی، و3 ی؛سیاس

 .است شده تشکیل

15 
 مؤسسه تنوع
 دموکراسی

 از جمعی
 پژوهشگران

 از
سال 
1900 

بندی کرده و برای سنجش  دموکراسی را به پنج نوع تقسیم ر،موردنظ ۀسسؤم
 اصلی و فرعی متفاوتی معرفی کرده است:ی ها هریک، شاخص

 شفاف؛ اصلی آن: مشورت و انتخابات های شاخص :( دموکراسی مشورتی1
 آن: برابری و انتخابات شفاف؛ های اصلی شاخص :خواه ( دموکراسی برابری2

های اصلی آن: آزادی انجمن،  شاخص :انتخابی )نمایندگی( سی( دموکرا3
 ی همگانی؛أانتخابات شفاف، آزادی بیان، مقامات اجرایی منتخب، حق ر

 شفاف؛  های اصلی آن: آزادی، انتخابات شاخص :لیبرال ی( دموکراس4
های اصلی آن: مشارکت، انتخابات  شاخص :تقیم(س)م یمشارکت ( دموکراسی5

 .شفاف

 سه بارومترمؤس 16
 از جمعی

 پژوهشگران

 از
سال 
2005 

( برابری، 3 ؛( کنترل2 ؛( آزادی1اصلی:  شاخص سه بارومتر از ۀسسؤم الگوی
 .است شده تشکیل فرعی شاخص چندین از نیزها  آن از هریک و

 مشارکت( 2 ؛پذیری لتدو( 1اصلی:  شاخص پنج از برتلسمان ۀسسؤم الگوی از از جمعیمؤسسه  17
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 های الگوی سنجش شاخص سال نویسنده عنوان ردیف
سال  پژوهشگران برتلسمان

2006 
 ادغام/همگرایی( 5 ؛دموکراتیک نهادهای ثبات( 4 ؛قانون حاکمیت( 3 ؛سیاسی

 تشکیل فرعی شاخص چندین از نیزها  آن از هریک و ،اجتماعی و سیاسی
 .است شده

18 
 شاخص

 خوب حکمرانی
 از جمعی

 پژوهشگران

از 
سال 
1996 

 و انتخاب، نظارت یندافر( 1اصلی:  شاخص سه بانک جهانی از ۀسسؤم الگوی
 های سیاست ثرؤم اجرای و تدوین برای دولت ظرفیت( 2؛ ها دولت جایگزینی

 از نیزها  آن از هریک نهادها، و به دولت و شهروندان احترام( 3 ؛شده اعالم
 .است شده تشکیل فرعی شاخص چندین

19 
 ملی مؤسسه

 دموکراتیک
 از جمعی

 پژوهشگران

 از
سال 
2000 

( 2 مدنی؛ حقوق( 1: اصلی شاخص یازده از کراتیکوی دممل ۀسسؤم الگوی
 سیاسی؛ احزاب( 4 مدنی؛ و سیاسی مشارکت( 3 اقتصادی؛ و اجتماعی حقوق

( 8 پلیس؛ و نظامی کنترل( 7 قانون؛ حاکمیت( 6 عادالنه؛ و آزاد انتخابات( 5
 از هریک دولت، و ثیرپذیریأت( 11 رسانه؛( 10 فساد؛( 9 دولت؛ گویی پاسخ

 .است شده تشکیل فرعی شاخص چندین از نیز ها آن

 پژوهشهای  منبع: یافته

 پژوهش ۀپیشین. 1

 انجیاو نیدایف  در گی انید های  بیهتج ی یارگک به و موردمطالعه مواوع ب تسلط بیشت   من ور به
هایی  پژوهش تاای   ک ده ت شدر اینجا پژوهش،  یو با توجه به چارچوب ن   ،حاا  پژوهش

 دیدگاهاز مواوع را  به یکنزد و های مشابه مواوع ای پژوهش حاا  ه مواوعک کنی را ارزیابی 
توان گریت،  می شده، انجاو یها (. با توجه به ب رسی2)جدو  شماره  اند ب رسی ک ده نهادگ ایی

ب رسیی  یاز من ی  نهیادگ ای، مسیئلۀ توسیعۀ سیاسیی را پیشیینهیای  پژوهشه چند ب  ی از 
انید و  ای نداشیته  ود، اشاره یمراهی  پیشنهاد سازی و سنجش نگی کمیولی به چگو اند، ک ده
 ؛انید سیاسیی پ دا تیه ۀتوسیع ۀحیوز در  یو نهادمنید و کارک د نهادها ،به چیستی، اهمیت تنها

سیازی و  یچگونگی کمی بارۀ(، دردیگ  موردب رسی)و همچنین اف اد  هانتینگتون،نوان ماا ،  به
کیه اسیت  کیه امییدوار اسیت  هادی  یود، اع،یان داشیتهسنجش چهیار مرهیوو کلییدی پیشین

 بناب این، ه چند ی این مواوع را انجاو دهند؛ساز سنجش و کمی ،آینده درپژوهشگ ان دیگ ی 
ولیی در ایین  یادشیده اسیت، های دییدگاهبی   ین  ی، مبتنی لحاظ بهپیشنهادی پژوهش  یالگو

، یریدر  سیاسی ینهادمنید ۀر حیوزمراهی  ایلی د ه یک از یب ا ،اول   تاپژوهش سعی شده 
، الگیوی پیشینهادی، بی   ل الگوهیای د، ثانییا  شیوارائه  یسنجش م تبط و رابلهای  شا  

می تبط بیا مرهیوو هیای  حوزه بیشیت امکان،  سعی دارد تاحد و پیشین، از انسجاو ب  وردار بوده
 پوشش دهد. را سیاسی ۀتوسع
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 هادگرایین دیدگاهسیاسی از  ۀتوسع .(2شماره ) لجدو 
 مضمون اصلی پژوهش سال نویسنده عنوان ردیف

1 
طبقه و تضاد 
 ۀطبقاتی در جامع

 صنعتی

 رالف
 1دارندورف

1959 

ها و  اجتماعی و مبارزه میان گروه دگرگونی دارندورف، رالف
طبقات اجتماعی مختلف در عصر مدرن را گریزناپذیر و نهادینه 

و ضروری و  را الزم ها درگیریفصل  و های حل شدن شیوه
 داند. می سیاسی شرط دموکراسی پیش

2 

مدرنیزاسیون:  .1
 اعتراض و تغییر؛

و  ،سنت، تغییر .2
 .مدرنیته

 ساموئل
 2آیزنشتاد

و 1966
1973 

 ساختارهای طریق از دگرگونی نیازمند را آیزنشتاد، توسعه ساموئل
 نهادینه و اجتماعی کار تقسیم معنی هم را نوسازی وی،. داند مینهادی 
 طریق از باید شدن نهادینه ایزنشتاد، نظر به. آورده است شمار به شدن
 عمومی، به و خصوصی منافع آشتی و بازی همگانی قاعدۀ یک ابداع

 تغییر این روند، ترجمان دهد. سازمان ها گروه و افراد بین مبادله
 بازی، جدید قواعد تعیین جدید، تر منعطف نهادهای به سنتی نهادهای

 .است غیرشخصی و قوانین عام تدوین و اداری، ادهاینه گسترش

3 
سامان سیاسی در 
جوامع دستخوش 

 دگرگونی

ساموئل 
 3هانتینگتون

1390 

 فرد منحصربه معیار را مشارکت سیاسی هانتینگتون، نهادینه کردن
 نیز، به سیاسی مشارکت شدن نهادمند .داند می سیاسی توسعۀ
 های شیوه و سیاسی نهادهای وها  سازمان که شود می گفته فراگردی

 سیاسی دارای نهادمندی. یابند می ثبات و آن، ارزش با سیاسی عمل
( 2ناپذیری؛  انعطاف/ پذیری تطبیق (1: اساسی شاخص چهار
 و است گسیختگی/انسجام( 4 و تابعیت؛/استقالل( 3سادگی؛ /پیچیدگی

 سیاسی یافتگی توسعه موردنظر، میزان شاخص چهار سنجش طریق از
 .شد خواهد مشخص جوامع

4 
ملت و ـ  دولت

 خشونت
آنتونی 

 4گیدنز
1985 

 دولت قالب در مدرنۀ دور در زور شدن نهادینه گیدنز، نظر به
 و سیاسی خشونت کاهش و کنترل در بسزایی نقش مدرن،

 نهاد در قدرت انحصار ،او نظر به. است داشته سیاسی ثباتی بی
 آشکار ویژگی عقالیی، اراقتد براساس آن شدن قانونمند و دولت

 است. مدرن دولت

5 
 پدیده مفهوم

 قدرت
 هانریش

 5پاپیتز
2017 

 نیازمند ی،سیاس قدرت شدن نهادینهکه است  نظرپاپیتز بر این 
 در یسیاس قدرت ادغام و ،شدنرسمی و مقید  زدایی، شخصیت

 بین تفکیک معنای به زدایی، شخصیت. اجتماعی است قدرت
 سقوط فرد، سقوط با قدرت کهاست  عنام ینا هب ،نقش و شخص

 و کسب ۀنحو یعنی ،شدن رسمی. نیست فرد به قائم و کند ینم
 این. دشو می انجامها  آیین و ،ها رویه قوانین، قالب در قدرت اعمال
 ۀخودسران اعمال و یشخص صالحدیدکه  شود می سبب امر

 تقدرکه  شود می باعث نیز ادغام. یابد کاهش دولتی، انرکارگزا
 اجتماعی ۀمجموع یک در و خوردب گره جامعه در موجود روابط به

                                                             

1. Ralf Dahrendorf 

2. Shmuel Noah Eisenstadt 

3. Samuel Phillips Huntington 

4. Anthony Giddens 

5. Heinrich Popitz 
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 مضمون اصلی پژوهش سال نویسنده عنوان ردیف
 نیز آن توسط و شود می ادغام ،کند می پشتیبانی آن از که

 .شود می یپشتیبان

6 

دولت  تکوین
 مدرن، ماهیت

 های شکلدولت، 
قدرت، 

 دولت گیری شکل
 نهادینه و نمدر

 حاکمیت شدن

 جانفرانکو
 1پوجی

1377، 
1990 ،
2001 ،
2003 

 ۀنمون را مدرن دولت گیری شکل سیاسی، ۀتوسع تبیین در جیپو
 ،او نظر به. آورد شمار می به سیاسی ۀتوسع از یکارامد و موفق
 وجه سه دربرگیرنده دولت، قالب در سیاسی قدرت شدن نهادینه

 و ،سیاسی قدرت شدن غیرشخصی سیاسی، قدرت انفکاک
 .استی سیاس قدرت شدن قانونمند

 پژوهش های منبع: یافته

 پژوهش نظریچارچوب . 2

آیید؟ در پاسی  بیه پ سیش چیسیتی نهیاد،  وجود می آید؟ چگونیه بیه وجود می نهاد، چیست؟ چ ا به
توان گرت، نهاد، روا،د بازی یا ریدهایی است که بش  ب ای البه بی  ،یدو احمینیان و تن یی  امیور  می

 هاجسییون،)آینید  شمار می ی اف اد به(. نهادها، الگوی رفتار5: 1386پور،  کند )رلی جامعه واع می
هیای کینش. درواریع، بیا توجیه بیه  الگوی رفتاری یعنی، محدود و مقید شدن امکان (.504: ١٣٨٩

 معنای بیه کینش الگیوی گی ی شکل ه گونه دارد، وجود کنش ب ای پ شماریهای  گزینه اینکه معمول  
  ،2شیدن  نهادینیه . است ممکنهای  زینهگ ادااو تعدیل، یا حتل، ح یق ازها  گزینه این شدن محدود

 کیینش کییه یابنیید یمی رواج ای گونیه به  ای ویژه هنجارهای و روا،د آن، ح یق  از  کییه اسیت یندیاف 
، ٣)بیل شیود یمییو مجیازا   مییح ومیت موجیب  هیا آن  از ف ا رفیتن وفته شده پتی  هیا آن همسو با

 ارتقیای و بقیا مرهیوو بی  اد نهادها و اهمیت نهاد،ایج چ ایی از پ سش پاس  به (. اساس55: 1988
 در نهیاد وجیودی فلسیرۀ یعنیی. اسیت استوار جمعی بهزیستی و زیست ت مین یا اجتما،ی زندگی
 مرهیوو. کنید مییو ت یمین  پیتی   امکان را زندگی نوع این ارتقای و بقا که است این اجتما،ی زندگی

 انسیان ایین دییدگاه، از. اسیت انسان بودن نار  یا انسان نسبی اعف نهاد، از تبیینی محوری چنین
 در زنیدگی ،هیدۀ از توانید نمی و دارد زیسیتی و ا ییزی نقی  ییا ایعف دیگ ، حیوانا  به نسبت

 یهیا و رابلیت ا اییز چارچوب تنها در اگ  چنین موجوداتی .ب آید است، آمده دنیا در آن به که جهانی
 «همیه ،لییه همیه جنی » وایعیت شود، مینصیبشان  که کمت ین چیزی کنند، زندگی  ود زیستی

                                                             

1. Gianfranco Poggi 

2. Institutionalization 

3. Bell 



ژپوهشناهم علوم سیاسی   

 

 ...سنجش توسعۀ برای الگویی نوین سیاسی: ارائۀ قدرت و نهادمندی سیاسی توسعۀ محمدی و همکاران/ احمد گل 180

 

 163-206، صص 66، پیاپی 2، شماره 1401 بهار

بی د.  مییبین  از را زندگی ارتقای این نوع و بقا امکان و کند می وی ان را اجتما،ی زندگی بنیاد که است
، «،یادی»، «حبیعی»،نوان کنش  های ممکن را به نهادها، در ف ایند الگوسازی، شکل معینی از کنش

همیین نسیبت  کننید و بیه  تعیین و تع یف می« ،ادلنه»، و «ب حق»، «انسانی»، «مناسب»، «مجاز»
، «ای انسیانی»، «نامناسیب»، «ای مجیاز»، «ای ،یادی»، «ای حبیعی»های ممکن دیگ ،  نیز شکل

رونید. در  های ممکن کنش کنیار می بیش از دای ۀ گزینه و آیند و ک  شمار می به« نا،ادلنه»، و «ناحق»
 کنشیگ انتیوان گریت، نهادهیا، دسیتاوردی انسیانی بیوده و  ز میپاس  به چگونگی  لق نهادهیا نیی

 در کییه هسیتند کییایدئولوژ ، یق و ها یقهسل و سیاسی و اجتما،ی ینی وها ۀنمایند  ود نهادساز،
 هی  در ییا جدیید ن   گی ی شکل و  سیاسی ن او  یک  ف وپاشی دوران مانند) نهادی بح ان مقطع یک

 بی  تأثی گیتاری ح ییق از کوشیند میی وانید  ک ده ت ری یکدیگ  با( نهادها به دادن شیکل ی ازمیقطع
،نوان نمونیه، در حیوزۀ سیاسیت، ماننید نهیاد ریانون  )به شدن  سا ته  درحا  نهادهای شکل و ف ایند

،  اساسی، روانین انتخابا ، ،نوان ن او سیاسی، چگونگی توزیع ریدر  مییان ریوای حکومیت، و...(
ویژه افی اد ردرتمنید، سیا ته شیده و رفتیار  ؛ بناب این، نهادها توسط افی اد، بیهکنند حرظ را  ود منافع

های اجتمیا،ی، پایگیاه اجتمیا،ی،  کنشگ ان نهادساز در زمان  لق نهادها نیز از بسیت ها ییا شیکال
از همیین دییدگاه  (.15: 1992، ١اسیتینمو، تلین و لنگسیت  ) پتی د ها تأثی  می منافع و باورهای آن

؛ ،جی  ١٣٨9 فاایلی،)وان تراو  نهادهای سیاسی در کشورهای مختلیف را نییز تبییین کی د ت می
دلیل میواهبی کیه بی ای کنشیگ ان نهادسیاز  (. نهادها پس از  لق شدن، بیه1399اوالو و رابینسون، 

رو  واهید شید  ها، با مقاومت جیدی کنشیگ ان روبیه دارند، تداوو یافته و ه گونه ای ف یا حتل آن
 را  آن  نهادگ اییان کییه شییود یم داده تیوایح ف ایندی ح یق از دهنده شکل اث  این. (1397، )پی سون

شیود کیه جوامیع، مسیی های متریاوتی را  وابستگی به مسی  سبب می. نامند یم «2مسی  به وابستگی»
 (.1398حی کنند )نور  و دیگ ان، 

ه در حیو  تیاری  همیشیه ها، سبب شده است ک نقش و اهمیت ردر  سیاسی در توزیع ارزش
ای ب ای تعییین نحیوۀ کسیب  ب این، نبود را،ده اف اد بسیاری در پی کسب ردر  سیاسی باشند؛ افزون

ثباتی سیاسی را در پیی  واهید داشیت و سی انجاو، امکیان  ن می و بی ردر  سیاسی،  شونت، بی
تن ی  کینش سیاسیی رو  واهد شد؛ بناب این، وجود روا،دی ب ای  زیست جمعی با  ط  جدی روبه

اف اد در راستای کسب ردر  سیاسیی، لزو و ای وری اسیت و روا،ید درییورتی تابییت و نهادینیه 
                                                             

1. Steinmo, and Thelen and Longstreth 

2. Path Dependency 
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 واهند شد که کارامد و مرید بوده و از پتی ش اجتما،ی ب  وردار باشند؛ یعنی افی اد حاای  در هی  
،نوان   فتیه باشیند؛ بیه،نوان روا،دی ،ادلنه، مناسب، انسانی و حبیعیی پتی ،ص ، روا،د سیاسی را به

نمونه، را،دۀ وراثت، ب   ل شیوۀ رتل و ت ور، ازجملیه روا،یدی اسیت کیه در زمیان گتشیته بی ای 
آمیز ردر  تن ی  شده بود؛ ولی، ام وزه، جوامیع بسییاری، را،یدۀ وراثیت را  کسب و انتقا  مسالمت

ه است و چنانچیه ن یاو سیاسیی دلیل منسوخ شد همین دانند و به ناکارامد، نا،ادلنه، و ای حبیعی می
ت دید بیا نارایایتی  کشوری بخواهد همچنان از این شیوه ب ای کسب و انتقا  ردر  استراده کند، بی

رو  واهد شید؛ بنیاب این،  ثباتی سیاسی روبه ن می، و بی و ا،ت اض جامعه و به حبع آن،  شونت، بی
   دارد.وجود روا،د سیاسی ب ای ساماندهی کنش سیاسی اف اد، ا ور

گی ی  های مختلیف سیاسیی )ماننید شیکل ای که در سیاحت ام وزه، با توجه به تغیی ا  گست ده
ملت مدرن(، ارتصادی )مانند انق ب ینعتی( و ف هنگی )مانند رنسیانس( جامعیه، رخ  ی دولت (2)نهاد

انحصیار شود، بلکه  داده است، ساماندهی کنش سیاسی اف اد، تنها به کسب ردر  سیاسی محدود نمی
ردر  سیاسی، نحوۀ ا،ما  ردر  سیاسی، جداسازی ردر  سیاسی از ردر  ارتصادی و ف هنگیی، و 

تیوان گریت، بهبیود  ت تیب، می این ادااو ردر  سیاسی در ردر  اجتما،ی، لزو و ا وری اسیت. بیه
زیست انسانی در حوزۀ سیاست، نیازمند تن ی  روا،دی بی ای کینش سیاسیی افی اد در ، ییۀ ریدر  

« نهادمندی ردر  سیاسیی»توان آن را  گی د و درمجموع می سیاسی است که وجوه گوناگونی را درب  می
هیای گونیاگونی را کیه  توانید وایعیت معیار نامید. نهادینه)ت ( شدن )ه چه بیشت ( ردر  سیاسیی می

که ردر   تازمانی اند، بهبود بخشد و ب ،کس. دروارع، پ دازان ب ای مرهوو توسعۀ سیاسی ارائه داده ن  یه
 دو، رابطۀ مستقیمی ب ر ار است پتی  نیست و بین این سیاسی نهادینه نشود، تحقق توسعۀ سیاسی، امکان

ب  همین مری وض بیوده و ب پاییۀ  الگوی پیشنهادی پژوهش حاا  نیز مبتنی (.2006، ١)پوسن  و یان 
ی، وجوه گوناگون نهادمنیدی وجوه گوناگون نهادمندی ردر  سیاسی شکل گ فته است. در رسمت بعد

 ها، مع فی  واهد شد. هایی ب ای سنجش ه یک از آن ردر  سیاسی ب رسی شده و شا  

 سیاسی ییافتگ سنجش وضعیت توسعه پیشنهادی پژوهش برای . الگوی3

ست که کینش افی اد انیازمند روا،دی ی، جمع ب  این مر وض است که زیست یمبتن نهادگ ایی،
 د؛ کارامیدی و پیتی شکنیسیازماندهی  یو ف هنگ ،سیاسی، ارتصادی اگونهای گون را در حوزه

و در ادامه به الگیوی رفتیاری شود  ها می تابیت )نهادینه شدن( آنسبب م ور  اجتما،ی روا،د، به
                                                             

1. Posner and Young  
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 ،دلییل همیین و بیهیسیت ن اتانسیرا،یده م اف اد نیز از این یسیاس د شد. کنشناف اد تبدیل  واه
، یسیاسی کینش زیی ا، ؛است ایجادمن ور ساماندهی ام  سیاسی  به پ شماری ینهادهای سیاس

 یت   بقیا، تهدیید سی انجاو،سیاسیی و  یثبیات ، به  شونت و بیییسیاس یبدون وجود نهادها
 بلکیه شیود، محیدود نمیام وزه، کنش سیاسی به کسب و ا،ما  ریدر  سیاسیی   واهد شد.

 و ادااو ردر  سیاسی را درب  ،کاسانحصار، انر جملهازاز ردر  سیاسی،  های گوناگونی جنبه
و نهیادگ ایی،  ،سیاسیی ۀسیاسی، ردر  سیاسی، توسع میان ام  وجود رابطه بناب این، ؛گی د یم
تداوو زیسیت  ست وااز ت ادهای ف دی و جمعی  س شار ،زندگی اجتما،ی ست کها معنا ینا هب

ار  و ن   و امنیت را ب ر مستلزو وجود ارتدار ب ت  است که از ستیز و  شونت جلوگی ی ی،جمع
 میوازا  بیه .(2017، ١نیازمنید نهادمندسیازی ریدر  سیاسیی اسیت )پیاپیتز ،و ایین امی  کند

سیاسیی،  سیاسیی، همچیون ررابیت ۀتوسیع گونیاگونهای  لریهؤریدر  سیاسیی، م ینهادمند
ارتقیا نییز سیاسی، افزایش ظ فیت ن او سیاسیی، ثبیا  سیاسیی، و...  یمشارکت سیاسی، آزاد

در ادامیه وجیوه مختلیف نهادمنیدی ریدر  سیاسیی و  ،همیین مری وض پایۀد یافت. ب  واه
 .شده استپتی ی آن مع فی  سنجشهای  سازی و شا   چگونگی کمی

نهادینیه شیدن انحصیار ریدر  سیاسیی، نیازمنید تریوی   شدن انحصار قدرت سیاسیی: . نهادینه 1
بیان  جامعه بیه نهیاد دولیت اسیت؛ بیه ( از سوی ا، ای(3)حق ا،ما  زور )ردر  سیاسی« ا تیاری»

ای که از پتی ش اجتما،ی ب  وردار است؛ بناب این، نهادینه شیدن انحصیار  ت ، نهاد، یعنی را،ده روشن
 مااس  برا دلیل،  همین کارب د زور از سوی دولت، مستلزو پتی ش این حق از سوی جامعه اسیت. بیه

ه مؤلرۀ حقانیت )مش و،یت( در تع یف دولیت اشیاره من ور تمایزگتاری میان گ وه راهزن با دولت، ب به
در ییک سی زمین « مشی وع»مید،ی انحصیاری کیارب د زور »داننید کیه:  کند و دولت را نهادی می می

است؛ بناب این، اگ  در یک رلم و س زمینی، تنها یک واحید، مجیاز بیه ا،میا  زور مشی وع « مشخ 
هیای  ت، ولی چنانچه حیق ا،میا  زور مییان گ وهتوان گرت، انحصار زور، نهادمند شده اس باشد، می

هی  دلیلیی( مخیالف تریوی   ای از نی وهای اجتمیا،ی )بیه  مختلف، تکای  شده باشد یا بخش ،مده
تیوان گریت، ریدر   ا تیار کارب د زور به دولت باشند، یا در پیی ب انیدازی ن یاو سیاسیی باشیند، می

ادینیه شیدن انحصیار ریدر  نقیش دارنید، ولیی سیاسی، نهادینه نشده است. ،وامیل گونیاگونی در نه
من ور م اجعیۀ افی اد بیه ایین نهیاد بی ای  ،ادلنه بودن و دردست س بودن نهاد دولت بهت ین ،امل،  مه 

                                                             

1. Popitz 
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ها و یدور رأی است. دروارع، مش و،یت )،ملک د( دولیت، نسیبت مسیتقیمی بیا  فصل ا ت ل و حل
 سیینجش مرهیوو نهادمنییدی بی ای(. 139-150: 1395محمییدی،  موفقییت در انحصیار زور دارد )گل

مسییلح،  اپوزیسییون هییای گ وه تعیداد هایی همچیون از شییا   تیوان ریدر  سیاسییی، می انحصیار
(، ابعیاد مرهیوو 1ک د. در تصوی  شیماره ) استراده... ، و(4)دولت، کودتا با ها مسلحانۀ گ وه یها درگی ی

های یادشده، هی   . واعیت شا  نهادمندی انحصار ردر  سیاسی با رن  زرد مشخ  شده است
های  هیای مؤسسیه شیود؛ بنیاب این، از ح ییق داده های جهانی، ب رسی و منتش  می سا  توسط مؤسسه

توان میزان نهادمندی انحصار ردر  سیاسی در ای ان و کشورهای دیگ  دنییا را مشیاهده کی د  جهانی می
 (.1رن  در تصوی  شماره  های آبی ) انه

 نهادمندی انحصار قدرت سیاسی های سنجش شاخص .(1) هتصویر شمار 
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شیدن و معنای ای شخصیی  سیاسی، به نهادمند شدن کسب ردر  . نهادمندی کسب قدرت سیاسی:2
بیا  آنپیونید  یوردن سیبب  یکسب ریدر  سیاسی از یزدای شخصیت است. این ف ایند شدن رسمی

 شییکل بهینییه به یسییکسییب رییدر  سیا ، اگیی اسییاس ب این. شییود ی میف اشخصیی یهییا تیمورع
 یدرا تییار شیخ   اییتصادفی  ای گونه به روی هیچ به یسیاس ردر  ،شده باشد یزدای شخصیت

معنا کیه  این ؛ بیه(42: 2001، ١)پوگی گی د یافته باشد، ر ار نمی یای در زمان  ای که جایگاه ب جسته
شیده اسیت.  ع ییفش مشخ  و تیپیشاپ شانطیش ا گی د که میر ر ا اف ادیدرا تیار  سی  سیاررد
کسیب  ۀتوانند ردر  سیاسیی را کسیب کننید و هی  نحیو می اف ادی که یها دیگ ، ه  ویژگیبیان  به

  (رچنیین کنشیی )کسیب رید اینکه ی. دروارع، ب اشده است امکان تع یف آنان تاحد توسطردر  
 ه چیه شیود و یتع ییف م انجیاو آنب ای  یندازد، روا،دیمخاح ه ن را به یبقا و ارتقای زندگی اجتما،

بیه  اپایبنیدین د ویابی میی فزون ا،تبار آن ،کند  بیشت ی کسبمش و،یت  شده مقبولیت/ روا،د تع یف
 (.  91-110: 1395محمدی،  شود )گل آن روا،د دشوارت  می

« انتخابیا »تیوان از شیا    ب ای سنجش میزان نهادمندی کسب ریدر  سیاسیی، می
 یررابت سیاسی و مشارکت سیاسی یکلید ۀلرؤم دو ب  اینکه افزون ،زی ا، انتخابا  ؛استراده ک د

کارامیدی و  نیز (3)جدو  شماره ی رایج کسب ردر  سیاس یدر میان الگوها ،گی د یم را درب 
تنهیا . البتیه، ب  یوردار اسیتتبدیل شدن به نهیاد  رابلیتاز و  دارد یمقبولیت اجتما،ی بیشت 

بلکه کیریت انتخابا   ،کسب ردر  نیست یادمندنه یمعنا انتخابا  در یک کشور به یب گزار
 های نبیهریت انتخابا  اشیاره دارد و جیک به نیز رانهصو من ا  آزادبانتخا . مرهوونیز اهمیت دارد

 توسیط سیا  های آن(، ه  شا   انتخابا  )و زی مجمو،ه واعیتسنجد.  را می آن گوناگون
 های هسسییؤمهیای  داده ح ییق از ،بنیاب این ؛دشیو مییی منتشی  و جهیانی، ب رسیی های هسسیؤم

را  دنییادیگی   کشیورهای و ایی ان در سیاسیی ریدر  کسیب نهادمندی میزان توان می (5)جهانی
 .(2 شماره تصوی ) ک د مشاهده

 یالگوهای رایج کسب قدرت سیاس .(3جدول شماره )
 جدید قدیم شیوه کسب قدرت

 انتخابات وراثت، بیعت آمیز مسالمت
 کودتا، ترور، انقالب، شورش مسلحانه گ، ترورجن آمیز غیرمسالمت

 103-110: 1395، یمحمد لمنبع: گ

                                                             

1. Poggi 
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 کسب قدرت سیاسی یهای سنجش نهادمند شاخص .(2شماره ) تصویر

 
 ینهیاد ایی یسیازمان وجیه بیه ی،اسیسیی  ردر   شدن  نهینهاد :. نهادمندی اعمال قدرت سیاسی3

 ا،میا  ایی یاسییس ردر  که معناست نیا هب، دولت  بودن سازمان ای نهاد شود. می م بوط دولت
 از و شییود واگیتار بیا یت ت ازای  مجمو،یه  بیه  کیه شود تبدیل می دولت ۀمؤلر  به یهنگام زور
 از اسیتی بییت ک درواریع بیا یت ت مجمو،یه نییاشیود.  میی ا،میا  نیز مجمو،ه نیهم قیحی 
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 می تبط اهدال و قی، ای از  مجمو،ه با  هدفمند ای گونه به که منابع و ،ها روا،د، نقش مجمو،ه
 یراسیتا در و منیابع و ،ها نقش ،روا،د شبکه کی قیحی  از سیاسی، ردر  معنا که این به ؛است

 از یییزدا تیشخص. (54: 1395، یمحمد گلشود ) می ا،ما  مشخ  و شده فیتع  اهدال
 ،ریدر . تاسی نهیاد کیی توسط ردر  کسب ای ردر  شدن نهینهاد وجه نیت  یایل، ریدر 

 دارای نهیاد    کیی رالب درو  درت به نکهیا است، مگ  شدنی شخص میستعد ی،عیحیب یور  به
اییط ف از  بیهکیه  شود ییشناسا آن کارب د م ز و حد و فیتع  ،مشخ  و محک  چارچوب
 (.1394کز مالمی ی،  )م شود یاد می «حاکمیت رانون»،نوان  بااین پدیده 

 یابزارها ،آن مهار یبی اکه  اسیت شده سبب نهاد، وبچارچ از ردر  زیگ  از  ت س
،دو پایبندی ها، ترکیک روا است. ترکیک روا که از  آن  ازجملهکه   ددرن   گ فته شو  یگ ید

سازی شیوۀ ا،ما   من ور رسمی کند، در رالب سه روۀ مقننه )به اف اد به روا،د جلوگی ی می
،نوان مجی ی و اجی ای زور ب اسیاس ریوانین  گتاری(، روۀ مج یه )بیه زور در رالب رانون

من ور ن ار  ب  مج یان ردر  و مجیازا  متخلریان از روا،ید(  مدون( و روۀ ر ائیه )به
هیا در انجیاو  گانه نییز لزمیۀ موفقییت آن تعبیه شده است و انرکاس و استق   ریوای سیه

 مأموریتشان است.
 یهای تیوان از شیا   یاسیی میا،میا  ریدر  س یسنجش میزان نهادمند ب ای، بناب این

، شیا   یادشیدههای  شیا   بی  افیزونهمچون حاکمیت رانون و ترکیک روا استراده ک د. 
، زیی ا ؛جامعیه باشید ا،ما  ردر  در یک یمیزان نهادمند یگویا تواند نیز می (6)فساد سیاسی

 یکوسیمع ۀرابطی ،بین فسیاد و حاکمییت ریانون دهد که می نشان پ شماری یها پژوهش نتایج
به همان نسیبت، فسیاد،  ،که حاکمیت رانون اعیف است یجوامع در معنا که این به ؛وجود دارد

 یجعری  ؛1392، یمحمید گیل ؛1382نیا،   معصیومی و دادگی  ؛1397شت  اسیت )چلبیی، یب
 واعیت (.1381هیوود،  ؛1383ربیعی،  ؛1381همکاران،  و پور زا  ؛1382زار،ی،  و ندوشن

 های هسسیؤم توسیط سیا  (، هی 3 ۀدرن  در تصوی  شیماررهای ز انه)  یادشده یها شا  
 مییزان توان می جهانی های هسسؤمهای  داده ح یق از ،بناب این ؛دشو می منتش  و جهانی، ب رسی

 های ه انی) کی د را مشیاهده دنییادیگی   کشیورهای و ای ان در سیاسی ردر  ا،ما  ینهادمند
 (.3 شماره تصوی  در رن  آبی
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 های سنجش نهادمندی اعمال قدرت سیاسی شاخص .(3ماره )تصویر ش

 
پ دازان توسیعۀ  : بسییاری از ن  ییه. نهادینه شدن انفکاک قدرت سیاسی )از قدرت اقتصادی و قدرت فرهنگیی 4

زاده،  کننید )سییف ،نوان یکی از نشانگان مهی  توسیعۀ سیاسیی ییاد می سیاسی از انرکاس سا تاری به
هییای  ن او ن   آنیان، ن ییاو اجتمییا،ی، از   ده (. بییه1380نییدر و همکییاران، ؛ بای1384؛ بیدیع، 1392

ها، ،نای  بسییاری بیا کیارک د وییژۀ  سیاسی، ارتصادی، و ف هنگی تشکیل شده است و در ه یک از آن
رو اسیت. تریاو  مییان  سازی ن او با ش ایط متغی  پییش  ودش وجود دارد که در پی حرظ و هماهن 

هیا اسیت. ویژگیی  نیافته، در میزان تخصی  و تمیایز سیا تی آن یافته و توسعه عههای سیاسی توس ن او
گ ایی است و در بسیاری از مواریع،  جوامع سنتی، سا تارهای سیاسی گسیخته با کمت ین حد تخص 
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وسییلۀ ییک م جیع انجیاو  حا ، میتهبی و ارتصیادی به همان کارک دهای اج ایی، تقنینی، ر ایی، و در
جوامع متجدد به سا تارهای انحصاری سیاسی )روه مقننه، مج یه، ر ائیه، احزاب  شود. ب ،کس، می

 کییترک و افتهین توسعه  جوامع  در یکارک د تدا لسیاسی، و...( با تقسی  کار مشخ ، مجهز هستند؛ 
 مهی  ملزومیا  از یکیاسیت؛ بنیاب این، ی  جیوامعاین  یها یژگیواز  ،یافتهی  توسعه جوامع  در  یکارک د
 جیادیا و گ یکیدی از منریک و یتخصصی هیای نقیش و هیا ناسیازم روزافزون شیدای، پسیاسی ۀتوسع

 شید  واهنید یاسیس ن او توان شیافزا موجب یی،سا تارها نیچن ،موما  . است گ ا هدل سا تارهای
،نوان نهیادی کیه انحصیار ریدر   دریور  انرکاس ردر ، نهاد دولت، بیه(. 95: 1392زاده،  فیس)

هیای سیاسیی می تبط بیا کسیب و ا،میا  ریدر   درا تیار دارد، تنها متولی ساماندهی کنش سیاسی را
هیای ارتصیادی می تبط بیا تولیید و توزییع ریدر   سیاسی، نهادهای ارتصادی، متولی ساماندهی کنش

های ف هنگی م تبط با تولیید و توزییع ریدر   ارتصادی، و نهادهای ف هنگی نیز متولی ساماندهی کنش
 عنا و منزلت(  واهند بود.ف هنگی )م

)نهیاد دولیت( از ریدر  ارتصیادی )نهیاد بیازار(  یردر  سیاس ترکیک یمیزان نهادمند
 :(7)است سنجش سه شا   ایلی زی  رابل پایۀب 

 کارکنیان شامل حقیو  (:دا لی نا ال  تولید نسبت بودجۀ دولت به)دولت های  هزینه الف( میزان
هیایی کیه  کند؛ معمول  دولت میی ل  ای ،م انی و ،م انی شبخ در که دولت یهای هزینه و دولت

های بزرگی هستند؛ زی ا، ب ای ساماندهی امور ای سیاسیی  ها ترکیک نشده است، دولت ردر  در آن
های  دلیل، هزینیه همین ای نیاز دارند و به )ارتصادی و ف هنگی( به دستگاه بوروک اسی ، ی  و گست ده

ن   بسیاری از ارتصاددانان، اندازۀ دولت تأثی  مستقیمی ب  رشید ارتصیادی  دولت بسیار زیاد است. به
 منریی تأثی گتاری ایلی شوند. سه دلیل می  های بزرگ، دچار رشد ارتصادی منری دارد و بیشت  دولت

 :،بارتند از ارتصادی رشد ب  دولت اندازۀ از بیش شدن بزرگ
 تی ، بیزرگ دولیت یهیا نیهیهز نیمأتی یاب  دولت شت یب استق اض و ها ا یمال شیافزا .1
پیتی ش ، یگیتار هیسی ما یب ا ی صوی بخش ۀزیانگ کاهش زین و یمال منابع کاهش موجب

 شود؛ یم بالت  یور به ه با یها تیفعال و ،سکیر
 هیدررفت و نیهی بهیا  صییتخ موجیب ،تی  بزرگ دولت یها تیفعال ینزولی بازده. 2

 شود؛ یم ارتصاد در موجود منابع از یبخش
 با ، انطبا ها اشتباه جب ان یب ا ی صوی بخش به نسبت ی،موم بخش کندت  واکنش. 3

 رشید کیاهش زیین هیا ینیوآور از اسیتراده و ،دیجد اح ،ا  افتیدر ت،یفعال طیمح  ا ییتغ



 ژپوهشناهم علوم سیاسی                        

 
189 

 163-206، صص 66، پیاپی 2، شماره 1401 بهار

 ...سنجش توسعۀ رایب الگویی نوین سیاسی: ارائۀ قدرت و نهادمندی سیاسی توسعۀ محمدی و همکاران/ احمد گل

 

 (.1385، یچشم اکب  و یدارد )بازمحمد در پی را یارتصاد
هیای  بخیش در اسیت کیه امیوالی وتمیا گ ی دولیت(: درب دارنیدۀ دولتی )تصیدی ب( اموا 

است؛ ماننید مالکییت دولیت بی  معیادن،  دولت ، درا تیار(ف هنگی و سیاسی، ارتصادی،) گوناگون
 و واردا  )ماننیید ای ییینعتی، تجییاری و ییینعتی تولیییدی هییای زی زمینییی، فعالیت منییابع و زمییین

 ؛...(وای،  زنجی ه های ،مومی، اینت نت، ف وشگاه ونقل حمل )مانند یادرا (،  دما 
و مقی را   ریوانین رالیب در است که ارتصاد در دولت ۀمدا ل بیانگ : دولتی مق را  ج(

بازار کیار، واردا ، ییادرا ،  م بوط به دستوری، مق را  یگتار ریمت مانند)د شو می ا،ما 
 (.تولید و...

همیان مییزان  ای دولتیی بیودن ارتصیاد ییا زانییم تیوان می   یادشدهسه شا  سنجشبا 
سیه شیا    وایعیتکی د.  شخ از ردر  ارتصادی را م یانرکاس ردر  سیاس ینهادمند
 ح ییق از ،بنیاب این ؛دشیو میی منتشی  و جهیانی، ب رسیی های هسسؤم توسط سا  ، ه یادشده

از ریدر   سیاسیی ریدر  انرکیاس ینهادمنید مییزان تیوان می جهیانی های هسسیؤمهیای  داده
 (.4 شماره تصوی ) ک د را مشاهده ادنیدیگ   کشورهای و ای ان ارتصادی در

 یاقتصاد تر از قد قدرت سیاسی انفکاک ینهادمند های سنجش شاخص .(4) شماره ریوصت
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 از تییوان ف هنگییی، می رییدر  از سیاسییی رییدر  نهادمنییدی انرکییاس میییزان سیینجش و بیی ای
 :ک د استراده های زی  شا  
 کیار در د الیت یا ف هنگی امور دهی سامان متولیهای  سازمان سیسأت به دولت ارداو .1
شود کیه مالکییت  می گرتهسازمانی  ف هنگی دولتی، به سازمان :ای دولتی ف هنگیهای  سازمان

از اینکیه  و...( ییا ،هیای فوتبیا  ما، باشیگاهسییبه دولت است )مانند دانشگاه، یداو آن متعلق
 (؛اماو  مینی ره نش  آثار ۀسسؤکند )مانند م بودجه دریافت می ،دولت

ماننید تعییین  :ف هنگیی نهادهای کارگزاران  یای مستق یا مستقی  تعیین به دولت ارداو. 2
 امامان جمعه توسط دولت؛

 :سیاسیی امیور دهیی سیامان بی ای( مبانی دینی ویژه هب) یف هنگ روا،د به دولتل توس .3
 یاجتهیاد بی اییا  ،نامزد شدن در ریانون انتخابیا  ب ای نمسلمان و شیعه بود مانند تعیین ش ط

 ب  روه ر ائیه؛ ریاست
 رالیب در بیشیت   یود کیه یب ا ف هنگیی ها ویژهرکا تع یف و  شیپت به دولت ارداو. 4

 ،تبلیی  و تی ویج اسی و در مییان جامعیه مانند .است شده تص یحدیگ   روانین و یاساس رانون
 ؛یسردر متون د تبلی  دین اس و و متهب تشیعو  حجاب اس می، ت ویج

میورد )شیا    کجیز یی به جهانی، های هسسؤمشده توسط  ی انجاوها سیب ر به توجه با
مییزان  ۀدهنید نشان ی کهم تبط دۀب تلسمان(، دا ۀسسؤم در روانین ازی متهب ،قاید ،دو د الت

وجیود    ف هنگی در کشورهای مختلیف دنییا باشید،رردر  سیاسی از رد نهادمندی انرکاس
انرکیاس ریدر  سیاسیی از ریدر   یت نهادمنیدیواع و توییف نتعیی یب ا، بناب این ؛ندارد

را  با ردر  ف هنگیی   سیاسرنسبت ردلزو است که پژوهشگ ان،  ای، در ه  جامعهی ف هنگ
 .کنندو ب رسی  یساز ی، کمیادشده ۀلرؤچهار مپایۀ ب 

 ت فرهنگیر از قد سیاسی سنجش نهادمندی انفکاک قدرت یها شاخص. (5) شماره رتصوی
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یکپیارچگی،  معنای بیه ١سیاسیی : ادایاو. نهادینه شدن ادغیا  قیدرت سیاسیی )در قیدرت اعتمیاعی 5
، 2)هیو  اسیت مشخ  یک واحد در هماهنگی، همکاری، اتحاد، وحد ، سازماندهی، و تم کز

 نهادهای مشیت س روانین، ایجاد از چارچوب یکسانی ایجاد لحاظ سیاسی، با ادااو به (.109: 2007
 نکتیۀ شیود. میواحد  سیاسی جامعۀ یک ایجاد سبب یکپارچه، هویتی ارائۀ گی ی، و ی تصم ردر  با

 سیاسیی جامعیۀ  ی د بیه سیاسی واحدهای استق   واگتاری این فعالیت یکپارچه، ف ایند در ایلی
معنای واگیتاری  بیان سیاده، ادایاو سیاسیی بیه بیه. (12: 2015، ٣ایلیوسیکی) است گ فته شکل تازه

ادی ردر  سیاسی از سوی اف اد به یک سیازمان واحید سیاسیی )نهیاد دولیت( اسیت، ا تیاری و ار
تی  و  ت تیب، جامعیۀ سیاسیی بزرگ این ای که از این اریداو  یود راایی و  شینود باشیند و بیه  گونه به

ناو ملت( ایجاد شود که اف اد آن نسبت به یکدیگ  احساس تعلق )هوییت ملیی( داشیته  جدیدت ی )به
دیگی ،  بیان بیه ییا سیاسیی نهایی توسیعۀ تاریخی، م حلۀ لحاظ روند ردر  سیاسی، به ادااوباشند. 

الزاو و ا ور  ادااو، در مختصیا  دولیت میدرن و . است سیاسی ن   شدن معنای دموک اتیک به
 تقوییت اجتمیا،ی سیبب ریدر  در سیاسیی ریدر  رلم ومند بودن آن ریشه دارد. درواریع، ادایاو

  یود بیه را متعلیق دولیت یور ، ملت، نهاد دراین و شود می سیاسی یملی و یکپارچگ همبستگی
 ملت شکل  واهد گ فت. ی داند و پدیدۀ دولت می

ادااو ردر  سیاسی )دولت( در جامعه، مسیتلزو کسیب رایایت ا، یای جامعیه و کسیب 
رسمیت شنا تن ، یق گونیاگون ا، یای جامعیه و تیأمین و ت یمین آن اسیت.  راایت، نیازمند به

لحاظ سلبی و ایجابی در  دمت و پشتیبان جامعه باشید تیا  بایست به نهاد سیاسی دولت میارع، درو
رسیمیت شینا تن سیاکنان رلمی و  یود  ت ، ادااو ردر ، مسیتلزو به بیان روشن ادااو انجاو شود. به

 ،نوان شه وند )نه ر،یت( است؛ شه وندانی که دارای حقو  و تکالیری هستند و دولیت، ملیزو بیه به
ر،ایت و تأمین و ت مین حقو  شه وندان است. حقو  شیه وندی، ابعیاد گونیاگونی دارد )میدنی، 

(؛ بنیاب این، بی ای 1388؛ حباحبیایی، 1383سیاسی، ارتصادی، اجتمیا،ی، و ف هنگیی( )فیالکس، 
اسیتراده کی د. « حقیو  شیه وندی»تیوان از شیا    سنجش نهادمندی ادااو ردر  سیاسیی می

 از بنیاب این، شود؛ می منتش  و جهانی، ب رسی های مؤسسه توسط سا  ، ه واعیت شا   یادشده
 و ایی ان در سیاسیی ریدر  ادایاو مییزان نهادمنیدی تیوان می جهیانی های مؤسسیههیای  داده ح یق

                                                             

1. Political Integration 

2. Hoppe 

3. Ilievski 
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 (.10و  9، 8، 7، 6 شماره تصاوی ) ک د را مشاهده دیگ  دنیا کشورهای

 )بخش حقوق مدنی شهروندان( قدرت سیاسی سنجش نهادمندی ادغام یها شاخص .(6شماره ) تصویر
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 شهروندان( ی)بخش حقوق سیاس ادغام قدرت سیاسی یهای سنجش نهادمند شاخص .(7شماره ) تصویر
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 ی شهروندان(د)بخش حقوق اقتصا های سنجش نهادمندی ادغام قدرت سیاسی شاخص .(8شماره ) تصویر
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 شهروندان( ی)بخش حقوق اجتماع قدرت سیاسی ادغام یهای سنجش نهادمند شاخص. (9شماره ) تصویر
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 )بخش حقوق فرهنگی شهروندان(ی ادغام قدرت سیاس یهای سنجش نهادمند شاخص. (10ر شماره )یتصو
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 یسیاس ییافتگ وضعیت توسعه یبند رتبه. 4

کننید، نیو،ی  های جهیانی کیه وایعیت توسیعۀ کشیورها را ب رسیی می معمول  همیۀ مؤسسیه
بندی  انیۀ آزادی، ه ییک از  ،نوان ماا ، ب پایۀ رتبه بندی کشورها دارند؛ به تبهبندی ب ای ر دسته

کشورهای جهان با توجه به نم ۀ دریافتی، در یکی از سه دسیتۀ آزاد، نسیبتا  آزاد، و ایی آزاد ری ار 
 چهیار نیوع رژیی  از یکیی در را کشیور اکونومیسیت، هی  اح ،یا  واحد گی د؛ یا مؤسسۀ می

 ، و6 از بیالت  هیای نم ه)نیار   ، دموک اسیی(8 از بیشیت  های نم ه)کامل  سیاسی دموک اسی
 بیا ب ابی  ، و کمت  ییا4بالت  از  های نم ه)دموک اسی  های ت کیبی یا شبه ، ن او(8 با ب اب  یا کمت 

کنید؛ ییا مؤسسیۀ  می بنیدی حبقه (4 بیا ب ابی  ییا 4 از کمتی  های نم ه)ارتدارگ ا  های و ن او (6
معتید ،  تنیدرو،  ودکیامگی ای ارائیه داده اسیت:  ودکیامگی گانیه بندی پنج ن دسیتهب تسلما

شیده. تعییین و تع ییف  تحکی  معییوب، و دموک اسیی معییوب، دموک اسیی بسییار دموک اسیی
یافتگی کشیورها، امکیان  بندی کشیورها و مشیخ  کی دن سیطح توسیعه بندی، ب ای دسته رتبه

هیا بیا یکیدیگ   های زمانی و مقایسیۀ آن در حو  دوره یافتگی کشورها آگاهی از واعیت توسعه
های جهیانی، سیه سیطح  پی وی از مؤسسیه کند. در الگوی پیشنهادی پژوهش نیز، بیه ف اه  می
 بندی کشورها تعیین شده است: ب ای رتبه

یک  چیدر ه ی  سیاسررد ،حسط این در (:4تا  0 ۀنم  )از یکک اتوای دم افته/ین توسعه .1
سیاسیی  هیای درگی یشیاهد  اهیزور، گر انحصا بعد در است؛ نشده نهینهاد گانه، جاز ابعاد پن

بخشیی از نی وهیای سیاسیی  یارج از  ؛هستی  یکدیگ  بامسلح  سیونیهای اپوز دولت و گ وه
کسب و ا،میا   ۀحوز در؛ ب اندازی آن هستند در پیحاک  و  ردر ، مخالف ن   سیاسی ۀدای 

 پیا ریانون را زیی  یمختلری های شیکلبیه  کننید و نمی ریوانین ،میل پایۀب  ردر ، اف اد معمول  
،یدو اسیتق   دسیتگاه ر یا،  دلییل ر ار دارد؛ به یا گتارند؛ فساد سیاسی در سطح گست ده می

 به ریوانین بسییار پیایین اسیت؛ یبندی،دو پا ۀاز امانت اج ایی ب  وردار نیست و هزین روانین
 هسیتند؛ انتخابیا  رو به رو یف اوان یها تیانه با محدودآزادی رسانه وجود ندارد و ایحاب رس

های سیطح ییک دولتیی از ح ییق انتخابیا ،  با تقلب و  شونت هم اه است؛ منصب معمول  
 شیود؛ ن امییان در سیاسیت های مییانی حکیومتی می د و انتخابا  شامل ردهشو مشخ  نمی

 و ارتصیادی ریدر  زا یسیسیا انرکیاس، ریدر  لحاظ بیه دارنید؛ یا ت و نریوع گسیت دهلد ا
 ف هنگیی و ارتصیادی امور ساماندهی سیاسی، متولی ام  ب  افزوندولت،  و نشده جدا ف هنگی،

 و انحصیار نهیاد دولیت اسیت؛ منابع ردر  ارتصادی و ف هنگی درا تیار ۀاست و بخش ،مد
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اسیت دچیار زوا   لح یه ممکین یعنیی هی ؛ دارند واعیت هشدار ر ار ، دریهای چنین دولت
ف ومانیده،  یهیا ،نیوان دولت بیاتیوان  ها می گونه دولت این . ازشونداسی و ف وپاشی کامل سی

 .یاد ک دناکاو، و ناتوان، ورشکسته، اعیف، 
(: در این واعیت، انحصار زور تا 8تا  4دموک اتیک )از نم ۀ بالت  از  توسعه/ شبه . درحا 2

هیای مسیلح اپوزیسییون و  رفته اسیت؛ گ وهحدود زیادی نهادینه شده و نب دهای مسلحانه از بین 
ب انداز وجود ندارند؛ نحوۀ کسب و ا،ما  ردر  سیاسی، در رالب روانین تع یف شده است، ولی 

شیود؛ مقامیا  سیطح ییک حکومیت از ح ییق  ازآنجاکه نهادینه نشده است، گاهی ر،ایت نمی
هایی هم اه  ها و کاستی حدودیتشوند، ولی انتخابا ، کام   آزاد نیست و با م انتخابا  تعیین می

است؛ ترکیک روا ب ر ار است و روا تاحدودی از یکدیگ  اسیتق   کیارک دی و سیا تاری دارنید. 
لحاظ انرکاس، ردر  سیاسی از ردر  ارتصیادی و ف هنگیی، جیدا شیده اسیت، ولیی دولیت  به

رد؛ در بعید ادایاو، های گوناگونی در حوزۀ ارتصادی و ف هنگی نروع و مدا له دا همچنان به شیوه
ها موفق شده است ب  ی از حقو  شه وندان )مانند نیازهای اساسی، حقو   دولت در ب  ی حوزه

مالکیت، امنیت، آموزش، و...( را تأمین کند، ولی بخشیی از حقیو  شیه وندی )ماننید حقیو  
ین واعیت، سیاسی، ،دالت، ب اب ی اجتما،ی، و...( همچنان در واعیت نامناسبی ر ار دارد. در ا

ری ار دارد؛ یعنیی ممکین اسیت بیه وایعیت پیشیین  یود « ای آسیتانه»ن او سیاسی در شی ایط 
یافته(، گتر کند. ،وامل پ شماری در ایین گیتار نقیش دارنید  نیافته( یا م حلۀ بعد )توسعه )توسعه

 )مانند ،ملک د نخبگان ردر  )الیت سیاسی(، نخبگان فک ی، نی وهای اجتما،ی، ن او جهانی و
 های جهانی به کشور موردن  ، منبع درآمد دولت، و...(؛ رویک د ردر 

(: در این واعیت، ریدر  سیاسیی، 12تا  8بالت  از  ۀنم  ک اتیک )ازودم افته/ی عهوست .3
دلیل تابیت شدن روا،د ساماندهی ردر  سیاسی، امکان  گانه نهادینه شده و به ابعاد پنج همۀدر 

دولیت  بیهسیاسیی  تنهیا ریدر  ود ندارد. در بخیش انحصیار، نیهوج پیشین ۀبازگشت به م حل
دلیل راایت جامعه، نهادینه نیز شیده اسیت. در بخیش کسیب ریدر ،  شده، بلکه بهمنحص  

روسیت. در بخیش  وجود دارد و انتخابا  با کمت ین تخلرا  روبه یروا،د مدون شرال و دریق
 ۀبی  ریو افیزون است و کامل روا ب ر ارست و ترکیک ا ا،ما  ردر ، فساد، در حد بسیار پایینی

. در بعید ن یار  دارنیدمیدنی بی  ،ملکی د دولیت  ۀهای مستقل و آزاد و جامع ر ائیه، رسانه
 می ز ه ییک و ست و حیدجداو ف هنگی  یاز ردر  ارتصاد انرکاس نیز، ردر  سیاسی کام   

 ای گونیه عیاد بهاب همیۀندان در  وشیه حقیو  مشخ  و نهادینه شده است. در بعد ادااو نییز،
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 مین شده است.أمطلوب ت
های جهانی ب ای سینجش توسیعۀ سیاسیی  های مؤسسه چنانچه رصد داشته باشی  از داده

بنیدی  ها با رتبه های آن سازی داده ب پایۀ الگوی پیشنهادی پژوهش استراده کنی ، نیازمند یکسان
 از «و منصیرانه آزاد بیا انتخا» شیا   کامیل ماا ، نمی ۀ ،نوان الگوی پیشنهادی هستی ؛ به

پیژوهش  سیازی آن بیا الگیوی پیشینهادی یکسان نحیوۀ و اسیت امتییاز 10مؤسسۀ ب تلسمان، 
/ توسیعه درحا  .2؛ (33/3 تیا 0 نمی ه از) ای دموک اتییک/ نیافته توسیعه .1: گونه  واهد بود این
 ؛ در(10 تیا 67/6 هنم  از) دموک اتیک/ یافته توسعه .3؛ (66/6 تا 34/3 هنم  از) دموک اتیک شبه

 مؤسسییۀ شیده توسیط ارائه «منصیرانه و آزاد انتخابیا » شیا   در ایی ان ، نمی ۀ2006 سیا 
/ توسییعه رتبییۀ دوو )درحا  شییده، در سییازی انجاو یکسان ب اسییاس و بییوده 4ب تلسییمان، نمیی ۀ 

   گی د. اگ  بخواهی  نم ۀ میانگین )معد ( ای ان را در شیا   میوردن می ر ار دموک اتیک( شبه
،نوان  گی ی اسیتراده کنیی ؛ بیه بایسیت از روش معید  گی ی کنیی ، می در حو  چند سا  اندازه

ب تلسیمان، حیی  مؤسسیه از «منصیرانه و آزاد انتخابیا »ماا ، جمع نمی ۀ ایی ان در شیا   
 ، ،یدد16 آن بی  ،یدد نم ه است و بیا تقسیی  60سا (،  16) 2020 سا  تا 2005 های سا 
شییده، اییی ان در شییا    انجاو سییازی یکسان ب پایییۀ بنییاب این، سییت؛ا دسییت آمییده به 75/3

 /توسیییعه درحا ) دوو در دورۀ زمیییانی میییوردن  ، در رتبیییۀ «منصیییرانه و آزاد انتخابیییا »
اگ  بخواهی  نم ۀ ای ان را در شا   موردن   با شا   دیگ ی . گی د می ر ار( دموک اتیک شبه

دموک اسیی( جمیع ببنیدی ،  تنیوع المللیی نبی مؤسسیه از «شیرال انتخابیا » )ما   شیا  
 شود. 2بایست معد  ای ان در ه دو شا  ، محاسبه و تجمیع و سپس، تقسی  ب  ،دد  می

 یگیر جهینت

 بیود جدیدی الگوی ارائۀ و سیاسی توسعۀ مرهوو ارزیابی الگوهای سنجش مقالۀ حاا ، مسئلۀ
 ،(11 شیمارۀ تصوی ) پژوهش شنهادیپی الگوی البته. باشد پیشین الگوهای های کاستی فارد که

از  ت  کامیل و ت  درییق تاحیدودی، رسید میی ن   بلکیه بیه نیدارد، بودن نق  بی و جامع اد،ای
 ه چنید گیی د؛ دربی  می را سیاسیی توسعۀ مرهوو از بیشت ی یها حوزه و الگوهای پیشین است

توسیط  آینیده در اسیت امیید و مانیده مغریو  سیاسیی، توسیعۀ مرهیوو از یهای بخش همچنان
 توسیعه مرهیوو این ام ، کیری بیودن دلیل از یکی است، گرتنی. دیگ  تکمیل شود پژوهشگ ان

 و سیازی کمی ،(ارتصیادی توسیعۀ ماننید) ی دیگی اه حوزه سبب شده است، ب   ل که است
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تصیوی   توانید میی اینکیه بی  افزون پیشینهادی، الگوی .باشد ب انگیز آن دشوار و چالش سنجش
 یافتگی وایعیت توسیعه تبییین بی ای دهید، ارائه سیاسی واعیت توسعۀ از ت ی و دریقت   جامع

 ن ی ی چیارچوب بیه توجیه با دروارع،. است کارب د نیز رابل آن شناسی آسیب و جوامع سیاسی
 حیاک  نهادی ت تیبا  محصو  ای، جامعه ه  در سیاسی ردر  نهادمندی واعیت نهادگ ایی،

هیای  زمان در ردرتمنید سیاسیهای  ج یان توسط نیز حاک  نهادیت تیبا   و است کشور آن ب 
 ریانون مایا ، ،نوان بیه شیود؛ تابییت ریدر  ، یۀ درها  آن جایگاه تا است شده ایجاد گتشته
 نهادمندی ب  واعیت مؤث  نهادهای ت ین مه  از یکی ،نوان به ای ان، اس می جمهوری اساسی
 ج ییان ردرتمنیدت ین که فقاهتی، سیاسی ان اس وج ی توسط انق ب سیاسی، در اوایل ردر 

ماننید ج ییان لیبی ا  ) سیاسیی دیگی  یهیا شد؛ ه چنید ج یان ایجاد بود، زمانی مقطع آن در
 نهیاد،  لیق ایین در تاحیدودی( گ ای سکولر اس می، چپ اس می و چپ ای اس می، ملی

سی و سیاسیی فقیاهتی، ج ییان ا مسیتندا  موجیود، و شیواهد بیه توجه ولی با داشتند، نقش
بنیاب این، بیا اسیتراده از  آیید؛ شیمار می به اساسیی ریانون نهیاد  لق ف ایند در ج یان مؤث ت ین

ب  تویییف و ارائیۀ تصیوی ی از  چارچوب ن  ی نهادگ ایی و الگوی پیشنهادی پژوهش، افزون
 تیوان چگیونگی شناسیی سیاسیی نییز می جامعه در چیارچوبیافتگی سیاسی،  واعیت توسعه

ریدر   نهادمنیدی در وایعیت نهادهیا نقیش ف ایند نهادسازی، نی وهای سیاسی مؤث  بی  آن،
 های توسعۀ سیاسی را ب رسی ک د. سیاسی، و چالش
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 (یسیاسی )دموکراس ۀوضعیت توسع پژوهش برای سنجش پیشنهادی الگوی .(11شماره ) ریتصو
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 ها یادداشت
 دموک اسیی مرهیوو باتق یبا   سیاسی، ۀتوسع مرهوو ب ای شده مع فی های شا   و تعاریف که ازآنجا. 1

 چیلکیو ،) داننید می دموک اسیی معنای بیه را سیاسیی توسیعه پ دازان، ن  یه از یبسیار ،است یکسان
1396.) 

توانید  می نییز دولت دارد، وجود نهاد از که هایی  یفتع ب پایۀ زی ا ؛نامید نهاد یک توان می را دولت. 2
 و مصینوع اسیت، مرهیومی (entity) هسیتی ییک: دولیت نهیاد ،ت  روشن بیان به. ر آیدشما یک نهاد به

 وهیا  کنش بیه الگوبخشی ح یق از را اهدال این و است، اهدافی به معطول است، اجتما،ی ب سا ته
 (.64: 1394 محمدی، گل) کند می مینأت ها، اندرکنش

 دارای ،(پسیامدرن و ی،نوسیاز ک سییک،) فکی ی گونیاگونهای  پارادای  در سیاسی، ردر  مرهوو. 3
 گالب اییت، ریو  بیه و (1370و  1393 لیوکس، ؛1384 کلی ، ؛1396 هیندس،) ست متراوتی معانی

 مجهیول  حیتل که معلوما  بسط نه هدفش که است تتبع نو،ی ،ردر  ۀپیچید مواوع به پ دا تن
 ریدر  مرهیوو پ شیمار هیای یف تع مییان از مقالیه ایین در ،این. باوجود(9 :1381 ،گالب ایت) است

کمیی و  توانیایی ماابه ردر  را به ،مدتا   مدرن، که در پارادای  سیاسی ردر  رایج و ،او سیاسی، معنای
 .است موردن   داند، می محور حاکمیت/دولت

یافتیه، ن امییان )نی وهیای لشیگ ی( تیابع  توسیعه ۀ، در ییک جامعییپی دازان سیاسی بیاور ن  ییه به. 4
کشوری( هستند و ا،میا  ریدر ، کنتی   و مهیار شیده و تیابع روا،ید اسیت.  ی)نی وهان اسیاستمدار

ثباتی سیاسی نیز افیزایش  واهید یافیت  یدر سیاست، ب موازا  افزایش د الت ن امیان ، بهب این افزون
 (.1389)ازاندی، 

 هیانیج های هسسیؤمهیای  داده ۀهم از نیست نیازی انتخابا ، شا   واعیت سنجش یب ا البته. 5
 ک اسیی( کراییتوسسه تنوع دمؤشا   انتخابا  از م ،نوان ماا ، به) آن ۀنمون یک تنها و شود استراده

 .است شده مع فی جهانی های هسسؤمهای  داده همۀ ، وانندگان اح ع من ور به تنها اینجا در و کند می
انتخابیا  ییا  ۀحیوز هیا، میا    در ب  یی حیوزه جهیانی های هسسیؤمهای  داده متغی های است، گرتنی

 در آن مییانگین و اسیترادههیا  داده ۀهمی از اگی  و است متراو  و...، تاحدودی ،حاکمیت رانون، فساد
 د.اد ارائه سیاسی ردر  نهادمندی واعیت از ت ی دریق تصوی توان  می شود، لحاظ محاسبا 

 منرعیت راستای در دولتی نکارگزارا توسط روا،د، از تخطی ه گونه» یعنی سیاسی )یا دولتی(، فساد .6
، ا یت س، گی ی رشیوه ییا از: ک هب داری، ارتشا فساد دولتی انواع مختلری دارد که ،بارتند .شخصی

 محمیدی، گیل ؛1382 نیا،  معصومی و دادگ نک: )رانونی  ، تقلبیانتخابات ، تقلبیباز یا اعی، پارت
 (.1381 هیوود، ؛1383 ربیعی، ؛1381 همکاران، و پور زا  ؛1382 زار،ی، و ندوشن جعر ي ؛1392

بیا مییزان  ،دنرو می کار یافتگی ارتصادی به معیارهایی که ب ای سنجش واعیت توسعه ،است . گرتنی7
  آزاد بودن ارتصاد، متراو  است.
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اقتصااد گی دآوری و ت جمیه در:  ی.احمید و ،لیی نیکونسیبت نسیب، محمود مشهدی ییعسممصیطری 

 . امیاو یاد  ارا  دانیشگاهته ان: انتش .ناهاد : ژیشاگامان نهادگ ایی سه ع   اقتصاد را متحول س دند
 .محسین ث ثیی ت جمیه .یدگ گاون تخوشسد در جوامع یسامان سیاس .(1390) لساموئ ون،تنگتیهان

 ته ان: انتشارا  ،ل .
تهی ان: انتشیارا   .مصطری یونسیی ت جمه .گفتارها  قدر : از هارز تا فوسو(، 1396)باری هیندس، 

 پ دیس دانش.
تهی ان: انتشیارا   .هاشیمی و محمید حیاه ی ت جمیه راسی  بنیی .یفساد سیاسا .(1381هیوود، پل )
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 پژوهشی های هسسؤاینترنتی م نشانی
 سسه  انه آزادی:ؤمی 

https://www.freedomhouse.org 

 ک اسی و انتخابا :ومک به دمالمللی ک سسه بینؤم ی
https://www.idea.int 

 سسه واحد اح ،ا  اکونومیست:ؤم ی

https://www.eiu.com 
 مجمو،ه داده پولیتی: ی

http://www.systemicpeace.org/polityproject.html 
 دموک اسی:سسه تنوع ؤم ی

https://www.v-dem.Net 
 سسه بارومت  )فشارسنج دموک اسی(:ؤم ی

https://democracybarometer.org 
 سسه ب تلسمان:ؤشا   گتار سیاسی م ی

https://bti-project.org/en 
 شا   حکم انی  وب از بانک جهانی: ی

https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators 

 سسه ملی دموک اتیک:ؤم ی
https://www.ndi.org 
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