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 چکیده

این است که نتایج انتخابات ریاست جمهوری یازدهم چه حاضر پرسش اصلی مقاله 

دولت یازدهم برای افزایش ثبات تأثیری بر ثبات سیاسی کشور داشته و الزامات 

بر اساس سازوکارهای نظریه محرومیت نسبی،  ابتدا، سیاسی کشور چیست. برای پاسخ

تأثیر انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بر ثبات سیاسی کشور تحلیل شده است. 

به عنوان متغیرهای مستقل احصا دولت یازدهم  هایبرنامهشعارها و  ترینمهمسپس 

 شناساییعلل اصلی ثبات سیاسی در مطالعه بین کشوری  آنهالیل تجربی شده و با تح

انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، شرایط مطلوب شده است. نتایج پژوهش نشان داد 

مستلزم توجه  آنافزایش  یاحفظ اما موقتی برای ثبات سیاسی کشور ایجاد کرده و 

تسهیل فعالیت بخش  کارآمدی حکومت،کنترل فساد، حاکمیت قانون، به دولت 

 اقتصادی است.خصوصی و سودمندی 
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 مقدمه
 کشوورها  همهی اسیساست و رهبران  حاکماناهداف  ترینمهمی از کی همواره یداریپاثبات و 

 نینخسوت هموواره   زیو نی اسو یس شومندان یاند. ندینمای خود را جاودانه اسیسدارند نظام  شیگرا

بوه منظوور    آمیوز کونش اعتراضوی خشوونت    گیوری از پویش را برقراری ثبوات و   استیسهدفِ 

در اندیشه سیاسی اسالم هم ثبات سیاسوی نظوام اسوالمی     دانند.ی میحکومت اقتدار بایی ارویرو

 جهوانی ی آمارهوا  ،یون اوجوود  (. بوا  01 :2911اردکانی و شاکری،  اهمیت کانونی دارد )داوری

است. بوه عنووان ملوال، از     افتهی شیافزای در طول چند دهه گذشته اسیسی ثباتیبدهد نشان می

 0انود از  ی را تجربوه کورده  داخلو جنگ  کهیی کشورهانسبت  ،یالدیم 2991تا  2961ی هاسال

نوگ  ج 2۹1از  شیبو  ،5112سوال   تای الدیم 29۹2و از سال  افتهی شیافزادرصد  51درصد به 

 نفر شده اسوت  ونیلیم هفتادی آوارگو  ونیلیم ستیبشدن کشتهی در سرتاسر جهان باعث داخل

ی جهوان پس از جنگ » :معتقد است رابرت گار تد که. همچنان(22: 2916 ،طالبان وزاده )رجب

از  تور عیشوا در سوط  جهوان    هوا حکوموت ی برانداختن برا زیآمخشونت، اقدامات کنون تادوم 

 .(5۹ :2906)گار،  «ی بوده استاسرسرانتخابات 

ایون  ی مختلو  از  کشوورها  تیوضوع ی در سراسر جهان، اسیسی ثباتیبوجود افزایش با 

 هوای ، اعتراضسوم جهانی کشورهای از برخمتفاوت است. در  گیریچشمبه صورت  ثیح

ی غربی کشورهای از اپارهدر  کهی صورت، در ردیگیمآشوب به خود  شکلی به سرعت مردم

شوود. بوا   هدایت می زیآممسالمتی هاراهی به داخلی هاکشمکشنادر بوده و  عیوقانوع  نیا

، انتخابات و مشارکت سیاسی، یکی از متغیرهای مؤثر بر ثبوات سیاسوی اسوت   توجه به اینکه 

تأثیر انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بور   تبیینپژوهش معطوف به  نیا الئوس نیتریاصل

گذر، الزامات دولت یازدهم برای افزایش ثبات سیاسوی  تا از این ره ستا ثبات سیاسی کشور

  شود. شخصکشور م

ای کیفوی فوازی   تحلیول مقایسوه  و  ایکتابخانوه تحقیق، از روش  الئوسگویی به برای پاسخ

تأثیر انتخابات ریاست جمهووری یوازدهم بور     شودابتدا تالش می ،بدین منظور .شودمیاستفاده 

ی از اگسوترده   یو ط ،ر بر اساس نظریه محرومیت نسبی تحلیل شده و سپسثبات سیاسی کشو
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در  ایون متغیرهوا   شوود. سوپس   احصاهای دولت تدبیر و امید شعارها و برنامهاز خالل  رهایمتغ

هوای اصولی   و علوت  گرفتوه  قورار تحت آزمون تجربی جهان کشور  219با مقایسه مدل جهانی 

 یوا  کشوری بین مطالعات در که متغیرهایی که است نای مفروضشود. می ختهثبات سیاسی شنا

 بور  تواننود می نیز ایران اسالمی جمهوری در دارند، تأثیر سیاسی ثبات بر جهانی هایسازیمدل

راهبورد دولوت یوازدهم بورای افوزایش ثبوات سیاسوی، در         ،در نهایت .باشند ثرؤم سیاسی ثبات

 اولویت قرار دادن متغیرهای اصلی معرفی شده است.

 

 ثبات سیاسیالف. 

 طیشورا ها، کردیرومعلول   یتعار نیای از ثبات سیاسی ارائه شده است. تنوع گوناگون  یتعار

پوردازان  نظریوه  تورین مهوم ی مختل  است. دیوید ساندرز یکی از مکانی و زمانی هاتیموقعو 

و آن را  ی احتوراز کورده  ثباتیبی ثبات و سطح کیتفکاز  دیبامطلوب   یتعرثبات معتقد است 

 کشوور در  ثباتنشان بدهد چگونه سط   دیبا  یتعرآن  ،نیهمچنی بداند. نسبمستمر و  دهیپد

 هیو پا بور  دیو با لیو تحلدر  کاررفتوه بوه ی زموان ی واحودها  بنابراین، .کندیم رییتغبا گذشت زمان 

ی را اسو یس ثبوات ی از متفواوت انوواع   دیو با مدت باشد. ضمن اینکوه کوتاه« یاسیسی هاتیوضع»

 . (220 :2911)ساندرز،  ردیذبپ

داند می کنندهثباتیبی اسیسی از حوادث برخی نسبی را به معنی فقدان اسیسساندرز ثبات 

. ابعواد نظوام   کنود یمو ی بروز اسیساز ابعاد نظام  کچالش در هر ی ای رییتغ جادیابه صورت  که

 نظوام ده ایسوتون،  اخذ شده اسوت. بوه عقیو    ستونیا دیویدسیاسی مورد نظر ساندرز از تعری  

ی اسیس میرژاست؛  حکومتی که مراد از آن اسیسی است. مقامات اساسی دارای سه بُعد اسیس

ی کوه  اسیسبر حل مناقشات در درون نظام است و جامعه  حاکمی حقوقکه منظور از آن قواعد 

 :2911)سواندرز،  مرتبط هستند  هم بای اسیس کار میتقس هیپای از افراد است که بر گروهشامل 

تواند منجور بوه بوروز    گانه نظام سیاسی، می. ایجاد تغییر یا چالش علیه هر یک از ابعاد سه(252

 شود. (2شماره )ثباتی سیاسی مطابق نمودار شش نوع بی
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 ثباتی سیاسی: انواع بی(1)نمودار 

 
 

آمدن وقوع آن مستلزم فراهم کهاست  دهیچیپی ادهیپدی اسیسثبات ساندرز،   یتعردر 

 بوالعکس ی ولو  ،اسوت ی اجتمواع ی و اسو یس راتییو تغ نود یفرآها و ملزومات در تمام علت

، کنندهثباتیباز عوامل  کداد هر یبا رخ کهی است عیطبی ساده و ادهیپدی اسیسی ثباتیب

. ضومن اینکوه مکوانیزم برقوراری ثبوات سیاسوی در هور        گوردد یمی انسانجوامع  ریگدامن

 ای متفاوت است.جامعه

و موردم را از سوه روش اجبوار، مبادلوه و اقنواع       رانوان حکم انیم رابطه، حل ندبالمیلچارلز 

ی ازهوا ینها انتظار دارند حکومت. همه مردم از (0 :2911)پراتکانیس و آرنسون،  داندیم ممکن

ی ازهوا یناز  کهرفت ی در نظر گفیطبه صورت  توانیمی جامعه را ازهاین. دینمارا برطرف  هاآن

اداموه   مسوکن و  پوشوا  ی ماننود  منیای ازهاینو با  شده شروع دنیآشامی مانند خوردن و ستیز

 حکوموت  کوه ی صورت. در شودیمیی و عزت نفس ختم شکوفای مانند روانی ازهاینو به  افتهی

ت صوور  نودبالم یل« مبادلوه »اه حول  ر ،توسط جامعه باشود  شدهمطرحی ازهاینموفق به برآوردن 

بوه صوورت    توانود ینمی حکومت چیهی است هیبد. شودینم جادیای در جامعه تینارضاگرفته و 

ی ازهوا یناز سط   حکومت کارکردی اتباع خود را پاسخ دهد. حال اگر سط  ازهاینمطلق تمام 

توسوط   ایو  کردهی ظهور ثباتیببه صورت  تواندیم که شودیم جادیای تینارضااتباع عقب ماند، 

« اجبوار »حل  ، راهدینمای خنلی را تینارضا تواندیم کهی عواملی از کی شود. یخنل گریدعوامل 

ی، تینارضوا اتبواع بوا وجوود     کوه ی اسوت  زانیمبه  حکومتاجبار  ،طیشرا نیااست. در  ندبالمیل

ی کو شوود. ی ی بر ترس مردم ایجاد میمبتنی اسیسشهامت و جسارت ابراز آن را ندارند و ثبات 

 ،اسوت  نودبالم یل« اقنواع »حل  ی بر راهمبتن، دینمای خنلی را تینارضا تواندیم کهی عواملاز  گرید

از  بلکوه  ،ی اجبوار رومسوتقر را نوه از    حکومت طیشرا کندیماتباع را قانع  که سازوکاریی عنی

سیسیا یثباتیب  

 تغییر در

 چالش علیه

 نظام سیاسی

 مقامات سیاسی

م سیاسیرژی  

 جامعه سیاسی
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 حکوموت « تیمشوروع »بوه   طیشورا  نیو ای اسیسعلوم  اتیادب. در رندیبپذی رغبت و عالقه رو

هور سوه شورو فوو  بوه       ادو و یو  ایو  کی کهی است حالتی اسیسثبات  ،نیبنابرا. شودیم ریتعب

مربوو بوه   هاینظریهی بسیاری از اساسفرض پیش ،در مجموعی مختل  برقرار باشد. هانسبت

ی هوا تعوادل بوه واسوطه فقودان     کوه ی تینارضای هاشکلی از برخ کهاست  نیای اسیسی ثباتیب

، خوود را بوه صوورت خشوونت و     شووند یمو  دجوا یای در سیستم اجتماعی کارکردی و ساختار

 .دهندیمی بروز اسیسثباتی بی

 

 بر ثبات سیاسی کشور یازدهم تأثیر انتخاباتب. 
سیاسی ناشی از انتخابات  هایثباتیبیانتخابات ریاست جمهوری یازدهم که چهار سال پس از 

در  داشوته اسوت.   بر ثبات سیاسی کشور جمهوری دهم روی داد، نتایج ملبت اما موقتی ریاست

نوع و میزان تأثیر انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بر ثبات سیاسوی   شودمیاین بخش تالش 

، نارضوایتی سیاسوی و اقتصوادی و در  محرومیوت نسوبی      رسود میبه نظر  کشور تحلیل شود.

توسط اقشاری از جامعه ایران، سبب شد شعارهای انتقادی آقوای روحوانی، ر ی آن بخشوی از    

دولت دهم دچار محرومیوت نسوبی شوده بودنود.      هایسیاستا به خود جلب کند که از مردم ر

سیاسوی و اقتصوادی را    هاینارضایتیشعارهای آقای روحانی به نحوی بود که طی  وسیعی از 

بوا وضوع موجوود     آنهاسبب مقابله  هاگروهادرا  محرومیت نسبی برخی از به خود جلب کرد. 

 ت چرخش ر ی به سمت دولت تدبیر و امید ظاهر شد.به صور آنهاشده و مطالبات 

ی و تینارضوا  جوه ینتموردم   زیو آمخشوونت ی اسیسرفتار  ،«ینسب تیمحروم» بر اساس نظریه

 شووکافی عموودتاح حاصوول تینارضووا نیووا. ی آنووان اسووتنسووب تیوومحرومی محصووول تینارضووا

اشوتن آن را دارد و  استحقا  د» کندیمو آنچه تصور « آنچه فرد دارد» انیماست  تحملیغیرقابل

ی مدن شکلبه دو  تواندیمی تینارضا. (16 :2910 ،آبادی)عظیمی دولت «است داشته باشد لیما

 شوکل مخوال  و   انیو جربه  دهیر ی ای در قالب اعتصاب آرام یمدن شکل. کندبروز  طبیعیو 

 وزاده )سوی   ابود ییمو ی انقالب بوروز  حتگرانه، شورش و ی به صورت اعتصاب پرخاشعیطب

ی اسوت کوه در آن   اجتمواع ی سرخوردگنارضایتی حاصل  ،. در حقیقت(5۹9 :2911 ،گلپایگانی
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ی نیازهوا بوه اقنواع نیازهوا وجوود نودارد و بسویاری از نیازهوای         ریو گشکلنسبت مناسبی میان 

 کوه  دهود یمو ی رخ هنگوام ی نسوب  تیمحروم ،. بنابراینماندمی پاسخبیتوسط مردم  شدهمطرح

 .ابدتنزل ی داحیشدطول زمان  ی درزندگاستاندارد 

 بوه  کوه  بوود  روروبه چالش سه جامعه ایران قبل از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با

 کورد می ظهور صورت بحران به هاآن از یکی اگر و بوده متصل یکدیگر به ایزنجیره صورت

چوالش   سیاسی شوود. سوه   ثباتیبیمنجر به  توانستمی، شدمیاجتماعی  حرکت به تبدیل و

 تقسویم  بوودن  چندپاره سیاسی، حوزه در. بود اقتصادی و اجتماعی سیاسی، حوزه یادشده در

 واحود  مودیریت  فقودان  واقوع  در و سیاسوی  قودرت  مراکوز  و سیاسی رهبری تعدد و قدرت

 و متعودد  اهوداف  مووازی،  هوای مودیریت . بود کرده با چالش مواجه را سیاسی نظام سیاسی،

سیاسوی پوس از    هوای گوروه برخوی از   اعتموادی بوی ، در کنار یکپارچه سیاسی ساخت فقدان

 حووزه  در چوالش  .بوود  کورده  چالش دچار را انتخابات ریاست جمهوری دهم، نظام سیاسی

 نقودینگی  اندکی وجود داشوت،  تولید امکان تولید، با وجود ظرفیت. تر بودملموس اقتصادی

نفتی مناسبی وجوود   شود، درآمدبود بدون اینکه برای تولید صرف  شده اقتصاد وارد عظیمی

بیشوتری   فقور  اموا  بوود،  رفته باال کشور کلی درآمد بود، بسیار اند  اقتصادی رشد داشت اما

 انباشوت  درموان،  زمینوه دارو و  در نابسامانی شامل اجتماعی حوزه در . چالششدمیمشاهده 

 بوود  و فسواد  اعتیواد  گسترش بیکواری،  طال ، سریع رشد دادگستری، در فراوان هایپرونده

 ثبواتی بوی شورو الزم بورای    بودمذکور قادر  هایحوزهچالش در هر یک از . (2995)رنانی، 

 سیاسی را به وجود آورد.

 در یازدهم، در نتیجه اعتمادی که بازسازی شود، چوالش   جمهوری ریاست پس از انتخابات

شوور بوه وجوود    سیاسی ک فضای امیدی در و نشاو و تعویق افتاد به مدتی برای سیاست حوزه

 چنود  کموک  بوه  را ایجادشده امید نموده و استفاده فرصت این دولت یازدهم بتواند از آمد. اگر

و  حول  حتی انداخته و تعویق دیگر را به هایچالشقادر خواهد بود  نماید، تقویت دیگر تحول

 جامعوه  سریع سرخوردگی موجب رفتار دولت و در شرایطی که صورت ایندر غیر  .فصل کند

 خوودش  توانود می انتخابات بر اساس نظریه توقعات فراینده، تحول به وجود آمده پس از ود،ش

  .شود تبدیل ثباتیبی منشأ به
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در حوزه افوزایش   توانمیثبات سیاسی ایران را  بریازدهم  جمهوری ریاست تأثیر انتخابات

 نووعی  بوه  و سوت ا ارتبواو  در سیاسی مشروعیت با سیاسی سرمایهسرمایه سیاسی تفسیر کرد. 

 هموواره  است. انتخابوات  سیاسی ثبات ذهنی پایه واقع در و سیاسی مشروعیت ترلموسم وجه

 تولیود  بوه  تواندمی انتخابات. باشد سیاسی نظام هر سیاسی سرمایه شارژکننده منزله به تواندمی

 آغواز  در منتخوب  سیاسوتمدار  سیاسوی  سرمایه. بپردازد ثانوی اطالع تا سیاسی نظام برای انرژی

 بوه  کارآمود،  و مدبرانوه  و مسوتمر  طوور  بوه  بتواند کهآن مگر کند،می ریزش تدریج به انتخابات

 هوای نارضوایتی  تخلیوه  سووپا   ملابوه  به خوب انتخابات .بپردازد خود سیاسی سرمایه بازتولید

 هایاختالف ،مطلوب انتخابات. کندمی فراهم مردم برای روانی تخلیه نوعی و است شدهانباشته

 و حول  را گونواگون  موضووعات  سور  بر جامعه در موجود سیاسی هایقطب و هاجناح احزاب،

 گیردمی صورت «اکلریت» منطق و مردم آراء مبنای بر هااختالف این فصل و حل. کندمی فصل

 دیگور  از ،منفوی  ذخیوره  بازپرداخوت  .کنود موی  تولیود  سیاسوی  سرمایه و مرتفع را هااختالف و

 .است انتخابات سیاسی رمایهس دستاوردهای

یوازدهم،   انتخابوات  نتوایج . بوود  انتخابات دهم «منفی ذخیره» جبران ،یازدهم انتخابات نتایج

 را «انتخابات دهم در تقلب» متوسط که ادعای طبقه آحاد از دارشده برخیسیاسی خدشه اعتماد

 را رتبوه عوالی  سیاستمداران های برخیپذیرفته بودند، بازسازی کرد؛ دلخوری محقق امر ملابه به

 نشان داده شد و توأثیرات  جهانیان به ایرانیان سیاسی کرد؛ با نرخ مشارکت مطلوب، بلوغ ترمیم

نکته قابول توجوه    .(2995 برزگر،) کردخنلی را سیاسی  هایو جریان هارسانهمخرب برخی از 

 موردم  اگور . اسوت  یندهآ به امید محصول ،باشد گذشته نقد ی در نتیجهمشارکتاین است که اگر 

بیش از هفتواد   مقیاس در ، مشارکتنداشتند نظام سیاسی چارچوب در مشکالت حل به امیدی

 .یافتنمیتحقق  درصد

نتیجه ملمووس و موقوت انتخابوات ریاسوت جمهووری       گفت توانمیبا توجه به موارد یادشده، 

امیدی که بورای تغییور در    ت.یازدهم، بازسازی اعتماد سیاسی و به تعویق انداختن چالش سیاسی اس

فرصتی در اختیوار دولوت تودبیر و     تواندمی، قتصادی و اجتماعی کشور ایجاد شدهوضعیت سیاسی، ا

، ایجادشوده امیود   ،اجتماعی و اقتصادی استفاده کند. البته هایچالشامید قرار دهد که از آن برای رفع 

 و برناموه  مرحله وارد وعده، مرحله هم ازسمبلیک و هیجانی دارد و پس از مدتی که دولت یازدجنبه 
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پوس از مودتی کوه از فعالیوت دولوت جدیود       . گیورد میمردم قرار  ترواقعیاقدام شود، مورد ارزیابی 

خود نباشد، جامعه با بحران انتظوارات فزاینوده    هایوعدهگذشت، اگر دولت قادر به تحقق شعارها و 

 ا افزایش دهد.سیاسی ر ثباتیبی تواندمیمواجه خواهد شد که 

منظور از بحران انتظارات فراینده وقوع وضعیتی است که در آن افزایش در سط  یا اهمیت 

همراه با افزایش مشابهی در تحقق انتظارات نباشد. ایون وضوعیت بوه     هاانسانزد نانتظارات در 

کوه پتانسویل نارضوایتی فزاینوده و      شوود موی افزایش احساس محرومیت نسبی در افوراد منجور   

در شرایطی که  به بیان دیگر،. دهدمیرا افزایش  آمیزخشونت هایواکنشزدن به همچنین دست

افراد امید به سیر صعودی و بهبود وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود دارنود، ولوی در   

. در واقوع، یوک قاعوده    یابدمیعمل این روند با مشکل مواجه شود، احساس نارضایتی افزایش 

شواید  کوه   شووند میوجود دارد که افراد به سرعت خواهان چیزهایی  هاانساندر  یشناختروان

، بوه  رسوند نموی بوه نتیجوه دلخوواه    و هنگامی که مشخص شد  باشد شاناجتماعیفراتر از ابزار 

 وزاده )سوی   پذیرنود موی خوود را بوه کنودی     هوای محودودیت ، اموا  آینود میسرعت به خشم 

پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم که انتظارات مردم  ،ینبنابرا (.5۹9 :2911 ،گلپایگانی

شووند،   خوود محوروم   هایخواسته، اگر مردم از دستیابی به برای رفع مشکالتشان افزایش یافته

 .یابدمیسیاسی افزایش  ثباتیبیاحتمال بروز 

 

 علل اصلی ثبات سیاسی در شعارهای دولت روحانیج. 
 هوای وعوده ، با کمک تحلیل ساختاری، از خالل شعارها و شودیمتالش  از مقاله در این بخش

 تورین مهوم علل ثبات سیاسی کشور شناسایی شوند. بدین منظور، ابتدا  ترینمهمدولت یازدهم، 

و سپس بوا اسوتفاده از روش    شدهشناسایی هاآنشعارهای دولت یازدهم و متغیرهای متناسب با 

تأثیر را بر ثبوات سیاسوی کشوور دارنود،      ترینبیشه ی کیکیفی فازی، شعارها ایمقایسهتحلیل 

بدیهی است راهبرد دولت یوازدهم بورای ثبوات سیاسوی کشوور، اهتموام بوه        . شودمی مشخص

شعارهای  ترینمهم تأثیر را بر ثبات سیاسی دارند. ترینبیششعارها و مطالبات مردمی است که 

یوازدهم انعکواس یافتوه و     لوت دو مشوی  خوط  و کلوی  اصوول  آقای روحانی که در متن برنامه،

 ذکر شده است. 2شماره در جدول  ،متغیرهایی که بیانگر آن شعارها هستند
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 شعارهای دولت یازدهم و متغیرهای مربوط (:1)جدول 
 دولت یازدهم مشی شعار و خط متغیرنام 

 نقد آزادی عمل و آزادی آزاداندیشی، (blf) آزادی بیان و ابراز عقیده

 مبارزه با فساد و تبعیض زدایی (qcc) کنترل فساد

 اقتصادی یهاتیفعال پذیریرقابت ارتقایو  مالکیت حقو  به احترام (ecf) آزادی اقتصادی

 ظالمانه خارجی فشارهای و کاهش المللنیب روابط در سازنده تعامل (xtr) دخالت عوامل خارجی

 شایسته و سیاسی فراجناحی و انتخاب نخبگان ملی وفا  توسعه (elt) وفا  نخبگان سیاسی

 ی اقتصادیهاپروژهی خارجی در گذارهیسرماتسهیل مشارکت و  (fdi) ی مستقیم خارجیگذارهیسرما

 اقوام و عدالت قومی و مذهبی و مذاهب و ادیان همه آمیزمسالمت زیستیهم (frc) ی نژادی و مذهبیچنددستگ

 داخلی و رشد اقتصادی ناخالص ولیدت افزایش سرانه (gpc) سرانه تولید ناخالص داخلی

 درآمدی و نابرابری اقتصادی شکاف کاهش (equ) ضریب جینی

 گذاری و اثربخشیسیاست کیفیت دولت و ارتقای نهاد ظرفیت بازآفرینی و بهسازی (qge) کارآمدی حکومت

 رضایت و خاطر آرامش و ایجاد ایرانیان زندگی کیفیت ارتقای (lif) امید به زندگی

 خویش سرنوشت در مردم مؤثر مشارکت تضمین (prt) شارکت سیاسیم

 آزاد رسانه از هراس عدم و نگارانروزنامه صنفی انجمن احیا (prs) آزادی مطبوعات

 مردم به اجتماعی اقتصادی و امور واگذاری قانونی هایزمینه تسهیل (qrq) کیفیت مقررات

 قانون اکمیتح و ییگراقانون تقویت (qrl) حاکمیت قانون

 دولتی از منابع ملی بخش مزایای تمامی حذف (ntu) رانت منابع طبیعی

 بیکاری مهار و پایدار آفرینیشغل (emp) بیکاری

 جهانی اقتصاد با متقابل منافع نیتأم به معطوف سازنده تعامل (gle) شدن اقتصادیجهانی

 و سرمایه اجتماعیملت  و دولت میان اعتماد افزایش (tru) اجتماعی اعتماد

 تورم کاهش و مردم رفاهی وضعیت بهبود (nfl) تورم

 اقتصادی عدالت گسترش و فقر کاهش (pvr) فقیر جمعیت

 وکارکسب محیط بهبود و انحصار کاهش (edb) وکارکسب سهولت

 (poc) دموکراتیک سیاسی فرهنگ
 جهانی، تقویت ربتجا از گیریبهره با انتخابات مندیقانون و سازیشفاف افزایش

 دولت، گوییپاسخ

 توجه به حقو  و مطالبات کارگری (wrr) کارگران حقو 

 انیبندانش ایجامعه سوی به حرکت و علم تولید تقویت (stj) فنی و علمی مقاالت

 (۹-22: 2995 روحانی،)
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 سیاسوی بر ثبات  آنهایادشده، متغیرهای مستقلی هستند که تأثیر  گانهپنجمتغیرهای بیست و 

 (دارنود  جمعیت نفر میلیون یک از بیش که) جهان کشور 219 مقایسه با کشوری بین مطالعه در

 مسوتقل  متغیرهوای  گیریاندازه برای که زمانی سری هایداده .گیردمیمورد آزمون تجربی قرار 

 خانوه  متحود،  ملول  سوازمان  جهانی، بانک مانند مؤسساتی اطالعاتی هایپایگاه از شده، استفاده

 ماننود  هوایی دانشوگاه  و آمریکوا  خارجوه  وزارت اکونومیسوت،  هریتیج، بنیاد صل ، بنیاد آزادی،

 متغیوری  هویچ  محقق ،بخش این در. است شده آوریجمع تامپر و بینگهامتون زوریخ، کالیفرنیا،

 اسوتفاده  انود شوده  تولیود  مختلو   هوای روش بوا  که موجود متغیرهای از فقط و نکرده تولید را

 مطالبوات  و یازدهم دولت شعارهای از که مختل  متغیر وپنجبیست تأثیر ،بخش این در. کندمی

 در آن متوسوط  مقودار  متغیور،  هور  بورای . شوود می سنجیده سیاسی ثبات بر اندشده احصا مردم

 .است گرفته قرار توجه مورد 5125 تا 5116 زمانی فاصله

ی مسوتقل  عریو  شوده کوه اثور متغیرهوا     به عنوان متغیر وابسته ت ثبات سیاسی ،در این تحقیق

، فقودان حووادث سیاسوی    ثبوات سیاسوی  گیورد. موراد از   بور آن موورد ارزیوابی قورار موی      مذکور

 (ins~) سیاسوی  ثبواتی بوی برای تعری  متغیر ثبات سیاسی، از معکوس متغیور   کننده است.ثباتبی

ثبواتی  بیرز، دوازده شاخص ثباتی سیاسی بر اساس نظریه ساندبرای تعری  متغیر بی. استفاده شد

، جنگ چریکوی، بحوران   ترور، تغییر مقامات اجرایی، نهیکاب رییتغ، تغییر قانون اساسیشامل کودتا، 

سازی سیاسوی در نظور   ی و پا عموم، اعتصاب تظاهراتهای انقالبی، حکومتی، شورش، حرکت

توا   5116اصله زمانی در ف Banks, 2011))شاخص های سری زمانی هر میانگین داده و گرفته شد

بوودن آن  ثباتی سیاسی، خوام زیت و ارزش این شاخص برای بیممورد استفاده قرار گرفت.  5125

های دیگری مانند سط  دموکراسوی، تنووع   ثباتی سیاسی، شاخصگیری بییعنی برای اندازه ،است

 گیرد.نژادی، سط  نابرابری و مواردی از این دست را در نظر نمی

از سیاسوی  ثبات های خت علتشنای برا مستقل و وابسته، ایفاصلهمتغیرهای  پس از ایجاد

ای است. شود که نوع جدیدی از روش مقایسهاستفاده می« ای کیفی فازیتحلیل مقایسه»روش 

 نظریوه یابنود. در  ی توسوعه موی  فواز ی هوا مجموعه، ادعاهای علّی بر مبنای روابط این روش در

« 1بیرون از مجموعه یوا  »و « 2درون مجموعه یا » تواندمید فقط ، یک مورهامجموعهکالسیک 

ی هوا ارزشو  دهدیمرا  2تا  1باشد. در مقابل، مجموعه فازی امکان عضویت در فواصل میان 
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سوت.  ا مطالعوه عضویت ناقص یک مورد در مجموعوه تحوت    دهندهنشان 2تا  1اعشاری میان 

بیوانگر   1ت بیشتر در مجموعه و عدد نزدیک بوه  باشد، بیانگر عضوی ترکینزد 2هرچه عدد به 

زیورا   ،حوداکلر ابهوام اسوت    دهنوده نشوان  2/1کمترین عضویت در مجموعه است. نمره میوانی  

با قطعیت آن مورد خاص را بیشتر عضو مجموعه هدف و یا غیر عضوو در مجموعوه    توانینم

کوه   هوا نظریوه خوی  خالف بر بر ،. در این پژوهش(Ragin, 2009: 89-90)هدف محسوب کرد 

ثبوات  ، فورض شوده کوه    گیرندمیدر نظر را  ثباتیببرای نظم سیاسی فقط دو حالت باثبات یا 

 است.   2و  1سیاسی حالتی فازی داشته و در هر کشور چیزی بین 

ای های فاصوله ی و نسبی به درجه عضویت فازی، ابتدا برای دادهافاصله متغیرهایبرای تبدیل 

تعیوین   عدم عضویت کامل و نقطوه گوذر   آستانهعضویت کامل،  آستانهشامل  برش کیفی نقطهسه 

در شوود.  ، متغیر پیوسته بوه متغیور فوازی تبودیل موی     ذیل ؛ سپس با استفاده از تابع ریاضیشودمی

داللوت   exp (log odds)برابر است با میزان عضویت فازی در مجموعوه هودف و    mفرمول ذیل، 

 .(Ragin, 2008: 91) میزان احتمال وقوع تمیرلگادارد بر عدد نپر به توان 

m=exp(log odds)/[2+exp(log odds)] =(exp(l))/(2+exp(l))=e^l/(2+e^l) 

نقطه گذر یا نقطه عط  فوازی دارای حوداکلر ابهوام اسوت و بوه قطعیوت       است  ذکرشایان

مورد خاص بیشتر عضو مجموعه است یوا غیور عضوو در مجموعوه هودف.       هرگفت  توانینم

هدف دارند از موردهایی که  مجموعهنقطه گذر، موردهایی را که عضویت بیشتری در  ،نابراینب

 . (Ragin, 2008: 90) کندیمجدا  ،شوندیمبیشتر غیر عضو در مجموعه هدف محسوب 

روابوط  در  5و شومول  2یسوازگار  هوای هوای الزم بورای معلوول، سونجه    برای کش  علوت 

ی هستند کوه بورای   اسادهی فیتوصی هااسیمقی و شمول . سازگارایجاد شده است هامجموعه

ی تعوداد  سوازگار رونود. نموره   ها بوه کوار موی   ی موردها از فرضیهتجرب تیحما تیقابلی ابیارز

حمایوت تجربوی    شوود یمو که منجر بوه معلوول موورد نظور      که از علت سنجدیمموردهایی را 

علت ممکن است منجر به معلول  کی که سنجدیمی را ادرجهنمره شمول،  ،. در مقابلکنندیم
                                                                                                                                        
1. Consistency 

2. Coverage 
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ی بروز یک معلول وجود داشته باشد، نمره شمول هور  برا ریمس نیچندی وقت ،خاص شود. البته

را  تیو اهم ای یو تجربو ، نمره شمول فقوط رابطوه   نیبنابراباشد.  کوچکممکن است  نیمع تعل

  .(Ragin, 2008: 44) سنجدیم

 ی آماری قابول مقایسوه اسوت   هاهیفرضآزمون در  مقادیر سازگاری با برآوردهای همبستگی

(Woodside, 2010: 383) . کوه   شوود یمنمره سازگاری از فرمول ذیل استفاده  گیریاندازهبرای

 دارد (iy)و پیامود   (ix)مقودار شورو علوی     نیتور کوچوک داللت بر انتخاب  minدر آن عبارت 

(Ragin, 2008: 52) . 

Consistency (xi ≤ yi) = ∑ [min (xi, yi)] / ∑ (xi) 

ی ارتبواو در  تجربو  تیو اهم اتوان در آمار کالسیک است، به رابطه ی هیشبشمول که مقادیر 

نمره شمول تنها اهمیوت تجربوی دارد و   . (Ragin, 2008: 45) داللت دارد هارمجموعهیز نظریه

کوه در   شوود یمول ذیل استفاده نمره شمول از فرم گیریاندازهبرای فاقد ارزش تئوریک است. 

 داللت دارد. (iy)و معلول  (ix)مقدار شرو علّی  نیترکوچکبر انتخاب  minآن عبارت 

Coverage (xi ≤ yi) =∑ [min (xi, yi)] / ∑ (yi) 

هنگامی که نمره شمول کوچک است، اثر محدود شرو علّی بر پیامد قابل اغمواض اسوت.   

 بوودن شورو الزم اسوت   یمعنو یبو شمول بسیار کم به مفهوم فقدان ارتبواو تجربوی و    ،ینبنابرا

(Ragin, 2008: 61) از  تور بزرگباشد و نمرات سازگاری  02/1. اگر نمرات سازگاری بیشتر از

آل باید نمرات سوازگاری  نمرات شمول باشد، داللت بر مفیدبودن رابطه دارد؛ اما در حالت ایده

تا محقق بوا اطمینوان از معنواداری علوت الزم      باشند 2/1و نمره شمول بیشتر از  92/1از  یشترب

 .(Woodside, 2010: 384) سخن گوید

توالش شود متغیرهوای    متغیرهوای مسوتقل و وابسوته،    ای برای های فاصلهپس از تولید داده

و درجه عضویت هر کشور در هور متغیور مشوخص شوود.      شدهتبدیل ای به متغیر فازی فاصله

هوا  برای تعیین نقاو گسست کیفی تالش شود از تجربیوات و رهنمودهوای تولیدکننودگان داده    

و کمتر بر دانش محتوایی و نظری پژوهشگر تکیوه شوود. آموار توصویفی و نقواو       شدهاستفاده 

 ذکر شده است.   2 ارهشم در پیوست ،مستقل و یک متغیر وابسته متغیر 52گسست کیفی 
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 هوای مسوتقل و وابسوته   که درجه عضویت هور کشوور در هور یوک از متغیر     در این مرحله

یوا   سیاسوی  ثبوات  هوای علوت  ،ای کیفی فوازی مشخص شد، الزم است با کمک تحلیل مقایسه

یک از متغیرهوای مسوتقل    تأثیر هر ،مشخص شود. برای این کار شروو الزم برای ثبات سیاسی

گیرد. ابتودا  های الزم مورد ارزیابی قرار میات سیاسی سنجیده شده و فرضیات علتبر متغیر ثب

ثبات سیاسی مورد آزمون قرار گرفت و نتوایج  متغیر مورد نظر نسبت به  52سازگاری و شمول 

 ذکر شده است.   5جدول شماره کامل آن در 

 (Outcome variable: ~ins) یاسیستحلیل شرط الزم ثبات  (:7)جدول 

Conditions Consistency Coverage Conditions Consistency Coverage 

blf 0.625 0.798274 qrq 0.989443 0.684088 

qcc 0.998734 0.658041 qrl 0.999578 0.662469 

ecf 0.369933 0.980963 ntu 0.520693 0.858038 

xtr 0.796875 0.76801 emp 0.709882 0.6751 

elt 0.906673 0.76981 gle 0.481841 0.949251 

fdi 0.838683 0.804049 tru 0.794342 0.731053 

frc 0.780406 0.767442 nfl 0.691301 0.716411 

gpc 0.958615 0.721551 pvr 0.425254 0.836379 

equ 0.55701 0.720765 edb 0.602619 0.918867 

qge 0.993244 0.669704 poc 0.8712 0.784411 

lif 0.894426 0.804711 wrr 0.861487 0.726755 

prt 0.686233 0.802469 stj 0.71326 0.741765 

prs 0.519848 0.732302    

 

، به ترتیب متغیرهوای حاکمیوت قوانون، کنتورل فسواد، کارآمودی       مذکور هایدادهبر اساس 

ات الزم بورای ثبو   هوای علوت حکومت، کیفیت مقررات تجارت و سرانه تولیود ناخوالص ملوی    

 وفواداری  و جامعوه  در موجود قوانین به افراد اطمینان ،قانون منظور از حاکمیتسیاسی هستند. 
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 میوزان  و هوا دادگواه  و پلویس  عملکرد در خاص طور به حالت این. است قوانین رعایت به آنها

 کسوب  بورای  عموومی  قودرت  از استفاده فساد میزان کنترلمتغیر یابد. می بروز خشونت و جرم

 دسوتگاه  صوالحیت  حکومت، متغیر کارآمدی. سنجدرا می کالن و خرد سط  در خصیش منافع

 از حکوموت  کارآمدی. کندمی گیریاندازه را مردم به شدهارائه عمومی خدمات کیفیت و اداری

 فشوارهای  از آنهوا  اسوتقالل  درجوه  و شوهری  خودمات  کیفیوت  عمومی، خدمات کیفیت طریق

 تودوین،  بورای  دولوت  توانوایی  میوزان  نشوانگر  مقوررات  تمتغیر کیفی .شودمی سنجیده سیاسی

 شمرده مجاز را خصوصی بخش توسعه که است مقرراتی و هاسیاست اجرای و مندسازیقاعده

و میوزان   اقتصواد  حجوم  دادننشوان  داخلی بورای  ناخالص تولید متغیر سرانه .دهندمی ترویج و

 و کاالهوا  مجمووع  ارزش برگیرنوده  در داخلوی  ناخوالص  تولیود . رودموی  کار به آنها سودمندی

 شود.می تولید کشور در سال یک طی که است خدماتی

 پونج از توأثیر   ،نشان داده شده 5در نمودار شماره برای دولت یازدهم که  مدل ثبات سیاسی

کوه علوت اصولی ثبوات      یمتغیور  پنجیعنی  ،شودبر متغیر ثبات سیاسی حاصل می یادشدهمتغیر 

 پذیرد. تأثیر می مستقلثبات سیاسی که از متغیرهای سیاسی هستند و متغیر 

 مدل ثبات سیاسی ایران (:7)نمودار 

 

 

 

 

 

 

 الزامات دولت روحانی برای ثبات سیاسید. 
کشوور در دولوت    سیاسوی  ثبوات  افزایش راهبرد ترینمناسباین پژوهش،  هاییافتهبا توجه به 

 اقتصوادی،  مفاسد با قانون، مبارزه حاکمیت از افزایش ندعبارت اولویت ترتیب به ،آقای روحانی

 بیشوتر  سوودمندی  ،نهایوت  در تسهیل فعالیوت بخوش خصوصوی و    حکومت، کارآمدی افزایش

 .شودمیکارهای عملیاتی آن به صورت مشروح ذکر که راه کشور اقتصاد

 کارآمدی حکومت

 کیفیت مقررات تجارت کنترل فساد

 سودمندی اقتصاد

 

اسیثبات سی حاکمیت قانون  
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 قانون حاکمیت افزایش .1

 مبوانی  بور  تنوی مب کوه  ی اسوت قوانون منظور از حاکمیت قانون، احترام نخبگان و موردم بوه   

هر نظوام سیاسوی    فوکویاما، فرانسیس دهیعق بهاست.  جامعه اساسی هایارزش و هنجاری

 دموکراتیوک  نهادهوای دموکراسی، برای ملال در لیبرال. است نهاد دسته دو از ترکیبی شامل

 حاکمیوت  کوه  لیبرال نهادهای و کنندمی تضمین را عمومی انتخاب و حکومت گوییپاسخ

 بوه  داشت خواهد بستگی قانون حاکمیت بههای سیاسی نظام گذار .دارند نظر در را قانون

 حاکمیوت  ،بنوابراین  .باشود  جامعه هایارزش بازتاب درستی به قانون از نسخه کدام اینکه

 تعری  شرایطی را قانون حاکمیت فوکویاما. باشدمی تعری  قابل هاارزش عرصه در قانون

 بوده پایبند خودشان توسط شدهوضع قوانین از خارج نینیقوا به حاکمان آن در که کندمی

 قووانین  تغییور  عودم  اینجا در اساسی شرو. باشند برخوردار اجباری قدرت از قوانین آن و

 هوای ندیو  را قانون حاکمیت پیدایش محل فوکویاما. است حاکمان امیال اساس بر اساسی

 خوود  نواب   صوورت  به ادیان ینا است معتقد و داندمی مسیحیت و اسالم یهود، توحیدی

 انتخابووات مشووکل ینتوورمهووم فوکویامووا. هسووتند قووانون حاکمیووت از هوواییجلوووه واجوود

 ،ایشوان  نظور  بوه . دانود یمو  قوانون  اصیل حاکمیت فقدان را ایران در دهم جمهوریریاست

 حاکمیوت  اصولی  موانع  دارد، نیز حاکمان منافع با مطابقت که قوانین از مختل  تفسیرهای

 .(Fukuyama, 2010) است ایران اسالمی جمهوری در قانون

 سواالری متضومن  موردم  نهادهوای ساالری دینی ایوران،  با توجه به موارد فو ، در نظام مردم

 قوانون  حاکمیوت هوای دینوی یوا موذهبی متضومن      نهادو دموکراسی هسوتند و   عمومی انتخاب

نخبگوان سیاسوی در جامعوه     افزایش حاکمیت قانون و پذیرش قانون توسط ،بنابراین .باشندمی

در میوان   ،های مذهبی کوه ریشوه قووانین اصولی کشوور هسوتند      ایران، از طریق گسترش ارزش

ای جامعوه،  های پایهنخبگان سیاسی میسر است. التزام نخبگان سیاسی به قواعد مذهبی یا ارزش

اکمیوت  رسد گوذار بوه ح  به صورت خودکار حاکمیت قانون را در پی خواهد داشت. به نظر می

 قانون از طریق توسعه اخالقی جامعه و نخبگان میسر است.  
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 اقتصادی مفاسد با مبارزه .7

از امکانوات و منوابع دولتوی در راسوتای منوافع شخصوی یوا         استفاده سوءفساد عبارت است از 

بوه اشوخاص اسوت.     واگذارشدهگروهی. فساد، استفاده عمدی و نامناسب از قدرت یا موقعیت 

هوای بوارز   بودن و جایگزینی منافع خصوصی به جای منافع عمومی از ویژگوی تعمد، غیرقانونی

 .  (9: 2910 ،محمدیصدیق و)قربانی فساد هستند 

 اقتصواد  بیشتر تنظیم با دولت که گیردیم صورت فضایی در ،قتصادیا فساد با مبارزهدر ایران، 

 امتیوازات،  هوا، تخفیو   ها،مجوز)های گوناگون تبصره ایجاد و اقتصادی مقررات و قوانین وضع و

 دیگور،  عبارت به کند.می فراهم بیشتر فساد نتیجه در و جوییرانت برای را زمینه ،(غیره و هایارانه

 ،همچنوین . دارد وجوود  تنواقض  نووعی  ،قتصادیا فساد با مبارزه برای دولت تقالی و اقدامات در

 بوا  مبوارزه  غیردولتوی  ابزارهای و منابع سایر هاییلپتانس از را جامعه گوناگون، یهابهانه به دولت

 آن از حواکی  قتصوادی ا فسواد  با مبارزه در موفق کشورهای تجربه. است کرده محروم اداری فساد

 فسواد  افشوای  توانوایی  از را جامعه و نباید باشدیم فساد یک شماره دشمن ،یرساناطالع که است

 در اداری فسواد  بوا  مبوارزه من اینکوه  کرد. ض محروم دولتی بوروکراسیگوکردن پاسخ و قتصادیا

 زموانی  سازییخصوص ،، نتیجه مورد انتظار را نخواهد داشت. البتهرانتی و دولتی شدت به اقتصاد

 و باشود  شوفاف  و رقوابتی  اقتصادی، محیط که شودمی کارگر اداری فساد با مبارزه روش عنوان به

 و یکوار . پنهوان باشود  گرفتوه  شوکل  مقاموات دولتوی   اراده از مستقل و قدرتمند خصوصی بخش

 بورای  کوانونی  به را سازییخصوص اطالعات، انحصار و دولتی هایواگذاری در گریزیشفافیت

 .(152 :2910 ،)خضری کرد خواهد تبدیل قتصادیا فساد و جوییرانت

ترین راهبرد دولت ایوران بورای افوزایش کنتورل بور فسواد       با توجه به توضیحات فو ، مناسب

 گروهی از کارمندان دولوت  آن در کهاست  یگارشیال ای یانحصار یهاتیموقعقابله با اقتصادی، م

 تمرکوز . باشود  داشوته  خود انحصار در را ی اقتصادیهایریگمیتصم و قدرت یطوالن مدت یبرا

 بوه  فسواد  یبورا  را ییهوا زهیو انگ و هاوسوسه تواندیم نهادها ای افراد دست در قدرت حد از شیب

 هبردهای عملیاتی برای مقابله با مفاسد اقتصادی در محورهای ذیل ذکر شده است.. راآورد وجود

 همانند فساد با مبارزه برای مستقل غیردولتی نهادهای وها رسانه یریگشکل بستر کردنفراهم -

 .دارد وجود المللیینب سط  در آنچه
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نمودن رونیک و مکانیزههای دولتی و ایجاد دولت الکتتقویت فرهنگ مستندسازی در سازمان -

 ی.حسابرس یاستانداردهافرآیند مالی و ارتقای 

گانوه، اسوتانداران،   جامعوه، قووای سوه    نهادهوای حواکمیتی  ایجاد شفافیت در وضوعیت موالی    -

از طریق تدوین ضووابط و مقوررات    آنهاو خانواده  مردم یانتخاب ندگانینمافرمانداران، مدیران، 

هوای مودیریتی و رسویدگی بوه صوورت وضوعیت       راز پسوت ها در خصووص احو  کنترل دارایی

 .های مدیران دولتیدارایی

ی دولوت در تموام سوطوح و    اقتصاد ماتیتصم در و یعموم وجوه تیریمد در سازیشفاف -

 ی.دولت یقراردادها یسرپرست و یواگذار یبرا یرقابت هیرو جادیا

 کوه  اسوت  لیو دل نیو ا بوه  یاسو یس یثبوات یبو  بر یاقتصاد فساد ریتأث شدت رسد،یم نظر به

 ییتوانوا  کوه  یافوراد  یعنو ی ،شودیم وارد جامعه نییپا به متوسط اقشار بر فساد ریتأث رینتیشب

 بوه  یاضواف  یهوا پرداخوت  وعیشو . دارند یاقتصاد فساد از یناش یهانهیهز تحمل یبرا یکمتر

 بحوران  دچوار  را جامعوه  ریفق و متوسط اقشار رشوه، و ینیریش ای هیهد قالب در دولت کارکنان

 ضمن اینکه افزایش فساد حکومت، کاهش شدید مشروعیت سیاسی را در پی دارد. ،کندیم
 

 حکومت کارآمدی افزایش .6

. اسوت  جامعوه  در یعمووم  خودمات  از یقبوول  قابول  سط  وجود حکومت، یکارآمد از منظور

 و ونقول حمول  ،یاجتمواع  نیتوأم  ،ییقضوا  ،یلیتحصو  ،یبهداشت خدمات شامل یعموم خدمات

 توسط کشور هر اداره ییتوانا و تیقابل انگریب قتیحق در یکارآمد. است دست نیا از یموارد

 اسوتقالل  زانیو مدر شواخص کارآمودی حکوموت،     ضمن اینکوه . است آن کارگزاران و رانیمد

 زانیو م و مطلووب  هوای یاسوت س یاجرا و نیتدو ،یاسیس مالحظات از عمومی دولت خدمات

 شود.نظر گرفته می در عمومی رفاه یهااستیس به ومتحک یبندیپا

بوه زنودگی طووالنی، سوالم،      ی بورای رسویدن  را فرآینود « کارآمودی »سازمان ملول متحود،   

 ،اسوکندری  )رضوایی  کنود مندی از استانداردهای زندگی شایسته تعری  میدیده و بهرهآموزش

موورد   کلدر رسد در بحث کارآمدی حکومت، دگرگونی و تغییر جامعه به نظر می. (51 :2919

گوویی  نظر است. افزایش کارآمدی حکومت در جهت بهبود کیفیت زندگی انسان است و پاسخ

 به نیازهای اساسی انسان را مد نظر دارد. 
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رسود پوس از انقوالب اسوالمی، ایوران از      در خصوص کارآمدی حکومت ایران، به نظر می

شا بوده اسوت. در قوانون   های کیفیت زندگی، کشوری کوحیث توجه و تأکید بر اغلب شاخص

بعد از انقالب، افوزایش سوط  زنودگی و     های توسعهاسالمی ایران و سیاستاساسی جمهوری 

دهد. شوعارها و اهوداف   های حکومت را تشکیل میبرقراری عدالت اجتماعی، محوریت برنامه

 پورورش  و آموزش اجتماعی، ینتأمثروت،  تکلرها، ها شامل مقابله با تبعیضمهم در این برنامه

 و رفع فقر و محرومیت در جامعه است.   درمان و بهداشت عالی، تحصیالت و

 را جامعوه  یگروهو  یهوا یانورژ  کوه  اسوت  سازوکارهایی به وابستهکارآمدی حکومت افزایش  

 و یوی اجرا یهوا اسوت یس موفقیت. کند لیتبد ارزنده و دیجد اقدامات و هاتیفعال به و تیهدا

 طیشرا از ی شدیدریرپذیتأث عدم و درآمد کم یهاگروه یزندگ تیفیک حفظ متضمن ،یاقتصاد

 تووان یمو  ،مناسب یاجتماع استیس اتخاذ صورت در ،ست. بنابراینهاآنی برای اقتصاد سخت

 .در امان بود ،آیدوجود می به یاقتصاد سختهای ثباتی سیاسی که در اثر بحراناز بی

 

 تسهیل فعالیت بخش خصوصی  .6

 با بتواند دولت هرچه ات سیاسی، افزایش فعالیت بخش خصوصی است.یکی از الزامات ثب

 و یخصوصو  بخوش  یهوا تیو فعال توسوعه  موجبوات  مختلو ،  یهوا اسوت یس یاجرا و نیتدو

فعالیوت   .کورد  خواهود  اقتصواد را سوودمندتر   آورد، فراهم را جامعه اداره بر آن شتریب یاثرگذار

 یبورا  مطلووب  نیقووان  و اسوب من یفضوا  شیدایو پ مسوتلزم  اقتصواد،  هور  دربخش خصوصی 

 میتنظو  یاگونوه  بوه  دیبا یخصوص بخش به مربوو مقررات کشور، هر در. است یگذارهیسرما

 .شود فراهم یردولتیغ بخش در مشارکت و یگذارهیسرما یبرا یمناسب زهیانگ که شود

 و حقووقی  هوای شورو پویش  از ایمجموعوه  نیازمنود  سازیخصوصی هایسیاست موفقیت

 تضومین  توانمنود،  خصوصوی  بخش وجود به توانمی هاشروپیش این جمله از. تاس اقتصادی

 انحصوارها،  حذف، الزم حقوقی و مالی نهادهای ایجاد، گذاریسرمایه حقو  و مالکیت حقو 

 رانیادولت  راهبرد ترینمهم. نمود اشاره اجتماعی تأمین سیستم و ایجاد اطالعات نمودنشفاف

 :است لیذ موارد شامل یخصوص بخش تیفعال بر ناظر یداقتصا مقررات بهبود یبرا

 .هیسرما بازار با مرتبط یابزارها و نهادها گسترش و مهیب و یبانکدار یهاتیفعال کردنیرقابت -
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 بوا  خودمات  و کواال  کوار،  ه،یسورما  یبازارها در مبادالت یآزاد به معطوف مقررات اصالح -

 .دولت یکنترل یهاتیمحدود حداقل

 نوه یهزکوم  ییقضوا  نظام استقرار و یسازیخصوص به مربوو مقررات و نیانقو یازسشفاف -

 .دولت و بخش خصوصی انیم یداور یبرا

 ی.دولت ارانهی حداقل با یدیتول یهابنگاه یسامانده و یدیتول امور در یگذارمتیق کاهش -

 اتاعتبوار  ارز، از اسوتفاده  یبورا  یبازرگوان  و یدیو تول یواحدها یبرا یمساو طیشرا جادیا -

 ی.تجار یهاتعرفه ای و اتیمال پرداخت ای عیتوز و ونقلحمل ،یبانک

 ییجاهجاب از ممانعت و بورس بازار در بخش خصوصی به دولت یانحصار سهام یواگذار -

 های نظامی.ی و ارگاندولت یهادستگاه انیم سهم

 .یمواز یبازارها حذف و ارز بازار یکارآمد حصول یبرا یارز نظام اصالح -

ای از تواند منجر به افوزایش دسوته  جموع، ضع  مقررات فعالیت بخش خصوصی میدر م

های خصوص شود که حاصل کار و تالش و تولید نبوده و در اثر شانس یوا اخوتالس و   سرمایه

هوایی ضومن افوزایش نوابرابری اجتمواعی و      برداری ایجاد شده است. وجود چنین سورمایه کاله

در فرهنگ  ،به ویژه ،دهدام سیاسی را نیز تحت تأثیر قرار میاقتصادی در جامعه، مشروعیت نظ

خواهی از مطالبات اساسوی موردم اسوت، تجمیوع ثوروت در هور       عمومی مردم ایران که عدالت

 ثباتی سیاسی باشد.بخشی باید عادالنه قلمداد شود تا بتواند مانعی برای بی

 

 کشور اقتصاد سودمندی .6
 یبورا مهوم اسوت.    ثبات باتوسعه همراه  ع در فرآیندبهبود سودمندی اقتصادی برای تسری

ماننود سورمایه یوا نیوروی کوار       دیو تول یهوا نهادهی کشور، الزم است اقتصاد رشد شیافزا

 عوامول  یوربهوره شده و  فتهگر کار اقتصاد به در یخال یاحتمال یهاتیظرف، یافتهیشافزا

واند رشد اقتصادی در پی داشته تمذکور می یکل حل راه سهیابد. هر یک از  شید افزایتول

 هور  ،یداخلو  ناخالص دیتول شیافزا یبرا ران،یا یاسالم یجمهور یکنون طیشرا درباشد. 

 از یکی یخارج و یداخلهای سرمایه جذب شیافزا. دارد شدنیاتیعمل امکان حل راه سه

 ن،یزمو  کوار،  یرویو ن از نوه یبه اسوتفاده  با توانیم ،نیهمچن. است دیتول شیافزا یهاروش

 یهوا یتکنولوژ تیظرف به توجه. داد شیافزا را یمل دیتول زمان، و زاتیتجه پول، ن،یماش
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 عیصونا  بوه  توجوه  و یمصورف  یکاالهوا  واردات کواهش  اقتصواد،  در یاطالعوات  و یارتباط

 .کند تیهدا شتریب دیتول سمت به را رانیا اقتصاد یخال یهاتیظرف تواندیم دستییینپا

. اسووت جهووانی بووازار و اقتصوواد در بیشووتر ادغووام اقتصوواد، سووودمندی بووودبه یهوواروش از یکووی

 افوزایش  به خود اقتصاد بازسازی با هادولت که شود قلمداد نظیریب فرصتی تواندمی اقتصاد شدنجهانی

 منفوی  آثوار  اقتصاد، شدنجهانی پدیده برای دانشمندان از برخی. بپردازند مردم رفاه افزایش و ملی درآمد

 بحوران بوه دلیول    سوریع  اند و انتقالنگرفته شکل نسبی مزیت اساس بر که صنایعی چون رکود اتیتبع و

 فرصوت  موجود  هوم  شودن یجهانبه هر حال، . اندگرفته نظر دریتی چندمل هایشرکت فعالیت گسترش

 میعموو  رفواه  و مولود  اشتغال اقتصادی، رشد بهبود مانند ملبتی تأثیرات تواندمی هم تهدید؛ هم و است

 مووج  و نوابرابری  اقتصادی، بحران مانند منفی پیامدهای تواندمی هم و باشد داشته کشور توسعه روند بر

 توأثیرات  چگوونگی  کننوده یوین تع کوه  عواملی  ترینمهم ،اینوجود  با. کند تحمیل کشورها بر را بیکاری

 انسوانی،  سورمایه  بازار، حجم ،هایرساختز سط  ملل کشور داخلی شرایط است، کشور بر شدنجهانی

 از پویش  ،بنوابراین . اسوت  دولوت  هایسیاست و صنعتی تولید ،گذارییهسرما هایظرفیت طبیعی، منابع

 پدیوده  ملابوه  بوه  شودن جهوانی . شود ایجاد داخلی مناسب شرایط است ضروری جهانی اقتصاد در ادغام

 سوازی شوفاف  انود توموی  زمینوه  ایون  در دولوت  اقودامات  تورین مهوم  و اسوت  وقوع حال در اجتماعی

 رفوع  مولود،  اشتغال ایجاد ،یفیتباک کاالی تولید تشویق ،وکارکسب شرایط بهبود اقتصادی، هایسیاست

 بخوش  ، تقویوت تکنولووژی  توسوعه  ،بوومی  فنواوری  بوه  داخلوی  علوم  تبدیل ،هایارانه کاهش نابرابری،

 .  باشداقتصادی  گراییهم و گراییمنطقه به آوردنخصوصی و روی

 

 یریگیجهنت
 تمناسبا و هارساختا زیسازبا مندزنیا سیاسوی،  ثبات افزایش یستارا در یجد حرکت گونه هر

  و رتقد ،مرجعیت از هکوووووو جتماعیا دنها یا ونیر. ستا دموجو سیاسی و دیقتصاا ،جتماعیا

 ایبر. باشدمی لتدو دنها است، برخوردار جتماعیا زیسازبا سیاست ایجرا ایبر زمال ناییاتو

 زیسازبا و گرگونید عموضو به نیز لتدو دخو ستا زمال ،جتماعیا زیسازبا استسی دپیشبر

 یهارساختادولت یازدهم برای افزایش ثبات سیاسی کشوور بایود خوود دولوت و      .دشو تبدیل

کاهش یا مودیریت تضوادها و   را بازسازی کند. بازسازی به معنی سیاسی  و دیقتصاا ،جتماعیا

ایون پوژوهش، در مجمووع     هاییافتهبا توجه به اعی است. سیاسی، اقتصادی و اجتم تعارضات
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توانود  موی  آنهوا  یوک از  کوه هور   ثبات سیاسی وجود دارد حفظ و افزایشعلت اصلی برای  پنج

در غیر این صوورت، امیود ایجادشوده در    را کاهش دهد.  موجود در جامعهبخشی از تعارضات 

 د.شاهد خو تبدیل ثباتی سیاسیمردم، خود به پتانسیلی برای بی

های متعوارض  های اجتماعی را از طریق کمک به طرفخصومت است حاکمیت قانون قادر

ذیرش یکدیگر و عودم  ها و از طریق همکاری بر مبنای پبرای سازش و مصالحه بر سر اختالف

 سوازوکار د تعارض بر سر منابع قدرت را از طریق ایجاد توانمی د. این متغیرتبعیض کاهش ده

 دهند. افزایش سهم افراد از قدرت سیاسی کاهش  توزیع قدرت و

هایی شود ضرورت تسلط بر قدرت دولتی در ذهن مردم کاهش یابد. در دولتکنترل فساد باعث می

ترین راه برای کسوب منوافع   و ساده ترینمهمیابی به قدرت دولتی که دچار فساد اقتصادی هستند، دست

های دیگری نیز در ذهن خود بورای  شود افراد جامعه گزینهمی شود. کنترل فساد باعثاقتصادی تلقی می

هوایی ماننود علوم،    یعنی توجه داشته باشند که از طریق تمرکز بور حووزه   ،رشد و شکوفایی داشته باشند

 توان به اندازه حوزه سیاست عواید مادی کسب کرد.تجارت، هنر و ورزش نیز می

هوای اجتمواعی   عموم مردم تالش دارد سط  نابرابریکارآمدی حکومت با افزایش ارائه خدمات به 

کارکرد کارآمدی حکومت، کاهش کنتورل اقلیتوی بور منوابع موادی       ترینمهمو اقتصادی را کاهش دهد. 

 ،های اجتماعی میان عموم مردم است. ارائه خدمات آموزشوی، بهداشوتی، اشوتغال   کشور و توزیع ارزش

 دهد.رت کنترل منابع مادی را در ذهن مردم کاهش میاجتماعی، احساس ضرو تأمین ومسکن و بیمه 

 اقتصواد کشوور   در خصوصوی  بخوش  فعالیت بهبود کیفیت مقررات تجارت موجب تشویق

 از جامعوه  در ثوروت  تمرکز مناسب، قوانین قالب در خصوصی بخش فعالیت نتیجه در. شودمی

 مقوررات  اگور  ،. البتوه دشوو موی امکان رشد برای همه افراد به صورت برابور فوراهم    و رفته بین

 طریوق  از کوه  بدهنود  را هاییسرمایه تشکیل امکان و باشند برخوردار کمتری کیفیت از تجارت

 .شد خواهد قطبی و طبقاتی شدت به جامعه باشد، نشده حاصل تولید و کار

 ایودئولوژیکی سودمندی اقتصاد باعث رفع انتظارات ارزشی افراد از حکومت شده و تضواد  

 ایودئولوژیکی زیورا تضوادهای    ،آوردیدرمو های مختل  را به حالوت جموود   گروهموجود میان 

بروز کرده باشد. از میان مسائل مختلو ، مشوکالت    ایمسئلهگیرند که مشکل یا زمانی اوج می

شوود  هوا هسوتند. سوودمندی اقتصواد باعوث موی      بسوتر قلیوان ایودئولوژی    تورین مهوم اقتصادی 

 عموم مردم، فرصت بروز و ظهور نیابند.  رقیب در بین سیاسی هایایدئولوژی
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ترجموه  ، اقنـاع  از روزمـره  استفاده سوء و استفاده: تبلیغات عصر ؛(2911) آرنسون الیوت و آنتونی پراتکانیس،
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دوفصـلنامه دانـش   ، «ره() ینو یخمامنیت سیاسی در اندیشوه اموام   » ؛(2911، رضا و رضا شاکری )یاردکان یداور

 .16-69ل پنجم، شماره اول، بهار و تابستان، صص سا، سیاسی

 و ادبیـات  دانشـکده  مجله ،«سیاسی ثباتیبی شناختیجامعه تبیین» ؛(2916) طالبان محمدرضا و احمد زاده،رجب

 .99-29 ، صص20-26شماره ، 22 سال ،مدرس تربیت دانشگاه انسانی علوم

 مطالعـات  ،«آمواری  مقایسوه  یوک  مرکوزی؛  آسیای ایکشوره اجتماعی توسعه» ؛(2919) داوود رضایی اسکندری،

 .۹1-29 ، صص9، شماره مرکزی اوراسیای

 ایـران،  اقتصاد در اطمینان عدم منشأ نرم، هایایران: چالش در گانهسه هایبحران ؛(2995رنانی، محسن )مرداد 

 .اصفهان معادن و صنایع و بازرگانیاتا   اصفهان:

، تهوران: نهواد ریاسوت جمهووری     دولت تدبیر و امیـد  مشی خط و کلی لاصو برنامه، ؛(2995روحانی، حسن )

 اسالمی ایران.

 .راهبردی مطالعات پژوهشکده: تهران ،سیاسی ثباتیبی الگوهای ؛(2911) دیوید ساندرز،

 ،«2906 خورداد  دوم انتخابوات  در ر ی چرخش و نسبی محرومیت» ؛(2911) گلپایگانی حسین و حسن زاده،سی 

 .566-5۹0 ، صص99شماره  ،ستسیا فصلنامه

: تهوران  ،ایران اسالمی جمهوری در سیاسی ثبات و سیاسی نخبگان منازعات ؛(2910) امیر ،آبادیدولت عظیمی

 .اسالمی انقالب اسناد مرکز
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 مؤسسوه : تهوران  ،ایـران  در اقتصـادی  فساد با مقابله راهکارهای ؛(2910) صدیق محمدی علی و محمد قربانی،

 .اقتصاد تدبیر تحقیقاتی

 مطالعوات  پژوهشوکده : تهوران  ،زادمرشودی  علوی  ترجموه  ،کنندمی شورش هاانسان چرا ؛(2906) رابرت تد گار،
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 نقاط گسست کیفی متغیرهای مستقل و وابسته آمار توصیفی و :1پیوست شماره 

Variable Calibrate Mean Std. Dev. Minimum Maximum 

ins (15,1,0.15) 0.4763388 0.2991961 0.03 1 

blf (15,11,7) 0.5568333 0.4016818 0 0.98 

qcc (2,1,0) 0.1798361 0.3075347 0 0.99 

ecf (70,50,30) 0.7216477 0.2383325 0 1 

xtr (7,5,3) 0.6526857 0.3698976 0 1 

elt (8,5,3) 0.6480571 0.3785562 0 0.99 

fdi (10,5,1) 0.396573 0.343459 0 1 

frc (0.6,0.3,0.1) 0.6505525 0.3159599 0.01 1 

gpc (20,5,1) 0.3307345 0.3653402 0.02 1 

equ (50,40,30) 0.4880795 0.3566728 0.01 1 

qge (2,1,0) 0.1896721 0.3064853 0 0.97 

lif (80,75,60) 0.365989 0.323706 0 0.99 

prt (50,40,20) 0.4583799 0.3797311 0 1 

prs (80,50,20) 0.4740884 0.3693998 0.02 0.99 

qrq (1.5,1,0) 0.2099454 0.3281485 0 1 

qrl (1.5,1,0) 0.1972131 0.3267632 0 1 

ntu (50,5,1) 0.334581 0.336082 0.02 1 

emp (15,7,3) 0.5327152 0.3478676 0.01 1 

gle (70,50,30) 0.687973 0.3176092 0.03 1 

tru (0.5,0.25,0.1) 0.4178495 0.327545 0.01 1 

nfl (10,5,2) 0.4819186 0.3836488 0.01 1 

pvr (70,40,10) 0.4854918 0.4040778 0.02 1 

edb (160,100,40) 0.4591379 0.3801162 0.01 0.98 

poc (8,6,4) 0.4022754 0.3324571 0 1 

wrr (1.5,1,0.5) 0.3731844 0.3581414 0 1 

stj (100,3,0.3) 0.2969101 0.3356513 0.03 1 

 


