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Abstract 

Political competition is one of the important factors in the improving society economic 
performance; the growth of political competition increases the possibility of the presence 
of elites in the political system and by limiting political rents and dominating special 
groups over economic resources, forces politicians to adjust economic policies to 
increase citizen’s welfare. Accordingly, it is argued that increasing political competition 
improves economic efficiency. Such an approach has attracted government attention to 
the development of political competition. The purpose of this paper is to investigate the 
relative position of the country's provinces in terms of political competition indicator and 
also to examine its changes at the provincial level to evaluate the status of political 
competition indicator as an important component in the regional economy performance. 

The hypothesis of research is that, firstly, there is a considerable dispersion among 
different regions in terms of political competition, and secondly, the performance of this 
type of competition in the country has not been as expected. In this regard, first, based on 
different indicators of political competition, a comprehensive index of political 
competition based on the Root Mean Square method is introduced and measured. Then, 
the status of the political competition index in the provinces during the years 2000 to 
2019 will be evaluated. The estimation results show that firstly, there is a considerable 
dispersion among different regions in terms of political competition index so that the 
country provinces can be divided to three levels of political competition as low, medium 
and high. Secondly, the average trend of political competition index is generally 
declining in the provinces of the country in the 20-year period, whereby it is necessary to 
create the necessary policies for growth of political competition at the national and 
regional levels, given the role of political actors in regional performance. 
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 چكيده

سي امكان حضور  سيا ست؛ رشد رقابت  سي از عوامل مهم در بهبود عملكرد اقتصادي ا سيا رقابت 
هاي ســياســي و تســلط بر منابع محدود كردن رانتبا دهد و نخبگان در نظام ســياســي را افزايش مي

سط گروه صادي تو ستاقت سيا ستمداران را وادار به تنظيم هاي ويژه،  صادي در جهت سيا هاي اقت
ادي شود افزايش رقابت سياسي، كارايي اقتصبر اين اساس استدالل مي .كندافزايش رفاه شهروندان مي

سي را بهبود مي سيا شد. چنين رويكردي گسترش رقابت  د. دهميها قرار مورد توجه حكومترا بخ
ـتان سـياسـي و همچنين بررسـي هاي كشـور از حيث شـاخص رقابت اين مقاله، موقعيت نسـبي اس

ستان سطح ا سي ميها تغييرات آن در  سي، به كندرا برر سيا شاخص رقابت  ضعيت  عنوان يك تا و
اي فرضيه تحقيق اوالً پراكندگي قابل مالحظهدر  اي، ارزيابي شود.مؤلفه مهم در عملكرد اقتصاد منطقه

كرد اين نوع رقابت در كشـــور حيث رقابت ســـياســـي وجود دارد و ثانياً، عملبين نواحي مختلف از
هاي مختلف رقابت ســياســي يك تاكنون مطابق انتظار نبوده اســت. در اين راســتا، بر پايه شــاخص

ري و گيشاخص جامع رقابت سياسي بر پايه روش ريشه ميانگين مجموع مجذورات معرفي و اندازه
ستان سطح ا سي در  سيا شاخص رقابت  ضعيت  سالسپس و شور طي   ١٣٩٨تا  ١٣٧٩هاي هاي ك

اي بين دهند اوالً ازنظر شاخص رقابت سياسي پراكندگي قابل مالحظه. نتايج نشان ميشودميارزيابي 
هاي كشور را به سه سطح رقابت سياسي پايين، متوسط كه استانطورينواحي مختلف وجود دارد به

ــي طي دتوان طبقهو باال مي ـياس ـاخص رقابت سـ ــط شـ ــاله در  ٢٠وره بندي كرد. ثانياً روند متوس س
ستان سي در عملكرد منطقها سيا ست كه با توجه به نقش رقابت  شور عموماً نزولي ا  ايدباي هاي ك

 اي تدوين شود.هاي الزم براي رشد رقابت سياسي در سطح ملي و منطقهسياست
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 مقدمه. 1

توانرد   رقابت سیاسی فرایندی پیچیده در مرکا بحرث دموکراسری نماینرده اسرت و مری     

عنوان رقابت برای کسب قدرت سیاسی تعریرف شرود؛ ایرن قردرت عبرارت از حرق        به

اصرلی    هرای عمرومی اسرت. زمینره     گذاری دهی به محتوا و هدایت سیاست کنترل، شكل

هرای زنردگی میران افرراد و      نره گیری رقابت سیاسری، توزیرع نرابرابر منرافع و های     شكل

هرا ف رط بره     های ماتلف یك جامعه است. درواقع، تصمیمات و اقردامات دولرت   گروه

که اکثریت باقیمانده متحمرل قسرمت    شود درحالی منتفع شدن باشی از جامعه منجر می

ند. بنابراین، رقابت سیاسی ت رابلی پیرامرون آن اسرت     ای اقدامات مذکور عمده بار هاینه

گیرد که چگونره   طور رسمی تصمیم می کند به کسی دولت و مجلس را کنترل میکه چه 

 :Marciano and Battista Ramello, 2016)از قردرت رسرمی ر قرانونی آن اسرتفاده کنرد       

بر اصول خاصی بوده و توسط نهادهای معینی به جریران   . این نوع از رقابت مبتنی(1587

مداران از یكدیگر است که برا   بت عملی سیاستافتد. درح ی ت نوعی نگهبانی و مراق می

امید دستیابی به قدرت سیاسی و حفظ آن، به شكل یك برازی برا حاصرل جمرع مثبرت      

 (.108: 1382گیرد )خواجه سروری،  انجام می

اند،  دهنده ساختار نظام سیاسی رقابت میان بازیگران عرصه سیاست که شكل 

های  دهند و این امر ناشی از ویژگی میواعیت اقتصادی جامعه را تحت تأثیر قرار 

ها و تفكرات موجود در ساختار  ذاتی رقابت است. رقابت سیاسی با ایجاد تنوع در گروه

کننده منافع اقتصادی است را کاهش  های سیاسی که تأمین قدرت سیاسی کشور، رانت

 دهد، امكان تسلط بر منابع اقتصادی و تحصیل درآمدهای انحصاری را محدود می

مداران را به تنظیم  دهد و سیاست کند، امكان آشكارسازی اطالعات را افاایش می می

کند؛ از این جهت استد،ل  های اقتصادی در جهت منافع شهروندان وادار می سیاست

 Padovano)انجامد  شود افاایش رقابت سیاسی به بهبود شرایط کارایی اقتصادی می می

and Ricciuti, 2009: 265)های اقتصاد کالن سیاسی نشان  ین ارتباط نتایج مدل. در ا

دلیل استاراج بیش از حد  دهد انحصار در قدرت سیاسی و کاهش رقابت سیاسی به می
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های سیاسی و اقتصادی توسط حاب حاکم موجب ناکارامدی در ارا ه خدمات  رانت

 ,Svensson, 1998; Abou Chadi and Immergut)شود  دولتی و کاهش رفاه شهروندان می

2019: 714). 

اهمیت رقابت سیاسی بر عملكرد اقتصادی، لاوم توجه به مسئله رقابرت سیاسری    

اسراس   سازد. در جمهوری اسالمی ایرران، اگرچره برر    های دیگر مطرح می را در نمونه

ها بره شررط رعایرت اصرول اسرت الل، آزادی،       قانون اساسی فعالیت احااب و انجمن

اسالمی، آزاد اعالم شده است، اما بررسی واعیت احرااب در  وحدت ملی و موازین 

هرا،   هرای سیاسری در ایرن سرال     دهد رقابت های پس از پیروزی ان الب نشان می سال

های سیاسی و سپس احااب سیاسی بوده اسرت؛ البتره در    بندی  صورت جناح عمدتاً به

عتبرر نبروده اسرت    پایگی چنردان م  پایگی وجود داشته و حاب این ساختار والباً جناح

های سیاسی با عهده  ها و گروه (. در این شرایط، عمدتاً جناح72-76: 1398)آقاجانی، 

گرفتن ن ش احااب زمان انتاابات ریاست جمهوری و مجلرس شرورای اسرالمی، در    

های مجلس یا ریاسرت جمهروری بره     هم قرار گرفته و برای تصاحب کرسی رقابت با

 اند. دنبال جذب آرای مردم

ا توجه به اهمیت رشد رقابت سیاسری و جایگراه مهرم آن در عملكررد اقتصرادی      ب 

کشور، این م اله تالل دارد با هدم پوشش کمبودهای تجربی در این حوزه، وارعیت  

های کشرور بررسری کنرد.     را در سط  استان 1398تا  1379های  رقابت سیاسی طی سال

هرای سیاسری نماینردگان مجلرس      احبه این منظور با استفاده از اطالعات مربوط بره جنر  

های ماتلف رقابت  شورای اسالمی و ریاست جمهوری، به محاسبه و استاراج شاخص

تروان   هرای ماتلرف مری    سیاسی طی دوره مذکور پرداخته است. با اسرتفاده از شراخص  

اسراس آن، او،ً موقعیرت نسربی     شاخص جامعی از رقابت سیاسی را طراحی کرد ترا برر  

هرای آن   گذاری از یافتره  این شاخص ارزیابی شود و ثانیاً نظام سیاست ها به لحاظ استان

ای و ارت را وارع موجرود     هرای منط ره   ریای تدابیر ،زم برای حذم شركام  برای طرح

 استفاده کند.
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در ادامه م اله پس از مروری خالصه بر ادبیات تح یق، ساختار تح یق تبیین  

های کمّی ترکیب متغیرها  تح یق و نیا رول ها و متغیرهای شود. در باش سوم، داده می

نهایت  یابد. در های کمّی اختصاص می ارا ه خواهد شد. باش چهارم به انجام تحلیل

 شوند. گیری و پیشنهادها در باش پنجم، ارا ه می نتیجه

 

 . پيشينه تحقيق2

پیشینهنظری.2-1

داند که زمینره ،زم را بررای    ( توسعه سیاسی را فرایندی میLevine, 1981اندرو لوین )

(. 24: 1397زاده،  کند )زارعی و حسن نهادینه کردن مشارکت سیاسی جامعه فراهم می

درنتیجه توسعه سیاسی، نهادهای ویردولتی در نظام اجتماعی ن ش مؤثر و فعالی پیردا  

ب آنران در یرك فضرای رقرابتی     های افراد، معیار انتارا  کنند و توانایی و شایستگی می

رود نظارت عمومی بر  ( که در پی آن انتظار می111-113: 1381ال لم،  شود )سریع می

های عمومی جامعه در راسرتای ترأمین منرافع     عملكرد مسئو،ن افاایش یابد و سیاست

هرا در نظرام سیاسری     عموم مردم تنظیم شود. همچنین افاایش مشارکت مردم و گرروه 

فاایش کارایی آن نظام از طریق تصمیمات ع الیی برای مسا ل اساسی کشور موجب ا

شود. از عواملی که زمینه مشارکت افرراد   گذاری می های سیاست کشور و کاهش هاینه

صرورت   کند، وجود رقابت سیاسری اسرت کره بره     در نظام سیاسی کشور را فراهم می

از قردرت سیاسری تعریرف    ها برای دستیابی به سهم بیشرتری   رقابت بین افراد و گروه

(. در جامعه دارای رقابت سیاسی، مردم ن ش مهمری در  188: 1395شود )حسینی،  می

توان افاایش  ( که از این نظر می66: 1394اصالح و تصمیمات حكومتی دارند )کیانی، 

دهنده رشد اقتصادی و جلوگیری یا  های ارت ا کارگیری سیاست رقابت سیاسی را در به

های مغایر با منافع اجتماعی مؤثر دانست. در ایرن چرارچوب جوامرع     اصالح سیاست

یافته با تأکید بر وجود رقابت بین احرااب سیاسری بررای مشرارکت در قردرت       توسعه

سیاسی کشور، افاایش مشارکت مردم در فراینرد انتاراب نابگران و برازیگران نظرام      
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نهادهرای مردنی،   های سیاسی مثرل آزادی بیران، مطبوعرات و     سیاسی، گسترل آزادی

کننرد   عنوان یكی از الاامات رشد و توسرعه اقتصرادی معرفری مری     توسعه سیاسی را به

های گذشته، جهان در حال توسعه برا تحرو،ت    (. در دهه157-160: 1380)افتااری، 

رو  های سیاسی و سط  رقابت سیاسی روبه سیاسی مثل گسترل حق رأی، تغییر رژیم

 ,Yogo and Ngo Njib)ا را تحت ترأثیر قررار داده اسرت    بوده که عملكرد اقتصادی آنه

یكری از   (Acemoglu and Robinson) باره، آسم اوقلرو و رابینسرون   این . در(303 :2018

کنند  دانند و اشاره می ماندگی اقتصادی کشورها را اعف کیفیت نهادها می د،یل ع ب

هرای   هنوز هم از سیاسرت  ها با ایجاد موانع برای رشد رقابت سیاسی بسیاری از دولت

هرای نوآورانره،    وری، انگیراه و فعالیرت   کننده رشد بهرره  آمیا و نهادهای متوقف فاجعه

کنند که هدم اصلی آنها تداوم قدرت سیاسی و درنتیجه امكان اسرتفاده از   حمایت می

در  (Lipset) . همچنرین لیپسرت  (Snowdon and Vane, 2005: 563)رانت منرابع اسرت   

کنرد توسرعه    درخصوص ملاومرات اجتمراعی دموکراسری، اسرتد،ل مری     مطالعه خود 

اند که رقابت سیاسی یكری   اقتصادی و اجتماعی، دو پیش شرط اصلی برای دموکراسی

کننده آن است. این رابطه نه تنها به صرورت نظرری تواری  داده     های تعیین از ویژگی

حمایت قررار گرفتره    صورت تجربی مورد ، بلكه در سایر ن اط جهان نیا به شده است

است. بنابراین مناط ی که سطوح با،تری از توسرعه اقتصرادی و اجتمراعی را دارنرد،     

به لحاظ  1. شكل (Sharafutdinova, 2006: 277)رقابت سیاسی بیشتری خواهند داشت 

شررط   عنوان اولین پریش  نموداری ن ش و کارکرد رقابت سیاسی در رشد اقتصادی )به

شود، رابطره برین توسرعه     طور که مالحظه می دهد. همان نشان میتوسعه اقتصادی( را 

کره توسرعه اقتصرادی از     نحوی ای است به صورت چرخه اقتصادی و توسعه سیاسی به

های ماتلف منجرر شرده و    طریق بهبود فناوری به افاایش رقابت و شفافیت در زمینه

.(Thies and Sobek, 2010: 273-275)انجامد  نهایت به ت ویت توسعه سیاسی می در

کننده رقابت سیاسری   های تعیین ترین مؤلفه در کنار توسعه اقتصادی که یكی از مهم 

هرای قرومی، محررك قروی در رفتارهرای       معرفی شد، اعت اد بر ایرن اسرت کره هویرت    
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 توسعهسیاسي

 رقابتسیاسي•
 بهبودمشارکتسیاسي

افزایشنظارتبر
 مسئوالن

بهبودکارایيدر
 تصمیماتاقتصادی

 توسعهاقتصادی رشداقتصادی

عنروان ابرااری مفیرد بررای بسریج مرردم، کنتررل مرزهرا و ایجراد           اند. قومیت به سیاسی

توانند در مبارزه برای قدرت )رقابرت سیاسری( و دسرتیابی بره      هایی است که می ا تالم

هرای قرومی در اذهران مرردم زمران برگرااری        کار گرفته شروند. هویرت   منابع کمیاب به

دهد قومیرت در مبرارزه    کند و نشان می مند اهمیت بیشتری پیدا می طور نظام انتاابات، به

 .(Eifert, Miguel and Posner, 2010: 494-496)برای قدرت سیاسی ن ش دارد 

 

 

 










.گردآوری پژوهشگرانمأخذ:

.نقشرقابتسیاسيدرتوسعهاقتصادی1شکل



تر برای تجمیع  کننده رقابت سیاسی، جمعیت است. جمعیت کم  دیگر مؤلفه تعیین 

شدن تمایل بیشتری دارند که این امر باعث افاایش مشارکت مدنی و کاهش هاینه 

بر این، در جوامع کوچك، افراد ممكن است رأی  شود. عالوه های سیاسی آنها می فعالیت

عنوان مشوق دیگری برای  تواند به این امر می خود را مؤثرتر و قدرتمندتر تل ی کنند؛

. همچنین تعداد (Remmer, 2010: 279)کند  مشارکت آنها در فرایندهای انتااباتی عمل 

های سیاسی که میاان نمایندگی در آنها  نمایندگان مسئله بسیار مهمی است؛ در رژیم

-Auriol and Gary)ت طور نسبی با، اس پایین است، میاان نفوذ و ارزل هر نماینده به

Bobo, 2012: 441)یابد، در نگاه اول خرید یا اخذ  . وقتی تعداد نمایندگان افاایش می
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 ;Groseclose and Snyder, 1996: 311-312)رسد  نظر می تر به رأی برای هر نماینده گران

, 2011: 260)VárdyMorgan and در ها(  گیری ا تالم ، اما همكاری میان آنها )نظیر شكل

 .(Becker, 1983: 388)تواند مؤثر واقع شود  های مذکور می راستای کاهش هاینه

حال با توجه به ماهیرت و ن رش رقابرت سیاسری در اقتصراد کرالن، ،زم اسرت         

کننده آن در ایران که بر پایه ادبیرات نظرری تشرری      ترین عوامل تعیین واعیت و مهم

 شده شناسایی شوند.

 

پیشینهتجربي.2-2

اهمیت و ن ش رقابت سیاسی در توسعه کشورها، نظر مح  ان را برای انجام مطالعات 

گیری رقابت سیاسی و ارتباطات  تجربی جلب کرده که در این حوزه عمدتاً نحوه اندازه

های پرکاربرد در این زمینه، معیار  آن مورد توجه قرار گرفته است. از جمله شاخص

است که در آن با ارزیابی و برآورد دو شاخص  (Vanhanen, 2000)معرفی شده وانهانن 

تر در انتاابات پارلمانی  رقابت سیاسی و مشارکت سیاسی، اندازه آرای احااب کوچك

تر در  ها و احااب کوچك شود؛ افاایش سهم جناح یا ریاست جمهوری محاسبه می

تر است. جاء دوم معیار رقابت سیاسی  دهنده رقابت سیاسی بیش انتاابات نشان

حسب میاان مشارکت جمعیت واجد شرایط در انتاابات پارلمانی یا ریاست  وانهانن، بر

 ر با،تر بودن مشارکت سیاسی است.گ آید که م دار بیشتر آن بیان دست می جمهوری به

تغییرات شاخص وانهانن را در  (Aidt and Eterovicy, 2011)آیدت و ایترویچی  

اند و با طرح فرایه رابطه  بیستم بررسی کرده کشورهای آمریكای ،تین در طول قرن

دهند گسترل رقابت سیاسی  معكوس بین رقابت سیاسی و اندازه دولت، نشان می

همراه محدود کردن اندازه دولت در این کشورهاست. بورواتن، فرزانگان و اشنایدر 

(Bjorvatn, Farzanegan and Schneider, 2013) و  های رقابت با استفاده از شاخص

اساس  مشارکت سیاسی وانهانن، دو معیار برای رقابت سیاسی تعریف کردند، اولی بر

ارب  صورت حاصل سهم حاب ویرحاکم در مجلس )معیار توزان قدرت( و دومی به
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دهندگان )معیار توزیع قدرت( محاسبه  سهم حاب ویرحاکم در میاان مشارکت رأی

سی را در کنار مسئله نفرین منابع طبیعی شده است. آنها تأثیر این معیارهای رقابت سیا

بر رشد اقتصادی ایران بررسی کردند. نتایج مطالعه نشان داد با پایین بودن سط  رقابت 

که فراوانی منابع اثر منفی  نحوی تر است، به سیاسی در ایران، کارکرد نفرین منابع قوی

له دیاجی، شدیدتری بر رشد اقتصادی خواهد داشت. در مطالعات دیگری از جم

و نومور و متسوانم امسو نم  (Dizaji, Farzanegan and Naghavi, 2016)فرزانگان و ن وی 

(Nomor and Mtswenem, 2018) مح  ان با تحلیل ساختار نظام سیاسی با استفاده از ،

در کشورهای نمونه، اثر تغییرات آن بر   های رقابت و مشارکت سیاسی وانهانن شاخص

م دار  (Elbahnasawy, 2020)کنند. البهناساوی  دی را تحلیل میهای اقتصا شاخص

 Hydrocarbon-dependent) شاخص وانهانن در کشورهای وابسته به هیدروکربن

Countries)  را متفاوت ارزیابی کرد، همچنین در تحلیل رابطه بین این شاخص و تالل

ی مالیاتی ،زم است با گیرد برای افاایش درآمدها مالیاتی در این کشورها نتیجه می

توان نتیجه گرفت فضای  اصالحات سیاسی، کیفیت نهادهای سیاسی ارت ا یابد که می

 سیاسی بر عملكرد دولت اثرگذار است.

های رقابت  در برخی از مطالعات تجربی حوزه رقابت سیاسی، از دیگر شاخص 

عنوان نمونه، بادینگر و روتر  جای معیار وانهانن استفاده شده است. به سیاسی به

(Badinger and Reuter, 2017) صورت یك منهای  با تعریف پراکندگی پارلمانی به

 ,Yogo and Ngo Njib)نجیب   وهای احااب و یوگو و نگ مجموع مربع تعداد کرسی

حاکم در مجلس معیارهایی برای  های حاب ویر با در نظر گرفتن سهم کرسی (2018

 اند. گیری رقابت سیاسی معرفی و آثار اقتصادی آن را تحلیل کرده اندازه

الملل  درزمینه تأثیر اقتصادی رقابت سیاسی مطالعات تجربی متعددی در سط  بین 

توان به مطالعه کِسِك و همكاران  های اخیر می در سال  انجام شده است و از جمله آن

(Kosec and et. al., 2018) های اقتصادی را  اشاره کرد که رقابت سیاسی بر شاخص

صورت شاخص  سازی رقابت سیاسی به فاده از شاخصدانند. این مح  ان با است مؤثر می
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  های سرانه گیرند روستاهای با رقابت سیاسی بیشتر، هاینه پراکندگی پارلمانی نتیجه می

ترتیب  این تر است؛ به های اقتصادی فراهم با،تری دارند و امكان دسترسی به زیرساخت

د، زیرا رقابت سیاسی ده رقابت سیاسی واعیت معیشتی مردم را تحت تأثیر قرار می

گویی در قبال شهروندان و تشویق به  بیشتر، نابگان در مسند قدرت را وادار به پاسخ

کند.  دهنده رشد اقتصادی و بهبود واعیت رفاهی می های افاایش اتااذ سیاست

در بررسی ارتباط میان  (Chaudhry and Mazhar, 2018)همچنین چادری و مظهر 

های متنوعی برای رقابت سیاسی استفاده  اقتصادی، از شاخصرقابت سیاسی و عملكرد 

صورت یك  جا محاسبه شاخص پراکندگی پارلمانی، از شاخص دیگری به کردند. آنها به

ارب سهم کرسی احااب در سهم آرای احااب نیا با عنوان  منهای مجموع حاصل

 (Multiparty Index of Political Competition) «شاخص چندحابی رقابت سیاسی»

استفاده کردند و متوجه شدند رقابت سیاسی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. کیلارد، 

از شاخص  (Kjelsrud, Moene and Vandewalle, 2020)مو ن و وندیوال 

موجود در  (Competitiveness of Participation Index) پذیری در مشارکت رقابت

های  برای تحلیل اثر رقابت سیاسی در ایالت 1(Polity IV) 4های پُلیتی  مجموعه داده

کنند که این شاخص در شرایط رقابتی عدد یك و ویر آن م دار صفر را  استفاده می

تر و نابرابری  هایی که رقابت سیاسی کم گیرند در ایالت کند. آنها نتیجه می احراز می

 تری دارد. های بهداشتی سط  پایین تر است، مراقبت بیش

سازی رقابت سیاسی  وزه مطالعات داخلی نیا مواردی وجود دارند که به کمّیدر ح 

سویی جناح سیاسی ریاست جمهوری  ( درجه هم1394اند. طاهرپور و رجبی ) پرداخته

را با نمایندگان مجلس، شاخصی از رقابت سیاسی تعریف و آن را بر رشد اقتصادی، 

کارگیری  اسی با،تر احتمال بهمثبت ارزیابی کردند. آنها مدعی شدند رقابت سی

های اقتصادی کارشناسی شده توسط دولت تحت نظارت مجلس را افاایش  سیاست

های  ای به رول پیمایشی، به شناسایی شاخص ( در مطالعه1395دهد. حسینی ) می

                                                           
1. www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm 
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های متعدد، وجود  گیرد در میان شاخص پردازد و نتیجه می رقابت سیاسی مطلوب می

های  سا،ری و آزادی مؤلفه تكثر سیاسی، مشارکت سیاسی و مردمنظام حابی رقابتی، 

دهند م دار این  شوند که شواهد نشان می رقابت سیاسی در ایران محسوب می

ها  تر است؛ ولی در رابطه با دیگر مؤلفه ها در واع موجود از ن طه متوسط کم شاخص

ت موجود بسیار مداری، واعی مداری، وحدت و دین مداری، اخالق از قبیل قانون

 ,Strengths, Weaknesses) ( با رول سوات1397زاده ) پذیر است. زارعی و حسن آسیب

Opportunities, and Threats: SWOT) ، قوت، اعف، فرصت و تهدید( ن ش(

کنند و نتیجه  های توسعه سیاسی بر پیروزی ان الب اسالمی را ارزیابی می شاخص

های توسعه مثل مشارکت و رقابت سیاسی، فعالیت احااب و  گیرند ارت ا شاخص می

های  های مهم پیروزی ان الب اسالمی و امنیت ملی در سال گسترل مطبوعات از مؤلفه

های توسعه سیاسی استفاده شده  آیند. ،زم به ذکر است شاخص شمار می ب بهبعد ان ال

سا،ری در  های مردم ( در سنجش شاخص1398اند. شهریاری ) در این مطالعه کیفی

سا،ری پس از ان الب اسالمی را با تكیه بر  جمهوری اسالمی ایران، روند تاریای مردم

ارت سیاسی ارزیابی کرده است و سه شاخص مشارکت سیاسی، رقابت سیاسی و نظ

بیشترین م دار بوده و در  1360تا  1357های  سا،ری طی سال گیرد میاان مردم نتیجه می

حرکت سینوسی رو به با، داشته است؛ براساس این،  1392ها تا سال  دیگر دوره

اساس  سا،ری طی زمان در حال بهبود و پیشرفت است. او رقابت سیاسی را بر مردم

سازی کرده است. در یكی  کننده در هر انتاابات مجلس شاخص اد نامادهای شرکتتعد

گیری از سه شاخص توسعه اقتصادی،  با میانگین (Saei, 2021)از مطالعات اخیر، ساعی 

توسعه آموزشی و نرخ شهرنشینی، شاخص توسعه اقتصادی ر اجتماعی در اقتصاد ایران 

سیاسی، مشارکت انتااباتی و دموکراسی را های رقابت  را ساخت و اثر آن بر شاخص

مثبت ارزیابی کرد. مبنای هر سه شاخص رقابت سیاسی، مشارکت انتااباتی و 

 دموکراسی مطالعه وانهانن است.

منظور شناخت  سازی برای رقابت سیاسی به در تمامی مطالعات مذکور، از شاخص 
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تصادی و سیاسی استفاده شده های توسعه اق ارتباط )اثرگذار یا اثرپذیر( آن با مؤلفه

کارگرفته شده در این  های ماتلف به  رو، با استفاده از شاخص است. در مطالعه پیش

های ماتلف رقابت سیاسی  کننده مطالعات و اطالعات در دسترس، سعی شده با تعیین

های مشترك همگی آنهاست، یك شاخص ترکیبی جامع ارا ه  که دربرگیرنده ویژگی

های کشور ساخته شد که به بهبود  ص جامع، اولین بار در سط  استانشود؛ این شاخ

 کند. ای کمك می های منط ه ریای برنامه

 

 شناسي پژوهش . روش3

های استاندارد رقابت  در راستای تأمین اهدام تح یق، در مرحله اول ،زم است شاخص

ند. در این سیاسی در چارچوب مطالعات این حوزه و ادبیات تجربی مرتبط معرفی شو

های معرم رقابت  گیری شاخص راستا با توجه به متفاوت بودن ماهیت و نحوه اندازه

هایی را در مرحله تحلیل تجربی ایجاد خواهد کرد، با استناد به  سیاسی که پیچیدگی

به  (Biresselioglu and et. al., 2019)شناسی بیریسلگلو بایرسلیگلو و همكاران  رول

های متداول  شود که دربرگیرنده خصوصیات تمامی شاخص میساخت شاخصی اقدام 

های سازنده  در مباحث رقابت سیاسی است و نتایج تحلیلی قابل تعمیمی به شاخص

های کشور، نمونه آماری  دارد. در گام بعدی بر پایه اطالعات قابل دسترس از استان

اخص رقابت سیاسی اساس آنها ش آوری شد تا بر های ،زم جمع تح یق انتااب و داده

ها محاسبه شود. طبق نتایج این باش، در مرحله نهایی پژوهش با  در هریك از استان

کارگیری اباارهای تكمیلی مثل نمودارها، واعیت  استفاده از رول تح یق توصیفی و به

ای از مراحل  خالصه 2های کشور ارزیابی و تحلیل شد. شكل  رقابت سیاسی در استان

 کند. ش ارا ه میشناسی پژوه رول
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شناسایيشاخصهای
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 ساختشاخصترکیبي

 ساختشاخصترکیبي جمعآورینمونه انتخابنمونه

تحلیلشاخصساخته
 شده

 

 












(.2019بایرسلیگلو و همكاران )مأخذ:

 چارچوب تح یق.2شکل



 ها . متغيرها و داده4

هایرقابتسیاسيشاخص.4-1

شاخص تعریف شده در مطالعات  9های رقابت سیاسی از  سازی شاخص به منظور کمّی

های نظام سیاسی ایران که در پیشینه تح یق به آن اشاره  تجربی با در نظر گرفتن ویژگی

صورت  شود. ،زم به ذکر است ساختار حابی در نظام سیاسی ایران به شد، استفاده می

داول است، وجود نداشته و والباً نحوه تشكیل احااب در کشورهای دموکراتیك مت  آنچه

های انتااباتی ادواری ریاست جمهوری یا  است؛ بنابراین در جریان پایین به با، نبوده 

رقابت سیاسی مرسوم بین احااب صورت نگرفته است )زیباکالم و مجلس در ایران، 

سازی رقابت  شاخصو امكان استفاده از سهم احااب برای ( 17-18: 1393م تدایی، 

بندی کلی نمایندگان پارلمان کشور به سه  سیاسی وجود ندارد. بنابراین با تكیه بر ت سیم

گرا و مست ل، تعدادی از  طلب، اصول جناح فعال در فضای سیاسی ایران یعنی اصالح

های کشور محاسبه  در سط  استان 1های رقابت سیاسی طبق ادبیات جدول  شاخص
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های سیاسی نمایندگان،  جا گرایش (، به1395طبق مطالعه حسینی )شوند. همچنین  می

مداری در ساخت شاخص رقابت  های دیگری نظیر آزادی، مشارکت سیاسی، قانون مؤلفه

اند.  درنظر گرفته شده 1های جدول  سیاسی سهیم خواهند بود که در میان شاخص

ت رقابت سیاسی در توان تصویری از واعی می 1های مندرج در جدول  اساس شاخص بر

 ای استاراج کرد. سط  منط ه

 

 های رقابت سیاسی شاخص.1جدول

منبعتعریفشاخصنماد

PC1
سویی مجلس  عدم هم

 و ریاست جمهوری

با،تر بودن سهم نماینردگان مارالف   

جمهررور در مجلررس   تفكررر ر رریس 

دهنرده رقابررت سیاسری بیشررتر    نشران 

 است

 (1394طاهرپور و رجبی )

PC2 قدرتتوازن 

هرای حراب    با،تر بودن سهم کرسی

دهنرده   حراکم در مجلرس، نشران    ویر

 رقابت سیاسی بیشتر است

 (2018یوگو و نگو نجیب )

(Yogo and Nago Najib, 

2018) 

PC3 تنوع جناحی 

هررای  بررا،تر بررودن تفرراوت کرسرری 

احررااب ویرحرراکم از حرراب حرراکم 

حررراکم از مارررالف،  حررراب ویرررر

دهنرده رقابررت سیاسری بیشررتر    نشران 

کره محردوده    است. برا توجره بره آن   

 100ترا   0تغییرات این متغیر در بازه 

نبوده و در برخی مروارد مشراهدات،   

هرا و   سرازی داده  اند، برای نرمال منفی

ات ایررن همرراهنگی محرردوده تغییررر 

های رقابت  شاخص با دیگر شاخص

𝑋𝑡سیاسررررری، از رابطررررره  
(𝑛) =

𝑋𝑡−𝑋𝑀𝐼𝑁

𝑋𝑀𝐴𝑋−𝑋𝑀𝐼𝑁
× اسررررررررتفاده  100

شود. با ایرن کرار دامنره تغییررات      می

 (2008فریس، پارك و وینر )

(Ferris, Park and Winer, 

2008) 
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منبعتعریفشاخصنماد

قررار   100ترا   0این شاخص در بازه 

گیرد که م ردار بیشرتر آن بیرانگر     می

رقابت سیاسی بیشتر است

PC4
هررای سیاسرری و  آزادی

 اقتصادی

هرررای سیاسررری و  گسرررترل آزادی

اقتصرررادی شرررهروندان و نهادهرررای 

سیاسرری، امكرران نظررارت بررر رفتررار  

دولررت و هیئررت حرراکم را افرراایش  

دهد؛ این شاخص طبق مطالعرات   می

 (Rodrik, 1999)تجربی رودریرك  

، (Fielding, 2000)و فیلررردینگ 

رقابررت  (Proxyجررایگاین )متغیررر 

کرره  سیاسرری اسررت. بررا توجرره برره آن

تر ایرن شراخص بیرانگر     م ادیر بیش

کرراهش آزادی و درنتیجرره رقابررت   

سرو   منظور هرم  تر است، به سیاسی کم

های رقابت  کردن آن با سایر شاخص

کسرر   100سیاسی، م دار شاخص از 

هرای ایرن شراخص،     شده است. داده

 صورت سری زمانی است صرفاً به

 ؤسسه خانه آزادیم

(www.Freedomhouse.org) 

PC5حكمرانی خوب 

شراخص   6حكمرانی خروب شرامل   

گرویی، ثبرات سیاسری، دولرت      پاسخ

مؤثر، کیفیت قوانین، حاکمیت قرانون  

شود. ابتدا از رول  و کنترل فساد می

 هررررای اصررررلی تحلیررررل مؤلفرررره

(Principal Component 

Analysis)  بررررردار دربرگیرنررررده

شاخص استاراج  6خصوصیات این 

شررود؛ سررپس بررردار حاصررل بررا  مرری

𝑋𝑡اسررتفاده از رابطرره  
(𝑛)  نرمررالیاه

 های حكمرانی جهانی شاخص

(www.Govindicators.org) 
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منبعتعریفشاخصنماد

قرار  100تا  0شود تا در محدوده  می

 گیرد

PC6توزیع قدرت 

صرورت درصرد آرا     این شراخص بره  

ویرر از  کسب شرده توسرط احاابری    

تررین حراب ارربدر درصرد      بارگ

جمعیتی کره در انتاابرات مشرارکت    

شرود کره    گیرری مری   اند، انردازه  کرده

 شود ت سیم می 100نتیجه نهایی بر 

 (2000وانهانن )

(Vanhanen, 2000) 

PC7 

 پراکنرردگی پارلمررانی 

(Parliamentary 
Dispersion) 

عررردم تمرکرررا جنررراحی در میررران  

منالره افراایش    بره نمایندگان پارلمان 

رقابت سیاسی میان آنهاست. پرس از  

محاسرررربه شرررراخص هرفینرررردال  

(𝐻𝐻𝐼𝑖𝑡 = ∑ 𝑣𝑗𝑖𝑡
2𝑁

𝑗=1  که در آن vj 

را نشران   jسهم آرا حراب )جنراح(   

کسر  100دهد(، م ادیر حاصل از  می

دسرت   شوند تا رقابت سیاسری بره   می

 آید

 ( و2017بادینگر و روتر )

 (2018کسك و همكاران )

PC8تعداد احااب مؤثر 

ایررن شرراخص برابررر بررا معكرروس   

شررررراخص هرفینررررردال اسرررررت: 

𝑁𝑖𝑡
𝐿𝑇 =

1

𝐻𝐻𝐼𝑖𝑡
. ازآنجاکرره محرردوده  

ترا   0تغییرات این شراخص در برازه   

نیست، مشاهدات آن با اسرتفاده   100

𝑋𝑡از رابطه
(𝑛)  شود سازی می نرمال 

 (1979،کسو و تاگپرا )

(Laakso and Taagepera, 

1979) 

PC9احتساب تعداد احااب 

پرس از محاسرربه شرراخص ،کسررو و  

تروان شراخص مولینرار را     تاگپرا، می

 محاسبه کرد:

𝑁𝑖𝑡
𝑀 = 1 + 𝑁𝑖𝑡

𝐿𝑇(
𝐻𝐻𝐼𝑖𝑡 − 𝑣𝑙

2

𝐻𝐻𝐼𝑖𝑡
) 

بیرانگر سرهم آرا جنراح     vlکه در آن 

در انتاابات است. ازآنجاکره   lبرنده 

 (1991مولینار )

(Molinar, 1991) 
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منبعتعریفشاخصنماد

محدوده تغییررات ایرن شراخص در    

دات آن نیست، مشراه  100تا  0بازه 

𝑋𝑡بررررا اسررررتفاده از رابطرررره   
(𝑛) 

 سازی خواهد شد نرمال

دهند. همچنین محدوده تغییرات  به ترتیب استان و سال را نشان می tو  iهای  * در روابط معرفی شده در جدول، اندیس

 )رقابت سیاسی کامل( است. 100های مندرج در جدول در محدوده صفر )عدم رقابت سیاسی( تا همه شاخص

گردآوری پژوهشگران.مأخذ:

 

جامعرقابتسیاسيساختشاخص.4-2

و  1سیاسی معرفی شده در جدول رقابت   شاخص 9در این باش با تكیه بر ادبیات 

( شاخص جامع رقابت 2019شناسی بیریسلگلو بایرسلیگلو و همكاران ) اساس رول بر

 های مهم شاخص جامع رقابت سیاسی شود. یكی از ویژگی سیاسی معرفی و محاسبه می

(Comprehensive Index of Political Competition)های ماتلف و  آن است که بین سال

تر شدن  های ماتلف تغییرات قابل توجهی دارد؛ این تغییرپذیری به واقعی استان در میان

 کند. ها کمك می تحلیل

صورت ریشه میانگین  شود که به محاسبه می 1شاخص جامع با استفاده از رابطه  

است که در   رقابت سیاسی  شاخص 9 (Root Mean Square: RMS) مجموع مجذورات

 قبل معرفی شدند.

𝐶𝐼𝑃𝐶𝑖𝑡 = √
∑ 𝑃𝐶𝑘𝑖𝑡

29
𝑘=1

9
 (1)  

 (، آن است که:1نكات قابل توجه در محاسبه رابطه ) 

  هر شاخصPC  تغییر یابد. 100تا  0باید در محدوده 

  استفاده از هر دو شاخصPC4  وPC5  و یا حداقل یكی از آنها در ساخت شاخص

CIPC های تحت تحلیل، تضمین  شود تا تغییرپذیری شاخص حاصله طی سال باعث می

 شود.
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هاداده.4-3

شود؛  انجام می 1379-1398استان کشور در بازه زمانی  31این پژوهش برمبنای اطالعات 

های  مبنای انتااب دوره زمانی مورد بررسی، کامل بودن اطالعات طی دوره برای استان

های رقابت سیاسی از اطالعات مندرج در  های مربوط به شاخص دادهکشور بوده است. 

است. در این منبع  استاراج شده  (www.Parliran.ir) سایت مجلس شورای اسالمی وب

ها در  رسمی، اطالعات درباره نمایندگان هر دوره انتاابات مجلس به تفكیك استان

وجو در انواع  یق جستدسترس است. پس از شناسایی نمایندگان هر دوره، از طر

های خبری و تحلیلی داخلی ایران، جناح سیاسی هر نماینده تعیین شد تا  سایت وب

کلی هر نماینده در یكی از  طور های رقابت سیاسی محاسبه شود. به مبنای آن شاخص بر

 گیرد. گرا یا مست ل قرار می طلب، اصول سه جناح سیاسی اصالح

 

 هاي پژوهش . يافته5

تحلیلتوصیفيـگرافیکي.5-1

صورت سا،نه و به تفكیك هر استان محاسبه شد  به CIPCشاخص (،1با استفاده از رابطه )

جامع رقابت   های رقابت سیاسی همراه شاخص های توصیفی مربوط به شاخص که نتایج آماره

اسی های رقابت سی ارا ه شده است. با توجه به محدوده تغییرات شاخص 2سیاسی در جدول 

و شاخص جامع رقابت سیاسی محاسبه شده برمبنای آنها که شامل  1معرفی شده در جدول 

 های توصیفی م ادیر مثبت دارند. است، قاعدتاً تمام آماره 100تا  0بازه 

دهد دو آماره ماکایمم و مینیمم در اکثر  نشان می 2طور که اطالعات جدول  همان 

های نرما،یا  دارند که شاخص 0و  100ترتیب م ادیر  های رقابت سیاسی به شاخص

که  PC4نیا در میان آنها هستند. در این میان شاخص  PC9)و  PC3) ،PC5 ،PC8شده 

دارد که در م ایسه با  32های سیاسی و اقتصادی است، م دار ماکایمم  بیانگر آزادی

، شاخص PC4ترین م دار از این منظر بوده است؛ پس از  های دیگر دارای پایین شاخص

PC7 دارد. در رابطه با  66/66ترین م دار ماکایمم به میاان  یا پراکندگی پارلمانی کم
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م داری ویر از صفر دارد که  PC4رقابت سیاسی، تنها   شاخص 9 آماره مینیمم، در میان

تری در م ایسه  توان نتیجه گرفت این شاخص دارای محدوده تغییرات کم مجموع می در

است. همچنین شاخص جامع رقابت سیاسی با  2های مندرج در جدول  با تمام شاخص

 ، دارای م دار مینیمم ویرصفر بوده است.CIPCنماد 

 

هایتوصیفي.آماره2جدول

میانه میانگین انحرافاستاندارد مینیمم ماکزیمم شاخص

50 584/50 510/28 0 100 PC1 

857/42 541/42 588/23 0 100 PC2 

50 347/48 126/40 0 100 PC3 

13 163/15 286/7 269/7 32 PC4 

964/42 904/48 887/29 0 100 PC5 

429/31 437/31 391/19 0 318/89 PC6 

50 304/43 527/18 0 666/66 PC7 

857/42 369/43 039/41 0 100 PC8 

50 686/47 986/39 0 100 PC9 

869/54 767/53 237/25 028/5 864/96 CIPC 

 محاسبات پژوهشگران.مأخذ:

 

آماره انحرام استاندارد )میاان پراکندگی مشاهدات( در نمونه آماری تحت بررسی، نشان  

 است. PC4ترین مربوط به  و کم PC8دهد که در میان متغیرها، بیشترین میاان پراکندگی متعلق به  می
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 40شاخص رقابت سیاسی، در محدوده  9دو آماره میانگین و میانه برای اکثریت  

 40تر از  دارای م ادیری پایین PC6و  PC4د و تنها برای دو شاخص قرار دار 50الی 

 869/54در میانگین و  767/53است. در این میان، شاخص جامع رقابت سیاسی م ادیر 

 شاخص دیگر رقابت سیاسی است. 9در میانه را احراز کرده که با،تر از همه 

های میانگین، میانه، ماکایمم و انحرام  در آماره PC4م ادیر بسیار پایین شاخص  

های سیاسی و اقتصادی  ها حكایت از سط  پایین آزادی استاندارد در م ایسه با سایر شاخص

و اینكه  CIPCنهایت با توجه به احتساب این شاخص در  در فضای اقتصاد ایران دارد. در

های  رفت که سط  پایین آزادیتوان نتیجه گ خود شاخص نماینده رقابت سیاسی است، می

 سیاسی و اقتصادی به ت لیل کیفیت رقابت در فضای سیاسی کشور منجر شده است.

منظور م ایسره رقابرت    های محاسبه شده، به پس از آگاهی از واعیت کلی شاخص 

تروان بره محاسربه میرانگین      مری  CIPCاسراس شراخص    های کشور بر سیاسی بین استان

اسراس   طور مجاا در کرل دوره تحرت تحلیرل، پرداخرت. برر      شاخص برای هر استان به

بنردی   هرا، طب ره   بنردی اسرتان   محاسبه میانگین مربوط به هر استان و پرس از آن چرارك  

افراار نظرام اطالعرات     پذیر خواهد بود. با اسرتفاده از نررم   ها امكان منظور م ایسه استان به

هرای مرذکور    ، پرردازل (Geographic Information System Software: GIS) جغرافیرایی 

دهرد   شرود. ایرن شركل نشران مری      مالحظه می 3روی ن شه ایران پیاده شد که در شكل 

رقابت سیاسی میان نمایندگان مجلس در هر استان متفاوت و تحت تأثیر شرایط خراص  

های کشور را مطابق با م ادیر موجود در  سط  از استان 3شود، بنابراین  استانی تعیین می

 توان در نظر گرفت: می 3شكل 

 های با سط  رقابت سیاسی با، با رنگ آبی؛ استان 

 های زرد و سبا؛ های با سط  رقابت سیاسی متوسط با رنگ استان 

 های با سط  رقابت سیاسی پایین با رنگ صورتی؛ استان

 های بعدی مفید واقع خواهد شد. بندی در ارا ه تحلیل این نحوه ت سیم 
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پژوهشگران.محاسبات مأخذ:

هابهلحاظرقابتسیاسيبندیاستان.تقسیم3شکل



سطحرقابتسیاسيباال.5-2

های قرار گرفته در گروه دارای رقابت سیاسی با،، با،ترین میاان رقابت به  در بین استان

های سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، هرماگان، اردبیل، کرمانشاه، ایالم و  استان

 50طور متوسط سطوح با،ی م دار  دهه به 2ها در طول  گیالن اختصاص دارد. این استان

شود،  مالحظه می 3طور که در شكل  اند. همان واحد از رقابت سیاسی را تجربه کرده

جا کهگیلویه و بویراحمد(، دارای  های مرزنشین )به های این طب ه همگی از استان استان

اند؛ وجود این سه م وله که  لحاظ اقتصادی تر برخوردار به و نوعاً کمهای قومی و مذهبی  اقلیت

ها  یك آثار و پیامدهای متنوعی در حوزه مسا ل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این استان هر

سویی جناحی میان نمایندگان  تر و امكان کاهش هم گیری رقابت سیاسی شدید دارند، در شكل

نماینده در  10تر از  ها کم جا استان گیالن، ب یه استان همچنین بهاست.   ها مؤثر بوده این استان

های  گیری قابل توجه ا تالم شكل  مجلس سهم دارند که این تعداد پایین، موجب عدم

 3شود. در جدول  دلیل شانس نسبتاً با،ی پیروزی برای هر کاندید می جناحی میان افراد به

 ارا ه شده است. 1398اساس اطالعات سال  ت مجلس برتعداد نمایندگان هر استان در انتاابا
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1398.تعدادنمایندگانهراستاندرمجلسشورایاسالميبراساساطالعاتسال3جدول

هاتعدادکلنمایندهاستان هاتعدادکلنمایندهاستان

 18 فارس 20 آذربایجانشرقي

 4 قاوین 12 آذربایجانغربي

 3 قم 7 اردبیل

 6 کردستان 19 اصفهان

 10 کرمان 3 البرز

 8 کرمانشاه 3 ایالم

 3 کهگیلویه و بویراحمد 4 بوشهر

 7 گلستان 35 تهران

 13 گیالن 4 چهارمحالبختیاری

 9 لرستان 4 خراسانجنوبي

 12 مازندران 18 خراسانرضوی

 7 مرکای 4 خراسانشمالي

 5 هرماگان 18 خوزستان

 9 همدان 5 زنجان

 4 یاد 4 سمنان

286مجموع 8 سیستانوبلوچستان

جا موارد مندرج در جدول، چهار  نفر است که به 290تعداد کل نمایندگان هر دوره مجلس درمجموع  توضیحات:

 های مذهبی موجود در کشورند. نماینده مربوط به اقلیت

 سایت مجلس شورای اسالمی. وب مأخذ:

 

اساس اطالعات جمعیتی کشور در سال  که بر 4محاسبات ارا ه شده در جدول  

های موجود در سط  رقابت سیاسی با، در م ایسه با  دهد استان است، نشان می 1398

تری  طور متوسط از جمعیت کم های موجود در سطوح دیگر رقابت سیاسی، به استان
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نظر  ها، قابل بحث به سی این استانزمینه رقابت سیا برخوردارند. نكته دیگری که در

های  است. در بین استان (Neighborhood Effects، )رسد، آثار مجاورت )همسایگی( می

های سیستان و بلوچستان با هرماگان، اردبیل با گیالن و کرمانشاه با  این گروه، استان

دیگر در ها با یك اند که براساس این، احتما،ً همسایگی این استان ایالم همسایه

خصوص انتااب نمایندگان  گیری رفتارهای سیاسی مشابه میان مردم آنها در شكل

 مجلس مؤثر بوده است.

 

 اساس سطوح رقابت سیاسی ها بر های استان بندی ویژگی ت سیم.4جدول

 کل کشور
 سطوح رقابت سیاسی

 معیار
باال متوسط پایین

83،075،000  کل جمعیت 34،973،000 36،033،000 12،069،000

31  تعداد استان 7 17 7

13  تعداد استان مرزنشین 4 4 5

2،679،838  متوسط جمعیت 4،996،143 2،119،588 1،724،143

 .مرکا آمار ایرانمأخذ:

 

سطحرقابتسیاسيپایین.5-3

هفت استان خراسان راوی، تهران، گلستان، البرز، اصفهان، خراسان شمالی و 

ترین میاان رقابت سیاسی در کشور طی دوره تحت مطالعه  ترتیب کم آذربایجان وربی به

را در رقابت سیاسی  5/45تر از  طور متوسط سطوح کم های مذکور به را دارند. استان

های این طب ه در  شود، همگی استان مالحظه می 3که در شكل  اند. همچنان تجربه کرده

نیمه شمالی کشور قرار دارند. نیمه شمالی کشور به لحاظ اقلیمی و امكانات، 

ترین دلیل آن نادیكی به پایتات است )پریاادی و میرزازاده،  تر بوده که مهم یافته توسعه

ت اقتصادی بهتری طورکلی از موقعی های موجود در آن به (؛ بنابراین استان194: 1397
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اند. از طرفی برخی از  خود اختصاص داده برخوردار بوده و جمعیت با،تری را به

های مناسب  های این سط ، مرزی و باقی در مرکا کشور قرار دارند. برخورداری استان

ویژه در تهران، خراسان راوی و اصفهان  ها به به لحاظ اقتصادی در اکثر این استان

نوبه خود سهم نمایندگان  جمعیتی آنها در کشور شده که این امر به باعث افاایش سهم

ها را در مجلس شورای اسالمی افاایش داده است؛ برایند این موارد در پایین  این استان

های کشور ظاهر  ها در م ایسه با سایر استان بودن متوسط رقابت سیاسی در این استان

های  از تعداد نمایندگان با،، انگیاه رسد برخورداری نظر می شده است. زیرا به

را برای کسب  (Interest Groups) نفع ذیهای  ریای افراد در قدرت و گروه برنامه

ها در طول ادوار  صورت انواع ا تالم های مجلس توسط یك جناح به کرسیحداکثر 

وجود آورده است. همچنین همسایگی سه استان خراسان راوی،  ماتلف انتااباتی به

گیری رفتارهای سیاسی  خراسان شمالی و گلستان مؤید وجود آثار مجاورت در شكل

های  پایین( در م ایسه با استان های این طب ه )سط  رقابت سیاسی مجموع استان است. در

های مذهبی در  دارای سط  رقابت سیاسی شدید، از حیث مرزنشینی و وجود اقلیت

 اند و به لحاظ اقتصادی برخورداری بهتری دارند. تری قرار گرفته واعیت پایین

 

سطحرقابتسیاسيمتوسط.5-4

های قرار گرفته در این سط  از رقابت سیاسی شامل زنجان، همدان، لرستان،  استان

خوزستان، مرکای، قم، بوشهر، فارس، یاد، مازندران، سمنان، قاوین، آذربایجان شرقی، 

شود. این سط  از رقابت  کردستان، خراسان جنوبی، کرمان و چهارمحال باتیاری می

نظر مساحت وسعت با،یی از کشور را  ان است و ازاست 17لحاظ تعداد شامل  سیاسی به

واحد  50الی  45طور متوسط  دهه به 2ها در طول  دهند. این استان خود اختصاص می به

های موجود در سط  متوسط  ، استان4اند. مطابق محاسبات جدول  رقابت سیاسی داشته

طور  تر، به ینهای دارای سط  رقابت سیاسی پای رقابت سیاسی در م ایسه با استان

های دارای سط  رقابت سیاسی شدیدتر،  تر و در م ایسه با استان متوسط از جمعیتی کم
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تر گفته شد، جمعیت با،تر در یك  که پیش از جمعیت با،تری برخوردارند. همچنان

استان امكان برخورداری از تعداد نمایندگان با،تر در مجلس را پدید خواهد آورد که 

رود. با  سو به مجلس با، می حتمال ا تالم و راه یافتن نمایندگان همدر این صورت ا

طورکلی  های واقع در این سط  به تعداد نمایندگان استان 3توجه به اطالعات جدول 

استثنای دو استان آذربایجان شرقی  های سط  رقابت سیاسی شدیدند و به تر از استان کم

 لس دارند.نماینده در مج 10تر از  و فارس همگی کم

های در سط  متوسط رقابت سیاسی در م ایسه با  ، استان4با توجه به اطالعات جدول  

نظر واعیت توسعه اقتصادی نیا  اند. از تر مرزنشین های سط  رقابت سیاسی با،، کم استان

های با سط  رقابت سیاسی با،تر واعیت بهتری  های این سط  در م ایسه با استان استان

تر از واعیت بدتری  های در سط  رقابت سیاسی پایین ا در م ایسه با استاندارند، ام

های این سط  در حالتی میانی  های مذهبی در استان برخوردارند. همچنین واعیت اقلیت

لحاظ مجاورت  نهایت به های دو سط  رقابت سیاسی دیگر قرار دارد. در در م ایسه با استان

های موجود در این سط  از رقابت سیاسی،  د که استانشو مشاهده می 3استانی، در شكل 

شكل در ن شه کشور قرار دارند.  Uکه مانند نواری  طوری اند به بیشتر با یكدیگر همسایه

 گیری رفتارهای سیاسی این سط  نیا وجود دارد. بنابراین آثار مجاورت در شكل



 . روند رقابت سياسي6

لحاظ جامعیت  های کشور، به بررسی در استانبررسی روند رقابت سیاسی طی دوره تحت 

تحلیل، ارزشمند خواهد بود. روند سا،نه شاخص جامع رقابت سیاسی محاسبه شده با 

ها، روند این شاخص در  ارا ه شده است. برای همه استان 4( در شكل 1استفاده از رابطه )

تدا و انتهای دوره تحلیلی، طول دوره تحلیل با نوساناتی همراه بوده است، اما در چهار سال اب

طور  مجموع نیا به اند. در ها در شاخص رقابت سیاسی دارای روند ناولی بوده همه استان

 چین، وجود داشته است. متوسط، روند ناولی برای رقابت سیاسی با توجه به خط ن طه
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محاسبات پژوهشگران. مأخذ:

ها.روندرقابتسیاسيدراستان4شکل

 

  تری از نوسان شاخص جامع رقابت سیاسی، توجه به رتبه منظور درك جامع به 

رتبه  5ها طی دوره مورد بررسی مفید خواهد بود؛ به این منظور در جدول  استان

های ابتدایی، انتهایی و میانی دوره تحلیل، ارا ه شده است.  های اول و آخر در سال استان

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

صد
در

 
 آذربایجان شرقی

 آذربایجان غربی

 اردبیل

 اصفهان

 البرز

 ایالم

 بوشهر

 تهران

 چهارمحال بختیاری

 خراسان جنوبی

 خراسان رضوی

 خراسان شمالی

 خوزستان

 زنجان

 سمنان

 سیستان و بلوچستان

 فارس

 قزوین

 قم

 کردستان

 کرمان

 کرمانشاه

 کهگیلویه و بویراحمد

 گلستان

 گیالن

 لرستان

 مازندران

 مرکزی

 هرمزگان

 همدان

 یزد

 میانگین

Linear (میانگین( 



 625 - 659، دورة چهارم، شمارة دوم، 1400، الملل مطالعات اقتصاد سیاسي بین   650

 

های قم، سمنان و پس از  ابتدایی دوره، استان دهد در سال نشان می 5اطالعات جدول 

های گیالن،  لحاظ شاخص جامع رقابت سیاسی و استان آن قاوین در با،ترین رتبه به

زمان در  طور هم کرمان، کردستان، بوشهر، ایالم، چهارمحال باتیاری، اردبیل و البرز به

های یاد، ایالم و بوشهر،  استاناند. در سال میانی دوره تحلیل،  ترین رتبه قرار گرفته پایین

های  زمان در با،ترین رتبه به لحاظ شاخص جامع رقابت سیاسی و استان طور هم به

طور  احمد، قم، سمنان، اصفهان و آذربایجان وربی به لرستان، مازندران، کهگیلویه و بویر

ترتیب  ه، بهنهایت در سال انتهایی دور اند. در ترین رتبه قرار گرفته زمان در پایین هم

های البرز، لرستان و اصفهان در با،ترین رتبه به لحاظ شاخص جامع رقابت  استان

ترین رتبه قرار  زمان در پایین طور هم های یاد، تهران و قاوین به سیاسی و استان

 1398و  1389، 1379های  هایی که در سال شود تمامی استان اند. مالحظه می گرفته

ترین رتبه قرار دارند؛  های دیگر، در پایین اند، در سال کرده با،ترین رتبه را کسب

 1389در رتبه ناست و در سال  1379های قم و سمنان در سال  عنوان نمونه استان به

های نسبتاً شدیدی در شاخص رقابت  اند. بنابراین نوسان در رتبه انتهایی قرار گرفته

 سیاسی طی دوره مطالعه وجود داشته است.

عنوان سال ابتدایی دوره  به 1379بیانگر آن است که در سال  5ت جدول اطالعا 

لحاظ جمعیتی و تعداد  اند که به هایی جمله استان های دارای بهترین رتبه از تحلیل، استان

اند، اما در سال انتهایی  های کشور داشته نمایندگان در مجلس، سهم پایینی در میان استان

نظر جمعیت و تعداد  اند که از های ناست شده یی حا ا رتبهها ، استان1398تحلیل یعنی 

اند. در م ابل در سال  های کشور داشته نمایندگان در مجلس، سهم با،یی در میان استان

لحاظ جمعیتی و تعداد  اند که به هایی های دارای رتبه پایین از جمله استان ، استان1379

اند، اما در سال  های کشور داشته میان استاننمایندگان در مجلس، سهم نسبتاً با،یی در 

نظر جمعیت و تعداد نمایندگان در  اند که از شده  ترین رتبه هایی حا ا پایین ، استان1398

 اند. های کشور داشته استثنای تهران(، سهم پایینی در میان استان مجلس )به
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 ها در شاخص جامع رقابت سیاسی واعیت رتبه استان.5جدول

137913891398سال

شاخصاستانرتبهشاخصاستانرتبهشاخصاستانرتبه

باالتریناستان


ها


 40/88 البرز 1 33/88 یاد 1 86/96 سمنان 1

 46/86 لرستان 2 33/88 ایالم 1 86/96 قم 1

 76/85 اصفهان 3 33/88 بوشهر 1 92/93 قاوین 2

پایین


تریناستان


ها


 20/6 یاد 1 02/5 مازندران 1 14/47 کرمان 1

 20/6 قاوین 1 02/5 لرستان 1 14/47 گیالن 1

کهگیلویه و  1 14/47 کردستان 1

 بویراحمد

 20/6 تهران 1 02/5

    02/5 قم 1 14/47 بوشهر 1

    02/5 سمنان 1 14/47 ایالم 1

چهارمحال  1

 باتیاری

    02/5 اصفهان 1 14/47

    02/5 آذربایجان وربی 1 14/47 اردبیل 1

       14/47 البرز 1

محاسبات پژوهشگران.مأخذ:

 

منظور بررسی ارتباط میان عملكرد اقتصادی و رقابت سیاسی در دوره  همچنین به 

ها  مدنظر پژوهش، با ترسیم نمودار پراکنش میان رشد اقتصادی ح ی ی سرانه استان

شد. شرط توسعه اقتصادی( و رقابت سیاسی، این مهم بررسی خواهد  عنوان اولین پیش )به

 مایت استفاده از متغیر رشد اقتصادی واقعی سرانه استانی این است که اثر تورم و جمعیت

کند.  پذیر می تری را امكان بینانه ش را حذم و تحلیل واقعاستانی در طول دوره پژوه

 شود، روند صعودی نمودار پراکنش بیانگر همبستگی مالحظه می 5طور که در شكل  همان

 مجموع، رشد اقتصادی استانی تأثیر مثبتی بر رقابت سیاسی دارد. مثبت است و در
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.محاسبات پژوهشگران مأخذ:

هایکشورصادیحقیقيسرانهورقابتسیاسيدراستان.رابطهمیانرشداقت5شکل


اساس روندهای استاراجی از رقابت سیاسی در سط   مجموع موارد زیر بر در

 بندی است: های کشور قابل جمع استان

برخورداری از جمعیت و در نتیجه تعداد نمایندگان با،تر در مجلس برای یك استان،  .1

میان نمایندگان را کاهش خواهد داد. زیرا وجود تعداد  طور نسبی رقابت سیاسی را در به

های سیاسی را برای آنها  های فعالیت نمایندگان با،تر یك استان در مجلس افاایش هاینه

نمودار  6گیری ا تالم را افاایش خواهد داد. در شكل  همراه دارد که این امر احتمال شكل به

یت و تعداد نمایندگان هر استان در نمودارهایی پراکنش میان رقابت سیاسی با دو متغیر جمع

شود هر دو م وله تأثیری منفی بر رقابت  طور که مالحظه می مجاا ارا ه شده است. همان

 سیاسی دارند. این نتیجه سازگار با ادبیات مطرح شده در باش پیشینه نظری است.
 

  
 .محاسبات پژوهشگران مأخذ:

 هایکشورتعدادنمایندگانبارقابتسیاسيدراستان.رابطهمیانجمعیتو6شکل
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دهنده وجود  ساله تحلیل نشان 20ها در طول دوره  نوسان شدید رتبه استان .2

ثباتی در عرصه رقابت سیاسی کشور است. بی

دست آمده میان رشد اقتصادی ح ی ی سرانه و رقابت  در کنار ارتباط مثبت به .3

ارا ه شد، روند ناولی متوسط رقابت  5ر شكل های کشور که د سیاسی در سط  استان

ساله در کنار تنال واعیت اقتصادی کشور در همین دوره )روند  20سیاسی طی دوره 

های کشور در پیوست ارا ه شده  سا،نه رشد اقتصادی ح ی ی سرانه متوسط میان استان

ت از وجود کند، حكای های کالن اقتصادی آن را تأیید می است(، که روند انواع شاخص

دست آمده از رابطه مست یم بین  ارتباطات مت ابلی میان این دو م وله دارد. تفاوت در نتایج به

های بین استانی باش قبل که  رقابت سیاسی در این باش با تحلیلواعیت اقتصادی با 

دهد.  های تجربی نشان می اهمیت عامل زمان را در تحلیل داد، خالم این رابطه را نشان 

ها به  اقتصادی استانی با تضعیف امكاناتی مانند فناوریاقع طی دوره تحلیل، ت لیل توسعه درو

کاهش توسعه سیاسی منجر شده است. این نتیجه سازگار با نهایت به  کاهش شفافیت و در

( است که در آن اثر 2021ادبیات مطرح در باش پیشینه نظری و در راستای یافته ساعی )

های رقابت سیاسی، مشارکت انتااباتی  توسعه اقتصادی ر اجتماعی بر شاخصمثبتی از جانب 

 دست آمده است. و دموکراسی در ایران به

 

 گيري و پيشنهادها نتيجه. 7

سازی دموکراسی و در پی آن انتاابات، مسئله رقابت  ترین دستاورهای پیاده یكی از مهم

گذاری  ساختار سیاسی در مراحل قانوندهی و تغییر  سیاسی است. رقابت سیاسی با شكل

گذاری دارای پیامدهای اقتصادی خواهد بود. اقتصاد ایران طی ادوار گذشته و  و سیاست

های اقتصادی متنوعی مواجه بوده است؛ همچنین ازمنظر  ویژه در دو دهه اخیر، با چالش به

وجود  سیاسی به ای بوده که کیفیت مناسبی برای رقابت گونه گیری احااب سیاسی به شكل

های  است. بنابراین مطالعه حاار با هدم بررسی واعیت رقابت سیاسی در استان نیامده 

 انجام شد. 1398تا  1379های سا،نه  کشور با استفاده از داده
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به لحاظ شواهد کمّی و ازمنظر کالن، رقابت سیاسی در طول دوره بررسی روندی  

توان نتیجه  اعیت اقتصادی طی دوره مذکور میناولی داشته است. با توجه به افول و

های  صورت تشكل مند به گرفت در اقتصاد ایران، عدم توجه به رقابت سیاسی قاعده

های دولت و  محور، شرایط رقابت را به حالتی رسانده که سیاست حابی برنامه

 سوی جناح م ابل نبوده و کارآمدی آن گذاری مجلس، دارای ن د جدی علمی از قانون

 ت لیل یافته است.

دهد طی  های تح یق نشان می ها، یافته تر شدن بر واعیت رقابت در استان با دقیق 

رو بوده  های شدیدی روبه جایی لحاظ رقابت سیاسی با جابه ها به دوره بررسی، رتبه استان

ها در سه  بندی استان طور نسبی، ت سیم ثباتی است. همچنین به و از این نظر دارای بی

های  های مشترك میان استان   با،، متوسط و پایین رقابت سیاسی و توجه به ویژگیسط

موجود در هر سط  نشان داد که برخورداری اقتصادی، جمعیت استانی و تعداد 

نمایندگان با،تر در مجلس اثر منفی بر رقابت سیاسی دارد و در م ابل، مرزنشین بودن، 

گیری رفتارهای سیاسی  ورت استانی در شكلهای مذهبی و قومی و مجا وجود اقلیت

ها دارای تأثیر مثبت است. در این میان با  دهندگان و نمایندگان استان مشابه توسط رأی

کند، رابطه مست یمی میان واعیت  تر می بینانه ها را واقع احتساب روند زمانی که تحلیل

تر بودن تحلیل  ه به دقیقساله مشاهده شد؛ با توج 20اقتصادی با رقابت سیاسی طی دوره 

توان نتیجه گرفت که بهبود واعیت اقتصادی در یك استان اثر مثبتی  بر روند، می مشتمل

 بر رقابت سیاسی آن دارد.

توان در راستای بهبود کیفری یرا ارت رای رقابرت      با توجه به عوامل ذکر شده، می 

مات، توجره بره توسرعه    ترین اقدا ریای کرد که یكی از مهم سیاسی در هر استان برنامه

های مذهبی  هاست، زیرا دیگر موارد نظیر مرزنشین بودن، وجود اقلیت اقتصادی استان

و قومی و مجاورت استانی قابلیت کنترل و تغییر چندانی ندارند. در رابطره برا مسرئله    

منظور ارت ای رقابرت سیاسری، بره     مدیریت تعداد نمایندگان هر استان و لاوم تغییر به

های تعداد نمایندگان  کننده ترین تعیین عه پژوهشی جامع و مست ل درباره مهمیك مطال
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هرا   نهایت، درباره ن ش جمعیت اسرتان  و یافتن حد بهینه برای هر استان نیاز است. در

شناسری   در رقابت سیاسی باید اذعان کرد با توجه به آنكره مطالعرات حروزه جمعیرت    

بینری کررده اسرت و از     ای آتی را پریش ه طورکلی کاهش نرخ رشد جمعیت در دهه به

زیست و منابع طبیعی نیا در شرایط مناسبی ناواهد بود و ایرن   طرفی واعیت محیط 

هرای داخلری و خرارجی و تغییرر شردت در توزیرع        به مناله گسترل انواع مهراجرت 

ریای برای ارت ای رقابت سیاسری را   جمعیت کشور است که برایند این مسا ل، برنامه

 خواهد ساخت.دشوارتر 

هرای کشرور،    ثبراتی شردید رقابرت سیاسری میران اسرتان       همچنین با توجه بره بری   

توانرد   ریای برای تمرکا و نظارت بر مراکا ارت ادهنده رقابت سیاسری سرالم، مری    برنامه

درخصوص ایجاد شفافیت و ثبات سیاسی و درنتیجه بهبود عملكرد اقتصاد کرالن مرؤثر   

نهاد)هرای( نراظر برر شرفافیت احرااب کره مسرت ل از         گیرری  واقع شود. بنابراین شركل 

اند و اطالعات مربوط به تحلیل تصمیمات، عملكرد و عدم فساد  حكومت و تعلق حابی

دهند، گام مؤثری در اتااذ تصرمیمات   احااب ماتلف را در اختیار عموم جامعه قرار می

حكمرانی خوب، با  شود. در این میان، بهبود نظام دهنده رشد اقتصادی محسوب می ارت ا

باشد و کارآمدی رقابرت سیاسری را    ایجاد شفافیت در امور، نظارت مذکور را بهبود می

 کند. ت ویت می

های جغرافیایی ارا ه شرده در ایرن م الره، ایرن فراریه       درنهایت با توجه به تحلیل 

های  شود که وجود تأثیرات مجاورت فضایی در بحث رقابت سیاسی در استان مطرح می

هرای آتری    ای بررای پرژوهش   عنوان توصیه تواند به پذیر است که این امر می کشور امكان

 مدنظر قرار گیرد.
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