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ػؿ کيْؿُبی  تإحیـ ػولکـػ ًِبػ ػّلت ثـ ػؿآهؼ مـاًَ
  ٌٍؼتی ّ ًفتی

 ۳مؼیؼ ثیبت

 چکیؼٍ
که تض  مه ىـسیٖو سهبوػ ػموکـسمو سه سفقسیو  پـػسفػ مومم له ص ّـ سه سـؿمو سین موّوٛ 

. سس٣قسؿ گ٣ـػػ موػؿآمؼ مـسنه منزـ ىؼه و تض٣  ک٣ؼسم ى٣ـسیٔ ت٣إحیـ آن س٣ـ ػؿآم٣ؼ م٣ـسنه منف٣و 
سوػه و ػؿ سغو سلتَ ػمنزو،  ػمتی سی سه هؼف مم له سف نوٛ تضلیلو و سلتَ ػمنزو ممٖٞو

س  تإحیـ ػموکـسمو سـ ػؿآم٣ؼ  آلػموکـسمو سـ ػؿآمؼ مـسنه کيوؿه ی ٍنٞتو ْٝو گـوه تإحیـ 
ػهؼ که ػؿ کي٣وؿه یی ک٣ه  آمؼه ني ن مو ػم  . نت یذ سهگـػػ مومـسنه کيوؿه ی نفتو مم ینه 

گؾسؿی و تولیؼ  ٝملکـػ نه ػه ی می مو و سلتَ ػی آنه  مٖلوب و ػؿ ره  صم ی  سف مـم یه
ـسمو مبب تموی  ٝملکـػ نه ػه ی می مو و سلتَ ػی ىؼه و ػؿآمؼ مـسنه سم ، سهبوػ ػموک

ػهؼ و ػؿ کيوؿه یی که ٝملکـػ نه ػه ی می مو و سلتَ ػی آنه   و ؿىؼ سلتَ ػی ؿس سؿتم  مو
روی ن٣ه و ١یـتولی٣ؼی سم٣ ، سهب٣وػ ػموکـسم٣و م٣بب  ه ی ؿسن  ن مٖلوب و ػؿ ره  فٞ لی 

و و سلتَ ػی ىؼه و ػؿآمؼ مـسنه و ؿىؼ سلتَ ػی ؿس تيؼیؼ ٝملکـػ ن مٖلوب نه ػه ی می م
 2ػهؼ. ک هو مو
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 . نم ییم وسمینه مضموػفسػه تيکـ و لؼؿػسنو م
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 ُبی پْلی ّ اؿفی مبالًَ میبمت هزوْػَ همبالت ثینت ّ چِبؿهیي ُوبیو                              ۱۱۸

 مؼهَه ۳
( و ؿسه ػم٣تی سی س٣ه الألآل، 2سـسی ػمتی سی سه صك سنتغ ب سم٣  یى٣ومپیتـ 1نه ػی ،ػموکـسمو

(. آلآل، 3م٣ـػم سم٣  یه٣ نتینگتون سف م٣ویػموکـسمو، سنتغ ب ػولتمـػسن ػؿ فْ ی ؿل ستو 
ىوػ  ػموکـسمو ػؿ مم ینه س  نه ػه ی می مو، سلتَ ػی و سرتم ٝو نوٝو فـسنه ػ مضنوب مو

ػو ویژگ٣و  (. ػموکـسم٣وآل، 4کنؼ یؿوػؿی٣ک که سمک ن م عتن نه ػه ی ک ؿآمؼ ؿس فـسهم مو
فمـس ؿس س٣ه ٣ٍؼسی سللی٣  حـوتمن٣ؼ س٣ّ فه ک٣ـػه و  ی ٍؼسی سکخـ .آلسنؼ سف   مهم ػسؿػ که ٝب ؿت

ـکی٣٣ب ى٣٣هـونؼسن م٣٣احـ س٣٣ـ ت٢یی٣٣ـ ل٣٣ؼؿت می م٣٣و  و٣٣ّٞی   .آلو  گ٣٣ـػػ موم٣٣بب ت٢یی٣٣ـ ػؿ ت
 ؿموب، ػولتم٣٣ـػسن س ی٣٣ؼ ػؿ ه٣٣ػه٣٣ؼ. ػؿ سی٣٣ن م ػؿ سم٣٣تف ػه سف ل٣٣ؼؿت ؿس ک٣٣ هو مو آمی٣٣ق یِتبٞ

ه یی س٣ـسی آنه٣  ور٣وػ ػسؿػ ک٣ه  م ت ستغ ؽىؼه عوػ پ مغگو س ى٣نؼ و مض٣ؼوػی مم سل تَمی
 (. آلآل، 5ع ؿد سف کنتـل و لؼؿت آنه م  یت وسؿف و وسفی ؿش

مـػم کيوؿه ی مغتلف سـسی   ه ی مٖلوب ػموکـسمو مبب ىؼه ت  س  گؾؿ فم ن مٖ لبه ویژگو
ص ٣ّـ سف سػوسؿ گؾى٣ته سیي٣تـ سم٣ . سین فـسنه ػ ؿونؼ ٍٞوػی پی٣ؼس کن٣ؼ و سی٣ن مٖ لب٣ه ػؿ ٣َٝـ 

سنتٚ ؿ مـػم کيوؿه  سین سم  که س  سؿتم ی ػموکـسمو سحـست ؿف هو مخبتو س٣ـ فن٣ؼگو آنه٣  ص ٣ٍل 
 ىوػ؟ سم  آی  سلقسم ً س  سؿتم ی ػموکـسمو سین سنتٚ ؿ مضمك مو ،ی سؼ ىوػ و ػؿآمؼ آنه  سفقسیو 

ػؿ ٝلوم سرتم ٝو سم٣   پژوهوتـین من ئل  تإحیـ ػموکـسمو سـ ػؿآمؼ مـسنه یکو سف لؼیمو
. سین سضج ت کنون س٣  ػو ػی٣ؼگ ه مغتل٣ف م٣ٖـس ى٣ؼه سم٣ . گـػػ مومیالػی س فالآلکه سه لـن 

ػسن٣٣ؼ. ػی٣٣ؼگ ه ػوم،  ػی٣٣ؼگ ه سول، ػموکـسم٣٣و ؿس م٣٣ نٜ سهب٣٣وػ ػؿآم٣٣ؼ م٣٣ـسنه و ؿى٣٣ؼ سلت٣٣َ ػی مو
( آلإلإلآلی 6کنؼ. توم ك ه سق سؿتم ی ػؿآمؼ مـسنه و ؿىؼ سلتَ ػی مٞـفو مو ػموکـسمو ؿس مبب

نغنتین کنو سوػ که سـ تإحیـ منفو ػموکـسمو سـ ؿىؼ سلتَ ػی تإکیؼ کـػ. ػؿ وسکنو سه ه٣ سق، 
ـگ٣٣ؾسؿی مخب٣٣  ػموکـسم٣٣و س٣٣ـ ؿى٣٣ؼ سلت٣٣َ ػی تإکی٣٣ؼ نم٣٣وػ. إلإلإلآلی 7ریم٣٣ق ه٣٣ ؿینگتون ( س٣٣ه سح

ػسن٣٣ؼ ک٣٣ه هـم٣٣ه ستوسنن٣٣ؼ  ن٣٣ٚ م ػیکت٣٣ توؿی ؿس ٣٣١ ؿتگـسنو مو ه٣٣ ؿینگتون ػولتم٣٣ـػسن من٣٣تبؼ ػؿ

 
نه ػه  لوسٝؼ س فی ػؿ ر مٞه هنتنؼ. س٣ه ٝب٣ ؿت ػیگ٣ـ، نه ػه٣  »  کنؼ گونه تٞـیف مو ؿس سیننه ػ  (آلنوؿث ی -آل

ػهنؼ. سن سـسین نه ػه٣  سنگی٣قه  که تٞ مل سفـسػ ر مٞه ؿس ىکل موهنتنؼ ىؼه سه ػم  سيـ  ه ی م عته مضؼوػی 
 .«ػهنؼ سفـسػ ر مٞه سـسی تب ػ ت می مو، سرتم ٝو و سلتَ ػی ؿس م م ن مو

2- Schumpeter  
3- Huntington 
4- Rodrik 
5- Tavares & Wacziarg 
6- Hobbes 
7- Harrington 



pub.m
bri.a

c.i
r

 ۱۱۱تإحیـ ػولکـػ ًِبػ ػّلت ثـ ػؿآهؼ مـاًَ ػؿ کيْؿُبی ٌٍؼتی ّ ًفتی                                          
 

ک٣ـػن ل٣ؼؿت ػولتم٣ـػسن ػؿ مپ٣ ول صم٣وق م٣ـػم سم٣ .  کننؼ. ػ١ؼ١ه وی مضؼوػ تَ صب مو
 ه ی م عت ؿی سـ لؼؿت، ؿف ه ٝمومو ؿس تإمین عوسهؼ کـػ.  سه سٝتم ػ وی مضؼوػی  ػؿوسلٜ

سم  سم  مي رـه سـ مـ ػیؼگ ه ه٣ سق و گؾىته ت٢ییـ کـػه  مؼهسگـمه مفهوم ػموکـسمو ػؿ مه 
کنن٣ؼ ک٣ه سهب٣وػ ػؿآم٣ؼ م٣ـسنه و ؿى٣ؼ  ه ؿینگتون کم ک ن سػسمه ػسؿػ. ص می ن ػیؼگ ه ه سق سض٣ج مو

ن م٣ؼ. ػؿ  مو« 2گـس ػیکت توؿی تومٞه»( آن ؿس الآلی 1نی فمنؼ آن میقی سم  که گـیگوؿ ی،سلتَ ػ
ؿس ػؿ عوػ تموی٣  نم ین٣ؼ.  3سعالق سٕ ٝ  کـػن گـس، توػه مـػم س یؼ ک ؿ کننؼ و ػیکت توؿی تومٞه

س ىؼ، صموق م لکی  ؿس  4کننؼ که ػیکت توؿ، صتو سگـ عیـعوسه ص می ن ػیؼگ ه ه ؿینگتون سضج مو
کن٣ؼ. ػؿ سی٣ن ػی٣ؼگ ه، سهب٣وػ  ت٣إمین نمو یعوس ه ی سلتَ ػی ّـوؿی سم٣ ، س٣ه ؿس که سـسی فٞ لی 

ػموکـسم٣٣و »( آن ؿس الالآلی 5ؿػ ک٣٣ه سم٣٣کالؿػؿآم٣٣ؼ م٣٣ـسنه و ؿى٣٣ؼ سلت٣٣َ ػی س٣٣ه آن می٣٣قی نی٣٣ ف ػس
س٣ـ ل٣ؼؿت  7ه ی سنتغ س٣ تو و ل٣ نونو گـس، مض٣ؼوػی  عوسن٣ؼ. ػؿ ػموکـسم٣و توم٣ٞه مو« 6گـس تومٞه

ؿیقی  ه ی سلتَ ػی عوػ سـن م٣ه ػهؼ که سـسی فٞ لی  ص کم، سه سفـسػ ر مٞه سین سمنی  ع ٕـ ؿس مو
  کننؼ.

ق، ػو ػیؼگ ه رؼیؼ نیق سّ فه ىؼه سم . ػیؼگ ه ػؿ سػسی ت سلتَ ػی رؼیؼ سه ػو ػیؼگ ه فو
ت٣إحیـ  ک٣ه  یٕوؿ س٣ه ،ن ػموکـسم٣و و ؿى٣ؼ سلت٣َ ػی ؿس مت٣َوؿ سم٣ س٣یسی ١یـع٣ٖو  سول ؿسسٖه

کن٣ؼ ک٣ه سهب٣وػ  مٞک٣وك سم٣ . سی٣ن ػی٣ؼگ ه سی٣ ن مو U ى٣کل سهػموکـسمو س٣ـ ؿى٣ؼ سلت٣َ ػی 
ىوػ ؿىؼ سلتَ ػی سهبوػ ی سؼ ولو سهبوػ سیو سف سین ػؿ  ػموکـسمو ت  یک مٖش مٞین مبب مو

ت  سحـست منفو ػموکـسمو سـ ؿىؼ، ١ لب ىوػ. ػی٣ؼگ ه ػیگ٣ـ  گـػػ موى عٌ ػموکـسمو مبب 
کن٣ؼ ک٣ه  ی نؼسؿػ. سین ػی٣ؼگ ه سی٣ ن مونیق سین سم  که ػموکـسمو تإحیـ مٞن ػسؿی سـ ؿىؼ سلتَ ػ

گؾسؿی( سم٣ . ػؿ سی٣ن  ه ی تولیؼی سلتَ ػ ینٚی٣ـ م٣ـم یه ؿىؼ سلتَ ػی سم م ً مـسوٓ سه نه ػه
ه ی پ٣ولو و  سف می م٣  تـ ی سهم ه ی ػیکت توؿی و ػموکـسمو کم ن نٚ مسی، تف وت مه ؿموب

 م لو ص مو ؿىؼ سلتَ ػی سم . 
سوػن تإحیـ ػموکـسمو سـ ػؿآم٣ؼ م٣ـسنه  مٞنو سی ی مخب ، منفو ػؿ موؿػ  نٚـیٝالوه سـ سسه م 

ػهؼ که ػؿ هیچ کيوؿی پیو سف سـؿم٣و تضلیل٣و و  و ؿىؼ سلتَ ػی، تزـسه ره نو نیق ني ن مو
 
1- Gregor 
2- developmental dictatorship 
3- obedience ethic 
4- benevolent 
5- Sklar 
6- developmental democracy 
7- legal and electoral limits 
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نٚـ ل٣ٖٞو ػسػ.  توسن ػؿ موؿػ تإحیـ ػموکـسمو سـ ػؿآمؼ مـسنه و ؿىؼ سلتَ ػی آم ؿی ػلیك، نمو
ول٣و ػؿآم٣ؼ م٣ـسنه و ؿى٣ؼ  ،ي٣وؿی ػموکـستی٣ک س ى٣ؼػه٣ؼ ک٣ه ممک٣ن سم٣  ک تزـسه ني٣ ن مو

سلتَ ػی س٣  یی ؿس تزـس٣ه نکن٣ؼ ینٚی٣ـ کنگ٣و( و کي٣وؿی ػیکت٣ توؿی س ى٣ؼ و ؿى٣ؼ سلت٣َ ػی 
مٖلوسی ؿس تزـسه نم یؼ ینٚیـ مین(. همچنین ممکن سم  کيوؿی ػموکـستی٣ک س ى٣ؼ و ػؿآم٣ؼ 

ی ػیکت٣ توؿی س ى٣ؼ و ػؿآم٣ؼ و و ؿىؼ سلتَ ػی س  یی ؿس تزـسه نم یؼ ینٚی٣ـ آمـیک٣ ( و کي٣وؿ
سی٣ن  ،سلو که س یؼ پ مظ ػسػه ىوػاؿىؼ سلتَ ػی سنؼکو ػسىته س ىؼ ینٚیـ کـه ىم لو(. ص ل م

سنز م٣ؼ و تض٣  ک٣ؼسم  سم  که تض  مه ىـسیٖو سهب٣وػ ػموکـسم٣و س٣ه سهب٣وػ ػؿآم٣ؼ م٣ـسنه مو
 . گـػػ موىـسیٔ سه ک هو ػؿآمؼ مـسنه منتهو 
فوق سم . سسقسؿ ػمتی سی سه ه٣ؼف پ٣ژوهو سف ن٣وٛ  ـموپهؼف پژوهو ص ّـ، پ مظ سه 

سلتَ ػمنزو، تإحیـ ػموکـسمو سـ ػؿآمؼ مـسنه  سغوتضلیلو و سلتَ ػمنزو ممٖٞو سوػه و ػؿ 
 .گـػػ موس  تإحیـ ػموکـسمو سـ ػؿآمؼ مـسنه کيوؿه ی نفتو مم ینه  آلآلکيوؿه ی ْٝو گـوه 

 فـّیه پژوهو سین سم  که 
ه٣ ی تولی٣ؼ و  ػؿ کيوؿه یی که ٝملک٣ـػ نه ػه٣ ی می م٣و و سلت٣َ ػی مٖل٣وب سم٣  و سنگیقه»
ین٣ؼ سسم ، سهب٣وػ ػموکـسم٣و م٣بب تموی٣  ٝملک٣ـػ نه ػه٣  ى٣ؼه و فـآوؿػه فـسهم ؿس گؾسؿی  مـم یه

کن٣ؼ ول٣و ػؿ کي٣وؿه یی ک٣ه ٝملک٣ـػ نه ػه٣ ی می م٣و و  سفقسیو ػؿآمؼ مـسنه و ؿى٣ؼ ؿس تموی٣  مو
ع٣وؿػ، سهب٣وػ  رویی سیي٣تـ س٣ه مي٣م مو ک٣ـػن و ؿسن٣  ه ی  س٣ی ٖلوب سم  و ميوقسلتَ ػی ن م

 .«ىوػ ػموکـسمو مبب تيؼیؼ ٝملکـػ ن مٖلوب نه ػه  ىؼه و سه ک هو ػؿآمؼ مـسنه منزـ مو

 اػثیبت تزـثی هْضْع ۸
ػه٣ؼ سح٣ـ ػموکـسم٣و س٣ـ ػؿآم٣ؼ  ني ن مو ،ىؼه ػؿ کيوؿه ی مغتلف تزـسی سنز م ه ی پژوهو

سینو نبوػه و سنته س٣ه سینک٣ه سی٣ن مو٣ّوٛ ؿس س٣ـسی ک٣ؼسم  مـسنه و ؿىؼ سلتَ ػی سف لبل ل سل پیو
ممک٣ن سم٣  ؿسس٣ٖه ػموکـسم٣و س٣  ػؿآم٣ؼ م٣ـسنه و ؿى٣ؼ سلت٣َ ػی  ،کنیم کيوؿیه ( سـؿمو مو

 ی٣  وػهک٣ه ػموکـسم٣و نوپ٣  س٣صتو ١یـعٖو س ىؼ. همچنین سنته س٣ه سین ی مٞنو  مخب ، منفو، سی
ت٣إحیـ ػموکـسم٣و س٣ـ ػؿآم٣ؼ م٣ـسنه و ؿى٣ؼ  ،لؼم  فی ػی ػؿ کي٣وؿ م٣وؿػ سـؿم٣و ػسى٣ته س ى٣ؼ

مم ل٣ه  الألسف نت یذ  فهـمتو ( ػؿ مم له عوػآلآلی 2متف وت سم . کوؿفمن، وؿیوم و سوؿع ت
سن٣ؼ.  ه کـػهؿس سؿسئ٣ آلت٣   الإلآلػؿ س٣ فه فم٣ نو  ػؿ موؿػ تإحیـ ػموکـسم٣و س٣ـ ؿى٣ؼ سلت٣َ ػی

مم له هیچ نوٛ ؿسسٖه  آلمم له ؿسسٖه منفو و  إلمم له ؿسسٖه مخب ، آلػهؼ  سـؿمو آنه  ني ن مو
 

ـکقی  متيکل سف وفؿسی سلتَ ػ و منئو ن س نک آلگـوه  -آل سلتَ ػ مٖـس ػنی م . سین گـوه متيکل سف  آله ی م
 ره ن ؿس ػؿ سعتی ؿ ػسؿنؼ. سلتَ ػ ػؿٍؼ إلاللؼؿتمنؼتـین کيوؿه ی ره ن سم  که ػؿمزموٛ 

2- Kurzman, Werum & Burkhart 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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ـکیب٣ی سف نت٣ یذ مخب٣  و سی الن سین ػو مت٢یـ پیؼس نکـػن٣ؼ. سیمٞن ػسؿی   ػؿس٣ ؿهمٞن٣و ؿس  مم ل٣ه ت
. همچنین گـػػ مو ػه ؿسسٖه سین ػو مت٢یـ پیؼس کـػنؼ که نوٛ نتیزه وسسنته سه مؼلو سم  که سمتف

ـکیب٣ی سف ؿسس٣ٖه مخب٣  و منف٣و و ی٣ک  ػو مم له ؿسسٖه منفو و سی مٞنو ؿس پیؼس کـػنؼ. ػو مم ل٣ه ت
 آوؿػ. ػم  سهن ػموکـسمو و ؿىؼ سلتَ ػی سیسی ١یـعٖو  مم له ؿسسٖه

مم له که ػؿ موؿػ ؿسسٖه ػموکـسمو و ؿى٣ؼ سنز٣ م  الآل( س  سـؿمو ألآلی 1وؿمکو و لیمونگوپـف
ن س٣یسی مخب٣   س٣ه ؿسس٣ٖه ،سنز م ىؼه سم٣  الالآلکه سٞؼ سف  ه یی پژوهوػؿی فتنؼ س١لب  ،ىؼه سم 

سم٣  ک٣ه  هتـ، سی٣ن نتیز٣ه ص ٣ٍل ى٣ؼ ل٣ؼیمو ه٣ ی پژوهوکه ػؿ   ػؿ ص لو ،سنؼ ػو مت٢یـ ػم  ی فته
 کننؼ.  ؿس تزـسه مو یتـ مـیٜ ؼ سلتَ ػیؿى یه ی ػیکت توؿ صکوم 

تف٣ وت ل ئ٣٣ل  2ه ی س٣ ل٠ ه ی نوپ٣  و ػموکـسم٣و ن ٝملک٣ـػ ػموکـسم٣٣وس٣ی ه٣  پژوهوسـع٣و 
سی ل٣وی س٣  ت٣إمین  ػهن٣ؼ ٝم٣ـ ػموکـسم٣و ؿسس٣ٖه ( ني٣ ن موإلآلی همک ؿسنو  3سنؼ. کالش ىؼه

صم٣وق  ،تـ س ى٣ؼ صموق م لکی  و لـسؿػسػه  ػسؿػ و هـمه م سمه ػموکـسمو ػؿ کيوؿی ٕو نو
کنؼ. سعمؼوف و  ىوػ و سین سمـ سه سفقسیو ؿىؼ سلتَ ػی کمک مو م لکی  ػؿ آن سهتـ تإمین مو

ت٣٣ـ،  ه ی می م٣٣و فـسوسن مـع٣٣هه ی نوپ٣٣ ،  ػموکـسم٣٣وػهن٣٣ؼ ػؿ  ( ني٣٣ ن موألآلی 4ی ژوؿسوم٣٣ک 
 . گـػػ موتـ سوػه و مبب تْٞیف ؿىؼ سلتَ ػی  تـ و پـهقینه ٝمیك

س٣ه  ألالآلسلتَ ػی سه ٝملک٣ـػ ٣ّٞیف کي٣وؿه یی ک٣ه سف م٣ ل  پژوهيگـسنٝؼه فی ػی سف 
ـک  کـػه نؼی سى ؿه کـػه و ٝملکـػ آنه  ػؿ تإمین صم٣وق ى٣هـو ،سنؼ سٞؼ سه مم  ػموکـسمو ص

 5سنؼ. ک٣٣ ؿوػؿف ه ی سلت٣٣َ ػی و سرتم٣٣ ٝو ؿس ن٣٣ مٖلوب ػسنن٣٣ته و می م٣٣و و همچن٣٣ین پیي٣٣ـف 
کي٣٣وؿی ک٣٣ه صکوم٣٣  ػیکت٣٣ توؿی ؿس ؿه٣٣  ک٣٣ـػه و سف  آلکن٣٣ؼ ک٣٣ه سف ص٣٣ؼوػ  ( سی٣٣ ن موآلآلی

کيوؿ سؿوپ یی، سـفیل، ىیلو،  آلکيوؿ ی الآلىونؼ، فمٔ  سه ػموکـسمو مضنوب مو ینوسؿػ ت فه
سنؼ و هن٣وف سف  ت یوسن، فیلیپین، کـه رنوسی و ١ن ( ٝملکـػ ننبت ً موفمو ػسى٣تهمکقیک، سؿوگوئه، 

 کننؼ.  ه ی مخب  ػموکـسمو سمتمب ل مو پوی یی
س٣   ؿس  یفی٣ ه٣ ی می م٣و مي٣ ؿکتو سمک٣ ن ؿى٣ؼ س ک کن٣ؼ نٚ م ( سػ٣ٝ  موآلی یکؿوػؿ
  نم یؼ ومٖـس مؿس  یـسػٝ  ىوسهؼ ف ینس ییؼآوؿنؼ. وی ػؿ تإ فـسهم مو
  ؛تـی ػسؿنؼ ه ی ػموکـستیک ػؿ سلنؼمؼت نـط ؿىؼ مٖمئن نٚ م -
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 ؛نم ینؼ مؼت سیيتـی سیز ػ مو ه ی ػموکـستیک حب ت کوت ه نٚ م -
  ؛ وکننؼ ه ی ع ؿرو منفو ؿس سهتـ کنتـل و سػسؿه مو ه ی ػموکـستیک تک نه نٚ م -
 ه ی ػموکـستیک پی مؼه ی توفیٞو سهتـی ػسؿنؼ.  نٚ م -

ه ی  تک ن٣ه پ٣ل سفن ػموکـسم٣و و ت٢یی٣ـست ن٣ـط ؿى٣ؼ سیؿسسٖه ( آلؿوػؿیک ی همچنین
ه ی ػه٣ه  ػهؼ کيوؿه یی که ػؿ ٣ٕول م٣ ل ني ن مو سـؿمو کـػه و کيوؿ آلآلسـسی  ؿس ع ؿرو
سنؼ، فم نو که ؿونؼ ؿىؼ ت٢ییـ ی فته، ک هو کمت٣ـی  آفسػی می مو سیيتـی ؿس تزـسه کـػه الآل

 سنؼ.  ػؿ نـط ؿىؼ سلتَ ػی ػسىته
ه٣٣ ی  ه٣٣ ی ػموکـستی٣٣ک نن٣٣ب  س٣٣ه صکوم  ػه٣٣ؼ ک٣٣ه صکوم  ( ني٣٣ ن موإلآلی 1ؿسك

١یـػموکـستیک هقینه سیيتـی سـسی آموفه و سهؼسى  سنز م ػسػه و م٣بب سهب٣وػ ػؿآم٣ؼ و ؿى٣ؼ 
کنؼ که ػوؿه گؾسؿ سه م٣م  ػموکـسم٣و،  ( سضج موآلی 2گـػنؼ. همچنین ک پلن سلتَ ػی مو

منز٣ـ نه ػه ی ّٞیف و تنوٛ لومیتو، سه عيون ، ر٣ـم و فن٣ ػ  ػؿ وّٞی  ػؿآمؼی پ یین س 
( ني٣ ن ػسػن٣ؼ ک٣ه إلآلی 3سم  ؿوػؿیک و وسفی ؿش ىوػ ک هو ؿىؼ سلتَ ػی مو س ٝج ىؼه و

 ىوػ.  مـٝ  تيؼیؼ مو ؿىؼ ػؿآمؼ مـسنه، پل سف ستم م ػوؿه گؾسؿ سه مم  ػموکـسمو، سه
تنه  سف ن٣ٚـ ػؿآم٣ؼ  ی ػموکـستی٣ک ن٣ه( سه سین نتیزه ػم  ی ف٣  ک٣ه کي٣وؿه إلالألآلٝب ػی ی

ه ی  سلک٣ه سف ن٣ٚـ ى٣ عٌ ،مـسنه ننب  سه کي٣وؿه ی ػیکت٣ توؿی و٣ّٞی  من٣ ٝؼتـی ػسؿن٣ؼ
نی٣ق  ١ی٣ـهػیگـی نٚیـ نـط س موسػی سقؿگن  ن، سمیؼ سه فنؼگو ػؿ سؼو تولؼ، آفسػی سلت٣َ ػی و

ن ى عٌ سیی مخب  س ( ؿسسٖهإلآلو  آلی 4کننؼ. همچنین پوپوف وّٜ سهتـی ؿس تزـسه مو
 ننب  صموق م لکی  سه ػموکـسمو و ؿىؼ سلتَ ػی پیؼس کـػ.

ني٣ ن  إلآلت٣   إلآلک ؿگیـی آم ؿه ی کيوؿه ی نفتو ػؿ س فه فم٣ نو  ( س  سهألآلنیلو ی
( آلآلی 5سی منفو وروػ ػسؿػ. همچنین فیؼؿموک ن ػموکـسمو و ؿىؼ ػؿآمؼ مـسنه ؿسسٖهسیػسػ 
 ػموکـسمو سـ ؿىؼ مٖـس کـػ.سی منفو سـسی تإحیـ  ( ؿسسٖهآلآلی

ت٣   آلإلآل  کي٣وؿ ػؿ س٣ فه إلآلک ؿگیـی آم ؿه٣ ی  ( س  سهآلآلکوؿفمن، وؿیوم و سوؿع ت ی
 سه سین نتیزه ػم  ی فتنؼ که ػموکـسمو تإحیـ مٞن ػسؿی سـ ؿىؼ سلتَ ػی نؼسؿػ.  الآل
سی  ٣ٖهس٣ه ؿسس آلت٣   إلآلکيوؿ ػؿ س فه فم نو  آل( س  سـؿمو آم ؿه ی إلآلی 6س ؿو
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که ػؿ مم٣ ػیـ پ٣ یین ػموکـسم٣و، سؿتب٣ ٓ   ٕوؿی سه ،١یـعٖو سین ػموکـسمو و ؿىؼ ػم  ی ف 
 ىوػ.  ن ػو مت٢یـ مي هؼه موسیمخب  و ػؿ مم ػیـ س  تـ، سؿتب ٓ منفو 

 هجبًی ًظـی ۱
ـگؾسؿیه ی تإح    سه ىن ع  ک ن ل سغو ػؿ سستؼسی سین ػموکـسم٣و س٣ـ ػؿآم٣ؼ م٣ـسنه و ؿى٣ؼ سلت٣َ ػی  ی

ه ی ػموکـسمو س٣ـ ٝملک٣ـػ سلت٣َ ػی عوسه٣ؼ ى٣ؼ.  پـػسفیم. سین ک ؿ مبب فهم سهتـ من فٜ و هقینه مو
ه  تإحیـ مخب  و سف سـعو ػیگـ تإحیـ منفو سـ ػؿآم٣ؼ م٣ـسنه و ؿى٣ؼ سلت٣َ ػی     ػموکـسمو سف سـعو ک ن ل

هم تإحیـ مخب  و هم تإحیـ منفو سـ ػؿآمؼ مـسنه و ؿىؼ ػسؿػ. ػؿ سنته٣ ی ه  نیق     گؾسؿػ. سف سـعو ک ن ل مو
 .  نم ییم وتإحیـ ػموکـسمو سـ ػؿآمؼ مـسنه مٖـس مس ؿه سین سغو نیق فـّیه عوػ ؿس ػؿ

ـگؾاؿیُبی تإح    کبًبل ۳ . ۱ ْکـامی ثـ ػؿآهؼ مـاًَ ّ ؿىؼ ی  هخجت ػه
ـگ٣ؾسؿیتإح  ک ن ل إلػؿ سین فیـسغو  مخب٣  ػموکـسم٣و س٣ـ ػؿآم٣ؼ م٣ـسنه و ؿى٣ؼ سلت٣َ ػی  ی

 . گـػػ مومٖـس 

 1کبُو ًبپبیؼاؿی میبمی ۳ . ۳ . ۱
ىوػ ت  ػولتمـػسن سف آینؼه می مو عوػ ن مٖمئن ىؼه و سنگی٣قه پی٣ؼس  ن پ یؼسؿی می مو مبب مو
نن٣٣ب  س٣٣ه من٣٣ سٜ مور٣٣وػ ػؿ سلت٣٣َ ػ ني٣٣ ن ػهن٣٣ؼ. سی٣٣ن مو٣٣ّوٛ  2یس کنن٣٣ؼ ک٣٣ه ؿفت٣٣ ؿ ١ ؿتگـسن٣٣ه

ه٣ ی  (. یک٣و سف ویژگوإلآل، 3همک ؿسنسـ ؿىؼ سلتَ ػی سحـ منفو ػسؿػ یآلنین  و  عوػ عوػی سه
مهم ػموکـسمو ت٣إمین ل٣وسنینو ى٣ف ف س٣ـسی ت٢یی٣ـ نیـوه٣ ی می م٣و ص ٣ّـ ػؿ ل٣ؼؿت سم٣ . 

و ػم٣تی سی  4گـسیی من ٙـست آفسػ ػؿ موؿػ سنتغ ب ػولتمـػسن، رلوی سفـسٓ یك سهٝالوه س  تيو سه
آمیق ل٣ؼؿت  سین٣و و من٣ لم  ه٣ ی ل س٣ل پیو سف مزـسی ١یـل نونو ؿس گـفته و س٣ه سنتم لسه لؼؿت 

. س  سین تفنیـ ػموکـسمو سه ک هو ن پ یؼسؿی می مو منتذ ى٣ؼه و سف سی٣ن گـػػ مومی مو منزـ 
 ؼ. سغي وگؾسؿی و ؿىؼ سلتَ ػی ؿس سهبوػ م ؿسه مـم یه

 5کبُو اًضـافبت ۸ . ۳ . ۱
  ت٣إحیـ سگ٣ؾسؿػ. ػولتمـػسن٣و ک٣ه من٣تبؼسنه 6کیفی٣  صکمـسن٣و ػموکـسمو ممکن سم٣  س٣ـ

 
1- political instability 
2- predatory 
3- Alesina 
4- extremism 
5- distortion 
6- quality of governance 



pub.m
bri.a

c.i
r

 ُبی پْلی ّ اؿفی مبالًَ میبمت هزوْػَ همبالت ثینت ّ چِبؿهیي ُوبیو                              ۱۱۵

ـگقی٣ؼن می م٣  ،لؼؿت ؿس ػؿ سعتی ؿ گـفته س ى٣نؼ سی  ه یی ک٣ه من٣ فٜ ٣ٝؼه سف آن س٣ـسی س
کننؼ.  سمتف ػه مو ،نم یؼ مضؼوػ ؿس تإمین کـػه و فی ن فـسوسنو ؿس سه ٝموم مـػم تضمیل مو

 ؿفت٣ ؿس٣ـ  ون٣ٚ ؿت ٝم٣وم ی٣كه و سف ٕـه  رل٣وگیـی ک٣ـػ ػموکـسمو سف سی٣ن موءسم٣تف ػه
ی گؾسؿ می م  تـتیب کیفی  سین . سهنم یؼ وؿس کنتـل م یگؾسؿ می م  یفی ک ،ػولتمـػسن

و ؿى٣ؼ و ػؿآم٣ؼ م٣ـسنه س٣   گ٣ـػػ مو یلتنه گؾسؿی یهو مـم  یؼتول سینؼسفقسیو ی فته و فـ
 .ی سؼ وگؾى  فم ن سهبوػ م

 1مـهبیَ اًنبًی ۱. ۳ . ۱
گقینؼ ک٣ه سنب ى٣  م٣ـم یه سنن٣ نو ؿس  ه یی ؿس سـمو می م  ،سیو سف ػیکت توؿیػموکـسمو   نٚ م

 سح٣ـم٣ـم یه سنن٣ نو ک٣ه (. همچن٣ین ني٣ ن ػسػه ى٣ؼ ألآل، 2ػؿپی ػسؿػ یم ین  پ ول و وؿػسیـ
ؿىؼ سلتَ ػی  ؿوػ و( سن سـسین سنتٚ ؿ مآلآل، 3همک ؿسنیمنکیو و  ػسؿػمخب  سـ ؿىؼ سلتَ ػی 

 سلتَ ػی ػؿ نٚ م ػموکـسمو سف ک ن ل مـم یه سنن نو ننب  سه ػیکت توؿی س  تـ س ىؼ.

 کبُو ًبثـاثـی ػؿآهؼ ۱. ۳ . ۱
 ،گ٣ـػػ مومی م٣و ستغ٣ ؽ   ه٣ ی ؿژیم سف م٣ویه ی سرتم٣ ٝو ک٣ه  ن سـسسـی ػؿآمؼ سف سنتغ ب  ػؿره

ـک  سف ػیکت توؿی سه مم   مو  ىون ػموکـسم٣و ن٣ سـسسـی ػؿآم٣ؼ ىوػ. سنتٚ ؿ سـ سین سم  که ص
ـک٣  م٣بب مو ،ؿس ک هو ػهؼ ه ی رم٣ٞو وفن سیي٣تـی س٣ه  گیـی ى٣وػ ػؿ ت٣َمیم مون سی٣ن ص

ین٣ؼ سىؼه سف صم٣وق م٣ؼنو نی٣ق ممک٣ن سم٣  سف سی٣ن فـ  منؼ تـریض ت فمـس ػسػه ىوػ. فمـسی سهـه
س ک٣ هو می مو ػؿ ره  من فٞي ن سم٣تف ػه ک٣ـػه و ػول٣  ؿس وسػسؿ کنن٣ؼ ت٣  ن٣ سـسسـی ػؿآم٣ؼ ؿ

و  سم٣ . آلن٣ین  ىؼه ه ی فـسوسنو سنز م ػؿ پژوهو ػهؼ. تإحیـ ن سـسسـی ػؿآمؼ سـ ؿىؼ سلتَ ػی
سن٣ؼ ک٣ه ػؿ آن ن٣ سـسسـی ػؿآم٣ؼ س٣  تـ س٣ه ستغ٣ ؽ  ن٣ فی کـػهل( سلت٣َ ػی ؿس مؼألآلی 4ؿوػؿیک

 5. آلن٣٣ین  و پـوت٣٣وگ٣٣ـػػ موه٣٣ ی س٣٣  ی م لی٣٣ تو و سن٣٣ سـسین ک٣٣ هو ؿى٣٣ؼ سلت٣٣َ ػی منز٣٣ـ  نـط
 سنؼ. ن ن سـسسـی و ؿىؼ سلتَ ػی ؿس مٞـفو کـػهسیؿسسٖه منفو  تزـسی ه ی پیونؼ( نیق إلآلی

 6مـهبیَ میبمی ۲. ۳ . ۱
تزـسه من مب می مو سمـوف هـ کيوؿ مبب سنب ى٣  م٣ـم یه می م٣و ف٣ـػسی آن کي٣وؿ ى٣ؼه و 
 
1- human capital 
2- Saint-Paul & Verdier  
3- Mankiw  
4- Alesina & Rodrik 
5- Perotti 
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ػموکـسم٣٣و ٕوؿ مخب٣٣  مت٣٣إحـ عوسه٣٣ؼ ک٣٣ـػ. سگ٣٣ـ کي٣٣وؿی سم٣٣ـوف سف  ؿى٣٣ؼ سلت٣٣َ ػی کي٣٣وؿ ؿس س٣٣ه
تـی ػؿ مت٢یـه ی می مو عوػ ػم٣   تـ و مٖلوب ػؿ آینؼه سه وّٞی  من مب ،سـعوؿػسؿ س ىؼ
 سرم٣ ٛ، سف٣قسیو 1ٕوؿ مخ ل، سـلـسؿی ػموکـسمو ػؿ ٕول فم ن سه ک هو فن٣ ػ عوسهؼ ی ف . سه

منز٣ـ عوسه٣ؼ ى٣ؼ. سی٣ن ت٢یی٣ـست  5و عـػمنؼی ؿهبـسن می م٣و 4ميـوٝی ، 3، سٝتم ػ2می مو
 مو نیق سه سهبوػ ؿىؼ سلتَ ػی کمک عوسهؼ کـػ. مخب  می 

 6یبػگیـی ۳. ۳ . ۱
ه٣٣٣  و  من٣٣٣ٚوؿ سف ی٣٣٣ ػگیـی، سیز٣٣٣ ػ س٣٣٣ٍالص ت ػؿ مین٣٣٣تم هنگ٣٣٣ م سـع٣٣٣وؿػ س٣٣٣  وسلٞی 

ی سلتَ ػی سیف  گؾسؿ می م ؿویؼسػه م . سنتٚ ؿ سـ سین سم  که ی ػگیـی نمو مهمو ػؿ 
ض٣٣ؼوػی سف ص کم٣٣ ن تٞل٣٣ك ػسؿػ و ی ػؿ ؿژی٣٣م ػیکت٣٣ توؿی س٣٣ه ت٣٣ٞؼسػ مگؾسؿ می م٣٣ نم ی٣٣ؼ. 

ی نیق سنی ؿ ّٞیف سم . ػؿ سین م٣ عت ؿ گؾسؿ می م پ مغگویی ػؿ مم سل ٝملکـػه ی 
سنی ؿ مضتمل سم  که لؼؿت سـسی مؼتو ٕو نو ػؿ سعتی ؿ ؿهبـسن ػیکت توؿ و ص می ن آنه  

س فیگـسن ی ػؿ ػم  تٞؼسػ فی ػی سف گؾسؿ می م ینؼ سه ی ػموکـستیک فـ س ىؼ. سم  ػؿ ؿژیم
سغي٣٣ؼ.  ی ؿس سؿتم٣٣  موگؾسؿ می م٣٣ کیفی٣٣  عوػ  عوػی س٣٣ه سلت٣٣َ ػی سم٣٣ . هم٣٣ین سم٣٣ـ

ی ػؿ ن٣٣ٚ م ػموکـسم٣٣و ػؿ ه٣٣ـ ػوؿه ػؿ سعتی٣٣ ؿ گـوه٣٣و سم٣٣  ک٣٣ه ػؿ آن ػوؿه گؾسؿ می م٣٣ 
تم ی٣ل ػسى٣ته س ى٣ؼ ػؿ  ،لؼؿت ؿس ػؿ سعتی ؿ ػسؿػ. سگـ گـوهو که لؼؿت ؿس ػؿ سعتی٣ ؿ ػسؿػ

ه ی  نی فمنؼ آن سم  که سه سٝم ل می م٣  ،آوؿػ ػم  سهسنتغ س ت سٞؼی مزؼػسً لؼؿت ؿس 
ه ی ن ػؿم٣  و ن٣ موفك  ه٣ یی سم٣  ک٣ه سف می م٣  سپ٣ـػسفػ و سی٣ن نی فمن٣ؼ ػؿك 7من مب

 گیـن٣ؼ وه ی ػموکـسم٣و فـسم گؾىته آموعته ىؼه سم . ػؿك مهمو که ػولتمـػسن ػؿ نٚ م
م  که ٝملکـػ آنه  ػؿ سهبوػ ؿىؼ سلتَ ػی سـسی آینؼه می مو آنه  سنی ؿ مهم سم . سین س

ه ی سلتَ ػی ؿى٣ؼآفـین وسک٣نو مخب٣  ني٣ ن ػسػه و س٣ه  ػسننؼ که مـػم سه می م  آنه  مو
کنن٣٣ؼ س٣٣   ػهن٣٣ؼ. سن٣٣ سـسین ػؿ ن٣٣ٚ م ػموکـستی٣٣ک ػولتم٣٣ـػسن م٣٣ٞو مو مو یمزـی٣٣ ن آن ؿؤ
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2- political consensus 
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4- legitimacy 
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ه ی من مبی ؿس سٝم ل نم ینؼ ت٣  ل٣ؼؿت  می م  ،و گؾىتهگـفتن سف سىتب ه ت می مت ػؿك
 ػؿ سعتی ؿى ن س لو سم نؼ.

ـگؾاؿیُبی تإح    کبًبل ۸ . ۱ ْکـامی ثـ ػؿآهؼ مـاًَ ّ ؿىؼ ی  هٌفی ػه
ـگ٣٣ؾسؿیتإح  ک ن٣٣ ل آلػؿ سی٣٣ن فی٣٣ـسغو س٣٣ه سـؿم٣٣و   منف٣٣و ػموکـسم٣٣و س٣٣ـ ػؿآم٣٣ؼ م٣٣ـسنه و ؿى٣٣ؼ  ی

 پـػسفیم.  ومسلتَ ػی 

 هغبؿد ػّلت ۳ . ۸ . ۱
سگ٣ـ ػؿ  یژهو ػول ، سه  ن سلتَ ػػسن ن وروػ ػسؿػ که مغ ؿد سیو سف سنؼسفهسیسی  توسفك گنتـػه

ه ی  ه یی ؿس سـ ؿىؼ سلت٣َ ػی تضمی٣ل کن٣ؼ. هقین٣ه توسنؼ هقینه آموفه و سهؼسى  نب ىؼ، مو
 گ٣ـػػ موی ه٣ ی وسم   سهـه  سنؼسف ملو و سنتم ل من سٜ سه پـػسع  فی ػ ػول  مبب ک هو نـط پل

که ػول  ػؿی ف  نموػه سم . همچنین سگـ سین وّٜ کنت٣ـل ني٣وػ ممک٣ن سم٣  س٣ه سض٣ـسن 
تـتیب  فم سم٣٣  مغ٣٣ ؿد ػول٣٣   سین (. س٣٣هآلآل،  همک٣٣ ؿسنو  1ه  سینز م٣٣ؼ یگیل٣٣یل س٣٣ؼهو

مضؼوػ ىوػ ت  ؿىؼ سلت٣َ ػی تن٣هیل گ٣ـػػ. ػؿ ن٣ٚ م ػموکـسم٣و فمین٣ه س٣ـسی سٝم٣ ل في٣ ؿ 
ه٣  سف  ىوػ. سین گـوه سـ ػول  فـسهم مو 2کننؼه سمک ن ت ی مو ػؿی ف ه ی سرتم ٝو و م گـوه

کننؼ که سین سمـ مبب ٝؼم کنت٣ـل  عوسهو سلتَ ػی مو ىـسیٔ ػموکـسمو سمتف ػه کـػه و مهم
و  گ٣ـػػ موه٣ ی سلت٣َ ػی  مغ ؿد ػول  و ٝؼم تغَیٌ سهین٣ه من٣ سٜ و سمک ن٣ ت س٣ه سغو

 ػ. ػسؿک هو ؿىؼ سلتَ ػی ؿس ػؿپی 

 3اًؼافٍ ػّلت ۸. ۸ . ۱
ه ی سنتم لو سه م٣ـػم  سنؼ که ػول  مگونه سف ٕـیك پـػسع  ( ني ن ػسػهآلالآلی4یچ ؿػملتقؿ و ؿ

سی که نٚ م  ػهؼ ػؿ ر مٞه ىؼن عوػ ؿس فـسهم نم یؼ. مؼل آنه  ني ن مو ه ی سقؿش توسنؼ فمینه مو
ه٣ ی سلت٣َ ػی ؿس  ی ه ی موروػ س٣ـسی فٞ ل مو سنگیقه گـفتن سف یک آن ػموکـسمو سم ، م لی ت

مؼسعله سیيتـ ػول  م٣وق  یمو تٞؼسػ سیيتـی سف فمـس ؿس سه یػهؼ و سف موی ػیگـ ؿؤ ک هو مو
ه ی سنتم٣ لو ػول٣  سم٣  ک٣ه سف ک ن٣ ل ػؿی ف٣  م لی٣ ت  ػهؼ. هؼف سین فمـس ػؿی ف  کمک مو

فمـس تم یل ػسؿنؼ ػولتو سـ مـ ک ؿ سی ی٣ؼ ک٣ه  ،ىوػ. سن سـسین ػؿ ىـسیٔ ػموکـسمو تإمین م لو مو
م لی ت سیيتـی ػؿی ف  کـػه و پـػسع  سنتم لو فی ػی سه آنه٣  ػسى٣ته س ى٣ؼ ک٣ه سی٣ن سم٣ـ م٣بب 

 
1- Gillis 
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3- government size 
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 سنگؾسؿ می م٣ کنؼ که ٝملکـػ  ( سضج موآلالآلی 1ىوػ. سلنون ه ی تولیؼ مو سـػن سنگیقه سفسین
ه٣  س٣ه  ه ی سین گـوه ىوػ و عوسمته کنتـل مو 2موػ همه ی  گـوه ومیله سهه ی ػموکـسمو  ػؿ نٚ م
( ألآل. همچن٣ین آلن٣ین  و ؿوػؿی٣ک یگ٣ـػػ مومنز٣ـ فٞ لی  ػول    ىؼن سنؼسفه و صوفه سقؿش

که ػؿ آن توفی٣ٜ ن٣ سـسسـ م٣ـم یه و نی٣ـوی ک٣ ؿ ور٣وػ ػسى٣ته و سف٣ـسػ  سـؿمو نموػنؼ سلتَ ػی ؿس
ین ىـسیٔ هـمه ننب  ػؿآم٣ؼ م٣ـم یه س٣ه ػهنؼ. ػؿ س مو یگیـی سیو سف صؼ، ؿؤ ر مٞه سه م لی ت

تـ س ى٣٣ؼ، ن٣ـط م لی٣ ت سیي٣٣تـ ى٣ؼه و ؿى٣٣ؼ  کوم٣ک 3می٣٣ نو  ػهن٣ؼه یػؿآم٣ؼ نی٣ـوی ک٣٣ ؿ س٣ـسی ؿؤ
 ی سؼ.  سلتَ ػی ک هو مو

ـگؾاؿیُبی تإح    کبًبل ۱ . ۱ ْکـامی ثـ ػؿآهؼ مـاًَ ّ ؿىؼ ًبهيغٌ ی  ػه
ه  هم تإحیـ مخب  و     سـعو ک ن لٕوؿ که ػؿ سستؼسی سین سغو مٖـس ىؼ، ػموکـسمو سف  هم ن

ه٣      هم تإحیـ منفو سـ ػؿآمؼ مـسنه و ؿى٣ؼ سلت٣َ ػی ػسؿػ ک٣ه ػؿ سی٣ن فی٣ـسغو س٣ه آن ک ن ل
 کنیم.  سى ؿه مو

 گؾاؿی مـهبیَ ۳ . ۱ . ۱
توسنؼ سـسی مؼت ٕو نو سػسم٣ه ػسى٣ته س ى٣ؼ ک٣ه روسم٣ٜ ستوسنن٣ؼ  ؿىؼ ػؿآمؼ مـسنه تنه  فم نو مو

ه ی ؿى٣ؼ  (. م٣ؼلآلآل، همک٣ ؿسنگؾسؿی ؿس ػؿ مٖش س  یی صف٣٘ نم ین٣ؼ یگیل٣یل و  مـم یه
سن٣ؼ  کنن٣ؼه ؿى٣ؼ سلت٣َ ػی مٞـف٣و کـػه سینو تـین پیو ٝنوسن ل٣وی گؾسؿی ؿس س٣ه م٣ـم یه ،سلتَ ػی
( ک٣ه ػؿ سغ٣و آلإلإلآله سق ی یؼگ ه(. ولتو سف ػالآل، 5، م  ی م ؿتینآلآل، 4ؿینل  یلوین و

ه ی ػموکـسمو ل٣ؼؿت  فم س٣ـسی سرب٣ ؿ م٣ـػم س٣ه  ، نٚ میمکن موسضج  ،ممؼمه توّیش ػسػه ىؼ
گؾسؿی  ه٣  من٣ سٜ م٣وؿػ نی٣ ف س٣ـسی م٣ـم یه گؾسؿی ؿس نؼسؿنؼ. سن٣ سـسین ػؿ سی٣ن نٚ م سفقسیو مـم یه

ػلغ٣وسه م٣َـف ع٣وػ ؿس   (. ػؿ نٚ م ػموکـسمو م٣ـػم س٣هألالآل، 6نب ى  ىونؼ یؿسئوتوسننؼ س نمو
ک٣ هو م٣٣َـف نی فمن٣٣ؼ نگ٣٣ـه  ػؿوسل٣٣ٜػهن٣٣ؼ.  سن٣٣ؼسف ع٣وػ ؿس سف٣٣قسیو نمو ک٣ هو ن٣٣ؼسػه و پل

سلنؼمؼت و تم یل لوی سـسی تٞویك مَـف سمـوف ػؿ لب ل منفٞ  سیي٣تـ ػؿ آین٣ؼه سم٣ . فم٣ٔ 
ػموکـسمو سف ک ن ل ک هو  ػیؼگ هک ؿی ؿس سنز م سؼهؼ. سف سین ؿژیم ػیکت توؿی ل ػؿ سم  منین 

 . گـػػ موگؾسؿی مبب ک هو ؿىؼ سلتَ ػی  مـم یه
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گؾسؿی  ( مٞتمؼ سم  که ػموکـسم٣و م٣بب تموی٣  م٣ـم یهإلإلإلآلسف ٕـفو ه ؿینگتون ی
گؾسؿی ػؿ ف٣٣ْ ی آفسػی، گ٣٣ـػه آفسػ سٕال٣٣ٝ ت و ت٣٣إمین صم٣٣وق  . م٣٣ون م٣٣ـم یهگ٣٣ـػػ مو

سـ لؼؿت  وکنتـل یچکه مون ه کنؼ وم سی ن( إلالآلی 1گوػل ینکنؼ. همچن م لکی  ؿىؼ مو
 یسلت٣٣َ ػ یٔى٣٣ـس یکت٣٣ توؿیػ یه٣٣  نٚ م ،ور٣٣وػ ن٣ؼسؿػ یلوس٣٣ٝؼ س٣٣ ف یی٣٣ـػؿ ت٢ یکت توؿه٣ ػ
 ی س٣٣ـسیف٣٣ٞ  ن سلت٣َ ػ  ی٣قهسنگ یٖوى٣ـس ینآوؿن٣ؼ و ػؿ من٣٣ وم ی٣٣ؼؿس پؼ سین٣و یوپ یـل س٣ل١

س٣ـ  وػموکـسم٣ یینه٣  یـت٣إح گؾسؿی یهسف ک ن٣ ل م٣ـم  ین. سن٣ سـسؿوػ وم ینسف س گؾسؿی یهمـم 
 ن ميغٌ سم .  یػؿآمؼ مـسنه و ؿىؼ سلتَ ػ

 2ارتوبػی ُبی یًبآؿاه ۸ . ۱ . ۱
ین٣ؼ تولی٣ؼ ؿس متول٣ف ک٣ـػه، سه ی سرتم ٝو سحـ منفو سـ ؿىؼ سلتَ ػی ػسؿنؼ. ن٣ آؿسمو فـ ن آؿسمو
گؾسؿسن س٣٣ لموه ؿس  س٣٣ین س٣٣ـػه و م٣٣ـم یهه ی سلنؼم٣٣ؼت ؿس سف  ؿیقی ه٣٣ ی مور٣٣وػ س٣٣ـسی سـن م٣٣ه سنگیقه

ه٣ ی سرتم٣ ٝو  سوػن تإحیـ ػموکـسمو س٣ـ ن آؿسمو (. مخب  ی  منفوآل، 3کنؼ یگوپت  پيیم ن مو
سی  . ٣ٝؼهسن٣ؼ نموػهسلت٣َ ػػسن ن م٣ٖـس  ؿسسن ن نین  و ه٣ـ ػو ن٣وٛ آن ػسلتَ ػ  موؿػ توسفك همه
ـکوب ل ٕٞ ن٣ه س ه ی ػیکت توؿ  مٞتمؼنؼ ػول  کنن٣ؼ.  ه٣  س٣ه ؿى٣ؼ سلت٣َ ػی کم٣ک مو مون آؿس  م

میالػی ل٣ ػؿ س٣وػ سلت٣َ ػ  إلآلکنؼ که ػول  نٚ مو سـفیل ػؿ ػهه  مو سی ن( الآلی 4یول ه
ؿس تخبی  کنؼ و س٣ه ؿى٣ؼ سلت٣َ ػی س٣  یی ػم٣  ی س٣ؼ. وی تنه٣  ٝل٣  سی٣ن سم٣ـ ؿس رل٣وگیـی سف 

 ػسنؼ.  ػول  مو ومیله سهه ی سرتم ٝو  ن آؿسمو
ه٣ ی مـم٣وم س٣ـسی     ک٣ـػن ک ن ل نؼ که نٚ م ػموکـستیک سف ٕـیك ف٣ـسهمػیگـی مٞتمؼ  ٝؼه

ه٣٣  رل٣٣وگیـی ک٣٣ـػه و سف سی٣٣ن ٕـی٣٣ك س٣٣ـ ؿى٣٣ؼ  سی٣٣ ن سٝتـس٣٣ّ ت و ى٣٣ک ی ت، سف سیز٣٣ ػ ن آؿسمو
گؾسؿػ. سػسی ت مـسوٓ س٣ه سی٣ن ن٣وٛ تضلی٣ل سف ن صی٣ه ػو گ٣ـوه ت٢ؾی٣ه  سلتَ ػی تإحیـ مخب  مو

کنن٣٣ؼ ػموکـسم٣٣و، مي٣٣ ؿک  می م٣٣و ؿس سف٣٣قسیو ػسػه و  مو ی٣٣ نه٣٣  ک٣٣ه س لیبـسل .آل  گ٣٣ـػػ مو
ه  ک٣ه  م ؿکنین٣  .آل(. ألألآل، 5کن٣ؼ یه ی٣ک و سٝتـسُ س٣ ف مو ی ه یی ؿس سـسی ىک     ک ن ل
ن ٣ٍ صب ن م٣ـم یه و نی٣ـوی ک٣ ؿ س٣ی 6ػور نب٣ه م٣وػمنؼکننؼ ػموکـسمو مبب مٞ مله  موسی ن 

 
1- Goodell 
2- social unrest 
3- Gupta  
4- Hewlett  
5- Hayek  
6- mutually beneficial deals 
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 (. إلالآل، 1وؿمکوپـفی گـػػ مو

 2آفاػمبفی تزبؿی ۱ . ۱ . ۱
سه نف٣ٜ آنه٣   3گـسی نه ه ی صم ی  سی سف تولیؼکننؼگ ن ػسعلو تم یل ػسؿنؼ که می م  هموسؿه ٝؼه

ه٣٣ ی ػموکـستی٣٣ک ممک٣٣ن سم٣٣  من٣٣ین  ى٣٣کل گی٣٣ـػ و آفسػم٣٣ فی تز٣٣ ؿی سنز٣٣ م ني٣٣وػ. ػؿ نٚ م
و  گیـی یه ی سلتَ ػ می مو س  سمک ن ؿؤ ه ی صم یتو کمتـ مي هؼه ىوػ. سلبته ػؿ مؼل می م 

ه٣ ی ػموکـستی٣ک ه٣م ممک٣ن سم٣  م٣ٖوس  توسن مي هؼه ک٣ـػ ک٣ه صت٣و ػؿ نٚ م مو 4کـػن  سی
ه ی ػموکـستیک هم ننؼ ػیکت٣ توؿی،  ه ی صم یتو ػیؼه ىوػ. سن سـسین ػؿ نٚ م س  یی سف می م 

هموسؿه سنگیقه ػسؿن٣ؼ ک٣ه سف ٕـی٣ك مي٣ ؿک   ،سـنؼ ه ی صم یتو نفٜ مو ه یی که سف می م  گـوه
ل٣ـسؿ گـفت٣ه و  ،سـن٣ؼ که سف تز ؿت آفسػ نفٜ مو سنبوهو، ػؿ مم سل رمٜ 5ک ؿفسؿمی مو و تيکیل 

ه یی وسػسؿ نم ین٣ؼ. سن٣ سـسین ت٣إحیـ ػموکـسم٣و س٣ـ آفسػم٣ فی  ػول  ؿس سه سـلـسؿی منین می م٣ 
 ٛ سضج سم . وموّ ،ػ نؼسؿػؿوىنو سـسی آن ورو پ مظٝنوسن پـميو که  تز ؿی سه

 اًجبىت مـهبیَ فیقیکی ۱ . ۱ . ۱
گـسن ک ؿ س٣ه ٕوؿ تزـسی ني ن ػسػ که ػؿ نٚ م ػموکـستیک ػمتمقػه ی س  تـی ( سهآلی یکؿوػؿ

ه٣ ی  و سنگیقه گي٣ته ىوػ. ػمتمقػه ی س  تـ نی٣ق م٣بب ک٣ هو ن٣ـط س٣ فػهو م٣ـم یه پـػسع  مو
ػه٣ؼ. سم٣  سف م٣وی  ؿس ک٣ هو مو نب ى٣  م٣ـم یه فیقیک٣وگؾسؿی عَوٍو و س موروػ سـسی مـم یه

م٣بب  6صم٣وق م لکی٣  و تن٣هیل سر٣ـسی لـسؿػسػه٣  ػیگـ، ممکن سم  ػموکـسمو س  ت٣إمین سهت٣ـ
همچنین نٚ م ػموکـسمو سف ٕـیك ک هو ممی ك ن سٕمین٣ نو  7.گـػػ گؾسؿی سفقسیو س فػهو مـم یه

گؾسؿی سینز م٣ؼ.  ن سٕمین نو می مو، سرتم ٝو و سلتَ ػی ممکن سم  سه سفقسیو س٣ فػهو م٣ـم یه
ىوػ ت٣  ت٣إحیـ  مو مبب ،گؾسؿػ گؾسؿی مو ه ی مـم یه هم که ػموکـسمو سـ سنگیقه  سین سحـست مغ لف

 ،کنک٣ ه ى٣وػ مو٣ّوٝو ک٣ه س ی٣ؼ سیي٣تـ سـؿم٣و وٝنوسن  ػموکـسمو سـ سنب ى  مـم یه فیقیکو سه
 م نؼ. سس لو 

 
7- Przeworski 
2- trade openness 
3- protectionist policies  
4- voting and lobbying 
5- campaign 
6- contract enforcement 

ه٣ ی ػیکت٣ توؿی  ه ی ػموکـسمو س  لؼم  فی ػ، سن٣ی ؿ سهت٣ـ سف نٚ م ( ػؿی فتنؼ که نٚ مإلآلهمک ؿسن یکالش و -إل
 تْمین نم ینؼ. نضو مٖلوسی ل ػؿنؼ صموق م لکی  ؿس تإمین کـػه و سرـسی لـسؿػسػه  ؿس سه
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نی فه یی سحـست  مه ىـسیٔ و مه پیو ػؿکه  ىوػ مٖـس موپـمو س  توره سه مب صج فوق سین 
مه ىـسیٖو ٝکل  ػؿو  گـػػ موسـ سحـست منفو آن ١ لب  ،مخب  ػموکـسمو سـ ػؿآمؼ مـسنه و ؿىؼ

نی فه٣  سهب٣وػ ػموکـسم٣و س٣ه سهب٣وػ  کؼسم ىـسیٔ و پیو ػؿ ػیگـ ٝب ؿت سهسفتؼ.  سین ص ل  ستف ق مو
 .  گـػػ موکؼسم ىـسیٔ سه ک هو ػؿآمؼ مـسنه منتهو  ػؿسنز مؼ و  ػؿآمؼ مـسنه مو

فـّیه پژوهو ص ّـ سین سم  که ػؿ کيوؿه یی که ٝملکـػ نه ػه ی می مو و سلت٣َ ػی 
ػموکـسم٣٣و م٣٣بب تموی٣٣   گؾسؿی ف٣٣ـسهم سم٣٣ ، سهب٣٣وػ ه٣٣ ی تولی٣٣ؼ و م٣٣ـم یه مٖل٣٣وب و سنگیقه

ولو ػؿ کي٣وؿه یی  .کنؼ ینؼ سفقسیو ػؿآمؼ مـسنه و ؿىؼ ؿس تموی  موسٝملکـػ نه ػه  ىؼه و فـ
رویی  کـػن و ؿسن  ه ی  سی که ٝملکـػ نه ػه ی می مو و سلتَ ػی ن مٖلوب سم  و ميوق

و س٣ه  عوؿػ، سهبوػ ػموکـسم٣و م٣بب تي٣ؼیؼ ٝملک٣ـػ ن٣ مٖلوب نه ػه٣  ى٣ؼه سیيتـ سه ميم مو
 ىوػ. ک هو ػؿآمؼ مـسنه منزـ مو

 ،ػسى٣٣تن، س٣٣ـسی ؿى٣ؼ سلت٣٣َ ػی ٣٣ّـوؿی سم٣٣  یسی٣ن سی٣٣ؼه ک٣٣ه ػموکـسم٣و س٣٣ـ صن٣٣ب ص٣ك ؿؤ
ػیکت توؿی سـسی فـسؿ کيوؿه ی فمیـ سف ػسم فمـ ٣ّـوؿت ػسؿػ  ییمسم  که سگو ن ػؿم لؼؿ  هم ن
ػه٣ؼ سم٣  نه ػه٣ ی آن عوسهؼ ؿىؼ سلتَ ػی عوػ ؿس سف٣قسیو  (. سـسی کيوؿی که موآل، 1یس ؿو

ىوػ، سفقسیو ػموکـسم٣و  عوسی تإمین نمو مخالً صموق م لکی  ػؿ آن سه 2،ٝملکـػی ّٞیف ػسؿنؼ
(. کيوؿی س  نٚ م ػیکت٣ توؿی ک٣ه ت٣إمین آلتـ سف تإمین صموق م لکی  سم  یس ؿو،  سهمی  کم

 ػؿ سم٣  س٣ه م٣ٖوس ل٣ ،ػهؼ عوسی سنز م مو ؿس سه ١یـهصموق م لکی ، سنضَ ؿفػسیی سف س فسؿه  و 
و  الآل  ( موفمی٣  سلت٣َ ػی م٣ین ػؿ ػه٣هآلآلی 3مٖلوسی سف ؿىؼ سلتَ ػی ػم٣  ی س٣ؼ. لی٣و

ؿس  ١ی٣ـهکنؼ که تإمین صم٣وق م لکی٣  و  میالػی ؿس ن ىو سف وروػ ػولتو ک ؿآمؼ للمؼسػ مو آل
 که نٚ م مین س  ػموکـسمو ف ٍله فی ػی ػسؿػ.   ػؿ ص لو ،ػسنؼ سـسی عوػ سٍل مو

ػموکـسمو نین   ،نی ف موفمی  کيوؿه  ػؿ ػمتی سی سه ؿىؼ سلتَ ػی س   تـتیب پیو سین سه
سلکه ٝملکـػ من مب نه ػه ی می مو و سلتَ ػی سم . ممکن سم  کيوؿی ػموکـستیک س ىؼ 
ولو ؿىؼ سلتَ ػی س  یی ؿس تزـسه نکنؼ و کيوؿی ػیکت توؿی س ىؼ و ؿىؼ سلتَ ػی مٖل٣وسی 

چنین ممک٣ن سم٣  کي٣وؿی ػموکـستی٣ک س ى٣ؼ و ؿى٣ؼ سلت٣َ ػی س٣  یی ؿس ؿس تزـسه نم یؼ. هم
 تزـسه نم یؼ و کيوؿی ػیکت توؿی س ىؼ و ؿىؼ سلتَ ػی سنؼکو ػسىته س ىؼ. 

ػؿ کيوؿی که ٝملکـػ نه ػه ی می مو و سلتَ ػی آن ػؿ صم ی  سف سهب٣وػ ػؿآم٣ؼ م٣ـسنه و 
ـسنه کم٣ک کن٣ؼ. ٝل٣  سی٣ن سم٣  ک٣ه توسنؼ س٣ه سهب٣وػ ػؿآم٣ؼ م٣ تولیؼ سم ، سهبوػ ػموکـسمو مو

 
1- Barro  
2- weak institution 
3- Liew  
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ٝملکـػ من مب نه ػه ی می مو و سلتَ ػی مبب ىؼه ت  ف٣ٞ  ن سلت٣َ ػی سنگی٣قه  فم س٣ـسی 
آوؿن٣ؼ و سهب٣وػ ػموکـسم٣و  ػم٣  سهه ی مغتلف تولیؼی و عؼم تو ؿس  گؾسؿی ػؿ فٞ لی  مـم یه

ینؼگ ن مزلل آفسػت٣ـ نم  ی رمهوؿ  کنؼ ت  مـػم سـسی سنتغ ب می متمؼسؿسن نٚیـ ؿئیل کمک مو
 ن٣ٚ متـی ؿس س٣ـسی تموی٣   تـ و ک٣ ؿسـػی ه ی ػلی٣ك و سفـسػی ؿس گقینو نم ینؼ که سـن م٣ه 1س ىنؼ

 کننؼ. ه ی سلتَ ػی سؿسئه مو تولیؼ و ؿفٜ م لو
ه٣ ی  من نچه ػؿ کيوؿی نه ػه ی می مو و سلت٣َ ػی ٝملک٣ـػ ن٣ مٖلوسی ػسى٣ته و فٞ لی 

سف  ی٣٣ عوسی ت٣٣إمین ني٣٣وػ  روی ن٣٣ه تي٣٣ویك گ٣٣ـػػ، م٣٣خالً صم٣٣وق م لکی٣٣  س٣٣ه تولی٣٣ؼی و ؿسن  ٣٣ّؼ
سنضَ ؿه ی ن سز  صم ی  ىوػ، سهب٣وػ ػموکـسم٣و ممک٣ن سم٣  سح٣ـست ن٣ مٖلوسی س٣ـ سلت٣َ ػ 
ـکن٣ ؿی ص کم٣ ن ؿس ک٣ هو ػسػه ینیل٣و،  ػسىته س ىؼ. ػؿ سین ىـسیٔ، سؿتم ی ػموکـسم٣و هقین٣ه س

 ،آوؿنؼ مو ػم  سهه ی موروػ ؿس  سی سف ؿسن    تم یل سفـسػی که ىٞبهىوػ ت ( و مورب موألآل
ـگقیؼن ص کم نو رلب ىوػ که ؿسن  سیيتـی توفیٜ مو و سی٣ن سم٣ـ س٣ه ک٣ هو تولی٣ؼ و  2کننؼ سه س

کن٣ؼ. سف م٣وی ػیگ٣ـ، سؿتم٣ ی ػموکـسم٣و ػؿ ى٣ـسیٔ ن٣ مٖلوب نه ػه٣ ی  ػؿآمؼ مـسنه کم٣ک مو
ینٚیـ ک هو کنـی سوػر٣ه و  3ی سصتی ٕو سلتَ ػ کالنه  سلتَ ػی و می مو، سٝم ل می م 

س  لؼؿت  5گـس ه ی ٝوسم و گـوه 4ه ی سغو ٍنٞ  مون  سی ،نم یؼ تـ سف لبل مو توؿم( ؿس ميکل
 (.إلآل، 6کننؼ یپولتـوویچ و پوپوف سیيتـی س  آن مغ لف  مو

 آفهْى فـضیَ ّ اؿائَ ًتبیذ  ۱

 
ین س ى٣ؼ. یسنتغ س ت آفسػ ػؿ کيوؿی سـل٣ـسؿ س ى٣ؼ سم٣  ى٣ عٌ ػموکـسم٣و ػؿ آن کي٣وؿ پ٣  م فوک ؿممکن سم   -آل

ـگقسؿی سنتغ س ت، ن مقػه  پ  یو مو ىونؼ و ٝؼه مضؼوػی نمـه لبولو  ٝل  سین سم  که ػؿ آن کيوؿ پیو سف س
 کننؼ.  ن سین ن مقػه  سفـسػ من مب ؿس سنتغ بسیکننؼ. پل سف پ  یو مـػم آفسػنؼ سف  ػؿی ف  مو

سنؼ ک٣ه پـػسع٣  ؿسن٣  ؿس سس٣قسؿ سنتغ س٣ تو ع٣وػ ل٣ـسؿ  ت  فم نو که مـػم یک ر مٞه س  ػولتمـػسنو موسره نيؼه -آل
ٕوؿ مخ٣ ل ژؿوست٣ن و  ػسى٣ته س ى٣نؼ. س٣ه یسف٣ـسػ ینمن٣ ی٣ آنه  تم یل س٣ه ص کم ی ممکن سم  سکخـ ،ػهنؼ مو
 وکن ن یـسن،س إلآلکه ػؿ سنتغ س ت  ػسؿنؼ وم ی نس پیو  ػؿ ػو ػهه یـسنسلتَ ػ س و( س  سـؿمالآلی یکملو
ه٣٣ ی من٣٣تمیم ؿس ػسػه سوػن٣٣ؼ. سم٣٣  پ٣٣ل سف سینک٣٣ه م٣٣ـػم آح٣٣ ؿ  ؿس آوؿػن٣٣ؼ ک٣٣ه سیي٣٣تـ ل٣٣ول پـػسع  یؿؤ یي٣٣تـینس

ػیگ٣ـ ص ٣ّـ نین٣تنؼ س٣ه  ػؿک کـػن٣ؼ،ه یی ؿس سـ وّٞی  مٞیيتو ع٣وػ  ه ی ن مٖلوب منین ػول  می م 
ه یی سه ػم  آوؿػه س ىنؼ که س  ؿوی ک ؿ آمؼن ػولتو ػیگ٣ـ سمک٣ ن  سن مگـ سینکه ؿ ،سؼهنؼ یمنین ػولتو ؿؤ

 لٖٜ آن وروػ ػسىته س ىؼ. 
3- prudent macroeconomic policy 
4- industrial lobbies 
5- populism groups 
6- Polterovich & Popov  
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ک٣ه ؿس  ل٣ ؿه ره٣ ن إلکي٣وؿی سف  السی  ب٣ل، نمون٣هل سغ٣وىؼه ػؿ  آفمون فـّیه مٖـس منٚوؿ سه
ت٣وسن س٣ه  گیـیم. کيوؿه ی نمون٣ه ؿس مو ػؿ نٚـ مو ،ستوسنؼ نم ینؼه من مبی سف سلتَ ػ ره نو س ىؼ
توم٣٣ٞه،  و ػؿص ل ی فت٣٣ه ، کي٣٣وؿه ی توم٣٣ٞهیـنفت٣٣وسى٣٣ک ل مغتلف٣٣و نٚی٣٣ـ کي٣٣وؿه ی نفت٣٣و و ١

ؿى٣ؼ سلت٣َ ػی س٣   و ؿى٣ؼ سلت٣َ ػی  ین، کي٣وؿه ی س٣ یکيوؿه ی س  ػؿآم٣ؼ س٣   و ػؿآم٣ؼ پ٣ 
 1سنؼی کـػ. تمنیم ١یـهین ویمتومٔ و پ 
ت٣ٞؼسػ  2سم٣ . آلمـسوٓ سه کيوؿه ی ٍنٞتو گ٣ـوه  ،کيوؿی الکيوؿ سف نمونه  آلتٞؼسػ 

 یـنفت٣وکيوؿه ی نمون٣ه، ١ م یـ 3کيوؿی نیق ػسؿسی ػؿآمؼ نفتو هنتنؼ. الکيوؿ سف نمونه  إلآل
ه٣٣م ر٣٣قء  ى٣٣ونؼ. کي٣٣وؿه ی ؿوم٣٣یه و ٝـسن٣٣ت ن م٣٣ٞوػی س٣٣وػه و ػؿ ص٣٣ ل توم٣٣ٞه مضن٣٣وب مو

ىونؼ. س  توره س٣ه سینک٣ه ػؿ سی٣ن پ٣ژوهو  فم  مضنوب مو آلگـوه  و هم رقء کيوؿه ی نفتو
سن سـسین کيوؿ ؿومیه ؿس تنه  رقء  ،سم  هـ کيوؿ تنه  ػؿ یکو سف سین ػو گـوه ر ی ػسىته س ىؼ

 گیـیم. ػؿ نٚـ مو و ٝـسنت ن مٞوػی ؿس نیق تنه  رقء کيوؿه ی نفتو آلکيوؿه ی گـوه 
 ک٣٣ه کیفی٣٣  نه٣٣ ػی ػؿ آنه٣٣   آلفـ٣٣ّیه ع٣٣وػ ؿس مبتن٣٣و س٣٣ـ سٕال٣٣ٝ ت کي٣٣وؿه ی گ٣٣ـوه 

 آفم٣ون ،5و س١لب کيوؿه ی نفتو که کیفی  نه ػی ػؿ آنه  ن٣ مٖلوب سم٣  4سم  مٖلوب
 می٣٣ نگین ١یـوفن٣٣و سف  ٣٣ٍوؿت ؿس سه 6سی٣٣ن من٣٣ٚوؿ ى٣٣ عٌ کیفی٣٣  نه٣٣ ػی س٣٣ه کنیم. م٣٣و
 و ک ؿآم٣٣ؼی  2گ٣٣ؾسؿی ، کیفی٣٣  ل نون1، کنت٣٣ـل فن٣٣ ػ سػسؿی7ل٣٣ نون ص کمی٣٣  ى٣٣ عٌ أل

 
 سؿسئه ىؼه سم .  آلػؿ پیوم   ىوػ، موینؼ تضلیل سمتف ػه سکيوؿه یی که آم ؿه ی آنه  ػؿ فـ فهـم  -آل
سنؼ سف  آؿژسنتین، سمتـسلی ، سـفیل، ک ن ػس، م٣ین، فـسنن٣ه، آلم٣ ن، هن٣ؼ، سن٣ؼونقی، سیت لی٣ ،  ٝب ؿت آلسْٝ ی گـوه  -آل

ـکیه، سنگلنت ن، سی  ت متضؼه آمـیک٣   ژسپن، مکقیک، ؿومیه، ٝـسنت ن مٞوػی، آفـیم ی رنوسی، کـه رنوسی، ت
 و ستض ػیه سؿوپ .

سن٣ؼ سف  سلزقسی٣ـ، آؽؿس یز٣ ن، سض٣ـین، گ٣ سن، سی٣ـسن، لقسلن٣ت ن، کوی٣ ، ٝم٣ ن، ل٣ٖـ،  ٝب ؿت ی ػى٣ؼهيوؿه ی ک -أل
ـکمننت ن، سم ؿست متضؼه ٝـسی، ونقوئال، یمن، نـوژ و ؿومیه.   ٝـسنت ن مٞوػی، ت

کنیم.  م٣٣ون کیفی٣٣  نه٣٣ ػی ٝـسن٣٣ت ن م٣٣ٞوػی ن٣٣ مٖلوب سم٣٣  آن ؿس ر٣٣قء نمون٣٣ه کي٣٣وؿه ی نفت٣٣و ف٣٣ـُ م٣٣و -أل
 ی سؼ.  ْٝو تملیل مو آلسه  آلتٞؼسػ سْٝ ی گـوه  تـتیب ینس سه

 فهـم٣ نـوژ کيوؿی نفتو سم  سم  م٣ون کیفی٣  نه٣ ػی آن مٖل٣وب سم٣ ، ػؿ سی٣ن مـصل٣ه سف آفم٣ون فـ٣ّیه، آن ؿس سف  -إل
 ی سؼ. تملیل مو ألآلنمونه کيوؿه ی نفتو س  صؾف ؿومیه و نـوژ سه  تـتیب ینس گؾسؿیم. سه کيوؿه ی نفتو کن ؿ مو

6- institutional quality index 
( ى٣ عٌ إلآلٕوؿ نمون٣ه مهل٣وم، م٣ٞین و توؿوی٣ک ی ى عٌ کیفی  نه ػی تٞـیف مٞین و ح ستو ن٣ؼسؿػ. س٣ه

وکـسم٣و، کنت٣ـل فن٣ ػ سػسؿی، ؿین٣ک وؿ، کیفی٣  سی٣ صم٣وق م لک ینت٣إم یـوفنو١ ی نگینٍوؿت م مقسوؿ ؿس سه
 لـسؿػسػه  سف موی ػول  تٞـیف نموػنؼ. نمِملب صك م لکی  و ؿینک 

صم٣وق م لکی٣ ،  ینسٕمین ن سفـسػ ر مٞه سف سرـسی لوسنین سم . سین ل٣وسنین ى٣ مل ت٣إم  ػهنؼه سین ى عٌ ني ن -ال
مفه٣وم ص کمی٣  ل٣ نون و صم٣وق  کن٣ؼ ک٣ه ػو ( سی٣ ن موإلالألآلسم . ٝب٣ ػی ی ١یـهکیفی  سرـسی لـسؿػسػه  و 
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 آلکيوؿ نمونه، کيوؿه ی گ٣ـوه  الیم. مپل ى عٌ مقسوؿ سـسی نم ی تٞـیف مو 3ػول 
 س٣٣٣ه  آلم٣٣٣ عته ى٣٣٣ؼه و ػؿ نم٣٣٣وػسؿ  آلت٣٣٣   آلآلو کي٣٣٣وؿه ی نفت٣٣٣و ػؿ س٣٣٣ فه فم٣٣٣ نو 

 آیؼ.  نم یو ػؿمو
تـتیب سم  که سست٣ؼس ػؿ   سین  سهآلکيوؿ ػؿ نموػسؿ  ال ینه ػ یفی عٔ ى عٌ ک یز ػس ؿوه

ى٣٣ عٌ یص کمی٣٣  ل٣٣ نون، کنت٣٣ـل فن٣٣ ػ سػسؿی،  ألی٣٣ک سف  ، می٣٣ نگین ه٣٣ـآلآله٣٣ـ م٣٣ ل، م٣٣خالً 
. م٣پل می٣ نگین گ٣ـػػ موکي٣وؿ نمون٣ه مض م٣به  الگؾسؿی و ک ؿآمؼی ػول ( ؿوی  کیفی  ل نون

نیق همین ؿون٣ؼ  آلآله ی سٞؼ سف  یک سف م ل ىوػ. ػؿ هـ ض مبه موى عٌ مؾکوؿ م أل١یـوفنو 
گـفت٣ه  ک ؿ س٣هآی٣ؼ. ؿوه مي٣ سهو  ػم٣  سهکيوؿ  الت  عٔ ى عٌ کیفی  نه ػی  گـػػ موتکـسؿ 
 و نفتو هم ص ٍل گـػػ.  آلىوػ ت  عٔ ى عٌ کیفی  نه ػی کيوؿه ی ٍنٞتو گـوه  مو

 

 

 و  آلگـوه  یکيوؿ، کيوؿه  الى عٌ کیفی  نه ػی می نگین  .آلنموػسؿ 
 کيوؿه ی نفتو

ه ی موؿػ سـؿم٣و ى٣ عٌ کیفی٣  نه٣ ػی کي٣وؿه ی ٣ٍنٞتو  م ل  ، ػؿ همهآلٕبك نموػسؿ 
کيوؿ نمونه و ى٣ عٌ کیفی٣  نه٣ ػی کي٣وؿه ی نفت٣و ػؿ  الس  تـ سف ى عٌ کیفی  نه ػی 

کي٣وؿ نمون٣ه سم٣ . سن٣ سـسین  الکیفی  نه٣ ػی سف ى عٌ  تـ یینه ی موؿػ سـؿمو پ  م ل  همه
کيوؿه ی نمونه   ٝملکـػ نه ػه ی می مو و سلتَ ػی کيوؿه ی ٍنٞتو ػؿ مم ینه س  مزموٝه

                                                                                                                                        
نتوسنؼ فـستـ سف  کل یچکنؼ که ه سی تنگ تنگ و پیچیؼه ػسؿنؼ. ص کمی  ل نون تْمین مو م لکی  س  یکؼیگـ ؿسسٖه

ـک  کنؼ که یکو سف مٚ هـ آن رلوگیـی سف ملب م لکی  عَوٍو سفـسػ سه تبٞی  سف ل نون سم .  ل نون ص
1- corruption 
2- regulatory quality 
3- government effectiveness 
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  سهتـ سم  سم  ٝملکـػ نه ػه٣ ی می م٣و و سلت٣َ ػی کي٣وؿه ی نفت٣و ػؿ مم ین٣ه س٣  مزمو٣ٝه
 کيوؿه ی نمونه سؼتـ سم .

ػموکـسم٣و س٣ـ ػؿآم٣ؼ م٣ـسنه کي٣وؿه ی ٣ٍنٞتو ک٣ه  ٕبك فـّیه پژوهو سنتٚ ؿ ػسؿیم ت٣إحیـ
مخب٣  س٣وػه و ػؿ کي٣وؿه ی نفت٣و ک٣ه  ،کیفی  نه ػه ی می مو و سلتَ ػی آنه  مٖلوب سم٣ 
 منفو س ىؼ.  ،کیفی  نه ػه ی می مو و سلتَ ػی آنه  ن مٖلوب سم 

 ی ه تإحیـ ػموکـسمو سـ لگ ؿیتم ػؿآمؼ مـسنه کيوؿه ی ٍنٞتو ؿس ػؿ ل لب تغمین آلرؼول 
ه   ی٣٣ک سف ت٣٣َـیش گ٣٣ؾسؿػ. ػؿ ه٣٣ـ ت٣٣َـیش مغتل٣٣ف س٣٣ه نم٣٣ یو مو إلسفسی  ؿگـم٣٣یون مم٣٣ٖٞو س٣٣ه

ى٣٣ونؼ. ٣٣ٝالوه س٣٣ـ ػموکـسم٣٣و، متوم٣٣ٔ  ت٣٣ٞؼسػی سف مت٢یـه٣٣ ی تو٣٣ّیضو س٣٣ه ؿگـم٣٣یون وسؿػ مو
ک ؿآم٣ؼی ػول٣  و  م٣ ل س٣ه س٣  ، ن٣ـط ت٣وؿم، پ ی٣ؼسؿی می م٣و، إلآله ی تض٣َیل م٣ـػسن  م ل

  1ؿونؼ. مو ک ؿ سهه ی مغتلف  ن مت٢یـ توّیضو ػؿ تَـیشٝنوس پ مغگویی ػول  نیق سه

 ٍنٞتو یػؿآمؼ مـسنه کيوؿه  یتمتإحیـ ػموکـسمو سـ لگ ؿ .آلرؼول 

 هتغیـ ّاثنتَ: لگبؿیتن ػؿآهؼ مـاًَ 

 إل أل أل آل آل مت٢یـه ی توّیضو

 آل٫ال* آلأل٫إل* إلآل٫ال* ال٫إل* آل٫أل* ٝـُ سف مبؼؤ

 ۷٫۷۱ ۷٫۷۲ ۷٫۷۲*** ۷٫۷۵*** ۷٫۷۶*** ػموکـسمو

ه ی تضَیل  متومٔ م ل
 م ل سه س   إلآلمـػسن 

 آلآل٫** إلآل٫** ألآل٫* الآل٫* ألأل٫*

 أل٫ ... ... -إل٫*** ... نـط توؿم

 ألأل٫آل* ... آل٫آل* ... ... پ یؼسؿی می مو

 ... ألال٫* ... ... ... ک ؿآمؼی ػول 

 آل٫   ... ... پ مغگویی ػول 
 آل ال  ألال إل یسـصنب ػؿٍؼ( Rآل

توّیض ت  سین رؼول نت یذ ؿگـمیون لگ ؿیتم ػؿآمؼ مـسنه سـ ػموکـسمو و م یـ مت٢یـه ی تو٣ّیضو ؿس 
٣ٍوؿت مم٣ٖٞو ػؿ ؿگـم٣یون ص٣٣ْوؿ  ػه٣ؼ. آم٣ ؿ کي٣٣وؿه ی ٣ٍنٞتو سه ت٣َـیش مغتل٣ف ني٣ ن مو إلػؿ 

 تـتیب س٣ه ***و  **،  * ه٣ ی سم٣ . ٝالم  آلت٣   آلػسؿنؼ. ػوؿه تغم٣ین مـس٣وٓ س٣ه س٣ فه فم٣ نو 
 ػهنؼ.  ػؿٍؼ ؿس ني ن مو إلو  آل ،إلآلمٖش  مٞن ػسؿی ػؿ

 
 سؿسئه ىؼه سم . آلػؿ پیوم   ،توّیش مـسوٓ سه کلیه مت٢یـه ی موؿػ سمتف ػه -آل
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مخب٣٣  س٣٣وػه و ػؿ م٣٣ه  وػموکـسم٣٣ یب٣٣ّـ یش،ت٣٣َـ إلػه٣٣ؼ ک٣٣ه ػؿ تم٣٣ م  ني٣٣ ن موآلر٣٣ؼول 
ه ی  مٞن٣ ػسؿ ه٣م هن٣ . ٣ّـیب مـس٣وٓ س٣ه متوم٣ٔ م٣ ل ،س٣وػن سول، ٝالوه سـ مخب٣  یشتَـ

مخب٣  و مٞن٣ ػسؿ سم٣ .  یض تم٣ ل س٣ه س٣  ، م٣ٖ سك سنت٣ٚ ؿ ػؿ تم٣ م ت٣َـ إلآلتضَیل م٣ـػسن 
تـ و ک ؿآمؼتـ  مه تضَیالت مـػسن سیيتـ س ىؼ، مـم یه سنن نو ػؿ سعتی ؿ تولیؼ ١نو هـ ػؿوسلٜ

ؿوػ. ّـیب توؿم ػؿ تَـیش ػوم و پنزم ص٣ْوؿ ػسؿػ ک٣ه  ىؼه و ػؿآمؼ مـسنه سلتَ ػ س  تـ مو
ٚ ؿ ػسؿیم نـط توؿم س٣   مٞن م . سف آنز  که سنت ػؿ یکو منفو و مٞن ػسؿ و ػؿ ػیگـی مخب  و سی
آمؼه ػؿ ت٣َـیش ػوم  ػم٣  سن٣ سـسین ٣ّـیب سه ،م نٜ سهبوػ ػؿآمؼ مـسنه و ؿى٣ؼ سلت٣َ ػی ى٣وػ

سٝتم ػتـ سم . پ یؼسؿی می مو ػؿ تَـیش موم و پنزم ص٣ْوؿ ػسؿػ و ٣ّـیب آن م٣ٖ سك  ل سل
وؿین٣م، سنتٚ ؿ مخب  و مٞن ػسؿ سم . هـمه پ ی٣ؼسؿی می م٣و سیي٣تـ س ى٣ؼ، یٞن٣و عي٣ون ، تـ

فـم  ىؼه و ؿىؼ  ١یـه کمتـ س ىؼ، فْ ی آؿسمو و سٕمین ن سیيتـی ػؿ سلتَ ػ صکم سٝتَ ب و
 آوؿػ.  مو همـسه سهسلتَ ػی و سهبوػ ػؿآمؼ مـسنه ؿس 

ّـیب ک ؿآمؼی ػول  ػؿ تَـیش مه ؿم مٖ سك سنتٚ ؿ مخب  و مٞن ػسؿ سم . هـمه ػول  
س٣  تـ ١ی٣ـه ک ؿآمؼتـ س ىؼ، کیفی  ع٣ؼم ت ٝم٣ومو، ػؿر٣ه سم٣تمالل سف في٣ ؿه ی می م٣و و 

وک ؿ و تولی٣ؼ ؿس ف٣ـسهم نم ی٣ؼ. مت٢ی٣ـ  کن٣ب ،توسنؼ فْ ی من مب فنؼگو سم  و ػول  سهتـ مو
تَـیش پنزم صْوؿ ػسىته و ّـیب آن مخب  و مٖ سك سنتٚ ؿ سم٣ .  پ مغگویی ػول  نیق ػؿ

کن٣ؼ ک٣ه نف٣ٜ  ه یی ؿس سر٣ـس مو ٕب٣ٞ ً می م٣  ،ػولتو که ػؿ مم س٣ل سٝم٣ ل ع٣وػ پ م٣غگو س ى٣ؼ
همگ ن ؿس ػؿپی ػسىته س ىؼ. سن سـسین ٝملکـػ منین ػولتو س یؼ ػؿ ؿسمت ی سهبوػ فْ ی تولیؼ و 

صؼسلل  ،گ نه إلی سؼ. ّـسیب تٞیین ػؿ مٞ ػ ت ؿگـمیون عؼم  س ىؼ ت  ؿف ه ٝمومو سفقسیو 
 ػؿٍؼ سم  که ني ن سف لوت س  ی تَـیش مٞ ػ ت ػسؿػ.  آلػؿٍؼ و صؼسکخـ  إل

 مه٣٣ ؿموبت٣٣إحیـ ػموکـسم٣٣و س٣٣ـ لگ٣٣ ؿیتم ػؿآم٣٣ؼ م٣٣ـسنه کي٣٣وؿه ی نفت٣٣و ؿس ػؿ  آلر٣٣ؼول 
 ػهؼ. تَـیش مغتلف نم یو مو إلسفسی  ه ی ؿگـمیون ممٖٞو سه تغمین
سول  یشسم٣٣  و ػؿ ت٣٣َـ ومنف٣٣ یض تػؿ تم٣٣ م ت٣٣َـ وػموکـسم٣٣ یب، ٣٣ّـآل سك ر٣٣ؼول م٣٣ٖ

 إلآلم٣ـػسن  یله ی تض٣َ سوػن مٞن ػسؿ هم هن . ّـسیب مـسوٓ سه متومٔ م ل وٝالوه سـ منف
مـس٣وٓ  یب. ٝالم٣  ٣ّـسمٞن م٣  یس یض تػؿ تم م تَـ ی موم یؼسؿیم ل سه س  ، توؿم و پ 

ػؿ  یـه٣ مت٢ ی٣نک٣ه س یض توػول  مٖ سك سنتٚ ؿ سوػه و ػؿ ١ ل٣ب ت٣َـ ییو پ مغگو یک ؿآمؼ سه
، آلو  آلآمؼه سف ر٣ؼسول  ػم٣  سه یذ. س  توره س٣ه نت٣ نؼمـسوٕه مٞن ػسؿ یبّـس ،آنه  صْوؿ ػسؿنؼ

 گـػػ. فـّیه پژوهو ص ّـ ؿػ نمو
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 ػؿآمؼ مـسنه کيوؿه ی نفتو  یتمسـ لگ ؿ وتإحیـ ػموکـسم .آلرؼول 

 گبؿیتن ػؿآهؼ مـاًَهتغیـ ّاثنتَ: ل 

 إل أل أل آل آل مت٢یـه ی توّیضو

 أل٫آل*** أل٫ال* ألآل٫آل***  ألال٫ال*** أل٫ال*** ٝـُ سف مبؼؤ

 -۷٫۳۳ -۷٫۷۸ -۷٫۷۴ -۷٫۳۷ -۷٫۳۱* ػموکـسمو

ه ی تضَیل  متومٔ م ل
 م ل سه س   إلآلمـػسن 

 -ال٫ ال٫ -إل٫ -إل٫ -ال٫

 أل٫ ... ... -أل٫ ... نـط توؿم

 إلإل٫ ... إل٫ ... ... می موپ یؼسؿی 

 ... الأل٫آل* ... ... ... ک ؿآمؼی ػول 

 إل٫آل** إلإل٫ الإل٫آل** ... ... پ مغگویی ػول 
 ال الال ال آل آل یسـصنب ػؿٍؼ( Rآل

تو٣٣ّیض ت  سی٣٣ن ر٣٣ؼول نت٣٣ یذ ؿگـم٣٣یون لگ٣٣ ؿیتم ػؿآم٣٣ؼ م٣٣ـسنه س٣٣ـ ػموکـسم٣٣و و م٣٣ یـ مت٢یـه٣٣ ی 
٣٣ٍوؿت مم٣٣ٖٞو ػؿ  کي٣٣وؿ نفت٣٣و سه ألآلػه٣٣ؼ. آم ؿه٣٣ ی  موت٣٣َـیش مغتل٣٣ف ني٣٣ ن  إلتو٣٣ّیضو ؿس ػؿ 

،  * ه٣ ی سم٣ . ٝالم  آلت٣   آلؿگـمیون صْوؿ ػسؿنؼ. ػوؿه تغمین مـسوٓ سه س٣ فه فم٣ نو 
 ػهنؼ.  ػؿٍؼ ؿس ني ن مو إلو  آل، إلآلمٖش  مٞن ػسؿی ػؿ تـتیب سه ***و  **

کي٣وؿه ی نفت٣و س٣ ؿ  کـػن ن٣ـوژ س٣ه مزمو٣ٝه س  سّ فه آله ی مـسوٓ سه رؼول  کلیه تغمین
س٣وػن ٣ّـسیب مـس٣وٓ س٣ه ػموکـسم٣و ک م٣ته  ىؼت منف٣وسف ػیگـ سنز م ىؼ. نت یذ ني ن ػسػ که 

سگـ ٝملکـػ نه ػه  ػؿ کيوؿ نفتو من مب س ىؼ، سح٣ـست مٖل٣وب ػموکـسم٣و س٣ـ  ، یٞنوىوػ مو
 . گـػػ موػؿآمؼ مـسنه آىک ؿ 

کيوؿه ی مغتلف ػؿسـػسؿػ ک٣ه ه ی می متو مهمو ؿس سـسی  ٝؼم ؿػ فـّیه پژوهو، توٍیه
 .نم ییم وه ی من مب سـسی سلتَ ػ سیـسن ؿس سؿسئه م ػؿ سغو سٞؼ توٍیه

 تٍْیَ میبمتی پژُّو صبضـ ثـای التَبػ ایـاى ۲
ل نون سم مو سیـسن ػؿسـػسؿنؼه سٍولو سم  که سـ سؿتم ی ٝملکـػ نه ػه ی می مو و سلت٣َ ػی 

تإکی٣ؼ  ١ی٣ـهنٚیـ تإمین صموق م لکی ، ؿفٜ سنضَ ؿه ی ن سز٣  و سیز٣ ػ ؿل س٣  ػؿ س فسؿه٣  و 
ٕوؿ مخ ل، ػؿ موؿػ تإمین نه ػ صموق م لکی  منؼ سٍل ػؿ ل نون تٞبیه ىؼه سم٣  ک٣ه  ػسؿنؼ. سه
ر نب٣ه سف٣ـسػ سف فن و م٣ـػ و سیز٣ ػ سمنی٣   ت٣إمین صم٣وق همه  ألآلسن٣ؼ  ألس٣ٍل  .آلسنؼ سف   ٝب ؿت
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صیخی٣ ، ر٣ ن، م٣ ل،   آلآلس٣ٍل  .آللْ یی ٝ ػ نه سـسی همه و تن وی ٝم٣وم ػؿ سـسس٣ـ ل٣ نون. 
تزویق کن٣ؼ.  ل نونمگـ ػؿ موسؿػی که  ،صموق، منکن و ى٢ل سىغ ً سف تٞـُ مَون سم 

توسن٣ؼ  کل نمو وک ؿ مي٣ـوٛ ع٣ویو سم٣  و ه٣یچ هـ ک٣ل م ل٣ک ص ٣ٍل کن٣ب  إلألسٍل  .أل
س٣ٍل  .ألکن٣ؼ. وک ؿ ؿس سف ػیگ٣ـی م٣لب  وک ؿ عوػ سمک ن کنب ٝنوسن م لکی  ننب  سه کنب سه
کن٣ؼ.  مضتـم سم . ٣ّوسسٔ آن ؿس ل٣ نون م٣ٞین مو ،م لکی  ىغَو که سف ؿسه ميـوٛ س ىؼ  الأل
نه ػ ؿفٜ سنضَ ؿ و سیز ػ ؿل س  ػؿ س فسؿه  نی٣ق س٣ٍلو ػؿ ل٣ نون سم م٣و ور٣وػ ػسؿػ ک٣ه س ؿه ػؿ

 مضو هـ گونه سمتبؼسػ و عوػک مگو و سنضَ ؿٕلبی.  إلسنؼ  ألم  سف سٍل س ٝب ؿت
ٍول فـسوسنو سف ل نون سم مو ن ٙـ سـ سهبوػ ػموکـسمو سم . سـعو سف سین سٍول همچنین س

که سه وروه مغتل٣ف ػموکـسم٣و نٚی٣ـ سنتغ س٣ ت، آفسػی سی٣ ن، آفسػی مٖبو٣ٝ ت و ١ی٣ـه سى٣ ؿه 
مي٣٣ ؿک  ٝ م٣٣ه م٣٣ـػم ػؿ تٞی٣٣ین مـنوى٣٣  می م٣٣و،   السن٣٣ؼ  ألس٣٣ٍل  .آلسن٣٣ؼ سف   ٝب ؿت ،ػسؿن٣٣ؼ

ػؿ رمهوؿی سمالمو سیـسن سم٣وؿ کي٣وؿ س ی٣ؼ   إلسٍل  .آلویو سلتَ ػی، سرتم ٝو و فـهنگو ع
مزل٣ل  ین٣ؼگ نرمه٣وؿ، نم ئ٣یلسػسؿه ى٣وػ، سف ؿسه سنتغ س٣ ت. سنتغ٣ ب ؿ وٝموم ءآؿس یستک  سه

 یگـکه ػؿ سٍول ػ یػؿ موسؿػ وپـم سف ؿسه همه ی  سینه ، یـىوؿسه  و نٚ  یسْٝ  و،سمالم یىوؿس
مٖ لب آفسػن٣ؼ مگ٣ـ آن  ی نو مٖبوٝ ت ػؿ س ی تنيـ  ألآل. سٍل أل .گـػػ مو ینمٞ ول نون سم م

  إلال. س٣ٍل أل. کنؼ وم ینآن ؿس ل نون مٞ یلکه مغل سه مب نو سمالم ی  صموق ٝمومو س ىؼ تفَ
ػؿ سٙه٣ ؿنٚـ و ؿؤی ع٣وػ ک٣ مالً آفسػن٣ؼ و  ین٣ؼگونم  یفو٣ٙ  یف٣ یمزلل ػؿ مم٣ م س ینؼگ ننم 
سنؼ ی  آؿسیی که ػؿ مم م سیف ی و٣ٙ یف  سٙه ؿ کـػهتوسن آنه  ؿس سه مبب نٚـستو که ػؿ مزلل  نمو

ؿهبـ ػؿ سـسسـ ل٣وسنین س٣    الآلسغيو سف سٍل  .إل تٞمیب ی  تولیف کـػ.  ،سنؼ نم ینؼگو عوػ ػسػه
 وسم٣الم یرمه٣وؿ یم یػؿ ٍؼسوم٣  إلالآلسف سٍل  و. سغيآلآل م یـ سفـسػ کيوؿ من وی سم .

 گـػػ. ینتإم یؼو مَ لش کيوؿ س  وسمالم ینموسف ی و نيـ سفک ؿ س  ؿٝ  ی نس یآفسػ یـسن،س
پژوهو ص ّـ سه مزـی ن ل نون سم مو سین سم٣  ک٣ه سر٣ـسی ػلی٣ك و ک م٣ل س٣ٍول  یهتوٍ

. سم٣ مـسوٓ سه سهبوػ وّٞی  نه ػه ی می مو و سلتَ ػی ننب  سه سٍول ػموکـسم٣و مم٣ؼم 
گؾسؿی و  ه ی  فم سـسی مـم یه ىوػ ت  سنگیقه سرـسی سٍول مـسوٓ سه نه ػه  مبب مو ػؿصمیم 
عوسی فـسهم ىوػ. ػؿ سین ىـسیٔ سهبوػ ػموکـسمو مبب تموی  ٝملکـػ نه ػه  ى٣ؼه و  تولیؼ سه

 کنؼ. سه سؿتم ی هـمه سیيتـ ؿف ه ٝمومو کمک مو

 گیـی ًتیزَ ۳
سنؼ.  مـػم ملل مغتلف آؿفوی مکون  ػؿ آن ؿس ػسى٣تهىهـی سم  که سف ػیـس ف  موکـسمو آؿم نػ

م٣ـػم س٣ـسی ػموکـسم٣و سف سػوسؿ گؾى٣ته سیي٣تـ سم٣ ،   س  توره سه سینکه ػؿ ٣َٝـ ص ٣ّـ مٖ لب٣ه
ؿسسٖه ػموکـسمو و ػؿآمؼ مـسنه سهمی  فی ػی ػسؿػ. ػؿ مم له  س ؿهسی ؿوىن ػؿ ػمتی سی سه نتیزه

http://fa.wikisource.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
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و سهبوػ ػموکـسمو سه سفقسیو ػؿآمؼ مـسنه و ص ّـ سین موّوٛ سـؿمو ىؼ که تض  مه ىـسیٖ
ؿػ   . فـّیهگـػػ موؿىؼ سلتَ ػی منزـ ىؼه و تض  کؼسم ىـسیٔ تإحیـ آن سـ ػؿآمؼ مـسنه منفو 

ػه٣ؼ ک٣ه ػؿ کي٣وؿه یی ک٣ه ٝملک٣ـػ نه ػه٣ ی می م٣و و سلت٣َ ػی آنه٣   مم ل٣ه ني٣ ن مو  نيؼه
هب٣وػ ػموکـسم٣و م٣بب تموی٣  گؾسؿی و تولی٣ؼ سم٣ ، س مٖلوب و ػؿ ره  صم ی٣  سف م٣ـم یه

ػه٣ؼ و ػؿ کي٣وؿه یی ک٣ه  ٝملکـػ نه ػه ی می مو و سلتَ ػی ىؼه و ػؿآمؼ م٣ـسنه ؿس سؿتم٣  مو
روی ن٣ه و  ه٣ ی ؿسن  ٝملکـػ نه ػه٣ ی می م٣و و سلت٣َ ػی آنه٣  ن٣ مٖلوب و ػؿ ره٣  فٞ لی 

٣٣ّؼتولیؼی سم٣٣ ، سهب٣٣وػ ػموکـسم٣٣و م٣٣بب تي٣٣ؼیؼ ٝملک٣٣ـػ ن٣٣ مٖلوب نه ػه٣٣ ی می م٣٣و و 
 ػهؼ. تَ ػی ىؼه و ػؿآمؼ مـسنه ؿس ک هو موسل
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 کيْؿ ًوًَْ ۴۷ فِـمت ۳پیْمت 
آفـیم ی 
رنوب 
 ٍضـس

آمـیک ی 
 ىم لو

آمـیک ی  تین و 
 ک ؿسئیب

رنوب 
 آمی 

ع وؿمی نه و ىم ل 
 آفـیم 

آمی ی ىـلو و  سؿوپ  و سوؿسمی 
 سلی نوك آؿسم

 سمتـسلی  آؽؿس یز ن سیـسن هنؼ کوس  آمـیک  آنگو 

 مین سلژیک سضـین پ کنت ن ک مت ؿیک  ک ن ػس سنین

 کنگ هنگ ػسنم ؿک سلزقسیـ  سلن لوسػوؿ  گ سن

 سنؼونقی فـسننه مَـ  مکقیک  نیزـیه

 ژسپن فنالنؼ ٝـسق  آؿژسنتین  

 م لقی گـرنت ن ؿژیم ٍهیونینتو  سـفیل  

 ف نؼنو آلم ن سؿػن  ونقوئال  

 فیلیپین یون ن کوی   کلمبی   

 منگ پوؿ سیـلنؼ مـسکو    

 کـه رنوسی سیت لی  ٝم ن    

 کـه ىم لو هلنؼ لٖـ    

 ت یوسن نـوژ ٝـسنت ن    

 ت یلنؼ لهنت ن تونل    

سم ؿست متضؼه     
 ٝـسی

 ویتن م پـت٢ ل

  ؿومیه یمن    

  سمپ نی  لقسلنت ن    

ـکمننت ن       موئؼ ت

ـکیه        ت

  سنگلیل     

  کـوسمو     
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 هؼـفی هتغیـُبی هْؿػ امتفبػٍ ۸پیْمت 
مت٢ی٣ـ فی٣ـ سم٣تف ػه  أل(  سـسی م عتن نمـه ػموکـسمو ه٣ـ کي٣وؿ سف Democracyػموکـسمو ی

، آلل٣٣وه مزـی٣٣هػؿ  سم٣٣تغؼسم س٣٣وػن ٝلنو، آلل٣٣وه مزـی٣٣هػؿ  سم٣٣تغؼسمس٣٣وػن  ى٣٣وػ. ؿل٣٣ ستو مو
 ألی٣ک سف سی٣ن  . ه٣ـ4ییسـ یلؼؿت( مم م ت سرـس ی و مضؼوػ 3سوػن مي ؿک  می مو ؿل ستو
مغ٣َوً س٣ه ع٣وػ ؿس ػسؿن٣ؼ و س٣ـ  یسنؼ ىؼه و ػؿره یلمزقس تيک ه ی یـمزموٝهسف ف یـمت٢

+ س٣ه مٞن٣ ی آلػؿ نوم ن سم . ٣ٝؼػ  +آلت   -آلى عٌ سف  ین. سگیـنؼ وسم ك آن وفن م
 . گـػػ مومنتيـ  5سف موی پـوژه پلیتو مه ؿس  تـین مٖش ػموکـسمو سم . ى عٌ مقسوؿ 

 Mean Years in School, Me 25 andم٣ ل س٣ه س٣  ی إلآله ی تض٣َیل م٣ـػسن  متوم٣ٔ م٣ ل
Older من٣ه سؿفی٣ سی و سم٣ت نؼسؿػ م٣الم  یام ومیله سه(  ى عٌ مقسوؿInstitute for Health 

Metrics and Evaluation گـػػ مو( منتيـ . 
( س٣ه GDP Deflatorی تٞؼیل ّمنو تولیؼ(  سف نـط ؿىؼ ى عٌ Inflation Rateنـط توؿم ی

 نم ینؼگو سف نـط توؿم سمتف ػه ىؼه سم . 
س٣وػن  (  سی٣ن ى٣ عٌ ني٣ نگـ پ م٣غگوGovernment Accountabilityپ مغگویی ػول٣  ی

ػؿ نوم٣ ن سم٣  و  +إل٫آلت٣   -إل٫آل ػول  ػؿ مم سل ٝملکـػ عویو سم . ى عٌ مقس٣وؿ س٣ین
سف م٣وی پ مغگویی سهتـ ػول  سم٣ . سی٣ن ى٣ عٌ سه مٞن ی  ،س ىؼ تـ یکنقػ +إل٫آلهـمه سه 

 .گـػػ مومنتيـ  (WBI) مامنه س نک ره نو
حب٣ تو ی٣  وسژگ٣ونو  سصتم٣ ل سی  ػهن٣ؼه (  سین ى عٌ ني نPolitical Stabilityمی مو ی حب ت
ػؿ  +إل٫آلت٣   -إل٫آله م٣ . سی٣ن ى٣ عٌ س٣ین  تـوؿین  ی٣ ه٣ ی مغ٣ لف  گـوه سف م٣ویػول  

سه مٞن ی موفمی  سیي٣تـ ػول٣  ػؿ صف٣٘ حب٣ ت  ،س ىؼ تـ یکنقػ +إل٫آلنوم ن سم  و هـمه سه 
 .گـػػ مومنتيـ  WBI سف مویعویو سم . سین ى عٌ 

سی٣ نگـ کیفی٣  ع٣ؼم ت  موؿػنٚـ(  ى عٌ Government Effectivenessک ؿآمؼی ػول  ی
-إل٫آلسمتمالل سف في ؿه ی می مو سم . ى عٌ مؾکوؿ سین   ٝمومو، عؼم ت ىهـی و ػؿره

سه مٞن٣ ی موفمی٣  سیي٣تـ ػول٣  ػؿ  ،س ىؼ تـ یکنقػ +إل٫آلػؿ نوم ن سم  و هـمه سه  +إل٫آلت  
 .گـػػ مومنتيـ  WBI سف مویؿسمت ی عؼم ت مقسوؿ سم . سین ى عٌ 

 
1- competitiveness of executive recruitment  
2- openness of executive recruitment 
3- competitiveness of political participation  
4- constraint on chief executive 
5- polity IV project 
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توسن٣ یی ػول٣  ػؿ   کنن٣ؼه (  سین ى عٌ منٞکلRegulatory Qualityی یگؾسؿ کیفی  ل نون
ه٣٣ ی سغ٣٣و عَو٣٣ٍو ؿس سؿتم٣٣   فٞ لی ه  و ل٣٣وسنینو سم٣٣  ک٣٣ه  سن٣٣ؼی و سر٣٣ـسی می م٣٣  فـمول

 +إل٫آلمه ٣ٝؼػ ى٣ عٌ س٣ه  ػؿ نوم ن سم  و هـ +إل٫آلت   -إل٫آلسغيؼ. ى عٌ مقسوؿ سین  مو
 سف م٣ویگؾسؿی سم . سین ى عٌ  تـ ػول  ػؿ ل نون سه مٞن ی ٝملکـػ من مب ،س ىؼ تـ یکنقػ

WBI  گـػػ مومنتيـ. 
سٕمین ن سفـسػ ر مٞه سف سر٣ـسی ل٣وسنین سم٣ .   ػهنؼه (  ني نRule of Lawص کمی  ل نون ی

سم . ى٣ عٌ مقس٣وؿ  ١یـهسین لوسنین ى مل کیفی  سرـسی لـسؿػسػه ، تإمین صموق م لکی  و 
س٣٣ه مٞن٣٣ ی  ،س ى٣٣ؼ تـ ی٣٣کنقػ +إل٫آلػؿ نوم٣٣ ن سم٣٣  و هـم٣٣ه ى٣٣ عٌ س٣٣ه  +إل٫آلت٣٣   -إل٫آلس٣٣ین 

 .گـػػ مومنتيـ  WBI سف مویتـ ػول  ػؿ سرـسی ل نون سم . سین ى عٌ  ٝملکـػ لوی
(  سم٣تف ػه سف ل٣ؼؿت ػول٣  س٣ـسی مب٣ ؿفه س٣  Control of Corruptionکنت٣ـل فن٣ ػ سػسؿی ی

گوین٣ؼ. ى٣ عٌ مقس٣وؿ س٣ین  م٣وفن ػه ی کومک و سقؿش ره  تإمین من٣ فٜ سف٣ـسػ ر م٣ٞه ؿس 
سه مٞن ی کنتـل  ،س ىؼ تـ یکنقػ +إل٫آلمه ٝؼػ ى عٌ سه  ػؿ نوم ن سم  و هـ +إل٫آلت   -إل٫آل
 . گـػػ مومنتيـ  WBI سف مویهتـ فن ػ سم . سین ى عٌ س
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 ٌبثغ ّ هأعؾه

 فبؿمی
اًذاسُبی داًغ  تخصصی چؼن-فصلٌبهَ ػلوی (. ػموکـسمو و تومٞه سلتَ ػی. إلالألآلی .ٝب ػی، رٞفـ

 .ألآلآل-ألأل، آلیتک پو(،  اقتصبد

 .نيؼه م پمم له  و،ٞیمن سٜ ٕب وو ىوم و(. ػموکـسمألآلمنٞوػ. ی یلو،ن
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Countries  
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This paper investigates under what conditions improving democracy 
increases per capita income and under what conditions that decreases per 
capita income. Econometric analysis of cross section data is applied to 
answer the question of the paper. In econometric section of the paper, the 
effect of democracy on per capita income of G20 countries is compared 
with the effect of it on per capita income of oil-exporting countries. Our 
results show that in countries in which the good performance of economic 
and political institutions is visible, improving democracy will strengthen 
the good performance of institutions and increase per capita income, but 
in countries in which the performance of institutions is bad and in support 
of rent-seeking activities, improving democracy will exacerbate the bad 
performance of institutions and decrease per capita income.  
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