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Abstract 
Many studies have evaluated political power from a qualitative and quantitative perspective. But the 

present study tries to provide a quantitative criterion for calculation of power. To do this, using the 

country’s budget law, the institutions that enjoys from national budget are identified and then the 

officials who are at the head of those institutions from each province are identified. Then the 

importance coefficient of each official is calculated based on multiplication of two indicators: the 

allocated budget to his/her institution or organization and the duration of his/her tenure in each year. 

The power matrix for each province is made. Finally, the power index for Iranian provinces is 

calculated using methods of Simple Additive Weighting, TOPSIS, and Numerical Taxonomy. Then, 

according to TOPSIS method, the regions of Iran were divided into four groups. The findings show 

fundamental inequalities in the distribution of economic- political power in the regions of Iran during 

the period of 2009-2019. Also, The most fluctuations in economic-political power index have 

occured mainly in the middle groups. Since, most previous studies have emphasized regional 

inequalities in Iran based on various indicators, it seems that there is a correlation between the 

distribution of economic-political power and  regional  inequalities of Economic development. As a 

result, given the current status without change in the political power of the provinces, one can not 

expect a significant change in the economic development of the regions. 
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 :ایران در قدرت فضایی هاینابرابری گیریاندازه
 سیاسی -اقتصادی قدرت ماتریس 

  ایران یزد، یزد، دانشگاه دکتری توسعه اقتصادی، دانشجوی    محمدی ابوالفضل شاه
  

 ایران یزد، یزد، دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پور محمدعلی فیض
  

 ایران یزد، یزد، استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه امینیمهدی حاج
  

 ایران یزد، یزد، دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه محمد عابدی اردکانی

 چکیده 
 سطچ در را آن تا کوشدمی حاضر پژوهش اما اند،کرده ارزیابی کمی و کیفی منظر از را سیاسی قدرت گوناگونی، هایپژوهش تاکنون
 تعلق ملی بودجه هاآن به که هاییسازمان و نهادها منظور، بدین. کند سازیکمی و سازیشاخص سیاسی، اقتصاد منظر از ایران مناطق
 استان ره برای قدرت ماتریس ادامه، در. شدند شناسایی اند،گرفته قرار نهادها آن راس در استان هر از که افرادی و شده مشخص گرفته،

 سرانجام. دش تشکیل تصدی زمان مدت و بودجه قانون در تخصیصی بودجه نماگر دو براساس فرد هر به اهمیا ضریف اختصاص با
 برآورد سادهدهیوزن و عددی تاکسونومی وزنی، تاپسیس هایروش از استفاده با آن جایگاه و استان هر سیاسی -اقتصادی قدرت شاخص

 نابرابری ایگوی هایافته. شدند بندیتقسیم محروم و برخوردارکم برخوردار،نیمه پربرخوردار، چهار گروه به ایران مناطق آن براساس و
 با وجود. اسا نداشته نیز بهبود رو روند که اسا 1398-1388 زمانی دوره در کشور مناطق سیاسی -اقتصادی قدرت توزیع در اساسی

 هایاستان ویژه به و قدرت میانی سطوح در قدرت ترییرات عمده قدرت، از محروم و پربرخوردار هایاستان گروه دو در قدرت ثبات
 یزن را کشور مناطق اقتصادی توسعه گوناگون، نماگرهای براساس موجود هایپژوهش که آنجایی از. اسا داده رخ برخوردارنیمه

 مشاهده کشور ناطقم در اقتصادی توسعه سطوح و سیاسی -اقتصادی قدرت سطوح توزیع بین را تناظری توانمی دانسته، ناهمگن ایتوسعه
 اقتصادی توسعه وحسط در را محسوسی ترییر تواننمی هااستان سیاسی قدرت سطوح در ترییر بدون و فعلی روند ادامه با آنکه نتیجه. کرد

 .داشا انتظار مناطق

 .قدرت ماتریس سیاسی، -اقتصادی قدرت بودجه، سیاسی، اقتصادها: کلیدواژه

  .JEL: P16، D72 یبندطبقه

                                                           
 .مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری رشته علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی دانشگاه یزد اسا -
  :نویسنده مسئولfeizpour@yazd.ac.ir 
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 مقدمه .1
 گیزبرانچالش موضوعی عنوان به همواره سیاسی هم و اقتصادی ادبیات در هم قدرت موضوع

 یک زا اقتصاددانان م ال، برای. ادعاسا این نشانگر آن، از واحد تعریفی نبود و بوده مطرح
. از طرف 1کنندمی تعریف قیما بر تاثیرگذاری توانایی را قدرت طرف در سطچ خرد،

 زا دهند. همچنینیدیگر، از دیدگاه کتن قدرت دولا و دخالا آن را مورد بررسی قرار م
 تا کوشندمی و تفسیر رقابتی و نسبی مزیا از برخورداری در را ای قدرتو منطقه ملی بعد
  .2کنند سنجش قابل مختلف هایشاخص با را آن

 قدرت ،3هابز نظر از. اسا نشده ارائه قدرت برای واحدی تعریف نیز سیاسی بعد از
 یا طبیعی و دارد اختیار در آینده در مطلوبی امر به دستیابی برای که اسا وسایلی از عبارت
 ذاتی غایا نوعی را آن و دانسته مترادف مطلوب امر با را قدرت 5ماکیاولی 4.اسا ابزاری

 تعریف مطلوب آثار آوردن پدید معنای به را قدرت 6راسل(. 1379 نبوی،ك گیردمی نظر در
 بتواند هک گیرد قرار موقعیتی در فردی اجتماعی، رابطه یک در کند هرگاهو بیان می کرده
 ,Russellك اسا کرده قدرت اعمال واقع در کند اعمال مقاوما با وجود را خود اراده

 8آرنا. شودمی تلقی رفتار بر کنترل عنوان به قدرت (،1985ك 7دال دیدگاه از(. 2006
 9سونزپار استنباط. داندمی گروه با عمل اتفاق در عمل برای آدمی توانایی را قدرت (1986ك
 رساندن انجام به در اجتماعی نظام یک کل توانایی از اسا عبارت قدرت ( از1969ك

                                                           
 ( قابل محاسبه اسا. 1934در ادبیات اقتصادی، توانایی بنگاه در تاثیرگذاری بر قیما بازار از طریق شاخص لرنر ك .1

شاخص        2 شورها و مناطق،  صادی ک سبی اقت سنجش مزیا ن سا ك   . برای  شاخص باال شاخص مزیا  1965هایی نظیر   ،)

سنجش              سا. در  شده ا سبی پویا معرفی  شاخص مزیا ن شده و  شکار  سبی آ شورها ن   و کمین یز سازی مزیا رقابتی ک

 هایی همانند سهم پایدار از بازار اشاره کرد.توان به شاخصمی

3. Hobbes, T. 
دانی، دوراندیشااای، دانشاااوری،   قدرت طبیعی عبارت اساااا از برتری قوای بدنی یا ذهنی مانند توانمندی، آداب         . 4

به واسطه همین قوا و یا به حکم بخا و اقبال به دسا آمده   ابزاری یا  قدرت .العادهنجابا فوق سخنوری، بخشندگی و  

 (.1389اسا كوکیلی،  دوستانو  ثروت، شهرت شامل مواردی از قبیل به آنو ابزارهای رسیدن 

5. Machiavelli, N. 

6. Russell, B. 

7. Dahl, R. 

8. Arendt, H. 

 .( به چاپ رسیده اسا1986توسط لوکس ك« قدرت»کتاب در « قدرت مبتنی بر ارتباط»ای با عنوان دیدگاه آرنا در مقاله

9. Parsons, T. 
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 طریق زا که کندمی قدرتی تولید همگانی رضایا. اسا جمعی اهداف نفع به که کارهایی
 (.Lukes, 1986شود كمی تبدیل آورالزام تصمیماتی به اجتماعی منابع کارگیری به

 ینیع خاص منافع تحقق برای اجتماعی طبقه یک توانایی را ( قدرت1978ك 1پوالنتزاس
 همه در که اسا فراگیر و عام مفهومی قدرت (1994و  1978ك 2فوکو دید از. داندمی خود

 (. 1389 وکیلی،ك یافا توانمی را ردپایش شرایط تمام در و دارد حضور جا
 به را قدرت وی،. کرد مشاهده 3نای آثار در توانمی را قدرت از بندیتقسیم جدیدترین

 دیدگاه از سخا قدرت. کندمی بندیطبقه 6هوشمند قدرت و 5نرم قدرت ،4سخا قدرت
 بدون جذب توانایی نرم قدرت. اسا تهدید و اجبار طریق از دیگران رفتار ترییر توانایی وی،

 فترکی توانایی هوشمند نیز به صورت . قدرت(Nye, 2004ك اسا خود طرف به مردم اجبار
 (.1390 آشنا،ك شودمی تعریف سخا قدرت و نرم قدرت
سازی قدرت ملی در عمل بسیار سخا باال، سنجش و کمی معیارهای و تعاریف وجود با

 ریرهایمت و همچنین عوامل. اسا خورده پیوند کیفی متریرهای و عوامل با قدرت اسا، زیرا
. هستند متنوع آن هایگیرند؛ یعنی، مولفهمیجای  مختلف قلمروهای و هاحوزه در قدرت

 موانع از هامیان آن تجانس همچنین نبود و های قدرتمولفه و عوامل برخی بودن کیفی پس
 مناطق سطچ در قدرت محاسبه(. 1389 نیا،حافظكاسا  قدرت برآورد و گیریاندازه عمده

 . اسا مواجه یاد شده هایچالش با نیز کشور هر
 همواره انایر مناطق که دهدمی نشان ایران مناطق توسعه زمینه پیشین در مطالعات بررسی

 ورتص به نتوانسته هانابرابری این نیز زمان گذر در و بوده برخوردار ناهمگن توسعه از
 قبول لقاب زیادی حد تا هم هانابرابری این برای شده ارائه دالیل. کند پیدا کاهش داریمعنی

 آن، دالیل زا یکی که کرد درک توانمی ایران سیاسی اقتصاد ساختار با متناسف اما نیسا،
 . اسا ایران در مناطق سیاسی قدرت هاینابرابری

                                                           
1. Poulantzas, N. 

2. Foucault, M. 

3. Nye, J. 

4. Hard Power 

5. Soft Power 

6. Smart Power 
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اما  ،1دهش ارائه نماگرهای متفاوتی قدرت ملی گیریاندازه برای همان طور که گفته شد،
. انجام نگرفته اسا چندانی مطالعات کشور هایاستان سیاسی قدرت گیریاندازه برای

 قبول ابلق نسبا و به کمی معیارهای با را مناطق سیاسی قدرت که پژوهشی بنابراین، انجام
 ندهآی هایراه را برای پژوهش تواندکند، ضروری اسا؛ چراکه می تلفیق و گیریاندازه

 و مبنا شناسایی استا، این در .باز کند مناطق نیافتگیتوسعه و سیاسی قدرت پیرامون ارتباط
 مطالعه این. اسا حاضر پژوهش اهداف از ایقدرت منطقه سازیکمی برای روشی

از آنجا که اقتصاد . دهد قرار سنجش مورد سیاسی اقتصاد دریچه از را قدرت کوشدمی
دولا  -گیری مفهوم ملاسیاسی مفهومی معطوف به دوران مدرن به ویژه در ارتباط با شکل

 تبطمر ایمقوله توانمی را قدرت سیاسی، اقتصاد نگاه نتیجه از ( در1396نژاد، اسا كمصلی
  .2دانسا دولا و حاکمیا با

 ییتوانا شدت در را قدرت که سیاسی علوم حوزه در ذکر شده تعاریف از گیریوام با
 بعد از. ردک فراهم آن را گیریاندازه زمینه توانمی کنند،می تعریف ب بر الف تاثیرگذاری

 اقتصاد رب دولا تاثیرگذاری نحوه در را تعریف این تجلی بتوان احتماال سیاسی، اقتصاد
 معتقدند 3ایستون جمله از سیاسی نظرانصاحف از برخی آنکه ویژه به ؛گرفا نظر در مناطق

 و اهمیا از «جامعه در خدمات و هاارزش آمرانه توزیع و تخصیص» امر سیاسا در که
 حاکمیا عملکرد .(1373 عالم، و 1385 اردستانی، بخشایشیك اسا برخوردار باالیی جایگاه

دارد؛  ارتباط آن زمانی دوره و حاکمیا با همواره فضایی عدالا تحقق در موثر بازیگران و
 . هستند منابع آمرانه توزیع درگیر نزدیک از هادولا به همین دلیل،

 اقتصاد دبع از قدرت نماگرهای تعیین با تا کوشدمی حاضر پژوهش رویکردی، چنین با
 کردن منظور برای را زمینه قدرت شاخص محاسبه نیز و هاآن ترکیف نحوه سیاسی،

 لیاص سوال کند. پس فراهم های ایراناقتصادی در استان متریرهای بر آن تاثیرگذاری
 یاسیس اقتصاد منظر از را ایران هایاستان قدرت توانمی چگونه که اسا این حاضر پژوهش

                                                           
نده می   1 نه، خوان تاب        . برای نمو ند: ک عه ک به این منبع مراج ند  فاهیم و روش      »توا بانی، م نافع ملی كم ای  ه قدرت و م

 (.1389نیا كتالیف حافظ« سنجش(

شی    « های دولانظریه»تواند به کتاب . خواننده برای مطالعه در این زمینه می2 سنا و ترجمه حسین ب ریه تالیف اندرو وین

 ( مراجعه کند.1376ك

3. Easton, D.  
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 اهتمام آن هب ایمطالعه کمتر در که اسا این از ناشی این سوال به پاسخ کرد؟ اهمیا محاسبه
 اسا. شده ورزیده

 رتقد نظریات مرور به دوم بخش. اسا شده تنظیم بخش شش در پژوهش این مطالف
 طالعاتشامل م پژوهش پیشینه سوم، بخش در. دارد اقتصادی اختصاص و سیاسی دیدگاه از

 عیاریم تا اندکوشیده که پردازدمی مطالعاتی به قسما این. شودمی مرور داخلی و خارجی
 هپردازد؛ به این صورت کمی پژوهش روش به چهارم بخش. کنند ارائه قدرت تعیین برای را

معرفی  سیسیا-اقتصادی قدرت های شاخصویژگی سپس و شده تشریچ محاسبه مراحل ابتدا
العات های آن با مطو یافته شده گزارش پژوهش محاسبات پنجم، بخش در. شودمی شده بیان

 هاییارهیاف همچنین و سیاستی پیشنهادهای نیز پایانی قسما شود. درموجود مقایسه می
 شد. خواهد ارائه اقتصادی توسعه و سیاسی اقتصاد حوزه در آینده هایمطالعه برای

 اقتصادی و سیاسی دیدگاه از . قدرت2
 اولین .شودمی مرور اقتصادی و سیاسی پردازاننظریه دیدگاه از قدرت مفهوم بخش، این در

 تسیکک هایاندیشه گذارپایه که اسا ماکیاولی و هابز آرای به مربوط مندنظام هاینظریه
 ررسیب برای شروعی نقطه توانمی را قدرت مورد در هابز تفکرات. هستند قدرت زمینه در

 کندیم تعریف فرد بر مستقر امری صورت به را قدرت هابز،. کرد تلقی مدرن دوره در قدرت
 رارق واحدی مدنی یا طبیعی شخص دسا در توافق براساس تواندمی جمعی سطچ در که

 با هابز دیدگاه بنابراین(. 1389 وکیلی،ك اسا نوع این از دولا قدرت نمونه، برای. بگیرد
 سنا پیروان و شودمی شناخته بودن تجربی و بودن محاسبه قابل بودن، علمی نظیر معیارهایی

 را قدرت ماکیاولی، مقابل، در گیرند.می نظر در عینی و رخدادی امری را قدرت نیز هابزی
 آن شهریاران که نیسا چیزی قدرت وی، دیدگاه از. کندنمی محدود مکانی و فرد هیچ به
 (. Clegg, 1989ك ندارد وجود فرد درون در ضرورتا و باشند داشته را

 یافته املتک و رشد هم مقابل نقطه در  گراییک رت و  گرایینخبه دیدگاه دو آن، از پس
 ریانج. دادندمی تشکیل را قدرت اندیشه بر حاکم هایجریان بیستم قرن اواسط تا که

. کرد بندیقسیمت حاکم گرایینخبه و( کتسیکك اولیه گرایینخبه به توانمی را گرایینخبه
 هر در هک بود باور این بر گرایینخبه جریان گذارانپایه از یکی عنوان به( 1939ك 1موسکا
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 از که  یلزم. ندارد دیگری پایه هیچ حکوما و کنند حکوما ضرورتا  باید نخبگان ایجامعه
 درتق نخبگان موقعیا و مقام اسا مدعی اسا، گرایینخبه جریان پردازاننظریه آخرین

 در اصلی هایقدرت وی. روند فراتر جامعه عادی هایمحیط از که سازدمی قادر را هاآن
 ینا از یک هر در. داندمی نظامی و سیاسی اقتصادی، حوزه سه به منحصر را آمریکا جامعه

 گیرندهمتصمی اختیار در که قدرتی ابزار( ارتش و سیاسا اقتصاد،ك شده نهادینه قلمروهای
 ااس شده تقویا هاآن مرکزی اجرایی قدرت و یافته افزایش ایفزاینده طور به اسا

 .(Clegg, 1989ك
. شوندمی دهنامی گراییک رت که بوده هااندیشه از وسیعی طیف دهندهشکل هابز رویکرد

 از 1لدا انتقادهای با جریان این. اسا گرایینخبه جریان نقد حاصل گروه این هایدیدگاه
 وی،. پذیردمی پایان قدرت از (1974ك 2لوکس رادیکال هایتحلیل با و شروع گرایاننخبه

 مورد هر که کرده تقسیم رادیکال و طلفاصتح ،(لیبرالك خواهآزادی گروه سه به را هاانسان
 4باراتز و 3باچراچ و بوده دال نظر مطمچ بیشتر لیبرال انسان. اسا قدرت از بعد یک نشانگر

 منافع سوم عدب نمایانگر نیز رادیکال انسان. افزایندمی را منافع به نسبا طلفاصتح فرد آن به
  (.Lukes, 1974اسا ك 5هژمونی یعنی قدرت؛ و

 در ار قدرت که اندکوشیده مارکس هایاندیشه از پیروی به قدرت انتقادی هاینظریه
« قدرت»ای در کتاب مقاله در( 1986ك 6آرنا نمونه، برای. کنند تفسیر گروه یا جمع با ارتباط

 یک را قدرت و دارد تاکید ارتباط بر مبتنی قدرت آوری شده برجمع 7که توسط لوکس
 لکهب نیسا، فرد خاصیا هرگز قدرت او، دیدگاه از. داندمی مردم به متعلق و جمعی کنش

 دهد. ادامه خود حیات به گروه که داشا خواهد وجود زمانی تا تنها و دارد تعلق گروه به
 قدرت از یو استنباط. گیردمی کمک اجتماعی نظام از قدرت مفهوم تبیین برای نیز پارسونز
 فعن به که کارهایی رساندن انجام به در اجتماعی نظام یک کل توانایی» از اسا عبارت
 ارگیریبه ک طریق از که کندمی قدرتی تولید همگانی رضایا تجهیز. «باشد جمعی اهداف
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 رویکرد سرانجام .(Lukes, 1986ك شودمی تبدیل آورالزام تصمیمات به اجتماعی منابع
 از رفتهگ وام تقریبا و اسا متمایز دیگر اندیشمندان از که اسا مطرح پساساختارگرایان

و  1978ك 1فوکو را گروه این در نظری چهارچوب مشهورترین. اسا ماکیاولی هایاندیشه
 ادهس مفهوم یک و اسا فراگیر و عام مفهومی قدرت فوکو، دید از. اسا کرده ( ارائه1994

 ریشه زبانی و اجتماعی تعامتت مختلف هایالیه در بلکه نیسا، پایین به باال از و دستوری
 .شوندمی قلمداد زمره این در ( نیز1987ك 3گتاری و 2دلوز هاینظریه دارد.
 علوم رد قدرت مفهوم که کرد درک توانمی شده گفته سیاسی هاینظریه به توجه با

 و کشورها نبی نسبی قدرت در یا و اجتماعی طبقات ،(سیاسی نخبگان م تك فرد در سیاسی
 و ایانگرنخبه ها،کتسیک دیدگاه در ویژه به قدرت البته. اسا شده وجوجسا هاسازمان
 راستا، همین در. اسا شده تعریف دولا و حاکمیا با تناسف در بیشتر انتقادی، جریان

 تاکید اقتصاد در دولا قدرت جایگاه به 5نهادگرایان تا 4هامرکانتالیسا از اقتصادی مکاتف
 که ودهب روروبه هایینشیف و فراز با اقتصاد در دولا دخالا زمینه در هادیدگاه. اندداشته

 .شودمی پرداخته هاآن به ادامه در
 کتسیک اقتصاددانان از قبل به دولا قدرت زمینه در موجود هایدیدگاه گستره

 از ود وب استوار دولتی کنترل و دولا اقتدار بر سوداگرایان اندیشه سو، یک از ؛6گرددبرمی
 هایفعالیا برای دولتی کنترل نبود و اقتصادی آزادی بر 7هافیزیوکرات دیگر، سوی

 کتاب در( 1776ك 8اسمیا هاینظریه انتشار با(. 1396 نژاد،مصلیك داشتند اصرار اقتصادی
 ترجدی بازار در دولا دخالا منع نظریه از دفاع 9«ملل ثروت علل و ماهیا درباره پژوهشی»

 دهایتهدی مقابل در کشور از دفاع: کرد محدود این موارد به را دولا اختیارات اسمیا. شد
 طریق از عدالا برقراری و داخلی امنیا و نظم ایجاد نظامی، قدرت تامین و خارجی
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صاااادی از تاریخ عقاید اقت   »ها به کتاب    ها و فیزیوکرات تواند برای مطالعه در زمینه عقاید مرکانتالیساااا         . خواننده می 6

 تالیف فریدون تفضلی رجوع کند.  « افتطون تا دوره معاصر
7. Physiocrats 

8. Smith, A. 

9. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 
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 اسمیا عقاید(. 1376 پژویان،ك بهداشا و آموزش نظیر خدماتی و کاالها تولید دادگستری،
 عنوان با 1803 سال در را خود مهم کتاب وی و گرفا قرار ترویج مورد( 1803ك 1سی توسط
 . کرد منتشر سیاسی اقتصاد درباره ایرساله

 بهره نظریه 3«مالیات و سیاسی اقتصاد اصول» کتاب در( 1817ك 2ریکاردو آن، از پس
 وتثر توزیع در دولا برای را ایویژه نقش اسمیا برختف که داد ارائه را 4 (راناك مالکانه
 صحه توزیعی نقش به 6«سیاسی اقتصاد اصول» کتاب انتشار با نیز( 1848ك 5میل. شدمی متصور

 وصیخص بخش از مالکیا انتقال داریسرمایه اجتماعی اصتح برای میل، نظر از. گذاشا
 تا ردک باز اقتصادی امور در دولا دخالا برای را بایدراه اما نیسا، الزم دولتی بخش به

 فضلی،تك بزند دسا عادالنه درآمد توزیع و اجتماعی رفاه بهبود جها در اقداماتی به دسا
1387.) 
 لدمو قدرت که کرد مطرح را مساله این و پرداخته هاکتسیک نقد به 7لیسا ادامه، در

 البته. گیردیم دربر نیز را فرهنگ نظیر دیگر عناصر و نیسا فنی و مادی رابطه تنها ملا یک
 سوسیالیسم فمکت به منتسف هایاندیشه سوی از کتسیک مکتف اصول از انتقادها بیشترین

 معنا جمعی یامالک بستر در بلکه فرد، در نه اقتصادی قدرت سوسیالیسم اصول برمبنای. بود
 (.1389 آشتیانی، چنگی و غفاریك کندمی پیدا مفهوم و

 کارل ،8جونز استانلی توسط اقتصاد حوزه در مهم کتاب سه ،1870 دهه اول نیمه در
 گذاریایهپ را نئوکتسیک نام به جدیدی مکتف که درآمد تحریر رشته به 10والراس و 9منگر
 بانس نگرش ترییر در عطفی نقطه توانمی را دهه این(. 1389 آشتیانی، چنگی و غفاریك کرد

. ادد اقتصاد علم به را خود جای سیاسی اقتصاد زیرا دانسا، اقتصاد در قدرت نقش به
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 سما به اقتصاد سپس و شدند تقویا 1930 سال در 2مطلوبیا نظریه ارائه با 1گرایاننهایی
 عدم برای عمده دلیل دو( 2016ك 3اوزان. داد جها ترییر اجتماعی انتخاب و رفاه اقتصاد
 اینکه اول کند؛می عنوان سیاسی متریر یک عنوان به قدرت به نئوکتسیک اقتصاد توجه

 ریاضی هایوشر پایه بر را اقتصادی مفاهیم تا اندکوشیده ربیشت نئوکتسیک اقتصاددانان
 به حدودم را اقتصاد علم دامنه نئوکتسیک اقتصاد اینکه دوم. کنند ارائه و ساختاربندی

 تر،قیقد طور به. داندمی بازارها در هاقیما سطچ تعیین و منابع تخصیص همچون هاییحوزه
 این وجهت قابل نکته. هاانسان روابط نه داندمی اشیا میان روابط مطالعه را اقتصاد علم والراس

 و عریفت برای تتش را سیاسی اقتصاد به بازگشا برای شروع نقطه( 2016ك اوزان که اسا
 . داندمی قدرت ساختن روشن
 آرای با اقتصاد در قدرت نقش مجدد دوم، جهانی جنگ و 1930 دهه بحران بروز با
 رد دولا عمدی دخالا را رکود از رفابرون راه کینز. گرفا ایتازه ( رنگ1936ك 4کینز

 و تجزیه کینز، از پس دوران در(. 1393 باغیان،قرهك کرد عنوان اقتصادی هایفعالیا
 اقتصادی ایهنظریه توسعه و پیدایش. گرفا خود به ایگسترده ابعاد اقتصادی هایتحلیل

 و سترشگ نیز و( ناقص رقابا و انحصاری رقابا هاینظریه نظیرك خرد اقتصاد زمینه در هم
 و ناقص الاشتر شرایط در اشترال و ملی درآمد تعیین نظیرك کتن سطچ در کینز نظریه نقد

 رقم بیستم قرن در را کینز از پس اقتصادی هایاندیشه اساسی هایپایه( دستمزدها چسبندگی
 نظیر المللیبین نهادهای ،1944 سال در 5وودز برتون کنفرانس از پس(. 1387 تفضلی،ك زد

 در دهش ویران کشورهای بازسازی به کمک هدف با پول المللیبین صندوق و جهانی بانک
 واملع بررسی به هاپژوهش و شده تاسیس جهان فقیرتر مناطق توسعه از حمایا و جنگ
 در ولاد حمایتی هایسیاسا کاهش بر نهادها این. شد متمرکز کشورها نیافتگیتوسعه
 همراه به توجهیقابل مطلوب آثار هاسیاسا این اجرای واقعیا در اما داشتند، تاکید اقتصاد
 (. 1394 پندار، و ندیری و Harriss-White, 1996ك نداشا
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 در دولا نقش درباره را جدیدی رویکرد ساختاری تعدیل هایبرنامه ضعیف عملکرد
 رایب الزم هایقابلیا ایجاد و نهادی اصتحات بر اقتصادی هاینظریه. کرد مطرح اقتصاد

 مربوط هایمطالعه در ایویژه جایگاه سیاسی ساختار بنابراین،. کردند تاکید خوب حکمرانی
 تفکیک اسی،اس قانون سیاسی اقتصاد ارتباط که ایگونه به کرد؛ پیدا اقتصادی توسعه به

 توسعه و رشد دفرآین با( دموکراسی یا دیکتاتوریك حکوما شکل سیاسی، ثباتیبی قدرت،
 تا 19 رنق دوم نیمه از قدرت و سیاسی اقتصاد افول از بعد.  گرفا قرار توجه مورد اقتصادی

 این عمومی بخش حوزه گسترش و جدید نهادگرایی ایده ظهور با 20 قرن اول نیمه پایان
 . شد مطرح اقتصادی ادبیات در مجدد نقش

 دکر اظهار توانمی اقتصاد، و سیاسا در قدرت از شده ارائه نظری چهارچوب براساس
 همچون( حاکمیا از محدودتری شکل عنوان بهك دولا و حاکمیا تصمیمات که

 با. ساا بوده عجین اقتصاد با شده ذکر فرودهای و فراز با وجود سیاسی نهاد از هاییمصداق
 اصلی مصادیق از یکی توانمی را دولا و حاکمیا ها،دیدگاه این ضعف یا شدت وجود
 کوشدمی حاضر مطالعه اساس، این بر. کرد تلقی توسعهدرحال کشورهای در ویژه به قدرت

 اکمیتیح نهادهای از ایگسترده طیف که کشور بودجه قانون دریچه از را اقتصادی قدرت تا
 قالف در قدرت و اقتصاد پیوند سازیکمی به و کرده بررسی گیرد،می دربر را دولتی و

 .دش خواهد مرور حوزه این در تجربی پیشینه ادامه در. بپردازد سیاسی اقتصاد نگرش

 پژوهش پیشینه .3
 و ابعاد از را ایران هایاستان برخورداری درجه که دارند وجود بسیاری هایپژوهش

 یک در که هاآن از برخی به ادامه، در. اندداده قرار بررسی مورد توسعه مختلف نماگرهای
 . شودمی اشاره اند،گرفته انجام اخیر دهه

 طی را ایران هایاستان در ایمنطقه هاینابرابری هایپویایی( 1399ك همکاران و احمدی
 پنج در نماگر 25 انتخاب با نابرابری ترکیبی شاخص. اندکرده واکاوی 1395-1385 دوره

 مومیع خدمات و انسانی سرمایه محیطی،زیسا پایداری نوآوری، و علم کتن، اقتصاد بُعد
 اسا آن نگربیا نتایج. اسا شده ساخته ایمرحله دو اصلی مولفه تحلیل روش از استفاده با و

 رتبه رد بلوچستان و سیستان استان و اول رتبه در تهران استان 1395 و 1385 هایسال در که
 .اسا گرفته جای آخر
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 عوامل نظر از را ایران در ایمنطقه فضایی نابرابری( 1398ك همکاران و عطا اسکندری
 از حاصل نتایج. اندداده قرار بررسی مورد 1394-1385 هایسال طی سیاسی و محیطی
 دوره یط ایران هایاستان که داده نشان جمعیتی -وزنی ترییرات ضریف نابرابری شاخص

 هری،ش توسعه شامل محیطی عوامل همچنین. اندداشته نابرابری بسیار رشد پژوهش، زمانی
 این از یک هر افزایش با و داشته هااستان نابرابری با منفی رابطه گردشگری و آبی منابع

 در ولاد اندازه افزایش با عتوه بر این،. اسا یافته کاهش هااستان نابرابری شاخص عوامل
 .اسا شده بیشتر نیز اقتصادی نابرابری ها،استان

 33 براساس و استان  31 در را ایران در ایمنطقه توسعه( 1397ك میرزاده و پریزادی
-یبهداشت و فرهنگی -اجتماعی کالبدی،-زیربنایی اقتصادی،ك بعد چهار در و شاخص
 لیلتح و عاملی تحلیل هایتکنیک از پژوهش این در. اندکرده تحلیل و تجزیه( درمانی
 رد تهران استان مطالعه مورد دوره کل در ها،یافته براساس. اسا شده استفاده ایخوشه

 قرار جایگاه رینتمحروم و ترینپایین در بلوچستان و سیستان استان و توسعه سطچ باالترین
 .اسا گرفته

 بعد 5 در نماگر 25 با را ایران ایمنطقه هاینابرابری( 1396ك براتی و موغاری کریمی
-تیبهداش و فرهنگی،-اجتماعی زیربنایی، انسانی، سرمایه و دانش اقتصادی،ك مختلف
 کار به ایمرحله دو اصلی مولفه تحلیل روش منظور بدین. اندکرده تعیین( محیطیزیسا
 با هایتاناس زمره در ترتیف به سمنان و یزد تهران، استان که شودمی مشخص و شده گرفته

 ارد.قرار د جدول انتهای در نیز بلوچستان و سیستان استان و داشته قرار توسعه سطچ باالترین

 هایاستان در رفاه ایمنطقه و فضایی تعادل عدم میزان( 1394ك همکاران و تاششهیکی
 رفاه تابع کشش و 1سن رفاه شاخص از پژوهش این در. اندداده قرار بررسی مورد را ایران

 یهااستان که اسا این گویای پژوهش نتایج. اسا شده استفاده 1390سال در اجتماعی
 سطچ کمترین نبلوچستا و سیستان استان و سرانه رفاه سطچ بیشترین مرکزی و بوشهر تهران،

 .اندداشته را رفاه
 رزیم مناطق میان ایمنطقه هاینابرابری از فضایی تحلیلی( 1391ك همکاران و زادهابراهیم

 هایتحلیل و بوده تحلیلی -توصیفی پژوهش این روش. اندداده ارائه ایران مرکزی و

                                                           
1. Sen, A. 
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 گرفته انجام 2تاپسیس مدل و 1شانون آنتروپی دهیوزن روش دو از استفاده با یافتگیتوسعه
 مرزی مناطق از بیشتر برابر 3 حدود ایران مرکزی مناطق که اسا آن بیانگر هایافته. اسا

 . ترندیافتهتوسعه
-فرهنگی شاخص 60اساس بر را ایمنطقه هاینابرابری( 1391ك شالی و نیاتوکلی
 گیریبهره اب درمانی -بهداشتی و زیربنایی -کالبدی جمعیتی،-اقتصادی صنعتی، اجتماعی،

 در که شده داده نشان 3تاکسونومی روش با سپس. اندکرده استخراج عاملی تحلیل روش از
 متوسط، توسعه سطچ استان 7 یافته،توسعه به نسبا استان 4 یافته،توسعه استان یک 1385 سال
 .اسا بوده محروم استان یک و نیافتهتوسعه استان 19

 استفاده اب ایران هایاستان فضایی توسعه سطوح تعیین به( 1391ك زادهشریف و زادهعبداله
 13ك اقتصادی ،(شاخص 14ك فرهنگی و جمعیتی اجتماعی، گروه سه در که شاخص 41 از

 که داده نشان هاآن نتایج. اندورزیده اهتمام( شاخص 14ك خدماتی و زیرساختی و( شاخص
 بویراحمد، و کهگیلویه هایاستان و بوده ترینیافتهتوسعه اصفهان و سمنان تهران، هایاستان

 . اندبوده برخوردار توسعه سطچ ترینپایین از بلوچستان و سیستان و لرستان
 هاتاناس توسعه سطوح تعیین به تمرکز سطچ سنجش روش با( 1390ك همکاران و لیلیان

 هایاستان ینب ایمنطقه توسعه لحاظ به که گرفته نتیجه مطالعه این. اندپرداخته 1385 سال در
 رضوی، خراسان جنوبی، خراسان هایاستان. دارد وجود تعادل عدم و نابرابری کشور

 و( عهفراتوسك توسعه سطچ باالترین در تهران و قم اصفهان، یزد، سمنان، گیتن، مازندران،
 .دارند قرار( وسعهت فروك سطچ ترینپایین در بلوچستان و سیستان و کردستان ایتم، استان سه

 یرانا در ایمنطقه هاینابرابری به اغلف شده یاد هایپژوهش اسا، مشهود که همانگونه
 هااهمگونین این برای دلیل ذکر از منتها شود؛می تلقی هاآن مشترک نقطه این و داشتند اشاره
 هایابرابرین بر قدرت توزیع تاثیر نحوه بررسی به هاییپژوهش عتوه بر این،. کردند غفلا
 هاژوهشپ این از برخی به ادامه در. نداورزیده اهتمام منابع تخصیص زمینه در ویژه به ایمنطقه
 .شودمی اشاره

                                                           
1. Shannon Entropy Method 

2. TOPSIS Method 

3. Taxonomy Method 
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 کشورهای درآمدی نابرابری بر را فساد پیامدهای( 2021ك 1مسیل و همکاران -کنک
 ترنپایی سطوح که دهدمی نشان مطالعه این نتایج. اندداده قرار بررسی مورد جهان منتخف

 این بتهال. اسا مرتبط فساد انواع از نظر صرف جهانی سطچ در هانابرابری کاهش با فساد
 .اسا رقرارب( سیاسی قدرت نابرابر توزیع دلیل بهك توسعه در حال کشورهای در تنها رابطه

 اتوریدیکت توسعه بر سیاسی قدرت تمرکز تاثیر چگونگی( 2020ك 2فراز و همکاران
 پژوهش، این هاییافته براساس. اندکرده ارزیابی 1960 دهه در را برزیل نظامی

 اب اندداشته بیشتری تمرکز سیاسی نظر از 1960 دهه دیکتاتوری از قبل که هاییشهرداری
 .اندشده ثروتمندتر نسبتا 2000 سال در بودند فقیرتر ابتدا در اینکه

 رد دستمزد و حقوق به مربوط هایهزینه از کمی تحلیل تا کوشیده( 2019ك 3اولجنیک
-2018ك استان و( 2007-2018ك شهرستان سطچ دو در لهستان خودگردان هایدولا اداره

 ئتتفا قدرت به حقوق افزایش که داده نشان تابلویی هایداده با برآورد. کند ارائه( 1999
 انتخابات اثیرت تحا و داشته بستگی منطقه یک در تولید شکاف و بیکاری همچنین و حاکم

 .اسا آتی
 محلی هایشهرداری به بودجه تخصیص بر قدرت تاثیر( 2018ك 4کورواالن و همکاران

 رداختیپ انتخابات هایسال در دولا که داده نشان نتایج. اندکرده ارزیابی شیلی کشور در را
 . دهدمی افزایش را هاشهرداری به

 دتعدا از هاآن. اندکرده ارزیابی را لبنان مجلس در قدرت توزیع( 2017ك  5دیس و استفان
 ریگیاندازه معیار عنوان به مسیحیان و مسلمانان گروه دو توسط شده اشرال هایکرسی
 مسلمانان و کرده ترییر قدرت روابط پارلمان در که گیرندمی نتیجه و کرده استفاده قدرت

 . اندشده قدرتمندتر مسیحیان از
 طی اروپا اتحادیه منطقه 171 در ناهمگنی ایمنطقه عوامل بررسی به( 2016ك 6کارون

 یشتریب بودجه پایین خودمختاری با مناطق در آنکه نتیجه. اسا پرداخته 2013–2007 دوره

                                                           
1. Keneck-Massil, J., et al.  

2. Ferraz, C., et al.  

3. Olejnik, L. 

4. Corvalan, A., et al. 

5. Diss, M. & Steffen, F. 

6. Charron, N. 
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 به منابع بیشتر البا خودمختاری با مناطق در و یافته اختصاص ترپایین کیفیا با هایدولا به
 .اسا شده داده سوق باالتر کیفیا با هایدولا

 به وجهت با را توسعهدرحال کشورهای در فضایی نابرابری تا کوشیده( 2014ك 1عبداالی
 کاهش در یاموفق که گرفته نتیجه وی. کند ارزیابی حاکم نخبگان بین قدرت روابط نحوه

 بستگی قهمنط نخبگان بین در سیاسی قدرت توزیع نحوه به ایمنطقه و مکانی هاینابرابری
 .دارد

 شورای 80 در را منابع تخصیص با محلی قدرت ارتباط( 2012ك 2پاالنیسوامی و کریشنان
 تاهاییروس پژوهش، شواهد براساس. اندداده قرار ارزیابی مورد هند کارناتاکا ایالا روستایی

 .آورند دسا به بیشتری منابع بودند، همفکر مسلط حزب با که
 بودجه تخصیص میزان و ایمنطقه احزاب زنیچانه قدرت ارتباط( 2011ك 3رینو و آلگاد

. اندکرده برآورد ترکیبی هایداده مدل از استفاده با 2006-1986 دوره طی را اسپانیا مناطق به
 کاتالونیا زبح نفع به منابع توزیع در تعصبی هیچ رسدمی نظر به پژوهش، این نتایج طبق

 گیریرای اهرم از کاتالونیا بزرگ سیاسی حزب بیشتر برخورداری اما ندارد، وجود
 .اسا بوده کنندهتعیین

 دولا مجدد توزیع هایسیاسا بین رابطه بررسی به( 2009ك 4آروالمپاالما و همکاران
 بدین هاآن. اندپرداخته 1997-1974 زمانی دوره طی هند در انتخاباتی اهداف و مرکزی

 مرکزی لادو با همسو و هماهنگ ایالتی انتخابات آخرین در که ایالتی هر که رسیدند نتیجه
 .اسا کرده دریافا باالتری انتقالی مبالغ متوسط طور به بوده،

 دوره طی اسپانیا شهرداری 900 هایداده از استفاده با( 2008ك 5اول و ناوارو-ساول
 دولا با بودن همسو با هاشهرداری دریافتی هایکمک میزان میان رابطه 1993-2003

 میزان بر توجهیلقاب م با تاثیر حزبی همسویی که اندگرفته نتیجه و کرده واکاوی را مرکزی
 40 از بیش همسو هایشهرداری م ال، عنوان به. دارد هاشهرداری توسط دریافتی هایکمک
 .کنندمی دریافا را بتعوض هایکمک درصد

                                                           
1. Abdulai, A. 

2. Palaniswamy, N. & Krishnan, N. 

3. Reino, J. L. G. & Alcalde, A. H. 

4. Arulampalama, W., et al. 

5. Solé-Ollé, A. & Navarro, P. S. 
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 تانانگلس در عمومی منابع توزیع بر را ایالتی هایدولا نقش( 2006ك 1آنسوالبر و اسانیدر
 را جهبود توزیع حاکم، احزاب که گیرندمی نتیجه هاآن. اندکرده بررسی 1997-1957 طی

 .کنندمی فمنحر کنند،می فراهم هاآن برای را انتخاباتی حمایا ترینقوی که مناطقی نفع به
 ایبر را آمریکا فدرال بودجه هایکنندهتعیین بررسی به( 2006ك 2الرسینز و همکاران

 جمهوررییس از که هاییایالا داده نشان هاآن هاییافته. اندپرداخته 2000-1982 دوره
 بودجه دارد، تعلق جمهور رییس حزب همان به هاآن فرماندار یا اندکرده حمایا پیروز
 . کنندمی دریافا بیشتری فدرال

 ررسیب آمریکا در فدرال مخارج توزیع بر را سیاسی عوامل تاثیر( 2005ك 3هاور و پکوریو
 در سیاسی قدرت معیار عنوان به را نمایندگان از ایالا هر سرانه سهم مطالعه این. اندکرده

 هایهزینه اب سنا نمایندگان سرانه از برخورداری میزان که رسیده نتیجه بدین و گرفته نظر
 .دارد م با رابطه فدرال

 نظر از را کنیا ایمنطقه هاینابرابری در قدرت توزیع نقش( 2004ك 4الوای و اسکچ
 ادهد نشان مطالعه این. اندکرده بررسی آموزشی امکانات و هافرصا منابع، از برخورداری

 یآموزش امکانات از آن ساحلی و شرقی مناطق با مقایسه در کنیا مرکزی هایاستان که
 سیاسی نخبگان اب مرکزی مناطق نزدیکی و ارتباط دلیل به یافته این. اندبوده برخوردار بیشتری
 .اسا حاکم

های ( تاثیر متریرهای حکمرانی خوب و چرخه1401عمروآبادی و کاظمی كصادقی 
ها با بررسی کردند. آن 1397-1357سیاسی را بر نقدینگی و کسری بودجه ایران طی دوره 

اند که حکمرانی خوب نشان داده 5یافتهبه کارگیری روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم
 ار و منفی دارد.دبر نقدینگی و کسری بودجه تاثیر معنی

 قومی، نخبگان مذهبی، نخبگانك اجتماعی قدرت توزیع( 1398ك اخباری و زیرکی
 این روش. اندکرده بررسی را سیستان و بلوچستان در( اقتصادی نخبگان و علمی نخبگان
 نظرصاحف و متخصص 17 هایگفته محتوا، تحلیل روش از استفاده با و بوده کیفی پژوهش

                                                           
1. Ansolabehere, S. & Snyder, J. M. 

2. Larcinese, V., et al. 

3. Hoover, G. A. & Pecorino, P. 

4. Alwy, A. & Schech , S. 

5. Generalized Method of Moments (GMM) 
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 میزان ه،مطالع این هاییافته. اسا گرفته قرار تحلیل مورد اقوام و اجتماعی مسائل زمینه در
 4/12 علمی نخبگان درصد، 7/19 قومی نخبگان درصد، 62 مذهبی نخبگان قدرت و نفوذ

 .اسا شده برآورد درصد 6 اقتصادی نخبگان و درصد
 اندرکاردسا هایسازمان در را قدرت ساختار کردند سعی( 1395ك همکاران و جعفریان

 سه هب نظر مورد هایسازمان ابتدا، در. کنند شناسایی گرمسار دشا آب منابع مدیریا در
نیمه هایهمصاحب انجام طریق از سپس و شده تقسیم ایواسطه و حفاظتی ای،توسعه زیرگروه

. اسا رفتهگ قرار بررسی مورد شبکه این در همکاری و اطتعات تبادل پیوند ساختار یافته،
 و یژهو بردار مرکزیا بینابینی، مرکزیا درجه، مرکزیا هایشاخص براساس نهایا در

 شده عیینت شبکه در هاسازمان از یک هر کنترل قابلیا و نفوذ قدرت، میزان بتا، مرکزیا
 شترینبی فراوان اختتف با گرمسار شهر فرمانداری که داده نشان مطالعه این نتایج. اسا

 رد آبخیزداری و طبیعی منابع اداره و کشاورزی جهاد مدیریا آن از پس و داشته را قدرت
 .اندگرفته قرار قدرت میزان نظر از بعدی جایگاه

 مورد را تهران شهرکتن سیاسی قدرت فضایی توزیع( 1392ك همکاران و فردپیشگاهی
 هترب تشریچ منظور به و بوده تحلیلی -توصیفی پژوهش این روش. اندداده قرار مطالعه

 از شهروندان به رسانیخدمات بر هاآن اثرگذاری و نهادی پیوندهای و الگوها وضعیا
 دلیل هب ناکارآمدی که اندیافته دسا نتیجه بدین هاآن. اسا شده استفاده 1ماتریس سوآپ

 االیب سهم سو، یک از. اسا مردمی و دولتی نهادهای بین سیاسی قدرت نامتوازن توزیع
 مردمی نهادهای مشروط و محدود دخالا دیگر، سوی از و شهر مدیریا در دولتی نهادهای

 .اندساخته مهیا را ناکارآمدی بروز زمینه شهری امور اداره در
 هایدرآمد از ایران در قدرت فضایی توزیع تاثیرپذیری نحوه( 1390ك همکاران و قالیباف

 در طالعهم این نتایج. اسا تاریخی و توصیفی مطالعه این روش. کردند بررسی را نفتی
 قدرت یمتحک جها در دوم پهلوی دوره در تنها نفتی درآمدهای که اسا نکته این برگیرنده

 .اسا بوده کشور سیاسی
 بر را غیررسمی و رسمی بعد دو در قدرت تاثیر( 1389ك همکاران و کنگرانی محمدی

 ویراحمدب و کهگیلویه استان توسعه چهارم برنامه در طبیعی منابع حوزه بودجه تخصیص
 دجهبو تخصیص اصلی مرکز عنوان به استانداری نهاد پژوهش، این در. اندکرده تحلیل

                                                           
1. Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) 
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 قدرت با سهمقای در غیررسمی قدرت بیشتر نفوذ و تاثیر از نشان هایافته که شده شناسایی
 .دارد بودجه تخصیص بر رسمی

. اسا داده قرار کنکاش مورد دولا بودجه با را سیاسی قدرت ارتباط( 1386ك اشتریان
 هاد،ن این بودجه هایردیف که گیردمی نتیجه جمهوری ریاسا نهاد بودجه تکیه با وی

 االیب مقامات نتیجه، در. اسا شده آن بودن غیرشفاف موجف این و داشته کلی صورتی
 متفرقه هایردیف در ویژه به و اعتبارات تخصیص فرآیند در توانندمی دولتی دیوانساالر

 .کنند نفوذ اعمال جمهوری ریاسا نهاد بودجه
 و سیاسی بعد از بیشتر قدرت -1: اسا مهم نکته سه نمایانگر داخلی هایمطالعه مرور
 اغلف -2 اسا و شده بررسی سیاسی اقتصاد دیدگاه از کمتر و بوده توجه مورد اجتماعی

 پژوهش ه،نکت دو اینبه  توجه با. اندکرده دنبال کیفی رویکردی قدرت تعیین در هامطالعه
 ستفادها با و سیاسی اقتصاد دیدگاه از قدرت موضوع دادن قرار محوریا با کوشدمی حاضر

 بر یدتاک با مهم این. کند معرفی قدرت سنجش برای کمی معیاری کشور، بودجه قانون از
 .شودمی انجام دارند، سهم ملی بودجه از که هاییسازمان و نهادها

 پژوهش روش .4
 سیاسی-اقتصادی قدرت شاخص سازیکمی و محاسبه مراحل دقیق بیان به ابتدا بخش این در

 و قوت نقاطك آن هایویژگی جداگانه قسما یک در سپس و پرداخته ایران هایاستان
 .شد خواهد داده شرح( ضعف

 سیاسی-اقتصادی قدرت شاخص محاسبه مراحل .4-1
 دهگستر و تنیدهدرهم پیچیده، موضوعی قدرت شد، بیان دوم بخش و مقدمه در که طورهمان
 درتق توان کردن منظور جها روشی و مبنا به نیاز آن محاسبه موضوع، این به علم با. اسا

 اسا، یسیاس اقتصاد بر مبتنی مطالعه این دیدگاه. اسا سیاسی قدرت حیث از ایران مناطق
 قدرت بعد ادند پیوند امکان باید شودمی انتخاب مناطق قدرت تعیین برای که مبنایی بنابراین،
. اسا شده تخابان کشور بودجه قانون دلیل، همین به. باشد داشته سیاسی قدرت بعد با را اقتصادی

 نهزمی قدرت، از برخوردار هایسازمان و نهادها اغلف پوشش در جامعیا دلیل به کشور بودجه
 ده،ش استخراج قدرت شاخص اساس، این بر. کندمی فراهم ایران مناطق قدرت بررسی برای را

 . شودمی گذارینام سیاسی -اقتصادی قدرت شاخص
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 که ونزپارس نظر از پیروی به اینکه اول اسا؛ استوار اساسی فرض دو بر حاضر پژوهش
 قانون از اقتصادی قدرت تعیین در داند؛می اقتصاد حوزه در پول م ابه به را سیاسا در قدرت
 افرادی قطری از کشور بودجه بر استان هر سیطره اینکه دوم. شودمی استفاده کشور بودجه

 مزیتی نوانع به افراد این. شودمی تعیین دارند، نقش ملی بودجه تخصیص در استان آن از که
 ختصه، بیان به. بود خواهند استان آن سیاسی قدرت نمایانگر و شده تلقی استان آن برای
 از خورداریبر قدرت قانونی، بودجه به دستیابی امکان دلیل به تواندمی منصف صاحف فرد

 حوهن فرض، دو این به توجه با. آورد ارمران به خود تولد محل استان برای را ملی امکانات
 بیان اختصار طور به که اسا مرحله 5 شامل سیاسی-اقتصادی قدرت شاخص محاسبه

 .شوندمی
 انتخاب منطق و مبنا: کشور بودجه از برخوردار هایسازمان و نهادها شناسایی -اول مرحله

 هبودج قانون در که بوده کشور عمومی بودجه از برخوردار هایسازمان و نهادها ها،دستگاه
 از پس. شدند داده نمایش (1ك جدول در نهادها این.  هستند مشخص بودجه ردیف دارای

 .ساا شده محاسبه اول نماگر عنوان به نیز کشور بودجه از سازمان و نهاد هر سهم میزان آن،
 باراتاعت استخراج و هادستگاه تعیین از پس: نهادها متولی مناصف شناسایی -دوم مرحله
 خصیصت در سازمانی نظر از که مناصبی ها،آن به کشور بودجه از یافته تخصیص ایهزینه

 قابل نماگر دو اینجا در اساس، این بر. شدند شناسایی هستند، اختیار دارای اعتبارات این
 صدیت زمان مدت و دوم نماگر عنوان به مدیر هر زادگاه دوم، فرض با مطابق اسا؛ استخراج

 . شود گرفته نظر در سوم نماگر عنوان به نیز منصف هر
 از ژوهشپ فروض براساس: قدرت ماتریس تشکیل و منصف هر اهمیا تعیین -سوم مرحله

 ،دارند را استان آن اهلیا که مدیرانی به کشور هایاستان اقتصادی قدرت طرف، یک
 مدت طول و هاآن سازمان بودجه به هم مدیران قدرت دیگر، طرف از و دارد بستگی
 طریق از استان هر برای منصف هر وزن یا اهمیا درجه بنابراین،. دارد بستگی شانتصدی
 قابل سال آن در فرد تصدی مدت در کشور بودجه از مربوطه سازمان سهم ضربحاصل

 شانگرن لزوما دستگاه هر مدیریا در بیشتر نفرات تعداد از برخورداری. اسا سازیکمی
 تعداد و رکشو بودجه از شخص خدما محل نهاد سهم بلکه نیسا، استان یک بیشتر قدرت

 .دارد اهمیا فرد تصدی روزهای
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 .1جدول ادامه 
 نهاد مناصب نهاد مناصب نهاد مناصب
هیات 
 رییسه

 اعضا قوه قضاییه رییس مجلس شورای اسالمی
نهاد ریاست 

 جمهوری
 هاوزارتخانه هاسازمان نهادهای نظامی و امنیتی

 رییس ارتش ج.ا.ا. فرمانده
اداری و استخدامی 

 کشور
 آموزش و پرورش وزیر

 فرمانده
سازمان بسیج 

 مستضعفین
 رییس

اسناد و کتابخانه ملی 
 ایران

 وزیر
ارتباطات و فناوری 

 اطالعات

 اطالعات وزیر برنامه و بودجه رییس سپاه پاسداران فرمانده

 رییس

ستاد مشترک ارتش 
جمهوری اسالمی 

 ایران

 وزیر ثبت احوال کشور رییس
امور اقتصادی و 

 دارایی

 رییس
ستاد مشترک سپاه 

 پاسداران
 رییس

ها و امور شهرداری
 هادهیاری

 امور خارجه وزیر

 رییس
ستاد فرماندهی کل 

 نیروهای مسلح
 رییس

ها، اقدامات زندان
 و تامینیتربیتی 

 وزیر
بهداشت درمان و 
 آموزش پزشکی

 اعضا
ستاد مبارزه با مواد 

 مخدر
 وزیر بازرسی کل کشور رییس

تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

 اعضا
شورای عالی امنیت 

 ملی
 جهاد کشاورزی وزیر پزشکی قانونی رییس

 نماینده
نمایندگی ولی فقیه در 

 سپاه
 دادگستری وزیر اوقاف و امور خیریه رییس

 وزیر امور مالیاتی کشور رییس نیروی انتظامی ج.ا.ا. فرمانده
دفاع و پشتیبانی 
 نیروهای مسلح

 راه و شهرسازی وزیر گمرک ج.ا.ا رییس هاسایر نهادها وسازمان

 رییس انستیتو پاستور ایران رییس
و ارتباطات فرهنگ 

 اسالمی
 وزیر

صنعت، معدن و 
 تجارت

 رییس
بنیاد شهید و امور 

 ایثارگران
 وزیر تبلیغات اسالمی رییس

علوم، تحقیقات و 
 فناوری

 رییس
جمعیت هالل احمر 

 ایران
 وزیر بهزیستی کشور رییس

فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی
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 .1جدول ادامه 
 نهاد مناصب نهاد مناصب نهاد مناصب

 هاوزارتخانه هاسازمان نظامی و امنیتینهادهای 

رییس و 
 دادستان

 کشور وزیر تامین اجتماعی رییس دیوان محاسبات کشور

 اعضا
شورای عالی 

 های علمیهحوزه
 رییس

تحقیقات، آموزش و 
 ترویج کشاورزی

 وزیر
میراث فرهنگی، 

دستی، صنایع
 گردشگری

 نفت وزیر دامپزشکی کشور رییس شورای نگهبان اعضا

 سرپرست
کمیته امداد امام 

 خمینی
 رییس

ها، مراتع و جنگل
 آبخیزداری

 وزارت نیرو وزیر

اعضای 
 حقیقی

مجمع تشخیص 
 مصلحت نظام

 وزیر زیستحفاظت محیط رییس
وزارت ورزش و 

 جوانان

هیات 
 رییسه

مجلس خبرگان 
 رهبری

 - - صدا و سیما ج.ا.ا. رییس

 پژوهش هاییافته: ماخذ

 هر در هااستان قدرت ماتریس پیش گفته، شیوه به منصف هر اهمیا درجه محاسبه با
 نصفم هر را ماتریس ستون هر و استان هر را ماتریس سطر هر. بود خواهد استخراج قابل سال

 دوره طی ایران هایاستان تعداد برابر که بوده سطر 31 دارای ماتریس این. دهدمی تشکیل
 کرذ مناصف تعداد برابر هم ماتریس این هایستون تعداد. اسا( 1388-1398ك بررسی مورد
 استان برای منصف هر اهمیا درجه برابر قدرت ماتریس عناصر. اسا (1ك جدول در شده
 عدد این آمده، به دسا 81 جمهور رییس اهمیا درجه اگر م ال، برای. اسا فرد تولد محل

 یگرد هایاستان برای وك گیردمی قرار وی تولد محل استان سطر و جمهوررییس ستون در
 الس هر سیاسی برای -اقتصادی قدرت ماتریس از ایشده ختصه شکل (2ك جدول(. صفر

 .دهدمی نشان را
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 سیاسی-ای از ماتریس قدرت اقتصادیشده. شمای خالصه2جدول 
 منصب

 استان
 رییس صدا و سیما ... فرمانده سپاه پاسداران ... جمهوررییس

 × ... 0 ... 0 اصفهان

. 

. 

. 

 
. 
. 

. 

. 

. 

 
. 
. 

 
. 
. 

 
. 
. 

 0 ... 0  × سمنان

. 

. 

. 

 
. 
. 

. 

. 

. 

 
. 
. 

. 

. 

. 

 
. 
. 

 0 ... × ... 0 یزد

 پژوهش هاییافته: ماخذ

 درتق شاخص: سیاسی -اقتصادی قدرت شاخص محاسبه و نماگرها ترکیف -چهارم مرحله
 استان نآ مختلف مناصف برای قدرت نماگرهای تمامی تجمیع از استان هر سیاسی -اقتصادی

 از اسا؛ آن سیاسی و اقتصادی دوگانه ابعاد دلیل به شاخص این گذارینام. آیدمی دسا به
 آن دنبال به و منصف هر تسلط میزان نمایانگر سازمان یا نهاد هر بودجه میزان طرف، یک

 عدب دیگر، طرف از. اسا کشور عمومی بودجه از فرد تولد محل استان برخورداری میزان
 برخورداری امکان که اسا سیاسی مقامات از استان هر سهم دهندهنشان قدرت شاخص دوم

 از فادهاست در قدرت کفه افراد این طریق از. کنندمی فراهم استان برای را کشور بودجه از
 هایمولفه (،1ك شکل. یابدمی ترییر هستند، هاآن زادگاه که هاییاستان نفع به کشور بودجه

 .کشدمی تصویر به را ایران مناطق سیاسی-اقتصادی قدرت شاخص

 سیاسی-اقتصادی قدرت شاخص های. مولفه1 شکل

 

 پژوهش هاییافته: ماخذ
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  یستاپس ساده، دهیوزن روش سه از استفاده با استان هر برای قدرت نماگرهای تجمیع

 میناناط حصول مختلف، هایروش از گیریبهره دلیل. گیردمی انجام  عددی تاکسونومی و
 کتم اطاله زا پرهیز منظور به و محاسبه مراحل گستردگی به توجه با. اسا پژوهش نتایج از
 گزینه m و معیار n گیریتصمیم مساله یک در شود اگر فرض. شودمی صرفنظر جزئیات از

 واهندخ را زیر مراحل شده یاد روش سه از یک هر گزینه بهترین انتخاب منظور به دارد وجود
 .داشا

 ساده دهیوزن روش -الف
 معیارها را آن هایستون که اسا جدولی شامل تصمیم ماتریس: تصمیم ماتریس تشکیل -1

 سبان گزینه هر ارزیابی ماتریس این سلول هر و دهندمی تشکیل هاگزینه را آن سطرهای و
 بام  معیار اگر که صورت بدین: تصمیم ماتریس کردن مقیاسبی -2. اسا معیار هر به

: داروزن ماتریس تشکیل -3. شودمی تقسیم عدد بزرگترین بر ستون آن اعداد تکتک باشد،
 -4. آیدمی بدسا داروزن ماتریس دیگر هایروش از شده محاسبه هایوزن به توجه با

 آن اساسبر و محاسبه گزینه هر امتیاز ها،وزن ماتریس سطری جمع با: برتر گزینه انتخاب
 .شوندمی بندیرتبه هاگزینه

 تاپسیس روش -ب
 اگر: منفی و م با هایآلایده تعیین -2. مقیاسبی ماتریس به تصمیم ماتریس تبدیل -1 

 ترینبزرگ ،«مقادیر بهترین» نتیجه در باشد بهتر وضعیا دهندهنشان معیارها بیشتر مقدار
 هاگزینه مطلق فاصله محاسبه -3. بود خواهند مقادیر ترینکوچک ،«مقادیر بدترین» و مقادیر

 از هااستان بندیرتبه -5. هاگزینه نسبی فاصله محاسبه -4. منفی و م با آلایده هایگزینه از

 .(El Alaoui, 2021ملی ك مقامات از برخورداری میزان لحاظ

 عددی تاکسونومی روش -ج
 ماتریس تشکیل -2. انتخاب جها هاشاخص تعیین و هدف به توجه با هاگزینه تعیین -1 

 تعیین -4. ماتریس هایداده سازینرمال -3. معیار انحراف و میانگین محاسبه سپس و هاداده
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 برای الگو تعیین -6. گزینه هر برای فاصله ترینکوتاه تعیین -5. هاگزینه بین مرکف فاصله

 .سوم مرحله آلایده مقدار از هاگزینه از یک هر فاصله محاسبه: هاگزینه
 هایتاناس قدرت، شاخص محاسبه از پس: هااستان بندیتقسیم و بندیرتبه -پنجم مرحله
 اده،س دهیوزن روش سه براساس سیاسی -اقتصادی قدرت از برخورداری میزان نظر از ایران

 گروه چهار به (3ك جدول طبق نیز ادامه در و شده بندیرتبه عددی تاکسونومی و تاپسیس
 و صفر رابرب میانگین مقدار اند،شده سازینرمال هاداده ابتدا که آنجایی از. شوندمی تفکیک

 .اسا 1 برابر معیار انحراف مقدار

 سیاسی-ها بر اساس شاخص قدرت اقتصادیبندی استان: گروه3جدول 

 بندیمعیار گروه درتسطح برخورداری از ق گروه

 +  iPEI پربرخوردار 1
 +<  iPEI <  برخوردارنیمه 2

 <  iPEI < - برخوردارکم 3
 -  iPEI محروم 4

 پژوهش هاییافته: ماخذ

 سیاسی -اقتصادی قدرت شاخص هایویژگی .2-4
 قدرت سازیکمی در پژوهش این روش تمایز وجوه و هامزیا ابتدا زیربخش، این در

 . شد خواهد گفته نیز آن ضعف نقاط و هامحدودیا سپس و شده بیان ایران هایاستان
 خیتاری بعد از را قدرت داخلی هایپژوهش اغلف شد، بحث سوم بخش در که همانگونه

 محاسبه به دودمح مطالعه چند در البته. اندکرده بررسی کیفی و توصیفی روش به و سیاسی و
 گرنشان حاضر پژوهش تمایز وجوه بیان اما شده، ورزیده اهتمام ایران در کمی بعد از قدرت

 .اسا آن انجام اهمیا
 مساله اسیسی اقتصاد بعد و بودجه قانون به توجه شاخص، محاسبه شیوه تمایز وجه اولین

 علم با. اسا گسترده و تنیدهدرهم پیچیده، موضوعی قدرت پژوهش، ادبیات براساس. اسا

 یرانا مناطق قدرت توان کردن منظور جها روشی و مبنا نیازمند آن محاسبه موضوع، این به
 کانام کرده تتش حاضر پژوهش راستا، همین در. اسا اقتصادی و سیاسی قدرت حیث از

 .آورد فراهم آن سیاسی بعد با را قدرت اقتصادی بعد پیوند
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 درتق تعیین در کشور بودجه قانون کارگیری به نحوه پژوهش، این تمایز وجه دومین

 که اسا ایگونه به بودجه ساختار -1: اسا تامل قابل بعد چهار در تمایز این. اسا مناطق
 گانه،سه قوای از اعمك هستند مندبهره کشور بودجه از که هاییدستگاه و نهادها آن، در

 یفط و شده مشخص شفاف طور به بودجه میزان ذکر با( دولتی هایسازمان و هاوزارتخانه

 و نهادها برخورداری میزان -2. گیردمی دربر را قدرت از برخوردار نهادهای از ایگسترده
 االییب سطوح در که مناصبی اقتصادی قدرت با ارزهم توانمی را کشور بودجه از هاسازمان

 از منصف هر سهم تعیین برای دلیل همین به. کرد تلقی دارند، قرار هاسازمان آن مدیریا
 آنجایی از -3. اسا شده استفاده کشور بودجه از سازمان هر سهم از کشور، اقتصادی قدرت

 به که ریخاط تعلق دلیل به اقتصادی قدرت تخصیص در تا کوشدمی منصف صاحف هر که

 ره مندیبهره میزان بنابراین، دهد؛ قرار مدنظر آن نفع به را متحظاتی دارد، خود زادگاه
 تقدر از وی زادگاه برخورداری میزان کنندهتعیین حقیقا در کشور بودجه از منصف

 فمنص نوع اساس بر استان هر برای منصف هر اهمیا درجه تعیین -4. اسا کشور اقتصادی
 .شودمی سازیکمی منصف هر تصدی زمان مدت و

 یزانم نمونه، برای. اسا نیز نواقصی دارای پژوهش این در شده محاسبه شاخص البته
 نآ در که نهادهایی و هاوزارتخانه از اسا ممکن هاسازمان از برخی به تخصیصی بودجه

 بیشتر هاسازمان این قدرت نتیجه، در. باشد بیشتر دارند، حضور گیریتصمیم ارشد مقامات

 عالی شورای اعضای قدرت رابطه، همین در. شد خواهد برآورد نهادها و هاوزارتخانه آن از
. یسان منطقی که شده برآورد هاسازمان اغلف از کمتر نگهبان شورای اعضای و ملی امنیا

 حداک ر گرنمایان کشور، بودجه قانون براساس شده محاسبه شاخص که کرد اعتراف باید پس
 سا،ا نشده ادعایی چنین مقاله این در هرگز و نیسا منصف هر سیاسی -اقتصادی قدرت

 قانون ساسبرا ایران هایاستان سیاسی -اقتصادی قدرت حداقل تا کوشیده پژوهش این بلکه

 .کند محاسبه محاسبه کشور بودجه
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 پژوهش هاییافته .5
 -صادیاقت قدرت شاخص محاسبه نتایج ابتدا در اسا؛ قسما دو شامل پژوهش از بخش این

 یبخش در شده، سپس بیان آن از کشور هایاستان برخورداری درجه تعیین و سیاسی
 .شودمی مقایسه دیگر مطالعات با هایافته این جداگانه،

 سیاسی -اقتصادی قدرت شاخص براساس نتایج تحلیل .5-1
 طی که افرادی اطتعات ،((1ك جدولك کشور بودجه از برخوردار مناصف و هانهاد شناسایی با

 مدت و تولد محل استان همراه به اندداده اختصاص خود به را مناصف این 1388-1398 دوره
 سهم و استخراج سازمان هر به یافتهتخصیص هایبودجه سپس. شد گردآوری شانتصدی
 اشراف یزانم نمایانگر سهم این. شد محاسبه کشور کل بودجه از منصف هر اختیار تحا بودجه

 قدرت رنماگ. اسا استان آن اهلیا با منصف صاحف فرد طریق از کشور بودجه بر استان هر
 یو تصدی مدت طول و وی اختیار تحا بودجه سهم ضربحاصل طریق از منصف هر برای

 فمناص اهمیا درجه با مقایسه در منصف هر اهمیا درجه رویه، این با. شد تعیین سال هر در
 (.اسا مشاهده قابل كالف( پیوسا جدول در نتایجك شودمی مشخص نیز دیگر

 ینا. شد تشکیل سال هر برای قدرت ماتریس منصف، هر اهمیا درجه محاسبه از پس
 برابر یزن ماتریس هایستون تعداد. اسا ایران هایاستان تعداد برابر که دارد سطر 31 ماتریس

 روش سه با قدرت شاخص آن، از پس. اسا (1ك جدول در شده معرفی مناصف تعداد
 زا برخورداری حیث از هااستان و محاسبه عددی تاکسونومی و تاپسیس ساده، دهیوزن

 ارائه شده اسا. (4ك جدول در نتایج این. شدند بندیرتبه سیاسی -اقتصادی قدرت

 استان و اول رتبه در همواره تهران دهد که استانمی ( نشان4نتایج حاصل از جدول ك
 خراسان استان. اسا داشته قرار دوم رتبه در( 1391-1390 بجزك هاسال همه در اصفهان
 آن، از پس. اسا داده اختصاص خود به را چهارم تا دوم جایگاه موارد اغلف در رضوی

 ائزح دیگر هایاستان به نسبا مازندران و قم خوزستان، کرمان، سمنان، فارس، هایاستان
 نوبی،ج خراسان شمالی، خراسان هایاستان قدرت، میانی طیف در. اندشده باالتری هایرتبه

 بوشهر، ایتم، البرز، اردبیل، هایاستان. دارند قرار یزد و همدان مرکزی، کرمانشاه،
 لرستان د،بویراحم و کهگیلویه قزوین، بلوچستان، و سیستان زنجان، بختیاری، و چهارمحال

 .ماندند باقی قدرت پایین سطوح در همواره هرمزگان و
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 (1391تا  1388های سیاسی )سال -ها بر اساس شاخص قدرت اقتصادیبندی استان. رتبه4جدول 
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 سال
 استان 

1388 1389 1390 1391 

 9 7 6 7 7 7 6 5 7 7 6 7 آذربایجان شرقی

 13 13 11 11 11 11 11 11 11 3 3 3 غربیآذربایجان 

 19 19 18 18 18 19 22 22 21 21 21 21 اردبیل

 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 اصفهان

 25 25 23 21 21 22 22 22 21 21 21 21 البرز

 25 25 23 21 21 22 22 22 21 21 21 21 ایالم

 22 22 20 21 21 22 22 22 21 21 21 21 بوشهر

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تهران

 25 25 23 18 18 19 19 19 18 21 21 21 چهارمحال و بختیاری

 15 15 14 13 13 15 13 14 14 17 16 17 خراسان جنوبی

 2 2 2 2 2 2 3 3 3 8 8 5 خراسان رضوی

 20 20 19 17 17 18 19 19 18 18 17 18 خراسان شمالی

 6 4 4 4 4 4 8 8 8 9 11 8 خوزستان

 25 25 23 21 21 22 22 22 21 21 21 21 زنجان

 5 6 5 5 5 5 5 6 5 6 4 6 سمنان

 21 21 21 21 21 22 22 22 21 21 21 21 سیستان و بلوچستان

 7 8 8 6 6 6 9 9 9 14 12 11 فارس

 24 24 22 20 20 21 21 21 20 20 20 20 قزوین

 17 17 15 16 16 17 17 17 16 13 14 13 قم

 25 25 23 18 18 19 16 16 15 18 17 18 کردستان

 4 5 4 9 9 9 4 4 6 4 9 4 کرمان

 11 10 9 12 12 12 12 12 12 10 10 12 کرمانشاه

 25 25 23 21 21 22 22 22 21 21 21 21 کهگیلویه و بویراحمد

 16 16 16 15 15 16 15 15 15 12 7 14 گلستان

 18 18 17 17 17 18 19 19 18 17 16 17 گیالن

 20 20 19 18 18 19 22 22 21 21 21 21 لرستان

 8 9 7 8 8 8 7 7 4 5 5 9 مازندران

 12 12 12 14 14 14 14 13 13 16 18 15 مرکزی

 23 23 20 19 19 20 20 20 19 19 19 19 هرمزگان

 10 11 10 10 10 10 10 10 10 11 13 10 همدان

 14 14 13 12 12 13 18 18 17 15 15 16 یزد
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 . 4جدول ادامه 

 
 های قدرتشاخص
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 سال
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1392 1393 1394 1395 

 7 5 10 9 8 8 5 5 5 9 7 7 آذربایجان شرقی
 8 7 9 10 9 10 10 9 9 10 9 12 آذربایجان غربی

 23 23 22 23 23 22 20 20 19 20 19 20 اردبیل
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 اصفهان
 23 23 22 23 23 22 20 20 19 26 26 24 البرز
 19 19 19 23 23 22 20 20 19 26 26 24 ایالم

 20 20 16 20 20 19 17 17 17 23 23 22 بوشهر
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تهران

 23 23 22 23 23 22 20 20 19 26 26 24 چهارمحال و بختیاری
 18 18 19 18 18 18 16 16 16 14 12 14 خراسان جنوبی
 5 9 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 خراسان رضوی
 18 18 19 17 16 17 16 16 16 17 18 18 خراسان شمالی

 14 13 12 14 14 13 13 13 12 8 8 6 خوزستان
 23 23 22 23 23 22 20 20 19 26 26 24 زنجان
 3 3 3 4 4 4 3 3 4 5 4 5 سمنان

 23 23 22 23 23 22 20 20 19 21 20 20 سیستان و بلوچستان
 6 6 6 6 6 5 8 8 6 4 6 4 فارس
 22 22 21 22 22 21 19 19 18 25 25 23 قزوین

 9 8 11 7 7 6 7 7 5 12 13 10 قم
 23 23 22 23 23 22 20 20 19 26 26 24 کردستان
 11 12 8 8 11 9 9 11 8 7 10 9 کرمان

 16 17 18 15 15 15 15 15 14 16 17 15 کرمانشاه
 17 16 17 19 19 20 20 20 19 26 26 24 و بویراحمد کهگیلویه

 23 23 22 23 23 22 20 20 19 18 15 17 گلستان
 12 10 14 11 10 12 11 10 11 11 11 11 گیالن
 23 23 22 23 23 22 20 20 19 22 22 21 لرستان

 10 11 7 12 12 11 14 14 13 19 21 19 مازندران
 4 4 5 5 5 7 6 6 7 6 5 8 مرکزی

 21 21 20 21 21 19 18 18 17 24 24 22 هرمزگان
 13 14 13 13 13 14 12 12 10 13 14 13 همدان
 15 15 15 16 17 16 15 15 15 15 16 16 یزد
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 . 4جدول ادامه 
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 سال
 استان

1396 1397 1398 1399 

 - - - 7 5 10 6 5 10 6 6 6 آذربایجان شرقی
 - - - 20 22 22 17 16 15 14 15 14 آذربایجان غربی

 - - - 15 13 17 20 19 18 23 23 23 اردبیل
 - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 اصفهان
 - - - 24 25 26 24 23 21 26 26 25 البرز
 - - - 18 18 20 20 19 18 21 21 21 ایالم

 - - - 17 25 12 21 20 16 22 22 20 بوشهر
 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تهران

 - - - 19 20 21 24 23 21 26 26 25 چهارمحال و بختیاری
 - - - 21 21 23 10 7 12 16 14 19 خراسان جنوبی
 - - - 3 3 3 5 6 3 4 5 3 خراسان رضوی
 - - - 12 12 14 20 19 18 20 19 20 خراسان شمالی

 - - - 9 10 5 8 9 6 10 10 7 خوزستان
 - - - 11 9 11 11 7 12 12 11 12 زنجان
 - - - 10 11 9 9 10 7 5 4 5 سمنان

 - - - 24 16 26 24 23 21 26 26 25 سیستان و بلوچستان
 - - - 4 4 6 3 3 4 3 3 4 فارس
 - - - 23 24 25 23 22 20 25 25 24 قزوین

 - - - 5 6 4 7 8 9 8 9 9 قم
 - - - 24 25 26 24 23 21 26 26 25 کردستان
 - - - 8 8 7 13 11 8 18 18 13 کرمان

 - - - 13 14 15 19 18 17 15 13 18 کرمانشاه
 - - - 22 23 24 14 13 13 17 17 16 کهگیلویه و بویراحمد

 - - - 24 25 26 24 23 21 26 26 25 گلستان
 - - - 19 19 18 18 17 16 13 12 15 گیالن
 - - - 21 21 26 24 23 21 26 26 25 لرستان

 - - - 6 7 8 4 4 5 7 7 8 مازندران
 - - - 19 19 19 15 14 13 9 8 10 مرکزی

 - - - 22 23 24 22 21 19 24 24 22 هرمزگان
 - - - 16 15 13 16 15 14 19 20 17 همدان
 - - - 14 17 16 12 12 11 11 16 11 یزد

 پژوهش هاییافته: ماخذ
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شده براساس سه روش یاد های تعیین شود، رتبهمشاهده می( 4گونه که از جدول كهمان
شده، اندکی متفاوت هستند، اما هر سه روش عموما روند و ترییر جایگاه هر استان را به طور 

ها محاسبه اند. برای مقایسه بهتر نتایج هر سه روش، قدر مطلق اختتف رتبهیکسان نمایش داده
ه اسا. نتایج نشان داد که مجموع قدرمطلق اختتف شده و مقایسه دو به دو انجام گرفت

مطلق درای از قمی به طور قابل متحظههای برآورد شده در دو روش تاپسیس و تاکسونورتبه
 تر بودن نتایجدهی ساده کمتر اسا که نشان از نزدیکها با روش وزناختتف این روش

 دهد.نشان می ( این نتایج را5تاپسیس و تاکسونومی عددی اسا. جدول ك

 Taxonomyو  SAW ،TOPSISهای های روشمجموع قدرمطلق اختالف رتبه .5جدول 

و  SAWروش  سال
TOPSIS 

و  SAWروش 
Taxonomy 

و  TOPSISروش 
Taxonomy 

1388 40 18 26 
1389 24 24 4 
1390 19 19 0 
1391 36 38 10 
1392 43 35 24 
1393 28 26 4 
1394 28 24 8 
1395 48 36 16 
1396 51 35 18 
1397 59 69 32 
1398 70 58 40 

 پژوهش هاییافته: ماخذ

برخوردار، ها به چهار گروه پربرخوردار، نیمه(، استان3در ادامه براساس جدول ك
برخوردار و محروم تقسیم شدند که نتیجه آن در جدول كب( پیوسا نمایش داده شده کم

های ایران از نظر برخورداری از شاخص قدرت به منظور نمایش بهتر جایگاه استان اسا.
 1388( قابل مشاهده اسا. در سال 1سیاسی، نتایج روش تاپسیس در نمودارهای ك -اقتصادی

اند. های پربرخوردار جای گرفتهاستان تهران و اصفهان در جایگاه اول و دوم و در گروه استان
از استان  دامنه این طیف با توجه به نموداراستان بوده و  12خوردار شامل برهای نیمهاستان
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های آذربایحان غربی تا قم ادامه دارد. شش استان از یزد تا مرکزی در گروه استان
 سیاسی بودند.  -استان، محروم از قدرت اقتصادی 11برخوردار جای گرفتند. همچنین کم

ر جایگاه نخسا و به تنهایی در گروه پربرخوردار ، کماکان استان تهران د1392در سال 
استان اسا که از اصفهان كباالترین  12برخوردار شامل های نیمهقرار داشته اسا. گروه استان

های گیرد. همچنین به تعداد استانترین شاخص( را دربر میشاخص( تا قم كپایین
 محروم جای گرفتند. های برخوردار افزوده شده و نه استان در زمره استانکم

جایی حاکی از آن اسا که جابه 1396ها در سال بندی شاخص قدرت استانطبقه
چشمگیری در راس قدرت صورت نگرفته و تنها استان فارس در کنار استان تهران و اصفهان 

بوده که دامنه  11برخوردار های نیمههای پربرخوردار اضافه شدند. تعداد استانبه گروه استان
ن از استان سمنان تا خراسان جنوبی ادامه دارد. طبق نمودار از آذربایجان غربی تا ایتم در آ

های بوشهر، هرمزگان، اردبیل و قزوین و شش اند. استانبرخوردار جای گرفتهگروه کم
 های محروم باقی ماندند.استان انتهای نمودار در زمره استان

های تهران و اصفهان کامت رسی، استانهمانند طول دوره مورد بر 1398در سال 
اند که این طیف در برخوردار قرار گرفتهاستان در گروه نیمه 11اند. برخوردار تلقی شده

استان در گروه  10شکل با استان خراسان رضوی آغاز شده و تا استان اردبیل ادامه دارد. 
و  های کردستاندارد. استان برخوردارند که از استان کرمانشاه تا خراسان جنوبی ادامهکم

 سیستان و بلوچستان همانند اغلف دوره مورد بررسی کماکان محروم از قدرت هستند.
های پربرخوردار های مورد بررسی در زمره استاندر مجموع، استان تهران در تمامی سال

ن اصفهان اشود. استهای دیگر ناهمگن تلقی میقرار داشته و به دلیل فاصله زیاد آن از استان
ای دیگر هنیز همواره جایگاه دوم را به خود اختصاص داده اسا. فاصله این دو استان با استان

رخوردار بهای نیمههای مورد بررسی، تعداد استانبسیار چشمگیر اسا. همچنین در طول سال
ار دهای واقع در سطوح کم برخوراز قدرت چندان ترییری نکرده و در مقابل بر تعداد استان

جایی قدرت اغلف در سطوح میانی كبرای از قدرت افزوده شده اسا. به بیان دیگر، جابه
های آذربایجان غربی، خراسان شمالی، کرمان، قم، همدان و گیتن( بوده و نمونه استان

ای ههای تهران و اصفهان به عنوان استانجایی قابل توجهی در دو سر طیف كاستانجابه
های کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، ایتم و سیستان و بلوچستان به انپربرخوردار و است

 شود.های محروم( مشاهده نمیعنوان استان
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 سیاسی -ها بر اساس شاخص قدرت اقتصادیبندی استان. طبقه1نمودار 

 

 

 

 
 پژوهش هاییافته: ماخذ
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 هامقایسه یافته .2-5
 بودند، داختهپر ایران مناطق یافتگیتوسعه سطوح سنجش به که مطالعاتی سوم به بخش در

 متفاوت حاضر پژوهش با مطالعات آن در استفاده مورد هاینماگرها و شاخص. شد اشاره
صحه  ایران مناطق نامتوازن بودن توسعه یکسان بوده و همگی بر ها تقریباآن نتایج اسا، اما

 اهمگونین با سیاسی قدرت اطارتب بررسی به مبرم نیاز دلیل به حاضر پژوهش. گذارندمی
 قبول قابل روشی و معیار تا اسا کوشیده و در مطالعات پیشین، انجام شده شده اشاره موجود

 . دهد برای سنجش قدرت مناطق کشور ارائه گیریاندازه قابل و
 درتق شاخص براساس را ایران مناطق در سیاسی قدرت توزیع مطالعه حاضر هاییافته
دهد. همچنان که اک ریا می نشان نامتوازن و نابرابر شده، معرفیسیاسی  -اقتصادی
های تهران و اصفهان و خراسان رضوی را در ردیف باالترین های پیشین استانپژوهش

ویه های سیستان و بلوچستان، کردستان، کهگیلهای برخوردار از سطوح توسعه و استاناستان
ترین سطچ برخورداری از نماگرهای توسعه توصیف نو بویر احمد، ایتم و لرستان را در پایی

 و موغاری ، کریمی(1397ك پریزادی و های میرزادهتوان به پژوهشاند. برای نمونه میکرده
 و ، لیلیان(1391ك زادهشریف و زاده، عبداله(1394ك همکاران و تاش، شهیکی(1396ك براتی

 حاضر پژوهش و پیشین هایمطالعه هاییافته مقایسه اشاره کرد. بنابراین، (1390ك همکاران
 درتق فضایی توزیع ناهمگونی و فضایی ناهمگون توسعه بین که اسا آن از حاکی

  .دارد وجود همسوییسیاسی  -اقتصادی
 -دهند الگوی توسعه مناطق ایران یک الگوی مرکزها نشان میهمچنین برخی پژوهش

شود. برای نسبا به مناطق مرزی ایران تایید میپیرامون بوده و توسعه بیشتر مناطق مرکزی 
 (1391ك شالی و نیاتوکلی و (1391ك همکاران و زادهتوان به دو پژوهش ابراهیمنمونه می

ر دهنده درجه برخورداری بیشتهای پژوهش حاضر نیز نشاناشاره کرد. در همین راستا، یافته
دهد سیاسی ایران اسا. این تطابق، نشان می -مناطق مرکزی ایران از شاخص قدرت اقتصادی

 اقتصادی هتوسع سطوح وسیاسی  -اقتصادی قدرت سطوح توزیع بین را تناظری توانکه می
 .کرد مشاهده دموجو کشور مناطق
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 گیریبندی و نتیجه. جمع6
گیری از قانون بودجه کشور، نحوه توزیع قدرت کوشد تا با بهرهپژوهش حاضر می

رد نیاز های موهای ایران را تعیین کند. برای این منظور ابتدا، دادهسیاسی استان -اقتصادی
ف اهمیا ماگر برابر ضریتعیین و سپس نماگر قدرت برای هر منصف محاسبه شده اسا. این ن

ضرب سهم دستگاه محل خدما شخص یا وزن هر منصف برای هر استان اسا که از حاصل
از بودجه کشور و تعداد روزهایی که فرد در هر سال متصدی منصف مورد نظر بوده به دسا 

آید. محاسبه وزن منصف افراد از این طریق دارای این مزیا اسا که معیاری برای مقایسه می
آورد. پس از تعیین درجه اهمیا مقامات ملی، ماتریس های مختلف فراهم میاهمیا منصف
ها به ها و ستونها برای هر سال تشکیل شده که سطرهای ماتریس به استانقدرت استان

ها اختصاص یافته اسا. عناصر ماتریس قدرت را وزن تعیین شده در مراحل قبل منصف
دهی ساده، تاپسیس و ترکیف نماگرها از سه روش وزن دهد. سرانجام برایتشکیل می

 تاکسونومی عددی استفاده شده و شاخص قدرت به دسا آمده اسا. 
ند. ها را به طور یکسانی منعکس کردسه روش یاد شده بهبود، ثبات و تنزل رتبه استان

یشتری با هم بها در دو روش تاپسیس و تاکسونومی عددی تشابه البته نتایج برآورد رتبه استان
 های ایران ناهمگن اسا. تعدادهای نشان داده که توزیع شاخص قدرت در استانداشا. یافته

شده که  ، مشخصبر این های محروم به مراتف بیشتر از استان پربرخوردار اسا. عتوهاستان
در ساختار قدرت در سطوح باال كپربرخوردار( و پایین كمحروم( ترییر چشمگیری اتفاق 

دار( به برخوربرخوردار و کمها در سطوح میانی كاعم از نیمهجاییفتاده و تنها برخی جابهنی
های برخوردار از قدرت همچنان در روند موجود، استان خورد. در نتیجه با ادامهچشم می

های محروم کماکان در محرومیا باقی خواهند ماند. پیشنهاد اساسی برخورداری و استان
سیاسی اسا؛ زیرا  -ساختارشکنی در توزیع متمرکز قدرت اقتصادیپژوهش حاضر، 

توان بدون ترییر در سطوح قدرت سیاسی، ترییر محسوسی را در سطوح توسعه اقتصادی نمی
 ها انتظار داشا.استان

 تعارض منافع
 تعارض منافع وجود ندارد.
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 پیوست الف
 درجه اهمیت مناصب نهادهای مندرج در قانون بودجه کشور

 سال
 منصب

1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 

جمهور رییس  32/81  43/75  57/78  12/81  51/80  95/78  70/75  03/77  56/79  93/82  15/86  

دفتر رییس  163/0  198/0  201/0  222/0  226/0  299/0  301/0  309/0  441/0  549/0  832/0  

اول معاون  21/37  42/41  66/35  55/37  08/34  38/34  09/34  70/38  94/42  77/43  41/42  

اقتصادی معاون  018/0  024/0  025/0  031/0  035/0  045/0  047/0  - - - - 

مجلس امور معاون  001/0  001/0  001/0  001/0  002/0  002/0  002/0  004/0  005/0  006/0  - 

حقوقی معاون  017/0  019/0  019/0  019/0  018/0  015/0  009/0  011/0  012/0  008/0  - 

زنان امور معاون  004/0  007/0  005/0  007/0  005/0  005/0  005/0  009/0  011/0  013/0  018/0  

فناوری و علمی معاون  079/0  423/0  38/0  42/0  60/0  27/0  17/0  23/0  19/0  23/0  46/0  

قضاییه رییس قوه  09/3  22/3  17/2  10/2  82/1  94/1  98/1  14/2  02/2  83/1  49/2  

مقننه قوه رییس  26/0  35/0  32/0  32/0  48/0  35/0  47/0  301/0  534/0  339/0  16/0  

ملی امنیت عالی شورای  003/0  006/0  007/0  008/0  009/0  010/0  012/0  024/0  029/0  034/0  005/0  

رییسه مجلس  هیات
 خبرگان

002/0  003/0  001/0  001/0  001/0  002/0  002/0  003/0  00/03  004/0  001/0  

 اعضای حقیقی مجمع
نظام مصلحت تشخیص  

015/0  031/0  028/0  030/0  031/0  028/0  027/0  030/0  030/0  030/0  016/0  

 با مبارزه اعضای ستاد
مخدر مواد  

073/0  089/0  078/0  076/0  082/0  092/0  088/0  113/0  094/0  105/0  - 

 شورای اعضای مجلس
 اسالمی

113/0  189/0  197/0  190/0  340/0  215/0  329/0  158/0  363/0  168/0  194/0  

نگهبان اعضای شورای  025/0  037/0  038/0  044/0  050/0  027/0  034/0  040/0  039/0  033/0  043/0  

 و اداری رییس سازمان
کشور استخدامی  

028/0  027/0  021/0  - - - - - - - - 

 و اسناد رییس سازمان
ایران ملی کتابخانه  

033/0  041/0  042/0  041/0  021/0  029/0  030/0  040/0  036/0  040/0  046/0  

125/0 رییس دیوان محاسبات  133/0  101/0  104/0  106/0  104/0  106/0  103/0  120/0  116/0  096/0  

اطالعات وزیر  52/1  50/1  43/1  43/1  19/1  03/1  94/0  94/0  588/0  862/0  858/0  

.  برنامه رییس سازمان
 بودجه

542/0  265/0  319/0  365/0  392/0  157/0  173/0  816/0  848/0  622/0  612/0  

کشور وزیر  71/4  53/5  55/3  80/3  68/3  89/3  91/3  68/4  09/4  54/3  11/4  

 احوال ثبت سازمان
 کشور

246/0  331/0  142/0  131/0  038/0  042/0  058/0  074/0  074/0  037/0  048/0  

 امور رییس سازمان
هادهیاری و هاشهرداری  

19/0  286/0  125/0  090/0  090/0  090/0  121/0  182/0  089/0  096/0  120/0  

 انتظامی فرمانده نیروی
.ا.ا.ج  

95/3  54/4  73/2  82/2  73/2  93/2  67/2  78/2  95/2  97/2  33/3  

خارجه امور وزیر  72/0  65/0  52/0  52/0  56/0  58/0  55/0  53/0  52/0  63/0  78/0  
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 درجه اهمیت مناصب نهادهای مندرج در قانون بودجه کشور -ادامه  جدول
 سال

 منصب
1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 

دادگستری وزیر  125/0  115/0  093/0  097/0  071/0  078/0  080/0  087/0  093/0  112/0  124/0  
 سازمان دیوان رییس

اداری عدالت  
043/0  036/0  023/0  018/0  015/0  014/0  017/0  019/0  021/0  017/0  016/0  

 هارندان رییس سازمان
تربیتی اقدامات و  

43/0  46/0  31/0  27/0  27/0  32/0  36/0  16/0  10/0  017/0  08/0  

 بازرسی رییس سازمان
کشور کل  

49/0  057/0  048/0  046/0  042/0  032/0  032/0  038/0  043/0  043/0  036/0  

 پزشکی رییس سازمان
 قانونی

094/0  115/0  048/0  038/0  037/0  048/0  061/0  066/0  085/0  040/0  050/0  

 و اوقاف رییس سازمان
خیریه امور  

12/0  14/0  050/0  050/0  052/0  051/0  066/0  064/0  059/0  055/0  070/0  

 و اقتصادی امور وزیر
 دارایی

32/2  54/2  70/1  61/1  51/1  49/1  28/1  15/1  82/0  78/0  81/0  

 امور رییس سازمان
کشور مالیاتی  

17/1  61/1  87/0  96/0  89/0  85/0  67/0  62/0  32/0  37/0  20/0  

ا.ا.ج رییس گمرک  32/0  31/0  25/0  27/0  26/0  27/0  29/0  22/0  16/0  08/0  07/0  
 پشتیبانی و دفاع وزیر

مسلح نیروهای  
71/8  88/9  39/8  91/8  31/8  91/8  40/9  71/10  85/9  29/3  46/7  

 مشترک فرمانده ستاد
 جمهوری ارتش

ایران اسالمی  

65/2  43/3  83/2  67/2  2/74 30/3  06/3  69/2  85/2  03/3  23/3  

.ا.ا.ج فرمانده ارتش  69/2  46/3  86/2  70/2  78/2  31/3  08/3  72/2  89/2  06/3  22/3  
 سپاه مشترک ستاد

 پاسداران
62/6  44/9  48/8  41/6  65/6  15/7  60/10  73/10  57/10  033/7  40/8  

پاسداران سپاه فرمانده  09/7  98/9  97/8  94/6  23/7  59/7  19/11  30/11  21/11  74/7  07/9  
 بسیج فرمانده سازمان

 مستضعفین
354/0  43/0  43/0  48/0  52/0  40/0  55/0  51/0  57/0  64/0  64/0  

 در فقیه ولی نماینده
 سپاه

029/0  033/0  024/0  025/0  027/0  010/0  011/0  012/0  015/0  016/0  018/0  

 فرماندهی رییس ستاد
مسلح نیروهای کل  

56/22  47/28  07/24  29/22  00/22  69/23  37/27  60/27  07/24  17/14  85/19  

 و تحقیقات علوم، وزیر
 فناوری

59/4  00/3  75/4  99/4  11/5  48/5  02/5  95/4  46/4  44/4  40/4  

 فرهنگی، رییس میراث
صنایع دستی و 

 گردشگری*
29/0  31/0  28/0  31/0  24/0  24/0  21/0  28/0  30/0  39/0  48/0  

 ارشاد و وزیر فرهنگ
 اسالمی

60/0  72/0  62/0  62/0  58/0  60/0  67/0  83/0  55/0  56/0  86/0  
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 درجه اهمیت مناصب نهادهای مندرج در قانون بودجه کشور -ادامه  جدول
 سال

 منصب
1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 

 اعضای شورای عالی
علمیه های حوزه  

079/0  16/0  13/0  14/0  16/0  27/0  28/0  17/0  14/0  21/0   

 فرهنگ رییس سازمان
اسالمی ارتباطات و  

08/0  12/0  10/0  10/0  11/0  12/0  13/0  13/0  13/0  13/0  39/0  

 تبلیغات رییس سازمان
 اسالمی

089/0  154/0  13/0  14/0  15/0  15/0  14/0  10/0  10/0  13/0  - 

 و آموزش وزیر
 پرورش

11/13  58/13  53/12  65/13  01/13  44/13  69/11  65/12  74/16  74/16  73/18  

جوانان و ورزش وزیر  33/0  32/0  40/0  40/0  28/0  21/0  30/0  41/0  41/0  43/0  63/0  
 و درمان بهداشت وزیر

پزشکی آموزش  
17/20  10/12  21/23  43/22  84/23  43/20  08/17  45/15  88/11  43/11  32/11  

 امداد سرپرست کمیته
(ره) خمینی امام  

41/1  70/1  59/1  70/1  77/1  96/1  80/1  00/2  19/2  34/2  73/2  

 رییس انستیتوپاستور
 ایران

043/0  045/0  050/0  052/0  045/0  047/0  047/0  048/0  056/0  037/0  045/0  

 هالل رییس جمعیت
ایران احمر  

39/0  55/0  32/0  35/0  37/0  43/0  33/0  34/0  41/0  26/0  - 

 بهزیستی رییس سازمان
 کشور

05/1  86/0  74/0  79/0  81/0  86/0  73/0  68/0  71/0  86/0  79/0  

 و شهید رییس بنیاد
ایثارگران امور  

63/3  18/4  96/3  06/4  14/4  43/4  06/4  89/3  06/4  20/4  48/4  

 تامین رییس سازمان
 اجتماعی

422/0  418/0  131/0  141/0  143/0  172/0  157/0  160/0  118/0  106/0  142/0  

 مسکن رییس بنیاد
اسالمی انقالب  

105/0  10/0  092/0  161/0  257/0  091/0  162/0  154/0  026/0  046/0  092/0  

 رییس سازمان
 و آموزش تحقیقات،

کشاورزی ترویج  

34/0  38/0  35/0  36/0  33/0  28/0  27/0  29/0  31/0  37/0  0 

 رییس سازمان
کشور دامپزشکی  

079/0  089/0  053/0  048/0  044/0  42/0  045/0  053/0  035/0  034/0  - 

رازی رییس موسسه  097/0  092/0  094/0  114/0  109/0  083/0  062/0  058/0  065/0  070/0   
 ها، جنگل رییس سازمان

آبخیزداری و مراتع  
19/0  27/0  39/0  25/0  19/0  13/0  18/0  22/0  21/0  25/0  - 

 حفاظت رییس سازمان
زیست محیط  

108/0  103/0  081/0  082/0  069/0  064/0  063/0  109/0  082/0  097/0  114/0  

نفت وزیر  037/0  059/0  063/0  078/0  086/0  084/0  12/0  15/0  17/0  19/0  16/0  
نیرو وزیر  21/2  31/2  76/2  17/3  61/3  56/3  26/5  85/4  44/5  51/6  39/5  
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 اهمیت مناصب نهادهای مندرج در قانون بودجه کشوردرجه  -ادامه  جدول
 سال

 منصب
1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 

رییس سازمان انرژی 
 اتمی ایران

22/0  30/0  33/0  39/0  42/0  48/0  54/0  48/0  43/0  39/0  51/0  

 و ارتباطات وزیر
اطالعات فناوری  

98/0  38/1  17/0  21/0  24/0  19/0  25/0  31/0  10/0  06/0  06/0  

کشاورزی جهاد وزیر  36/1  73/1  32/2  43/1  37/1  30/1  83/1  88/1  99/1  93/1  40/2  

شهرسازی و راه وزیر  28/2  86/2  23/3  48/3  51/3  12/3  31/4  90/4  42/4  35/5  19/7  

 رفاه و کار تعاون، وزیر
 اجتماعی

06/16  87/16  90/9  66/10  74/9  93/10  87/9  93/8  23/9  038/0  - 

 و معدن صنعت، وزیر
 تجارت

62/0  53/0  25/0  33/0  36/0  33/0  42/0  53/0  54/0  28/0  47/0  

 سیما و رییس صدا
.ا.ا.ج  

52/0  58/0  58/0  58/0  66/0  62/0  64/0  83/0  74/0  84/0  95/0  
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 پیوست ب

 

 دهی ساده،تاپسیس و تاکسونومیها با سه روش، وزنبندی قدرت استانطبقه
 سال

 استان
1388 1389 

SAW TOP TAX SAW TOP TAX 
 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار آذربایجان شرقی
 کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار آذربایجان غربی

 محروم محروم محروم محروم محروم محروم اردبیل
 پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار اصفهان
 محروم محروم محروم محروم محروم محروم البرز
 محروم محروم محروم محروم محروم محروم ایالم

 محروم محروم محروم محروم محروم محروم بوشهر
 پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار تهران

 کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار محروم محروم محروم چهارمحال و بختیاری
 کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار خراسان جنوبی
برخوردارنیمه  نیمه برخوردار نیمه برخوردار خراسان رضوی  پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار 
 کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار خراسان شمالی

 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار خوزستان
 محروم محروم محروم محروم محروم محروم زنجان
 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار سمنان

 محروم محروم محروم محروم محروم محروم سیستان و بلوچستان
 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار فارس
 کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار محروم کم برخوردار قزوین

برخوردار نیمه نیمه برخوردار قم  کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار نیمه برخوردار 
 کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کردستان
برخوردار نیمه نیمه برخوردار کرمان  نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار 

 کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار کرمانشاه
 محروم محروم محروم محروم محروم محروم کهگیلویه و بویراحمد

برخوردارنیمه  نیمه برخوردار نیمه برخوردار گلستان  کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار 
 کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار گیالن
 محروم محروم محروم محروم محروم محروم لرستان

برخوردارنیمه  نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار مازندران  

 کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار مرکزی
 کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار محروم کم برخوردار هرمزگان
رخوردارب نیمه نیمه برخوردار همدان  کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار نیمه برخوردار 
 کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار یزد
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SAW TOP TAX SAW TOP TAX 
برخوردارنیمه  نیمه برخوردار نیمه برخوردار آذربایجان شرقی  نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار 
 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار آذربایجان غربی

 کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار اردبیل
 پربرخوردار نیمه برخوردار پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار اصفهان
 محروم محروم محروم محروم محروم محروم البرز
 محروم محروم محروم محروم محروم محروم ایالم

 کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار محروم محروم محروم بوشهر
 پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار تهران

 محروم محروم محروم کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار چهارمحال و بختیاری
 کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار خراسان جنوبی
 پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار خراسان رضوی
 کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار خراسان شمالی

 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار خوزستان
 محروم محروم محروم محروم محروم محروم زنجان
 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار سمنان

 کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار محروم محروم محروم سیستان و بلوچستان
 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار فارس
برخوردارکم  کم برخوردار کم برخوردار قزوین  کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار 

 کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار قم
 محروم محروم محروم کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کردستان
برخوردارنیمه  نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار کرمان  نیمه برخوردار 

 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار کرمانشاه
 محروم محروم محروم محروم محروم محروم کهگیلویه و بویراحمد

 کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار گلستان
 کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار گیالن
 کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار لرستان

 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار مازندران
 کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار مرکزی

 کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار هرمزگان
 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار همدان
 کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار یزد
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SAW TOP TAX SAW TOP TAX 
 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار ذربایجان شرقی
 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار آذربایجان غربی

 محروم محروم محروم کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار اردبیل
خوردارپر  پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار اصفهان خوردار نیمه  خوردار نیمه   

 محروم محروم محروم محروم محروم محروم البرز
 محروم محروم محروم محروم محروم محروم ایالم

 کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار محروم محروم محروم بوشهر
 پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار تهران

 محروم محروم محروم محروم محروم محروم چهارمحال و بختیاری
 کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار خراسان جنوبی
 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار خراسان رضوی
 کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار خراسان شمالی

 کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار خوزستان
 محروم محروم محروم محروم محروم محروم زنجان
 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار سمنان

 محروم محروم محروم کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار سیستان و بلوچستان
 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار فارس
برخوردار کم کم برخوردار کم برخوردار محروم محروم محروم قزوین  

 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار قم
 محروم محروم محروم محروم محروم محروم کردستان
 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار کرمان

 کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کرمانشاه
 محروم محروم محروم محروم محروم محروم کهگیلویه و بویراحمد

 محروم محروم محروم کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار گلستان
 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار گیالن
 محروم محروم محروم کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار لرستان

 کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار مازندران
 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار مرکزی

 کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار محروم محروم محروم هرمزگان
 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار همدان
 کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار یزد
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SAW TOP TAX SAW TOP TAX 
 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار آذربایجان شرقی
برخوردارنیمه  نیمه برخوردار نیمه برخوردار آذربایجان غربی  نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار 

 محروم محروم محروم محروم محروم محروم اردبیل
 پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار اصفهان
 محروم محروم محروم محروم محروم محروم البرز
برخوردارکم  کم برخوردار محروم محروم محروم ایالم  کم برخوردار 
 کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار بوشهر
 پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار تهران

 محروم محروم محروم محروم محروم محروم چهارمحال و بختیاری
 کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار خراسان جنوبی
 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار پربرخوردار نیمه برخوردار خراسان رضوی
 کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار خراسان شمالی

برخوردارکم  خوزستان  نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار نیمه برخوردار 
 محروم محروم محروم محروم محروم محروم زنجان
 نیمه برخوردار پربرخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار سمنان

 محروم محروم محروم محروم محروم محروم سیستان و بلوچستان
 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار فارس
 محروم محروم محروم محروم محروم محروم قزوین

 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار قم
 محروم محروم محروم محروم محروم محروم کردستان
 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار کرمان

 کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار کرمانشاه
برخوردارکم  کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کهگیلویه و بویراحمد  کم برخوردار کم برخوردار 

 محروم محروم محروم محروم محروم محروم گلستان
 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار گیالن
 محروم محروم محروم محروم محروم محروم لرستان
برخوردارنیمه  نیمه برخوردار نیمه برخوردار مازندران  نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار 
 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار مرکزی
 کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار محروم محروم محروم هرمزگان
برخوردارنیمه  کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار همدان  نیمه برخوردار نیمه برخوردار 
 کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار یزد
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SAW TOP TAX SAW TOP TAX 
 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار آذربایجان شرقی

 کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار آذربایجان غربی

 کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار محروم محروم محروم اردبیل

 پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار اصفهان

 محروم محروم محروم محروم محروم محروم البرز

 کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار ایالم

 کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار محروم محروم محروم بوشهر

 پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار تهران

 محروم محروم محروم محروم محروم محروم چهارمحال و بختیاری

 کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار خراسان جنوبی

 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار پربرخوردار نیمه برخوردار پربرخوردار خراسان رضوی

 کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار خراسان شمالی

 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار خوزستان

برخوردار نیمه کم برخوردار زنجان  کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار کم برخوردار 

 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار سمنان

 محروم محروم محروم محروم محروم محروم سیستان و بلوچستان

برخوردار پر فارس برخوردار پر  برخوردارپر   برخوردارنیمه    نیمه برخوردار پربرخوردار 

 کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار محروم محروم محروم قزوین

 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار قم

 محروم محروم محروم محروم محروم محروم کردستان

برخوردار کم کم برخوردار کرمان  نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار 

 کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار کرمانشاه

برخوردار کم کم برخوردار کهگیلویه و بویراحمد  کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار کم برخوردار 

 محروم محروم محروم محروم محروم محروم گلستان

 کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار گیالن

 محروم محروم محروم محروم محروم محروم لرستان

 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار مازندران

 کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار مرکزی

 کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار محروم محروم محروم هرمزگان

 کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار همدان

برخوردار کم کم برخوردار یزد برخوردارکم    کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار 
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 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار آذربایجان شرقی
 محروم محروم محروم آذربایجان غربی

برخوردار نیمه اردبیل برخوردار نیمه  برخوردار نیمه   

 پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار اصفهان
 محروم محروم محروم البرز
 کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار ایالم

 کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار بوشهر
 پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار تهران
بختیاریچهارمحال و   کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار 

 کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار خراسان جنوبی
 پربرخوردار پربرخوردار پربرخوردار خراسان رضوی
 کم برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار خراسان شمالی

 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار خوزستان
برخوردارکم  زنجان  کم برخوردار نیمه برخوردار 
 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار سمنان

 محروم محروم محروم سیستان و بلوچستان
 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار فارس
 محروم محروم محروم قزوین

 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار قم
 محروم محروم محروم کردستان
 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار کرمان

 کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار کرمانشاه
 محروم محروم محروم کهگیلویه و بویراحمد

 محروم محروم محروم گلستان
 کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار گیالن
برخوردارکم  کم برخوردار کم برخوردار لرستان  

 نیمه برخوردار نیمه برخوردار نیمه برخوردار مازندران
 کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار مرکزی

 محروم محروم محروم هرمزگان
 کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار همدان
 کم برخوردار کم برخوردار کم برخوردار یزد
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