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تحليل تغثيقي -کيفي تضاد سياسي خطًوتآميس در سغح کالن
رسًل عثاسي ،زاًكجَي زكتطي جاهِٗقٌاؾي زاًكگاُ قْيس تْكتي تْطاى
رضا َمتي ،اؾتازياض گطٍُ ٖلَم اجتواٖي زاًكگاُ انفْاى



چکيدٌ
زض ايي هقالِ تا اتراش ضٍيکطز تُثيقي -كيفي هَضز هحَض ،تِ تًاز ؾياؾي ذكًَتآهيع زض ؾُح كالى پطزاذتِ قسُ
اؾت .تِ ََض كليًَ ،قتِ حايط زضنسز پاؾد تِ ايي ؾؤال اؾت كِ چطا زض تطذي اظ ككَضّا تًاز كن اؾت ٍ اگط
ّؿت ،چگًَِ تٌٓين ٍ هسيطيت هيقَز؟ اها ككَضّاي زيگط تا تًازّاي هرتلفي هَاجِ تَزُ ،پياهسّاي ذكًَت تاض
آى ضا تجطتِ هيكٌٌس؟ چاضچَب ًٓطي ايي هقالِ تط پايِ تحليل ٍ تثييي اضتثاٌ هتقاتل هؤلفِّاي اقتهازي ،ؾياؾي،
تطاكن هٌاتٕ اضظقوٌس ٍ چگًَگي تَظيٕ آى ٍ كيفيت حاكويت اؾت .ضٍـقٌاؾي پػٍّف ًيع تط ضّيافت فاظي،
احهاي قطايٍ الظم ٍ كافي ٍقَٔ ًتيجِ ،قٌاذت ؾاذتاض ٍ ؾاظ ٍ كاضّاي ٖلّي هثتٌي اؾتً .تايج پػٍّف ًكاى
هي زّس كِ ًاتطاتطي زض ثطٍتً ،اتطاتطي اؾوي ٍ اقتهاز هثتٌي تط نازضات اًطغي قطٌ الظم ٍ قطٌ كافي تًاز
ؾياؾي ذكًَت آهيع ًيؿت ،اها ًثَز زهَكطاؾي ،تَؾِٗ ًيافتگي اقتهازي ٍ ًثَز كيفيت حاكويتّ ،طيک تِ تٌْايي
قطٌ الظم ٍ كافي ٍقَٔ تًاز ؾياؾي ذكًَتآهيع اؾتّ .وچٌيي ،تطكية زٍ قطٌ تَؾِٗ اقتهازي ٍ زهَكطاؾي ٍ
ًاتطاتطي زض ثطٍت ٍ زهَكطاؾي ،قطٌ كافي تًاز ؾياؾي ذكًَتآهيع ّؿتٌسً .تايج ًيع تِ ََض كلي ًكاى هيزّس كِ
تًاز ؾياؾي ذكًَت آهيع قاهل ًاتطاتطي زض ثطٍتً ،ثَز زهَكطاؾيٍ ،جَز ًاتطاتطي اؾويً ،ثَز تَؾِٗ اقتهازي ٍ
ًثَز كيفيت حاكويت اؾت.
ياشٌَای کليدی :تًاز ؾياؾي ذكًَتآهيع ،ضٍـ تُثيقي -كيفي ،هٌُق فاظيً ،اتطاتطي ،زهَكطاؾي ،تَؾِٗ
اقتهازي ،كيفيت حاكويت
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عرح مسألٍ

اؾووت؟ هْوتووطيي لووَاظم تووساٍم ّوکوواضي اجتووواٖي ٍ

تا پصيطـ فطو تٌيازي تٌَٔ ًياظّاي اًؿاى ٍ هحسٍزيت

ّواٌّگي اجتواٖي ٍ هسيطيت تًاز چيؿت؟ زضک تًاز

هٌاتٕ تطاي اضياي ًياظّا ،هيتوَاى اشٖواى ًووَز كوِ ّوط

ٍ هيووعاى آى زض ككووَضّاي هووَضز هُالٗووِ ٍ تطضؾووي

جاهِٗاي هؿتٗس تًاز 1اؾت .تِ گفتِ ظيول ،تًواز جوع

ٖلتّاي آىّ ،سفي اؾت كِ زض ايي هقالِ زًثال هيقَز.

اليٌفووک حيووات اجتووواٖي اؾووت ٍ ٍاگطايووي (تًوواز) ٍ

قاكلِ تٌيازي ايي هقالِ ،تط پايِ تحليل ًٓام اجتواٖي تا

ّوگطايي (آقتي) ّط زٍ نَضتّايي اظ جاهِٗ ظيؿتياًس

زض ًٓط گطفتي اضتثاٌ هتقاتل ؾِ تٗس تٌيازي ًٓام اجتواٖي

كِ زض ايي هياى تايس تًاز تِ ًحَ هٌاؾثي هسيطيت قَز تا

يٌٗي حاكويت ،تًاز ٍ تَؾِٗ (تطاؾاؼ اًثاقت ؾطهايِ

آثاض هرطب تِ ّوطاُ ًساقتِ تاقس .اهوا ٍاقٗيوت حواكي اظ

فيعيکي ٍ اجتواٖي) اؾتَاض اؾت .تا كاضكطز تْيٌِ ًٓام

آى اؾت كِ ضًٍس جْاًي ًعأّوا توِ نوَضت ًوعأّواي

اجتواٖي هيتَاى اًتٓاض تَؾِٗ ٍ ّورَاًي ضا هياى اتٗاز

3

كليسي زاقت .كاضايي ًٓام اجتواٖي تط قاتليت ٍ تَاًايي

اظ ظهوواى اٍخ ذووَز زض زّووِ  ،1980توويف اظ  60زضنووس

كٌف جوٗي ٍاتؿتِ اؾت .تغييطات تط تطكيثي اظ ّواٌّگي

كاّف زاقتِ ٍ زض پاياى ؾال  2009تِ كوتطيي هيعاى ذَز

(كاضايي) ٍ هُلَتيت (هكطٍٖيت) اؾتَاض اؾت .اّويت ٍ

زض هقايؿِ تا زِّ  1960ضؾويسُ اؾوت (قوکل  .)1هيوعاى

كيفيت حاكويت ٍ تَؾِٗ زض تحليل تًاز اؾاؾي اؾت،

تًازّاي اجتواٖي اظ ؾال  1946تاكٌَى تِ ََض هتَؾوٍ

ّويي ََض كيفيت تًاز ٍ حاكويت زض پتاًؿيل تَؾِٗ ًقف

چْاض زضگيطي زاذلي زض ّوط ؾوال توَزُ اؾوت .اظ ؾوال

زاضز ٍ ًْايتاً تًاز ٍ تَؾِٗ تط هاّيت حاكويت تأثيطگصاض

اجتواٖي( 2هسًي ،قَهي ٍ گطٍّي) ٍ ًعأ تيي زٍلتّوا

 1946تٗساز  320فقطُ "تًواز ذكوًَت آهيوع" 4زض 162

اؾت (.)Marshall & Cole, 2009:3

ككَض ضخ زازُ اؾت .زض ََل  25ؾال گصقتِ  81ككوَض

تا تَجِ تِ اّويت هَئَ ٍ ّوچٌيي ًٓط تِ ايٌکِ

اظ  162ككَض ،قاّس تًاز ذكًَتآهيع تَزُاًس .زض ؾوال

زضک تًاز ٍ ٖلت آى تِ قٌاذتي هتٌاؾة تا پيچيسگي

 2009تٗساز  20ككَض تًاز ذكًَتآهيوعي ضا زض زاذول

هؿألِ ًياظ زاضز ،لصا زض ايي هقالِ اظ ضٍـ تُثيقي -كيفي

5

قلوطٍ ذَز تجطتِ كطزُاًس ( .)Marshall & Cole, 2009: 4ايي

اؾتفازُ قسُ ٍ ضٍيکطزي هَضز هحَض 6اتراش گطزيسُ

آهاضّا ًكاى هيزّس كِ تًازّاي ذكًَتآهيع زض تيكوتط

اؾت .زض ايي هقالِ ،ؾٗي قسُ اؾت تِ ٖلل ؾاذتاضي ٍ

هٌاَق جْاى ،يک هًٗل اؾت ،اها ؾؤال ايوي اؾوت كوِ

ظهيٌِاي ًتيجِ ٍ ضذساز تًاز (تًاز ذكًَتآهيع) ٍ

چطا زض تطذي اظ ككَضّا ،تًاز كن اؾت ٍ اگوط ّؿوت،

ٍيػگيّاي هٌحهط تِ فطز ٍ كلي هَاضز پطزاذتِ ٍ قطٌٍ

تٌٓين ٍ هسيطيت هيقَز ٍ حتي زض ايجواز يکاواضچگي ٍ

الظم ٍ كافي ٍقَٔ ضذساز احها قَزّ .وچٌييٍ ،قَٔ

ًٓن اجتواٖي ّن هؤثط ٍاقٕ هيقَز ،اها ككَضّاي زيگوط

ضذساز تط حؿة ؾاظ ٍ كاضّاي ٖلّي گًَاگَى تطضؾي ٍ

تا اًَأ تًازّاي قسيس ٍ ذفيف هَاجِ توَزُ ،پياهوسّاي

هؿيطّاي ٖلّيُٖ -في چٌسگاًِ ٍقَٔ ضذساز آظهَى قسُ

ذكًَت تاضي ضا تجطتِ هيكٌٌس؟ چوطا زض تطذوي جَاهوٕ

اؾت.

ذوال تًوواز ذكووًَتآهيووع تووِ ٍجوَز هوويآيووس؟ چووطا
ذاٍضهياًِ زض هقايؿِ تا ؾايط هٌاَق ،تيكتط هؿوتٗس تًواز
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ضکل  -1ريود جُاوي تضادَای مسلحاوٍ ()2008-1946
اقتثاس از )Marshall & Cole, 2009: 5( :

چارچًب وظری

تًاز تيي ؾاظهاًي ٍ تًاز تييالوللي هويًاهوس .زض هقالوِ

پيف اظ اقاضُ تِ ًٓطيِّاي هُطح قسُ زض ذهَل تًاز

حايط كاضتطز زٍم هفَْم تًاز ٍ تَيػُ تًاز ؾياؾي تويي

زض حَظُ جاهِٗقٌاؾي ،يطٍضي اؾوت فًواي هفْوَهي

گطٍّي زض زاذل ككَضّا هس ًٓط اؾوت (

تًاز تا تَجِ تِ تٗواضيفي كوِ زض ايوي تواضُ ٍجوَز زاضز،

Barki & Hartwick,

 .)2001زض ايٌجا تِ تطذي اظ تٗاضيف تًاز اقاضُ هيقَز:

1

هاكؽ ٍتوط ( )207 :1384هٗتقوس اؾوت ظهواًي يوک

اؾت كِ اجوأ ًٓطي زض تويي اًسيكووٌساى زض ذهوَل

ضاتُِ اجتواٖي تًازآهيع ًاهيسُ هيقوَز كوِ كوٌفّواي

هٌٗا ،اتٗاز ،ؾاذتاض ،هؤلفِّا ٍ پياهسّاي آى ٍجَز ًوساضز.

نَضت گطفتِ زض آى ٖوالً زض جْت پيكثطز ذَاؾت يک

ايي ٍاغُ تِ قيَُّاي هتفاٍتي زض حَظُّاي هرتلف ٖلَم

فطز تِ ضغن هقاٍهت زيگوطي يوا زيگوطاى تاقوس .اٍ زاهٌوِ

اجتواٖي؛ اظ جاهِٗقٌاؾي ٍ ضٍاىقٌاؾي اجتواٖي گطفتوِ

تًاز ضا اظ ضقاتت كاهالً ؾاظهاى يافتِ تا جٌگي توام ٖيواض

تا ٖلَم ؾياؾي ،تٌا تِ هقتًيات ذوال ّوط يوک اظ آًْوا

هيزاًس .اظ ًٓط كَظض ( )2006تًاز ًَٖي هثواضظُ توط ؾوط

تٗطيف ٍ تِ كاض گطفتِ قسُ اؾت .تواهؽ ( )1992توِ زٍ

اضظـّا يا هُالثِ هٌعلت ،قسضت ٍ هٌاتٕ كوياب اؾوت ٍ

كاضتطز گؿتطزُ ايوي ٍاغُ اقواضُ كوطزُ اؾوت :زض كواضتطز

ّسف َطفيي زضگيط ًِ نطفاً ضؾيسى تِ اضظـّواي هوَضز

ًرؿتٍ ،اغُ تًاز تِ توايل تِ پاؾدّاي ًاؾواظگاض 2تويي

ًٓطقوواى ،تلکووِ ذٌثووي ؾوواظي ،نووسهِ ظزى يووا حووصف

افطاز اقاضُ زاضز ،هثل تًاز ًقف كِ زض آى فطز تايوس تويي

ضقثاؾت .تِ ظٖن تطلؿَى ٍ اؾتيٌط ،تًاز ٖثاضت اؾوت اظ

هجوَِٖاي اظ العامّاي ًقكي ضقيوة زؾوت توِ اًترواب

زًثال كطزى اّساف هتًاز ٍ ًاؾواظگاض يوا حوساقل ْواّطاً

تعًس .كاضتطز زٍم تِ تًازّايي اقاضُ زاضز كوِ تويي افوطاز،

ًاؾاظگاض ،تِ ََضي كِ زؾتياتي يکي اظ َطفيي تِ تْاي اظ

تهطيح گطزز .تًاز ،هفَْم يا تِ ٖثاضت زقيقتوط ؾواظُاي

3

گطٍُّا ،ؾاظهاىّا يا ؾايط ٍاحوسّاي اجتوواٖي هرتلوف

زؾت ضفتي هٌوافٕ َوطف زيگوط تاقوس .ضاتيٌوع ّوط ًؤَ

ضخ هيزّس كِ آى ضا تًاز تيي فطزي ،تًاز تيي گطٍّوي،

هرالفت يا تٗاهل ذهواًِ ضا تًاز هويًاهوس .اظ ًٓوط ٍي
هٌكأ انولي تًواز ،كويواتي هٌواتٕ ،هَقٗيوت اجتوواٖي،

Construct
Incompatible response tendencies

1
2

Robbins

3
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قسضت يا ًٓامّاي اضظقوي هتفواٍت اؾوتٍ .ي تًواز ضا

ٍيٗيت تًاز اؾت ٍ ظهاًي هُطح هيقَز كوِ زؾوتياتي

فطاگطزي هيزاًس كِ زض آى تالـ ٖاهساًوِ قورم الوف

ّط َطف تِ اّساف ذَز تِ كٌفّاي ؾايط َطفيي هٌوٌَ

تطاي ذٌثيؾاظي تالـّاي قورم ب اظ َطيوق ًوَٖي

اؾت .تسٍى ٍاتؿتگي هتقاتل كٌفّاي ّط َطف ،توأثيطي

هإً تطاقوي هَجوة ًاكواهي قورم ب زض ضؾويسى توِ

توط ًتووايج َوطف زيگووط ًرَاّوس زاقووت .توا ايووي حووال،

اّساف يا افعايف هٌافٗف هويقوَز (هؿوَٗزي ٍ ّوکواضاى،

ٍاتؿتگي هتقاتل ًِ قطٌ الظم تطاي ٍقَٔ تًاز اؾتً ،وِ

.)135-134 :1388

قطٌ كافي.

تِ ًٓط كطايعتطگ 1تًاز اجتواٖي ظهواًي ٍجوَز زاضز

ٖ - 2سم تَافق 7هؤلفِ قٌاذتي اؾاؾي تًاز تيي فطزي

كِ زٍ يا چٌس َطف تِ اذوتالف ٍ ًاؾواظگاضي اّسافكواى

اؾت ٍ ظهاًي هُطح هيقَز كِ َطفيي تط ايي تاٍضًس كوِ

پي تثطًس .ايي تٗطيف تِ آى هٌٗاؾوت كوِ تًواز هؿوتلعم

ٍاگطايي اضظـّاً ،ياظّا ،هٌافٕ ،تاٍضّا ،اّساف يا هقانوس

ًَٖي ٍقَف ٍ آگاّي اؾتَ .طفيي زضگيط هوکوي اؾوت

ٍجَز زاضز .تا ايي حالٖ ،سم تَافق ًيع توِ ذوَزي ذوَز

تطاي ضؾيسى تِ اّسافكاى تِ ظٍض يا ذكًَت هتَؾل قسُ

قطٌ كافي ٍقَٔ تًاز ًيؿت .ظهاًي كِ حَظُّاي هوَضز

يووا تووالـ كٌٌووس َووطف هقاتلكوواى ضا تووِ پاؾوورگَيي تووِ

هٌاقكِ ًاهطتٌَ يا تياّويت تاقسَ ،طفيي هرالف زضگيوط

هُالثاتكاى تطغية ًوايٌس (قوکطچي .)12 :1389 ،توِ ّوويي

تًاز ًرَاٌّس قس.
8

هٌوووَال ،گوووطاي ٍ ّوکووواضاًفً 2يوووع تًووواز ضا ازضاک

 - 3هواًٗت تياًگط هؤلفوِ ضفتواضي اؾاؾوي ّوط ًؤَ

فٗاليتّاي (اّساف ،اضظـّاٖ ،قايس ،تاٍضّا ،ذَاؾتِّوا،

تًاز اؾت ٍ ظهاًي هُطح هيقَز كِ يک يا چٌس َوطف

احؿاؾات ٍ  )...هغايط ٍ ًاؾاظگاض تٗطيوف هويكٌٌوس كوِ

هإً زؾتياتي َطف زيگط تِ هٌوافٕ ،هقانوس يوا اّوسافف

تاٖث تساذل ،هواًٗت ،نسهِ ٍ آؾية هيگوطزز (فيايوي،

قسُ يا زض آى هساذلِ كٌٌوس .تؿوياضي اظ هحققواى اٖتقواز

 .)94 :1388تِ اٖتقاز زٍتطيي ،3تًاز زض افوطاز ٍ گوطٍُّوا

زاضًس كِ فطآيٌس هحَضي تًاز تيي قرهي ،ضفتاضي اؾت

اهطي َثيٗي ٍ ًتيجِ هحيٍ ضقاتتي اؾوت ٍ ظهواًي اتفوا

كِ زض آى يک يا چٌس هٌاظِٖ كٌٌوسُ توا هٌوافٕ يوا اّوساف

هيافتس كِ ًياظّا ،ذَاؾتِّا ،اّسافٖ ،قايس يا اضظـّواي

ّوتاياى ذَز هرالفت هيكٌٌس.

زٍ يا چٌس ًفوط توا ّون هتفواٍت تاقوس .تًواز اغلوة توا

- 4احؿوواؼ هٌفووي كووِ تيوواًگط احؿاؾوواتي ،اظ قثيوول

احؿاؾاتي ًٓيط ذكون ،زضهاًوسگي ،زلؿوطزي ،تكوَيف،

حؿازت ،ذكن ،ايوُطاب يوا ذٌثويؾواظي اؾوت .ايوي

ايُطاب ٍ تطؼ ّوطاُ اؾت .پَتٌوام ٍ پوَلٍ )1987( 4

احؿاؾات ظهاًي تطٍظ هيكٌس كوِ اذوتالفّواي اؾاؾوي

توواهؽ )1992( 5زض تطكيووة ٍ تلفيووق هفْووَمؾوواظيّووا ٍ

ٍجَز زاقتِ تاقس يا َوطفيي هوإً زؾوتياتي يکوسيگط توِ

تٗاضيف هرتلف اظ تًاز ،چْاض هًوَى يا ٍيػگي كلي ضا

اّساف هْن قًَس .توا تَجوِ توِ ايوي هؤلفوِّوا ،زض يوک

قٌاؾايي كطزُاًس:

جووٕتٌووسي كلوي تووِ پيووطٍي اظ تواضكي ٍ ّوواضت ٍيووک

ٍ - 1اتؿووتگي هتقاتوول 6پوويف قووطٌ ؾوواذتاضي ّووط
1

Kriesberg
Gray and et al
3
Dubrin
4
Putnam LL & Poole MS
5
Thomas KW
6
Interdependance
2

( )2001تًاز ضا هيتَاى ايي گًَِ تٗطيف كطز:
«تًواز پسيوسُاي اؾوت كووِ تويي َوطفيي ٍاتؿوتِ تووِ
يکسيگط ضخ هيزّس؛ تِ ََضي كِ آًْوا ٍاكوٌفّواي
Disagreement
Interference

7
8
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احؿاؾي هٌفي زض تطاتط تلقيقاى اظ اذتالفّوا ًكواى

زاقتِ تاقٌس؛  -3زاضاي آظازي ٖول زض ؾاظهاًسّي تًواز

زازُ ،هإً زؾتياتي يکسيگط توِ اّسافكواى هويقوًَس.

تاقٌس ٍ  -4اًٖايي زاقتِ تاقٌس كوِ تتَاًٌوس توا يکوسيگط

تٗالٍُ ،ايي تلقيّوا هؤلفوِّواي هوَقٗيتي (ٍاتؿوتگي

اضتثاٌ تطقطاض كٌٌس .اظ ًٓط تواضتَؼ ٍ ٍيوط ،چْواض قوطٌ

هتقاتل) ،قٌاذتي (ٖسم تَافق) ،ضفتواضي (هواًٗوت) ٍ

زاضًسٍضف ظهاًي هحقق هيقَز كِ اًؿجام زضًٍوي توطاي

ٖاَفي (احؿاؼ هٌفي) ٍيٗيتّاي تًواز ضا زض توط

تًاز تاال تَزُ ٍ هٌاتٕ كوافي توطاي تًواز ٍجوَز زاقوتِ

هيگيطز»:

تاقس .لَئيؽ كَظض (ّواى )32 :هٗتقس اؾت كِ اگوط اهکواى

ناحثٌٓطاى گًَاگًَي زض هياى جاهِٗقٌاؾاى ؾٌتي ٍ

جثطاى احؿاؼ تيٖوسالتي ٍ ّوچٌويي تحوطک اجتوواٖي

هٗانط تِ تًاز ٍ ٖلل تطٍظ آى پطزاذتِاًس كِ اظ هتقوسهاى

پاييي تاقس ،احتوال ايٌکوِ زض قوطايٍ ٍقوَف توِ هٌواتٕ،

هيتَاى تِ كاضل هاضكؽ اقاضُ كطزٍ .ي تَجِ ذَز ضا توِ

هكطٍٖيت ؾلُِ ؾٌتي ظيط ؾؤال ضٍز ،افوعايف هويياتوس.

ًاتطاتطي زض هالکيت اتعاض تَليس هَُٗف هي كٌس .توِ ًٓوط

كَظض ًيع زض تاضُ ٖلت تًاز هٗتقس اؾت كِ:

ٍي ّطچِ تَظيٕ هٌاتٕ كويواب زض جاهٗوِ ًواتطاتط تاقوس،

- 1احتوال ايٌکِ اًٖاي گطٍُّاي تحوت ؾولُِ زض

تًاز هٌافٕ هياى ترفّاي هؿلٍ ٍ تحوت ؾولُِ تيكوتط

ؾيؿتوي ًاتطاتط زضگيط تًاز قًَسٍ ،قتي افعايف هيياتوس

هيقَز ٍ ّطچِ ترفّاي هؿلٍ ٍ تحت ؾولُِ جاهٗوِ

كِ هكطٍٖيت تَظيٕ هٌاتٕ كوياب تِ قکل فٗلوي ضا ظيوط

قُثيتط تاقٌس ،تًاز ذكًَتآهيعتط ذَاّس تَز .هواضكؽ

ؾؤال تطًس ٍ ذَز ايي اهط ظهاًي توِ ٍجوَز هويآيوس كوِ

هٗتقس اؾت زض نَضتي كِ احؿاؼ هحطٍهيت ترفّاي

ضاُّاي اًسكي تطاي جثوطاى احؿواؼ تويٖوسالتي ٍجوَز

هحطٍم اظ حالت هُلق تِ حالوت ًؿوثي زضآيوس ،ؾواذتاض

زاقتِ ٍ هيعاى زؾتياتي توِ هَقٗيوتّواي هوتواظ اًوسک

ضّثطي پيكطفتِاي تِ ٍجَز آيس ٍ ترفّواي هؿولٍ ًيوع

تاقس.

ًتَاًٌس تطًاهِ هكرم ٍ هسًٍي اضائِ كٌٌس ،احتوال تًواز

- 2احتوال ايٌکِ گطٍُّاي تحت ؾلُِ تا گطٍُّواي

هحطٍهاى ٖليِ ترفّاي هؿلٍ ًيع تاال هيگيوطز .اظ ًٓوط

هؿلٍ ،زضگيط تًاز قًَس ،ظهواًي افوعايف هويياتوس كوِ

ظيول ،تًاز ٍقتي افعايف هيياتس كِ َطفيي تًاز ،ضاتُوِ

احؿاؼ هحطٍهيت ًؿثي ٍ زض ًتيجِ ،تيٖسالتي افوعايف

احؿاؾي تااليي تا ّن زاقتِ تاقٌس ٍ يا ّط يک اظ َطفيي،

ياتس كوِ ذوَز ايوي اهوط توا ايوي ًکتوِ اضتثواٌ زاضز كوِ

تًاز ضا ضاّي تطاي افعايف هٌافٕ فطزي ذَز تلقوي كٌٌوس.

تجطتِّاي اجتواٖي قسى گطٍُّاي تحت ؾلُِ توِ چوِ

تًاز ٍقتي اتعاضي تاقس ٍ َطفيي تًواز آى ضا توِ ٌٖوَاى

هيعاى هحسٍزيتّاي زضًٍي ايجاز هيكٌوس ٍ گوطٍُّواي

ٍؾيلِاي تطاي اّساف هكورم ٍ ًاهحوسٍز ذوَز تلقوي

هؿلٍ زض اٖوال هحسٍزيتّاي ذواضجي توط گوطٍُّواي

كٌٌس ،ؾُح ذكًَت زض تًاز كاّف هويياتوس (قوکطچي،

تحت ؾلُِ ًاتَاى تاقس (ّواى.)32 :

.)32 :1389

1

جاًاتاى تطًط تا تالـ تطاي تطكية ًٓطيات زاضًسٍضف

زاضًسٍضف ؾِ زؾتِ اظ قطايٍ فٌي ،اجتواٖي ٍ ؾياؾي

ٍ كَظض ،تِ فطآيٌس تًاز توِ نوَضت توَالي هطاحول آى ٍ

ضا تطاي تِ ٍجَز آهسى ٍقَف تِ تًاز يطٍضي هويزاًوس.

ّوچٌيي ،تِ ذكًَت زض تًواز هويپوطزاظزٍ .ي زض يوک

ٍي هٗتقس اؾت گطٍُّايي كِ اّساف ًاؾاظگاض زاضًس ،توِ

ًٓطيِ تلفيقي تيواى هويكٌوس كوِ زض نوَضت ًاكاضآهوسي

قطَي تِ گطٍُّاي توام ٖياض تثوسيل هويقوًَس كوِ-1 :

ًْازّاي جاهِٗ پصيطي اظ يک ؾَ ٍ ؾيؿوتنّواي كٌتوطل

ضّثطاىِ هتْٗسِ تِ تًاز زاقتِ تاقٌس؛  -2ايسئَلَغيِ تًواز

1

Turner JH
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اجتواٖي اظ ؾَي زيگط ،احتوال تط اًگيرتِ قسى ذكن ٍ

كاّف ّوثؿتگي قٗايطي ٍ اًطغي ٖاَفي (كاليٌع.)1993 ،

ًوواضاحتي ترووفّوواي تحووت ؾوولُِ تَؾووٍ ضّثووطاى
كاضيعهاتيووک افووعايف هوويياتووس ٍ تووِ اًفجوواض احؿوواؼ
ًاضيايتي زض هياى ترفّاي تحت ؾلُِ هٌجط هيگوطزز.
ّطچِ هحطٍهاى زض ايي فطآيٌس ،زضگيطي احؿاؾي تيكتطي
پيسا كٌٌس ،اهکواى ؾواظهاًسّي گطٍّوي زض قوطايٍ فٌوي،
اجتواٖي ٍ ؾياؾي (زاضًسٍضف) افعايف هيياتس ٍ احتوال
تًاز آًاى تا ترفّاي هؿلٍ قوَت هويگيوطز (قوکطچي،

.)32 :1389
1

تووِ ًٓووط كوواليٌع ( )1993تًوواز ّويكووِ زض هَاجْووِ
ًعأآهيع اتفا ًويافتوس ،تلکوِ تًواز زض اقوکال ْطيفوي
زاذل حوَظُّواي كوٌف هتقاتول ضٍزضضٍ ٍ هٌاؾوک ضخ
هيزّسٍ .ي تط اؾاؼ اًسيكِّاي ٍتط ،زٍضكين ٍ گافوي،
كاالّاي ًوازيي ٍ ّوثؿوتگي ٖواَفي ضا جوعٍ هْوتوطيي
جٌگ افعاضّاي هَضز اؾتفازُ زض تًواز تطهويقووطزٍ .ي
چْاض ًکتِ ًٓوط تٌيوازي زض جاهٗوِقٌاؾوي تًواز هُوطح
هيكٌس:
- 1تَظيٕ ًاتطاتط هٌاتٕ كوياب (هٌاتٕ اقتهازي ،هٌواتٕ
قسضت ٍ تَيػُ هٌواتٕ هٌعلتوي ٍ فطٌّگوي؛ يٌٗوي كٌتوطل
قووٗايطي كووِ هَجووة ّوثؿ وتگي ٍ ًوازّوواي گطٍّووي
هيقَز) ،پتاًؿيل تًاز ضا تيي آًْايي كوِ توط ايوي هٌواتٕ
كٌتطل زاضًس ٍ آًْايي كِ كٌتطلي تط ايي هٌاتٕ ًساضًوس ،توِ
ٍجَز هيآٍضز؛
- 2زض نووَضت ؾوواظهاًسّي گووطٍُّوواي هرووالف،
تًازّاي تالقَُ تِ تًازّاي ٍاقٗي تثسيل هيقًَس؛
- 3زض نَضت حؽ تطتطي اذالقويَ 2وطفيي ،تًواز
هَجة قکلگيطي تًازّاي تٗسي هيقَز؛
- 4تًاز تِ زٍ زليل اظ تويي هوي ضٍز :يکوي كواّف
هٌاتٕ ؾاظهاًسّي ٍ تؿيج (تطٍكطاتيوعُ قوسى) ٍ زيگوطي
Collins R
Sense of moral superiority

1
2

عًامل ساختاری مؤثر تر تريز تضاد
َٖاهوول گًَوواگًَي زض ؾووُح كووالى ٍ ؾوواذتاضي تووط
قکلگيطي تًازّاي ؾياؾي ذكًَتآهيع تأثيط زاضًس كوِ
زض ايٌجا تا تَجِ تِ هفطٍيات هس ًٓط پوػٍّف توِ چٌوس
هَضز اقاضُ هرتهطي هيقَز:
واتراتری

زض ًٓطيِّاي هٗانط ،هْوتوطيي هتغيوط زض تووام ازتيوات
تًاز ٍ ّوچٌيي ،زض چاضچَب كطايعتطگً ،اتطاتطي اؾت.
زض ايي ضاتُِ ًتايج حانل اظ  34هُالِٗ ًكاى هيزّس كوِ
اضتثاَي قَي تيي ًاتطاتطي زضآهوس ٍ هيوعاى تواالي قتول ٍ
جطاين ذكًَتآهيع ٍجَز زاضز .هُالٗات زيگوط توِ ايوي
ًتيجِ ضؾيسُاًس كِ زض تطضؾوي جوطاين ًوَاحي گًَواگَى
چاضچَب اقتهازي تثييي تْتطي زض هقايؿِ تا چْاضچَب
فطٌّگي اضائِ هويزّوسً .توايج توِ زؾوت آهوسُ اظ زيگوط
هُالٗات تجطتي ًكاى هي زّس كِ اظ لحاِ تجطتوي ضاتُوِ
تيي جطم ٍ ذكًَت ٍ ًاتطاتطي يکؿاى ًثَزُ ،تا تَجِ توِ
قطايٍ هرتلف اقتهازي هتفاٍت اؾت .تال تِ ايوي ًتيجوِ
ضؾيس كِ ٖلوت انولي جوطاين ذكوًَتآهيوع زض آهطيکوا
ًاتطاتطي زضآهسي اؾت؛ تَيػُ اگط ايي ًاتطاتطي تا َٖاهلي،
اظ قثيل تفاٍتّاي ًػازي ًيع ّوطاُ قوَز

( Blue and Blue,

 .)1982تِ ًٓط هؿوٌط (توِ ًقول اظ چلثوي )217 :1386 ،تًواز
آقکاض احتواالً تٌْا ظهاًي تا ًاتطاتطي قوطيي هويقوَز كوِ
پاضاهتطّاي اؾوي تطجؿتِ تا ايي ًاتطاتطيّا قَام ياتٌس .توِ
ٖثاضت زيگطً ،اتطاتطيّاي قَام يافتِ قٌاذت هٌافٕ ضقية
ضا زض تَظيٕ هجسز هٌاتٕ تؿْيل ٍ ظهيٌِ تًواز آقوکاض ضا
فطاّن هيكٌٌسّ .وچٌييً ،اتطاتطيّاي قَام يافتِ تِ تَليوس
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ذكن هحهَض 1توايل زاضًس كِ زض ذهَهت اًتكاضي هثل

زضآهس اثط هٌٗيزاضي تط قَضـ ذكًَت تاض (هطگ ٍ هيوط

جٌايت ٍ آزم ككي تجلي هيكٌس .هؿٌط ايافِ هيكٌس كوِ

ًاقي اظ ذكًَت ؾياؾي) زاضز .تِ ًٓوط آًْوا ،هحطٍهيوت

تط اؾاؼ اؾتسالل هعتَض اؾت كِ توال ٍ ّوکواضاًف ايوي

ًؿثي ّن تِ نَضت ٖطيي (ًاتطاتطي زضآهوس) ٍ ّون توِ

گًَِ فطييِ پطزاظي هيكٌٌس كِ ؾَُح جطم ذكًَتآهيع

نَضت ََلي (ضقس اقتهازي) زض ايجاز قَضـ ذكًَت

زض اجتواٖات قْطي تايس تِ ََض هثثت تا ؾَُح ًاتطاتطي

تاض ًقف زاضز (چلثي.)207 -206 :1386 ،

ًػازي زض زضآهس تغييط ياتس (ّوواى .)217 :اظ ًٓوط تواًگَضا،

ٖليضغن اًکواض اضتثواٌ قوَي ٍ كوافي تويي ًواتطاتطي

ًاتطاتطي زض هياى گطٍُّا ًؿثت تِ ًاتطاتطي تيي افطاز ،هٌثٕ

زضآهس ٍ ذكًَت ؾياؾي تَؾٍ ؾويگلوي ٍ ؾيواؿوَى،3

قَيتطي تطاي تًازّاي ذكًَت تاض اؾتٍ .قتي ًواتطاتطي

هَلط هٗتقس اؾت كِ ًاتطاتطي زضآهس تِ ذكوًَت ؾياؾوي

زض زضآهووس ،ثووطٍت ٍ زؾتطؾووي تووِ ذووسهات يووا قووسضت

هٌجط هيقَز .تِ ًٓط هوَلطً ،اضيوايتي اظ تَظيوٕ زضآهوس

ؾياؾي ،تط تفواٍتّواي گطٍّوي هٌُثوق تاقوس ،زض ايوي

پيف قطٌ يطٍضي ٖول جوٗي اؾوت

نَضت تؿيج افطاز تِ هٌَٓض اًجام كٌف جوٗي ،هَيؤَ

 ٍ )1988اضتثاٌ ًاتطاتطي ٍ تَؾِٗ تا ذكًَت زض پٌج ؾال

تا اّويتي تلقي هيقَز (.)Bangura, 2006

تٗسي ذَز ضا آقکاض هيكٌس ٍ ذكًَت قثلي ًيع تط توطٍظ

( Hartman & Way,

لٌسى ٍ ضاتيٌؿَى زض هُالِٗاي ٖطيي تيي ككَضّا توا

ضذسازّاي ذكًَت تاض تٗوسي توأثيط زاضز ،زض حوالي كوِ

حجوون  46-51ككووَض زٍ ٖاهوول ذوواضجي (ٍاتؿووتگي) ٍ

هحققاى قثلي ايي تأذيط ظهاًي ضا زض ًٓوط ًگطفتوِ تَزًوس.

زاذلي (ًاتطاتطي زض زضآهوس) ضا ٖاهول ذكوًَت ؾياؾوي

ّوچٌيي ،زازُّاي هَلط حکايت اظ آى زاضز كِ هيعاى هطگ

هيزاًٌس .آًْا يکي اظ يافتوِّواي ذوَز ضا چٌويي گوعاضـ

ٍ هيط ًاقي اظ ذكوًَت ؾياؾوي توِ ٖلوت كواضكطز غيوط

هي كٌٌوس كوِ آًچوِ زض ايوي ظهيٌوِ اّويوت ذانوي زاضز،

اقتهازي ضغينّاي پطذاقگط اؾت .هوَلط ضاتُوِ هثثوت ٍ

اّويت ًاتطاتطي زضآهس زض تَييح ذكًَت ؾياؾي اؾت؛

هتَؾُي ضا تيي ًاتطاتطي ٍ ذكًَت پيسا كطز .يافتِّاي اٍ

يافتِاي كِ ًتيجِ هوَلط 2ضا ًيوع تأييوس هويكٌوس .كٌوسي ٍ

زض ذهَل اضتثاٌ تيي ذكًَت ً -اتطاتطي ،اظ ضّيافوت

ّوکاضاى زض تحقيوق تجطتوي زيگوطي ،توِ اثوط ًاتؿواهاًي

هحطٍهيت ًؿثي حوايت هيكٌوس ( .)Weede, 1987اًتقوازي

اجتواٖي ٍ ًاتطاتطي اقتهازي تط ًَٔ ذاني اظ ذكوًَت

كِ تِ تحليل هوَلط ٍاضز قوسُ ،ايوي اؾوت كوِ ٍي توأثيط

اًتكاضي؛ يٌٗي زگطككي زض هٌاَق قْطي كاًازا پطزاذتٌس.

هساذلِاي ٍاتؿتگي تييالوللي ضا زض ضاتُِ تويي ًواتطاتطي

هُالِٗ آًْا ًكاى زاز كِ تغييطات هٌُقوِاي زض ًوطخّواي

زضآهس ٍ ذكًَت ؾياؾوي هوسًٓط قوطاض ًوسازُ اؾوت؛ زض

زگطككوويً ،تيجووِ ًاتؿوواهاًي اجتووواٖي ٍ تَظيووٕ ًوواتطاتط

حالي كِ زاليول ًٓوطي هؿوتسلي ٍجوَز زاضز كوِ اًتٓواض

ؾاذتاضي زض كاًازاؾت .تَؾوَل ٍ زيکؿوَى ( )1990زض

هيضٍز َٖاهلي تييالوللي تط ًاتطاتطي زضآهس ٍ زض ًْايوت

هُالِٗ تُثيقي زيگطي تِ تأثيطات َٖاهليًٓ ،يطً :واتطاتطي

ذكًَت ؾياؾي اثط زاقتِ تاقس .تٌاتطايي ،تطكيوة َٖاهول

زضآهس ،ضقس اقتهازي ،ؾطكَتي ضغينٍ ،اتؿتگي اقتهوازي

ٖلّي زضًٍي ٍ تييالوللوي زض پيوسايف ذكوًَت ؾياؾوي

ٍ ٍاتؿتگي ًٓواهي توط قوَضـ ؾياؾوي تَجوِ زاقوتٌس.

هؤثط اؾت (.)London & Robinson, 1989

يافتِّا ًكاى هيزّس كِ زض هياى َٖاهل هرتلفً ،واتطاتطي

اظ ًٓط تال (ً )1982اتطاتطي اقتهازي هکاًيؿووي اؾوت

1

كِ تًاز ٍ زقوٌي ضا توا جوطاين ذكوًَتآهيوع هوٌٗکؽ

2

3

Pent-up aggression
Muller

Sigelman & Simpson
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هيكٌوس .پواضكط ( )1989هٗتقوس اؾوت ذكوًَت يکوي اظ

 .)1987زض ّويي ضاؾتا ،قَضت 4اؾتسالل كوطزُ اؾوت كوِ

هٗسٍز اًترابّاي قاتل زؾتطؼ توطاي كؿوي اؾوت كوِ

فْن كاهل اضتثاٌ هياى فقط ٍ جطاين ذكًَتآهيوع تٌْوا اظ

ّيچ اتعاض اقتهازي تطاي ضٍياضٍيي تا هؿائل ٍ تحطاىّاي

َطيق فْن تطكيثي فطآيٌسي هيؿط اؾت كِ زض ؾوِ ؾوُح

ظًسگي ضٍظهوطُ ًوساضز .هحطٍهيوت هُلوق هوکوي اؾوت

فطزي (فطآيٌسّاي ضٍاىقٌاذتي ٍ ظيؿتقٌاذتي) ،كوالى

قطايٍ ٖاَفي تَليس كٌس كِ تِ ذكًَت تيٌجاهس .تٌاتطايي،

اجتواٖي (ؾاظهاىًٓ ،وام اجتوواٖي ،ؾواذتاض اجتوواٖي ٍ

ذكًَت هيتَاًس اظ ؾَي كؿاًي نَضت گيطز كِ زچاض

فطٌّگ) ٍ ذطز اجتواٖي (كٌف هتقاتل تيي زٍ يوا تيكوتط

هحطٍهيت هُلقاًس ظيطا ظًسگي ضٍظهطُ قواى توا هكوکل

احعاب ٍ گطٍُّا) ٖول هيكٌس (.)Robert & Bursik, 1998

 .)Martinez,تووِ ًٓووط كِلووي)2000( 1

چلثي اذوتالل توَظيٗي ٍ پياهوسّاي آى ضا توطاي ًٓون

تهوين تطاي اضتکاب ٖول ذكًَتآهيع ًاقي اظ اًثاقوت

اجتواٖي ٍ اظ جولِ توطاي تًواز تكوطيح ًووَزُ اؾوت.

پتاًؿيلّاي ذكًَت ظاؾت ٍ ًاتطاتطي ًقوف اؾاؾوي زض

پياهسّاي تطاكن ثطٍت هازي تطاي تًاز اجتواٖي اظ اتٗواز

ايي هيواى زاضز .تحقيقواتي كوِ زض ذهوَل ضاتُوِ تويي

گًَاگَى قاتل تطضؾي اؾت .تا افعايف تطاكن ثطٍت هازي،

ًاتطاتطي ٍ جطم نَضت گطفتِ ،گَياي آى اؾت كِ هيوعاى

ثثات كٌتطل اجتواٖي تِ ّن ذَضزُ ،هَجة ؾؿتي ضٍاتٍ

جطم زض ًَاحي تا ًاتطاتطي زضآهس تاالتط ،تيكتط اؾت ٍ ايي

تيي قرهي هيگطزز كِ زض ًْايت تِ گؿوتطـ ذكوًَت

جطاين تيكتط ذكًَت آهيعًسٍ .ؾتطىً )2006( 2يع هٗتقوس

هٌجط هيقَز .تٗس زيگط ًاتطاتطي تَظيٗي ،توطاكن قوسضت

اؾووت كووِ ًوواتطاتطي ،تووأثيطي هکوواًيکي ضٍي جووطم زاضز

اؾت .تطاكن قسضت ؾياؾي هإً گؿتطـ ضٍاتٍ اجتواٖي

(.)Neckerman & Torche, 2007

تيي گطٍُّا قوسُ ،اظ ذوَز تيگواًگي ًؿوثت توِ ًٓوام ضا

هَاجووِ اؾووت

(1996

زض حالي كِ تطذي ًاتطاتطي ضا قطٌ ظهيٌِاي هحطٍهيت

افعايف هيزّسّ .وط زٍي ايوي قوطايٍ هَجوة افوعايف

ًؿثي ٍ ذكوًَت ؾياؾوي هويزاًٌوسّ ،واضزي (ٍ )1979

تًازّاي اجتواٖي هيگوطزز .توطاكن قوسضت ؾياؾوي توِ

ٍيس )1981( 3هٌکط ٍجَز ضاتُِ تيي ًاتطاتطي ٍ ذكوًَت

ّوطاُ فطٌّگ اؾوتثسازي هَجوة ًْازيٌوِ قوسى اؾوتثساز

تا كٌتوطل هتغيوط تَؾوِٗ اقتهوازياًوسّ .وچٌويي ،تطذوي

هيگطزز .اؾتثساز تِ ًَتِ ذَز ذال گطايوي ضا گؿوتطـ

هٗتقسًس كِ اظ هٌٓط ًگطـ كٌف ٖقالًي ،احتووال اًجوام

زازُ ،اٖتواز هتقاتل ضا تًٗيف هيكٌس كِ ّوط زٍ هَجوة

كٌف تِ ٍؾيلِ هحطٍهاى اظ هعاياي اجتوواٖي ٍ اقتهوازي

تؿْيل تًازّاي تيي گطٍّي هيقًَس .فطٌّگ اؾتثسازي

هٌٌَ تِ قاًؽ آًاى زض كؿة هَفقيت اؾت .اگط اضتثواٌ

ضٍاتووٍ توويي هووطزم ٍ زٍلووت ضا هرتوول ؾوواذتِ ٍ ،اهکوواى

تيي ًاتطاتطي ٍ ذكًَت هكطٌٍ تط زيگط هتغيطّاؾوت زض

هصاكطات ٍ گفتگَّواي ؾياؾوي ضا كواّف هويزّوس كوِ

آى نَضت تأثيطات غيط هكطٌٍ ًواتطاتطي ضٍي ذكوًَت

هَجة ذال گطايي ؾياؾي ٍ گؿتطـ زقوٌي هيگوطزز

زض هسل فعآيٌسُ تايس ًؿثتاً يٗيف يا حتوي غايوة تاقوس.

ٍ ظهيٌووِ ضا تووطاي افووعايف تًووازّاي غيطٍاقٗووي آهووازُ

تٌاتطايي ،تايس ضّيافت تثييٌي پيچيسُاي تِ كاض گطفوت كوِ

هيؾاظزّ .وچٌيي اهکواى جوصب ًيطٍّواي هرتلوف ضا اظ

Weede,

تيي هويتوطز ٍ زض ًتيجوِ اًتقازّواي ؾواظًسُ َوطفّواي

اثطات هتقاتلي زيگط هتغيطّا ضا ًيع زض ًٓط تگيوطز (

هرتلف هَضز تَجِ قطاض ًگطفتِ ٍ ذكًَتّواي ؾياؾوي
1

Kelly
Western
3
Hardy & Weed
2

تؿْيل هيقوَز .تٗوس زيگوط اذوتالل توَظيٗيً ،واتطاتطي
Short

4

تحليل تُثيقي _ كيفي تًاز ؾياؾي ذكًَتآهيع زض ؾُح كالى
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تيطًٍي اؾت .پياهس ًاتطاتطي تيطًٍي ،تطجؿتِ قوسى تويف

تًوواز اجتووواٖي ضاتُووِ هؿووتقين زاضز ،تَؾووِٗ ؾياؾووي-

اظ حس اٍلَيتّاي زضٍى گطٍّوي اؾوت كوِ توِ حوصف

اقتهووازي ًيووع ت وا قوواذم تًوواز ضاتُووِ هٗکووَؼ زاضز

گطٍُّاي تيطًٍي تط اؾاؼ پاضاهتطّاي اؾوي هياًجاهس ٍ

(قکطچيّ .)176 :1389 ،وچٌيي ،كيفيت حاكويوت ًيوع توط

هَجة ذهَهتّاي هتقاتل هيقوَز .تٗوالًٍُ ،واتطاتطي

تًازّا هؤثط اؾت .پاؾرگَيي ،حاكويوت قواًَى ،كٌتوطل

تيطًٍي تاٖث هيقَز كِ ًاتطاتطي ّوثؿتِ توا پاضاهتطّواي

فؿاز ،كاضايي حکَهت ،ثثات ؾياؾوي ٍ كيفيوت ٍ تٌٓوين

تطتيثي (هٌاتٕ اضظقووٌس) تكوسيس گوطزز .چٌويي ًواتطاتطي

اهَض اظ اتٗاز انلي حاكويت توِ قوواض هويضًٍوس (ّوواى:

تيطًٍي هَجوة تهولة ًٓوام قكوطتٌسي اجتوواٖي ٍ زض

.)135

ًتيجِ هحسٍزيت تحطک اجتواٖي هيگطزز .پيتط تال پياهوس

ؾاذتاض ضغين تؿوتِ ٍ ؾوطكَتگط حوساكثطي ،هوإً اظ

كاّف تحطک اجتواٖي ضا افعايف تًازّاي تيي گطٍّوي

قکلگيطي فطنت تطاي گطٍُّاي هرالف تطاي پطزاذتي

هيزاًسً .اتطاتطي تيطًٍي تِ تٗاضيوات قوَهي ٍ فطٌّگوي

تِ ٖول جوٗي اظ ّط ًَٔ هيقَز .اظ َطف زيگط ،احتوال

هٌجط هيگطزز ٍ تًازّاي ؾياؾي ٍ اًتكاضي ضا گؿوتطـ

هَفقيت اٖتطاو جوٗي تحت ايي قطايٍ كوتوط ذَاّوس

هي زّوس ٍ توا كواّف ٍفوا اجتوواٖي ،جاهٗوِ قُٗوِاي

تَز .زض هقاتل يک ؾاذتاض زهَكطاتيک يا تاظ ،فطنتّايي

ذكًَتظا تِ ٍجَز هيآٍضز .هْوتطيي اثط تالقَُ ًواتطاتطي

ضا تطاي گطٍُّاي هرالف تطاي هكواضكت توِ قويَُّواي

ثطٍت كِ تيكتط ًٓطيِّا تِ آى تَجوِ زاضًوس ،ذكوًَت ٍ

گًَوواگَى زض فطآيٌووس ؾياؾووي فووطاّن هوويآٍضز .تٗووالٍُ،

قَضـ اؾت .هؿٌط ًيع تِ پيطٍي اظ تال ٍ قوَاضتع هٗتقوس

احتوال هَفقيت ٖول جوٗي زض ؾاذتاض ضغينّاي تاظ ،تِ

اؾت كِ ًاتطاتطي تيكتط يک هٌثٕ تًاز اؾت .اظ ًٓط ٍي،

زليل نياًت ضؾوي اظ حقَ قْطًٍس هكواضكتي تقَيوت

ًاتطاتطي ؾطاًجام تيي كؿاًي كِ تِ كواّف آى ٖالقوِهٌوس

هيقَز .زض ايي ؾاذتاضّا تِ ذاَط ايٌکِ توسيلّواي غيوط

ّؿتٌس ٍ آًْايي كِ ًفٕ قرهويقواى حفوّ ًواتطاتطي ضا

ذكًَتآهيع زيگطي ٍجَز زاضًسٖ ،ول ذكًَت جوٗوي

ايجاب هويًوايوس ،قوکاف تَليوس هويكٌوسً .واتطاتطيّوا

ًؿثتاً ًاهحتول اؾت .زض ؾواذتاض ضغيونّوايي كوِ ؾوُح

هيتَاًٌس اظ َطيق ايجاز تًاز تَظيٗي تِ ذهوَهت كلوي

هتَؾُي اظ ؾطكَتگطي زاضًس ،احتوال ذكوًَت ؾياؾوي

ٍ اًتكاضي تثسيل قًَس ٍ تِ قکل جطم ٍ جٌايوت تجلوي

جوٗووي ٍجووَز زاضز .زض ايووي ؾوواذتاضّا ،ؾوواظهاًسّي

ياتٌس ٍ يا اگط اهکاى تحطک ؾياؾي ٍجَز زاقتِ تاقس ،توِ

اهکاىپصيط تَزُّ ،عيٌِ ٖول جوٗي هإً ًثوَزُ ٍ فطنوت

ذكووًَت تثووسيل قووًَس ٍ تووِ نووَضت قووَضـ تٓوواّط

تطاي هكاضكت هَثط هحسٍز اؾت .زض ًتيجوِ ،گوطٍُّواي

ذاضجي پيسا كٌٌس (چلثي.)206 :1386 ،

هرالف زض يک هحيٍ ًيووِ ؾوطكَتگط هوکوي اؾوت توِ
ًافطهاًي هسًي ٍ ذكًَت تِ ٌٖوَاى اؾوتطاتػي هوکوي ٍ

کيفيت حاکميت ي دمًکراسي

يطٍضي تطاي تأثيطگوصاضي توط تهوويوات ؾياؾوي ضٍي

زض ذهَل زهَكطاؾي ،توام قواذمّواي زهَكطاؾوي

آٍضًس (.)Muller, 1985

ضاتُِ هٗکَؼ ٍ هٌٗيزاضي تا اغلة قاذمّواي تًواز

كاليط ٍ َّفلط )1998, 2002, 2004( 1زض هُالِٗ ذَز

زاضًس؛ تِ ايي هٌٗي كِ ّطچِ زهَكطاؾوي ًْازيٌوِ قوَز ٍ

ضاتُووِاي توويي ًوؤَ ضغيوون ٍ تًوواز پيووسا ًکطزًووسً .تووايج

حقَ ؾياؾوي ٍ آظازي هوسًي گؿوتطـ ياتوس ،اظ هيوعاى

يافتِّاي آًْا زض ذهَل ذاٍضهياًِ ،گَياي آى اؾت كِ

تًازّا كاؾتِ هيقَز .زض ٖيي ايٌکوِ هتغيوط ًواتطاتطي توا

1

Hoeffler & Collier
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ؾلُِگطي ٍ غلثِ قَهي ضاتُوِ هٌٗويزاض ٍ هؿوتقيوي توا

(يعزاًي .)75 ٍ 26 :1389 ،گَض ( )1993هُوطح هويكٌوس زض

تًاز زاضز .آًْا تط هاّيت ًَٔ ضغينّا تيكتط تأكيس زاقوتِ

زهَكطاؾيّاي تازٍام ،ذكًَت كن اؾت ،ظيطا ايوي ًؤَ

ٍ اؾالهي تَزى ككَضّا ٍ ٍاتؿتگي تِ ًفت ضا تطاي تثييي

زهَكطاؾيّا قثکِ هتطاكوي اظ ًْازّا ضا تطاي پاؾرگَيي

تًاز زض ايي هٌُقِ هفيس ًساًؿتِاًس .تِ ًٓط ايوي هحققواى

تِ اٖتطايات فطاّن هويكٌٌوسّ .وچٌويي ،زض زٍلوتّواي

تطاي تثييي تًواز زض ذاٍضهياًوِ ،توِ اؾوتوساز اظ الگوَي

زهَكطاتيکي كِ ًْازّواي تَؾوِٗ يافتوِ زاضًوس ٍ توا حوس

هرتم ذاٍضهياًِ ًياظي ًيؿوت .زض الگوَي اؾوتثٌاگطايي

ظيازي تِ زاذول جاهٗوِ ًيوع ضؾوَخ كوطزُاًوس ،احتووال

ذاٍضهياًِ ٖوستاً تط هقاٍهوت زض تطاتوط زهَكطاؾويٖ ،وسم

هَاجِْ تا تًواز ؾياؾوي-قوَهي ًؿوثت توِ زٍلوتّواي

هَفقيت زض تَؾِٗ اجتواٖي ٍ اقتهوازيَ ،وَل تًواز ٍ

اؾووتثسازي تووا زاقووتي تطذووي ًْازّووا ٍ يووا زٍلووتّوواي

اقتهاز هتکي تط ًفت ٍ ًٓام ضاًتيط تأكيس هيقَز كِ هوإً

زهَكطاتيکي كِ ٌَّظ تطذي اظ ًْازّاي آى تَؾوِٗ ًيافتوِ

اظ تَؾِٗ ؾياؾوي ٍ اقتهوازي زض ايوي هٌواَق هويقوَز.

اؾت ،تؿياض كوتط اؾت (يعزاًي.)95 :1389 ،

تطذالف هُالِٗ كاليط ٍ ّوَفلط ،هُالٗوات تجطتوي زيگوط

زالپَضتا (ً )1995: 195يع توا اترواش يوک اؾوتطاتػي

ضاتُووِ هٌحٌووي قووکلي ضا توويي زهَكطاؾووي ٍ تًوواز پيووسا

تُثيقي زض تحليل ذكًَت ؾياؾوي َٖاهول ؾوُح كوالى

كووطزُاًووس .زض ككووَضّاي زهَكطاتيووک تووِ ٖلووت آًکووِ

(ٖوووستاً ؾوواذتاض فطنووتّوواي ؾياؾووي)َٖ ،اهول ؾووُح

ًاضياهٌسي كوتطي ٍجَز زاضز ،جٌگ زاذلوي ًيوع كوتوط

هتَؾووٍ (ٖوووستاً جٌثووِّوواي ؾوواظهاًي تؿوويج ٖوووَهي ٍ

نَضت هيگيطزّ .وچٌيي ،ضغينّاي اقتوساضگطا توِ ٖلوت

جٌثفّاي اجتواٖي) ٍ َٖاهل ؾُح ذطز (جْوتگيوطي

تطذَضز ذكًَتآهيع تا تًواز ،تًواز كوتوطي ضا تجطتوِ

ايسئَلَغيکي ٍ اًگيعقي ذَز ٖاهلّوا) ضا اظ ّون هتووايع

هيكٌٌس .زض ًتايج پوػٍّفّواي هرتلوف ،ضاتُوِ هٌحٌوي

كطزُ ٍ هٗتقس اؾت كِ كاًالّاي ًْازي (ؾاذتاض ًْازي ٍ

( Mirjam et

فطٌّگ زهَكطاتيوک) ٍ ًْايتواً تطكيوة ٍ آضايوف قوسضت

قکل تيي تًاز ٍ زهَكطاؾي تأييس قسُ اؾوت
.)al, 2005

گَضٍل (ً )2002تيجوِ هويگيوطز كوِ زاقوتي ؾوُح

ؾياؾي هإً تَليس ذكًَت هيقَز .اظ ًٓط هَلط ذكًَت
ؾياؾي ،ضاتُِاي غيط ذُوي توا قواذم آظازي (حقوَ

هتَؾُي اظ زهَكطاؾي زض هقايؿِ تا زهَكطاؾيّاي پايساض

ؾياؾووي ٍ هووسًي) زاضز ٍ توواالتطيي ذكووًَت زض ؾووُح

ٍ حکَهووتّوواي اؾووتثسازي ،احتوووال جٌووگ زاذلووي ضا

هتَؾُي اظ زهَكطاؾوي ٍجوَز زاضز ٍ تَؾوِٗ اقتهوازي،

افعايف هيزّسٖ .الٍُ تط ايويٍ ،ي ًتيجوِ هويگيوطز كوِ

ًاّوگًَي اجتواٖي -فطٌّگي ٍ يواًت اجطايي ضغين توا

هتغيط زهَكطاؾوي توِ تٌْوايي توطاي جلوَگيطي اظ جٌوگ

ذكوًَت اضتثواٌ ًساضًوس (ً .)Hartman & Way, 1988تيجوِ

زاذلي كفايت ًويكٌوس .ضاتُوِ ؾوْوي (غيطذُوي) تويي

هُالِٗ هَلط ّوچٌيي ًكاى زاز كِ ضاتُوِ يکٌوَاذتي تويي

ؾُح زهَكطاؾي ٍ هيل تِ تًاز زاذلي هؿولحاًِ ٍجوَز

ضغينّاي ؾطكَتگط ٍ ذكًَت ٍجَز ًساضز .ؾوطكَتگطي

زاضز .زض هقاتووول ،ؾيؿوووتنّووواي ؾياؾوووي اؾوووتثسازي ٍ

هتَؾٍ زض هقايؿِ تا ؾطكَب ذيلوي كون ٍ ذيلوي ظيواز،

زهَكطاتيک تِ گًَِاي ّؿتٌس كِ ّوَاضُ اظ آقفتگيّواي

تيكتط تِ تطٍظ ذكًَت هٌجط هيقوَزّ .وچٌويي ،تَؾوِٗ

زاذلي تِ زٍضًس ٍ تطاي ّوط زٍ ؾيؿوتن توِ يوک اًوساظُ،

اقتهازي تِ افعايف ذكًَت ؾياؾي هٌجوط هويقوَز توا

جٌگ زاذلي ًاهحتول اؾتٍ ،لي تايس تَجِ كطز كِ ايوي

كاّف آى .هَلط ايي ايسُ قثلوي ضا توِ چوالف ككويس كوِ

زٍ ؾيؿتن اتعاضّواي هتفواٍتي توطاي توأهيي ثثوات زاضًوس

تَؾِٗ اقتهازي تا افوعايف هتَؾوٍ زضآهوسّا ،ذكوًَت

تحليل تُثيقي _ كيفي تًاز ؾياؾي ذكًَتآهيع زض ؾُح كالى

ؾياؾي ضا كاّف هيزّس (.)Weede, 1986
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زهَكطاؾووي ؾياؾووي زاضز ،حتووي ظهوواًي كووِ َٖاهوول
غيطاقتهازي لحاِ ًكسُ تاقٌس .لياؿت ٍ ّوکواضاًف توِ

تًسعٍ

تثٗيت اظ كَضت ،ضاتُِ  Nقوکل تويي ضقوس اقتهوازي ٍ

تأهل زض هُالٗات تُثيقي تيي ككَضي كِ ٖوستاً تِ زًثال

زهَكطاؾي ؾياؾي قائول هويقوًَس .زض ؾوُح ذوطز ًيوع

ًٓطيِ لياؿت زض زّة  1960زضذهَل ضاتُة زهَكطاؾي

ّوچٌاًکِ لياؿت ٍ ّوکاضاى اؾتسالل هيكٌٌس ،تا افوعايف

ٍ ًَؾاظي زض َي چٌس زِّ نَضت گطفتوِ اؾوتً ،توايج

ؾُح تَؾِٗ اقتهازي ،تْثَزي ضٍظافعٍى توطاي اكثطيوت

هتفاٍت ٍ گاُ هتًازي ضا ًكواى هويزّوس كوِ حواكي اظ

حانل هيقَز ،زؾتطؾي ّوگاى تِ تْساقوت ٍ آهوَظـ

پيچيسگي ضٍاتٍ هتغيطّاي تَؾٗة اقتهازي ،زهَكطاؾوي ٍ

تيكتط هيقَز ٍ ؾُح تطاتطي زض ههطف افعايف هيياتوس.

تطاتطي زض ككَضّاي هرتلف اؾوت .اؾوتساللّواي اضائوِ

ّوِ ايٌْا تاٖث هيقَز كِ تقاياي اكثطيت تطاي افوعايف

قسُ زضذهَل ضاتُة زهَكطاؾي ٍ تَؾِٗ زض قالة ؾوِ

آظازي ؾياؾي ٍ تفَيى قسضت ؾياؾي زض جاهِٗ تقَيت

الگَي ؾاظگاضي ،تًاز ٍ تستيٌاًِ زؾتِتٌسي هيقَز.

ٍ تكسيس قَز (چلثي.)187-185 :1386 ،

الگَّاي ؾواظگاضي زضذهوَل ضاتُوة زهَكطاؾوي ٍ

هٗتقساى الگَي تًاز زضذهَل ضاتُوة زهَكطاؾوي ٍ

تَؾِٗ زٍ اؾتسالل هُطح هيكٌٌس :اٍل ايٌکِ اقتهاز تواظاض

تَؾِٗ ،تط ايي تاٍضًس كِ زهَكطاؾي ّيچ توأثيط هثثتوي توط

زاضاي ًْازّاي ٍيػُاي اؾوت كوِ ّواٌّوگ توا ًْازّواي

تَؾِٗ ًساضز ٍ غالثاً هوکي اؾت توأثيط ًواهُلَتي ًيوع توط

حافّ حقَ هسًي ٍ ؾياؾي؛ يٌٗوي زهَكطاؾوي ؾياؾوي

تَؾٗة اقتهوازي اجتوواٖي زاقوتِ تاقوس .آًواى زض تأييوس

حطكت هي كٌس ،تٌاتطايي ،زهَكطاؾي تِ گًَِاي غيطهؿتقين

ازٖاي ذَز تِ تَؾٗة ؾطيٕ زض تطذوي ككوَضّاي كون ٍ

تِ پيكثطز تَؾِٗ اقتهوازي كووک هويكٌوس ،ظيوطا ؾوثة

تيف اؾتثسازي جٌَب قط ٍ قط آؾويا (كوطُ جٌوَتي،

تقَيت تجاضت ٍ ضقاتت آظاز قوسُ ٍ ايوي ذوَز هَجوة

تايَاى ٍ ؾٌگاپَض) اقاضُ زاضًس .زٍ اؾتسالل اظ ؾَي ايوي

تْثَز قاذمّاي تَؾِٗ؛ يٌٗي ضقس كيفيوت ظًوسگي يوا

گطٍُ هُطح هيقوَز :اٍل ايٌکوِ ٖوسم ثثوات ؾياؾوي زض

ؾُح تَؾٗة اًؿواًي هويقوَز .تٌواتط اؾوتسالل الگَّواي

زهَكطاؾي ّاي ًَپا هإً پي گيطي هٌؿوجن ؾياؾوتّواي

ؾوواظگاضي ،زهَكطاؾووي ،تَؾووٗة اقتهووازي ضا افووعايف ٍ

تَؾِٗاي هي قَز ٍ زٍم ايٌکِ زض هوَضز زهَكطاؾويّواي

ًاتطاتطيّاي اجتواٖي ضا كواّف هويزّوس .اؾوتسالل زٍم

قسيويتط تَجِ تِ جلة ًٓط اكثطيت ٍ ّعيٌِّواي ضفواّي،

هثتٌي تط گطايف زهَكطاؾي تِ تکيوِ توط هكواضكت هوطزم

آًاى ضا تِ ؾوت ؾياؾتّواي تَظيوٕ هجوسز ؾوَ زازُ،

اؾت .تطاي زؾتياتي تِ هكاضكت گؿتطزُ تايس قطايُي كِ

چٌيي ؾياؾت ّايي تِ ضقس اقتهازي كوک ًويكٌوس .لوصا

ًياظّاي جوٗيت ضا تطآٍضزُ هوي ؾواظز ،ايجواز قوَز .توِ

ّطچِ گطٍُّاي ؾاظهاى يافتة شي ًفٕ قسضتوٌوستط تاقوٌس،

ٖثاضتيً ،اتطاتطي ّواي اجتوواٖي زض جَاهوٕ زهَكطاتيوک

قطايٍ تطاي تَؾِٗ اقتهازي ًاهٌاؾة توط ذَاّوس توَز ٍ

كوتط اؾت .زض تلٌس هست ،زهَكطاؾي ٖوالٍُ توط پيكوثطز

هؿائل هطتثٍ تا ؾطهايِگصاضي ٍ اًثاقت ؾطهايِ فطاهوَـ

تطاتطي اجتواٖي ،تَؾٗة اقتهازي ضا ًيع افعايف هويزّوس

ذَاّس قس (هٓلَم ذطاؾاًي ٍ ٖٓيوي.)32-30 :1389 ،

(هٓلووَم ذطاؾوواًي ٍ ٖٓيوووي .)32-30 :1389 ،تووَلي ٍ

ضٍيکطز ؾَم زض اضتثواٌ زهَكطاؾوي ٍ تَؾوًِٗ ،وَٖي

جکووي زض هُالٗووِ تُثيقوي تووط ضٍي  100ككوَض ًتيجووِ

الگَي تستيٌاًِ اؾت ٍ تط ايي اٖتقاز اؾوت كوِ چوِ تؿوا

هيگيطًس كِ ؾُح تَؾِٗ اقتهازي اثط قاتل هالحِٓاي تط

زهَكطاؾي ٍ تَؾِٗ زض تلٌسهست ؾاظگاض تاقٌسٍ ،لوي توِ
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ذَزي ذَز ،زهَكطاؾي تأثيط هؿتقين كوي تط تَؾِٗ زاضز

حاكويت ،اقتهاز هثتٌي تط نازضات اًطغي ًيوع توِ ٌٖوَاى

ٍ َٖاهل ظيازي تط ايي ضاتُِ تأثيط هيگصاضز .لوَيي ٍ ضًوِ

هتغيطّاي هؿتقل اًتراب گطزيسُ ٍ ؾٗي قس زض تطكيثات

( )1992زض پػٍّف ذوَز ازٖوا ًووَزُاًوس كوِ قواذم

ٖلّي هرتلف ،اّويت ايي هتغيطّا زض تطٍظ ضذساز (تًواز

اًقالب ّا ،كَزتاّا ٍ آظازي ّاي هسًي اضتثاٌ چٌوساًي توا

ذكًَتآهيع ؾياؾي) آظهَى قَز ،چطا كوِ توا اؾوتٌاز توِ

هيوواًگيي ضقووس تَليووس ًاذووالم زاذلووي(ً )GDPووساضز.

ًٓطيِٖ ،الٍُ تط ًقف هٌفطز ّوط قوطٌ ٖلّوي زض تَيويح

پػٍضؾکي ٍ ليوًَجي (ً )1993يوع اشٖواى زاقوتِاًوس كوِ

ضذساز يا ًتيجِ ،اهکاى تطضؾي تطكيةّاي ٖلّوي هرتلوف

ًويزاًين زهَكطاؾي ضقس اقتهازي ضا تقَيت هويكٌوس يوا

ًيع ٍجَز زاضز .فطييِّاي هؿترطخ اظ ايوي ًٓطيوِّوا ٍ

هووإً آى هوويقووَز .تطذووي آضا ًيووع تووط ًقووف زٍلووت

پووػٍّفّوواي تجطتووي ،تووِ نووَضت تلفيقووي تووط اؾوواؼ

زهَكطاتيووک تَؾووِٗگووطا زض تلفيووق زهَكطاؾووي تووا ضقووس

تطهيٌَلَغي قطٌٍ الظم ٍ كافي تِ قطح ظيط اؾت:

اقتهازي قَي ٍ پايساض تأكيس زاضًوس .زض هجوؤَ تفواٍت

ً .1اتطاتطي زض ثطٍتً ،اتطاتطي اؾوي ،زهَكطاؾي ،اقتهاز

تيي زٍلتّا زض ضؾيسى تِ ضقس ٍ تطاتطي يا ٖسم زؾوتياتي

هثتٌي تط نوازضات اًوطغي ،تَؾوِٗ اقتهوازي ٍ كيفيوت

تِ آًْا ،تِ هحيٍ تحقق ضقس ٍ تهوينّاي ؾياؾي اترواش

حاكويت ّطيک تِ تٌْايي ،قطٌ الظم تًاز ذكًَتآهيع

قسُ تؿتگي زاضزً .وي تَاى تِ ؾازگي زهَكطاؾي ضا قطٌ

ؾياؾي اؾت.

كافي تطاي تَؾِٗ يوا تَؾوِٗ ضا ًاؾواظگاض توا زهَكطاؾوي

 .2تطكية ًاتطاتطي زض ثطٍت ،اقتهاز هثتٌي توط نوازضات

زاًؿت (هٓلَم ذطاؾاًي ٍ ٖٓيوي.)32-30 :1389 ،

اًطغي ًِ ،تَؾِٗ اقتهازي ٍ ًِ زهَكطاؾي ،قوطٌ كوافي

تا تَجِ تِ ًٓطيِّاي هُطح قسُ ٍ ّوچٌويي پيكويٌِ

تًاز ؾياؾي ذكًَتآهيع اؾت.

تجطتي تحقيق ،زض ايي هُالِٗ ؾوٗي قوسُ توا ٌٖايوت توِ

 .3تطكية اقتهاز هثتٌي تط نوازضات اًوطغيً ،وِ تَؾوِٗ

ضٍيکطزّاي ًٓطي ضقية ،هؿيطّاي ٖلّيُٖ-في 1هرتلفي

اقتهازيً ،اتطاتطي اؾوي ٍ ًِ كيفيوت حاكويوت ،قوطٌ

كِ تِ تطٍظ ضذساز ٍ ًتيجِ هٌجط هيقوَز ،تحوت آظهوَى

كافي تًاز ؾياؾي ذكًَتآهيع اؾت.

تجطتي زضآيس ٍ اّويت ًٓطي ٍ تجطتي هؿيطّاي ٖلّوي اظ

 .4تطكية ًاتطاتطي زض ثطٍتً ،اتطاتطي اؾوي ًِ ،تَؾوِٗ

َطيوق هحاؾوثِ يوطاية ؾواظگاضي ٍ پَقوف هكورم

اقتهازي ًِ ،كيفيت حاكويوتً ،وِ زهَكطاؾوي ٍ اقتهواز

گطزز .هؿيطّاي ٖلي هُطٍحِ تِ پكتَاًِ ًٓطياتي كوِ زض

هثتٌي تط نوازضات اًوطغي ،قوطٌ كوافي تًواز ؾياؾوي

ايي هقالِ اظ آًْا ؾري تِ هياى آهسُ ،اؾترطاخ قسُ اؾت.

ذكًَتآهيع اؾت.

تِ ٖثاضت زيگط ،هيتَاى گفت كِ ًٓطيوِّواي هوطتثٍ توا
ًاتطاتطي ،كيفيت حاكويت ،زهَكطاؾي ،تَؾِٗ اقتهازي ٍ

ريش تحقيق

هيعاى ٍاتؿتگي تِ نازضات اًطغي ،چاضچَب ًٓوطي ايوي

زض ايي هُالِٗ ضٍيکطز تُثيقي هوَضز هحوَض (ًوِ هتغيوط

هقالِ ضا قکل هيزٌّوس .زض ايوي هُالٗوِ ،تًواز ؾياؾوي

هحَض 3كِ زض ضٍـّاي كوّي ضايج اؾت) اترواش قوسُ ٍ

ذكووًَتآهيووع تووِ ٌٖووَاى هتغيووط ٍاتؿووتِ اًتروواب قووس.

هتغيطّاي كالى ٍ ٍاحسّاي كالى هوسًٓط ّؿوتٌسّ .وسف

هتغيطّاي ًاتطاتطي زض ثوطٍتً ،واتطاتطي اؾووي (تثٗويى

آى اؾت كِ پوي تثوطين چوِ هتغيوطي زض تطكيوة توا چوِ

2

ؾياؾي ٍ اقتهازي) ،تَؾِٗ اقتهازي ،زهَكطاؾي ،كيفيت
Causation-Conjectural path

1

Case-oriented comparative approach
Variable- oriented

2
3
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هتغيطّايي ٍ زض چِ هَاضزي تِ ًتيجِ (تًاز ذكًَتآهيوع

هقياؼّاي تطتيثي ًيع نفط هٌٗيزاض فطاّن هيكٌس ،هساضخ

ؾياؾي) هٌجط هيقَز .اظ ؾَي زيگط ،ضٍاتٍ ٖلّي هوَاضز

(فَانل) ٍؾيلِ ؾٌجف ضا تحت قاٖوسُ زض هويآٍضز .زض

تحت تطضؾي ،تط حؿة ضٍاتٍ هجوَِّٖاؾوتً ،وِ ّون

ٍاؾٌجي فاظي اظ زاًف هحتَايي 7اؾتفازُ هيقَز .زاًوف

تغييووطي توويي هتغيطّووا ٍ تووا اؾووتفازُ اظ ضّيافووت فوواظي،

هحتَايي اجاظُ هيزّس اظ هالکّاي ذاضجي اؾتفازُ قَز

احهاي قطايٍ الظم ٍ كافي ٍقَٔ ًتيجِ ،قٌاذت ؾاذتاض

(ضاگيي تِ ًقل اظ چلثي .)19 :1388 ،زض هجوَِٖ فاظي ،ضاتُوِ

ٍ ؾاظ ٍ كاضّاي ٖلّي اظ َطيق تطكيثوات ٖلّوي هؿويطّاي

تيي قطايٍ الظم ٍ يک ًتيجِ ضا هيتَاى تِ ََض جساگاًوِ

هرتلف هسًٓط اؾتّ .وچٌيي ،تِ هٌَٓض اضتقواي يوطية

تطاي ّط قطٌ تطضؾوي ًووَز؛ توِ ايوي هٌٗوا ًتيجوِ تايوس

پَقف 1ؾٗي قسُ اؾت تلفيقوي اظ ًٓطيوِّواي نوَضت

ظيطهجوَٖووِ يووک تووِ يووک ٖلوول الظم تاقووس (.)Y≤X
ّوچٌييَ ،ثق انل ظيط هجوَِٖ ،ههوازيق قوطٌ كوافي

گيطز.
2

هجوَٖووِ فوواظي ًتيجووِ ًگاقووت يووک هجوَٖووِ زض
هجوَٖووِ زيگووط اؾووت .زض هجوَٖووِ فوواظي تووط ٖکووؽ

ظيطهجوَِٖ ههازيق هٗلَل (ًتيجِ) ّؿتٌس( .)X≤Yچٌيي
انلي هٗياض آظهَى قطٌ كافي اؾت (چلثي.)1390 ،

هجوَِٖ كالؾيک كِ ًَٖيت ٌٖهطي زض يک هجوَٖوِ

زض ايي هُالٗوِ تٗيويي هيوعاى ًٖوَيت زض هجوَٖوِ

قُٗي اؾت ٍ يا قُٗي ًيؿت ،تحث اظ ًٖوَيت قُٗوي

ًتيجِ (تًاز ذكًَتآهيوع ؾياؾوي) ٍ هجوَٖوِ قوطٌٍ

ًيؿت ٍ يک ٌٖهطي كن ٍ تيف ًَٖ اؾت ٍ ها تِ جاي

ٖلّي تا ضجَٔ تِ هٌاتٕ هَجوَز ترههوي ،قواذمّواي

قُٗيت ًَٖيت تا زضجِاي اظ ًَٖيت ؾطٍكاض زاضيون .

تييالوللي ٍ ضتثِتٌسيّاي جْاًي نَضت گطفتِ ٍ تًواز

زض ايي هٌُقٍ ،اقٗيت اجتواٖي ّوَيتي فواظي زاقوتِ ،زض

ذكًَتآهيع ؾياؾي تِ ٌَٖاى ًتيجِ ٍ ًاتطاتطي زض ثطٍت،

آى تط حًَض ّوعهاى پيچيسگيٖ ،وَهيت ٍ تٌَٔ ٍاقٗيت

ًاتطاتطي اؾووي ،كيفيوت حاكويوت ،زهَكطاؾوي ،اقتهواز

اجتواٖي تأكيس هيقَز .آظهَى فطييات توِ ضٍـ فواظي

هثتٌي تط نازضات اًوطغي ٍ تَؾوِٗ اقتهوازي توِ ٌٖوَاى

ًيع ًاْط توط تٗيويي زضجوِ نوس ٍ كوصب ًٖوَيت زض

هجوَِّٖاي قطايٍ ٖلّوي تٗطيوف قوسُ اؾوت .پوؽ اظ

هجوَِٖ اؾت .تحليل ٖلّي تط هثٌاي ايي ضّيافت هثتٌي تط

تٗييي ًقاٌ آؾتاًِ ًَٖيت كاهل ،تقإَ ٍ ٖسم ًٖوَيت

ظيطهجوَِٖ يا ضٍاتٍ تيي هجوَِّٖواي فواظي اؾوت .زض

كاهل تطاي قطٌٍ ٖلّي ٍ ًتيجِ (جسٍل  )1توا اؾوتفازُ اظ

ايي هياى ،حساقل ؾِ ٖسز آى تطجؿتِ اؾوت :يکوي ٖوسز

ًووطم افووعاض هجوَٖووِ فوواظي ،تَاتووٕ ًٖووَيت ٍ قووطٌٍ

نفط كِ ٖوسم تٗلوقٖ( 3وسم ًٖوَيت كاهول) ٌٖهوط ضا

ٍاؾٌجي تطاي هتغيط ًتيجِ ٍ قطٌٍ ٖلّي تِ ًطم افعاض زازُ

هيضؾواًس .زض هقاتول ٖوسز ًٖ 1وَيت كاهول 4ضا ًكواى

قسُ ٍ ًوطات فاظي تَؾٍ ًطم افعاض تَليس قسُ اؾت.

هيزّس ٍ ًقُِ تقإَ 5يٌٗي ً 0/5كاى زٌّسُ آى اؾت كِ

ككَضّايي كِ توطاي هُالٗوِ اًترواب قوسُاًوس ،زاضاي

ٌٖهط هطتََِ ّن ًَٖ ظيط هجوَِٖ ّؿت ٍ ّن ًيؿت.

قثاّتّا ٍ تفاٍتّايي تا ّن ّؿتٌس .تقطيثاً توِ اؾوتثٌاي

ٍاؾٌجي 6هثتٌي تط ضّيافت هجوَِٖ فاظي كِ حتي توطاي

تطذي ككَضّا اظ جولِ كطُ جٌَتي ،اكثط ككوَضّا زاضاي

1

تٌوؤَ فطٌّگووي ٍ اجتووواٖياًووس ٍ ايووي قووثاّت آًْووا ضا

Coverage
Fuzzy-Set
3
Non-membership
4
Full-membership
5
Cut-point
6
Calibration
2

هوويضؾوواًس .اظ ؾووَي زيگووط ،تفوواٍتّوواي جغطافيووايي
(ذاٍضهياًِ ،اضٍپوا ،آهطيکواي قووالي ،آهطيکواي التويي ٍ
Substantive

7

جاهِٗقٌاؾي كاضتطزي ،ؾال تيؿت ٍ چْاضم ،قواضُ پياپي ( ،)50قواضُ زٍم ،تاتؿتاى 1392
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آفطيقووا) ؾياؾووي (حکَهووتّوواي زهَكطاتيووکً ،يوووِ

زاضز ٍ زض آًْا حساقل يک هتغيط ٍ ًتيجِ ضاتُِ هؿوتقيوي

زهَكطاتيک ٍ اؾتثسازي) ٍ اقتهازي زاللت تط تفاٍت ايي

تا ّن زاضًوس ]ّ .[1وچٌويي ،زض ايوي هُالٗوِ ككوَضّايي

ككَضّا زاضز .قاياى شكط اؾوت كوِ ككوَضّاي تطكيوِ ٍ

چَى كطُ جٌَتي ،هالعي ،آفطيقاي جٌَتي ،تطظيول ٍ ٌّوس

ههط تِ ٌَٖاى هَاضز هثثت اًتراب گطزيسًس ،چطا كِ حائع

تطاي تٌَٔ تركي تِ هَاضز ٍ پطاكٌسگي تَظيوٕ اهتياظّواي

تيكتطيي هيعاى ذكًَت ؾياؾي تَزًس كِ زض ًتيجِ هسًٓط

ًوطات فاظي جعٍ ككَضّاي هَضز هُالٗوِ قوطاض گطفتٌوس

اؾت .ككوَضّاي آهطيکوا ،كاًوازا ،ؾوَئس ٍ زاًوواضک توِ

(ظيطا زض ضزُّاي هياًي قطاض زاضًس)

ٌَٖاى هَاضز هٌفي اًترواب قوسًس ،ظيوطا زض ًتيجوِ قوثيِ

.

هَاضز هثثت ًثَزًس ٍ اهکاى ًتيجِ هَضز ًٓط زض آًْا ٍجَز
جديل -1ياسىجي متغيرَا ،تعييه آستاوٍ عضًيت ،عدم عضًيت ي وقغٍ تقاعع ي تعييه وقغٍ صفر حقيقي
عضًيت کامل

وقغٍ تقاعع

عدم عضًيت کامل

ضرط /وتيجٍ

رديف
1

تًاز ؾياؾي ذكًَتآهيع

 ٍ 25كوتط

50

 ٍ 96تيكتط

2

ًاتطاتطي زض ثطٍت

 ٍ 50تيكتط

40

 ٍ 30كوتط

3

ًاتطاتطي اؾوي

 ٍ 5تيكتط

2.5

0

4

زهَكطاؾي

20

15

 ٍ 11كوتط

5

اقتهاز هثتٌي تط نازضات اًطغي

 ٍ 80تيكتط

30

 ٍ 13كوتط

6

تَؾِٗ اقتهازي

 ٍ 45000تيكتط

27500

 ٍ 10000كوتط

7

كيفيت حاكويت

 ٍ 92تيكتط

65

 ٍ 36كوتط

قاذم تًاز ذكوًَتآهيوع ؾياؾوي ،توا اؾوتفازُ اظ

پاؾرگَيي ،حاكويت قاًَى ٍ كيفيوت تٌٓيووات تٗطيوف

ترويي هيعاى ذكًَت ؾياؾي زض تويي ككوَضّاي هوَضز

قس كِ ّط كسام زض تاظُ تويي  +2/5 ٍ -2/5قوطاض زاقوتٌس.

هُالِٗ كِ هقازيط آى زض تاظُ تيي  +2/5 ٍ -2/5قوطاض زاضز،

هُالِٗ حايط هقُٕ ظهاًي ؾال  2009ضا زض تط هيگيطز ٍ

تٗطيووف گطزيووسً .وواتطاتطي زض ثووطٍت اظ َطيووق قوواذم

توام زازُّا تِ اؾتثٌاي ًاتطاتطي زض ثطٍت كوِ توط اؾواؼ

يطية جيٌيً ،1اتطاتطي اؾووي اظ َطيوق هحاؾوثِ هيوعاى

ًٓطيِ هوَلط (ًواتطاتطي توأثيط ذوَز ضا توِ نوَضت تًواز

تثٗيى ؾياؾي ٍ اقتهازي تيي اقَام ،هصاّة ٍ ًػازّواي

ذكًَتآهيع زض  5ؾال تٗسي تطٍظ هيزّوس) اظ زازُّواي

هرتلف ؾاكي زض ككَضّاي هَضز هُالٗوِ تٗطيوف قوس.

ؾال  2005گطفتِ قوسُ اؾوت ،هطتوٌَ توِ ؾوال هُالٗوِ

زهَكطاؾي اظ َطيق زٍ قاذم حقوَ ؾياؾوي ٍ آظازي

ّؿتٌس .زازُّاي هطتٌَ تِ زهَكطاؾي اظ هؤؾؿِ پواليتي،2

هسًي ٍ اقتهاز هثتٌي تط نازضات اًطغي اظ َطيق هحاؾوثِ

قاذم كيفيت حاكويت ٍ تًاز ؾياؾي ذكًَتآهيوع اظ

ؾْن نازضات هٌاتٕ ؾَذتي اظ كول نوازضات توِ زؾوت

هجوَِٖ زازُّاي  ٍ wgidatasetقاذم ًاتطاتطي اؾوي

آهووس .تووطاي هحاؾووثِ تَؾووِٗ اقتهووازي اظ ؾووطاًِ GDP

اظ هجوَِٖ زازُّاي  marupdateتِ زؾت آهسّ .وچٌويي،

اؾتفازُ قس .قواذم تطكيثوي كيفيوت حاكويوت ًيوع توط

قوواذمّوواي ًوواتطاتطي زض ثووطٍت ،تَؾووِٗ اقتهووازي ٍ

اؾاؼ هالکّوايي چوَى كٌتوطل فؿواز ،كواضايي زٍلوت،

اقتهاز هثتٌي توط نوازضات اًوطغي اظ هجوَٖوِ زازُّواي

1

2

Ginin Index

Polity Institue
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تًاز ؾياؾي ذكًَتآهيع ،يطٍضي اؾت شكوط قوَز كوِ

تاًک جْاًي تْيِ گطزيس.

تاظُ هتغيط تًاز ؾياؾي ذكًَتآهيع تويي  -2.5توا +2.5
وتايج

تٗطيف قسُ اؾوت .زض اضتثواٌ توا كيفيوت حاكويوت ًيوع

جسٍل ( )2اَالٖات ٍ آهواضُّواي تَنويفي هطتوٌَ توِ

ّويي ََض اؾت ٍ ايي قاذم اظ تطكية چٌس هؤلفِ كوِ

قاذمّاي هَضز اؾتفازُ زض ايي هُالِٗ ضا زض اضتثواٌ توا

هَاضز ،هقازيط هثثت ٍ هٌفي اذتياض كطزُاًس ،تِ زؾت آهسُ

 11ككَض هَضز تطضؾي كِ هطتٌَ توِ ؾوال  2009اؾوت،

اؾت.

ًكاى هيزّس .زض اضتثاٌ تا هتغيطّاي كيفيوت حاكويوت ٍ
جديل -2اعالعات يآمارٌَای تًصيفي مًارد تحت مغالعٍ (وتيجٍ /ضريط علّي)
متغير

تعداد مًارد

حداقل

حداکثر

مياوگيه

اوحراف معيار

ًاتطاتطي زض ثطٍت
اقتهاز هثتٌي توط نوازضات
اًطغي
تَؾِٗ اقتهازي
زهَكطاؾي
ًاتطاتطي اؾوي
كيفيت حاكويت
تًاز ؾياؾي ذكًَت آهيع

11
11

23
4

57.80
82.79

38.50
22.09

11.03
24.17

11
11
11
11
11

2698
10
0
-5.70
-1.52

55891
20
6.50
9.86
1.10

23459
16.91
2.65
2.92
-.009

20417
3.52
2.44
4.86
0.87

جسٍل ( )3هيعاى ًٖوَيت فواظي زض هجوَٖوِ ًتيجوِ ٍ
قطايٍ ٖلّوي ضا توِ تفکيوک هوَاضز تحوت هُالٗوِ ًكواى
هيزّس  .زض اضتثاٌ تا ًووطات ٍ اهتياظّواي فواظي هوَاضز
هيتَاى گفت كِ ًكاىزٌّسُ ًَٖيت كاهل ز ضهجوَٖوِ،

کطًر
ههط
تطكيِ
ؾَئس
زاًواضک
آهطيکا
كاًازا
ٌّس
تطظيل
آفطيقاي جٌَتي
كطُ جٌَتي
هالعي

يفط ًكاىزٌّسُ ٖسم ًَٖيت كاهول زض هجوَٖوِ ٍ 0.5
ًقُِ تقإَ تَزًُ ،كاىزٌّوسُ ايوي اؾوت كوِ ّون ًٖوَ
هجوَِٖ ّؿت ٍ ّن ًيؿت.

جديل -3ميسان عضًيت فازی در مجمًعٍ وتيجٍ ي ضرايظ علّي تٍ تفکيک مًارد تحت مغالعٍ
تضاد سياسي
کيفيت
واتراتری
تًسعٍ
اقتصاد مثتىي تر
واتراتری
دمًکراسي
خطًوت آميس
حاکميت
اسمي
در ثريت صادرات اورشی اقتصادی
0.22
0.68
0
0
0.82
0.10
0.34
1
1
0.08
0.39

0.58
0
0
0
0
0.17
0.01
0
0.36
0
0.02

0
0.02
1
1
1
1
0
0.01
0
0.49
0.11

0
0.55
1
1
1
1
0.66
0.77
0.77
0.88
0.33

0.60
1
0
0
0.35
0.20
0.68
1
0.16
0
0.70

0
0.09
1
1
0.76
1
0
0.06
0.19
0.48
0.16

0.12
0
1
1
0.68
1
0
0.61
0.47
0.57
0.49
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تررسي ضرايظ الزم ي کافي علّي

زض ضّيافت هٌُق فاظي تطاي اضظياتي قوطٌ الظم ٍ كوافي
اظ انل ظيط هجوَِٖ اؾتفازُ هيقوَز .قوطٌ الظم اؾوت
اگط ًتيجِ ظيط هجوَِٖ قطٌ تاقس ٍ قوطٌ كوافي اؾوت
اگط قطٌ ،ظيوط هجوَٖوِ ًتيجوِ تاقوسً .وَزاضّواي XY
ًوطات فاظي قاذم يطٍضت ٍ كفايت ًؿوثت ًووطات
فاظي زض اضتثاٌ تا ضاتُِ ًٓطي ضا تطضؾي هيًوايس .زض ايي
ًوَزاضّا ضاتُِ قطٌٍ ًٓطي تا ًتيجِ تِ نَضت هٌفوطز ٍ
ومًدار -1پراکىدگي امتيازات فازی ضرط کافي واتراتری در
ثريت ي تضاد سياسي خطًوتآميس

ومًدار -3پراکىدگي امتيازات فازی ضرط کافي اقتصاد
مثتىي تر صادرات اورشی ي تضاد سياسي خطًوتآميس

جسا تطضؾي هيقَز .قطٌ الظم ًكاى هيزّس كِ حًوَض
قطٌ تطاي ًتيجِ يطٍضي اؾت ،زض حالي كِ قطٌ كوافي
ًتيجِ هَضز ًٓط ضا ايجاز هيًوايس .چٌاًکِ زض ًوَزاضّواي
 2 ٍ 1هكاّسُ هيقوَزً ،واتطاتطي زض ثوطٍت ٍ ًواتطاتطي
اؾوي ًِ قطٌ الظم ٍ ًِ كافي تًاز ؾياؾي ذكًَتآهيوع
ّؿتٌس ٍ ايي زٍ هتغيط تِ تٌْايي ًِ الظم ٍ ًِ كوافي توطاي
ٍقَٔ ًتيجِاًس.

ومًدار -2پراکىدگي امتيازات فازی ضرط الزم واتراتری
اسمي ي تضاد سياسي خطًوتآميس

ومًدار -4پراکىدگي امتيازات فازی ضرط کافي وثًد
دمًکراسي ي تضاد سياسي خطًوتآميس
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ًووَزاض ً 4 ٍ 3كواى هويزّوس كوِ اقتهواز هثتٌوي تووط

هٌَٓض غلثِ تط ايي چالف آظهوَى پوصيطي ٍ تأييوس قوطٌ

نازضات اًطغي ٍ ًثوَز زهَكطاؾوي ّطكوسام توِ تٌْوايي

كافي ،هؿاهحتاً تِ ٌَٖاى ٖاهلي تٗسيل كٌٌسُ ،يوک ٍاحوس

قطٌ كافي ٍقَٔ تًاز ؾياؾي ذكًَتآهيع اؾوت .الثتوِ،

كوواّف زض ًٖووَيت فوواظي ،نووَضت هوويپووصيطز كووِ زض

تا تَجِ تِ ايٌکِ هَاضزي زض ايوي ًوَزاضّوا زض ظيوط قُوط

ًوَزاضّاي ظيط تا ذٍ تيطُ قطهع هكرم قسُ اؾوت .توا

انلي قطاض گطفتِ كِ هوکي اؾت هتأثط اظ پيچيسگي ٖلّوي،

ايي تٗسيل تقطيثاً كليِ هَاضز تاالي قُط انلي قطاض گطفتوِ

ذُاي اًساظُگيطي ٍ يا َٖاهل هٌحهط تِ فطز تاقس ،لصا تِ

ٍ آظهَى قطٌ كافي تا قسضت تيكوتطي تأييوس هويگوطزز.

ومًدار -5پراکىدگي امتيازات فازی ضرط الزم تًسعٍ ويافتگي
اقتصادی ي تضاد سياسي خطًوتآميس

ومًدار  -6پراکىدگي امتيازات فازی ضرط الزم وثًد کيفيت
حاکميت ي تضاد سياسي خطًوتآميس

ومًدار -7پراکىدگي امتيازات فازی ضرط کافي

ومًدار  -8پراکىدگي امتيازات فازی ضرط کافي

تًسعٍ اقتصادی ي دمًکراسي ي تضاد سياسي

واتراتری در ثريت ي دمًکراسي ي تضاد سياسي
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ًوَزاضّاي ً 8 ٍ 7كاى هيزٌّس كِ تطكية ٍ اجتوأ

زض تطضؾي ٖلّيتّاي ُٖفي ،قف قطٌ انلي زض ايوي

زٍ قطٌ تَؾوِٗ اقتهوازي ٍ زهَكطاؾوي ٍ ًواتطاتطي زض

هُالِٗ هسًٓط قوطاض گطفوت .توطاي ايوي قوف قوطٌ ،توا

ثوووطٍت ٍ زهَكطاؾوووي قوووطٌ كوووافي تًووواز ؾياؾوووي

اؾتفازُ اظ فطهَل (

) كِ زض آى  Kتٗساز قطايٍ اؾت،

ذكًَتآهيع ّؿتٌسّ .واى ََض كِ شكط قس ،هوکي اؾوت

 64تطكية ٖلّي هوکي اؾتً .طم افعاض  FS/QCAتا ايجاز

ذُاي ؾوٌجف ٍ تويزقتوي زض تثوسيل ًووطات ذوام توِ

الگَضيتن نس ٍ كصب فاظي ،تطكيةّاي هوکي ،قطايٍ

زازُّاي فاظي تاٖث قسُ كِ زض ًوَزاض پطاكٌسگي قطايٍ

ٖلّي ضا زض تيي هَاضز هحاؾثِ ًوَزُ ،فطاٍاًي هوَاضز ضا زض

كافي تطذي ًقاٌ ظيط قُط انلي قطاض گيطز كوِ هويتوَاى

ّط تطكية ًكاى هيزّس.

ايي ًقم ضا تا كاّف ًَٖ 0.1يت فاظي تٗسيل كطز.
جديل -4وتيجٍ تررسي علّيتَای ترکيثي(عغفي) چىدگاوٍ
ضاخص پًضص
ضاخص پًضص
2
3
مىحصر تٍ فرد
خام يا مرکة

هؿيط ٖلّي اٍلً ~ :اتطاتطي زض ثطٍت ًاتطاتطي اؾوي ~ تَؾِٗ

اقتهازي ~ حاكويت تا كيفيت ~ زهَكطاؾي

هؿيط ٖلّي زٍم ~ :اقتهاز هثتٌي تط نازضات اًطغي ~ تَؾِٗ

اقتهازي ًاتطاتطي اؾوي ~ كيفيت حاكويت

هؿيط ٖلّي ؾَمً ~ :اتطاتطي زض ثطٍت ~ تَؾِٗ اقتهازي ~
زهَكطاؾي
هؿيط ٖلّي چْاضم ~ :اقتهاز هثتٌي تط نازضات اًطغي ~ تَؾِٗ
اقتهازي زهَكطاؾي
قاذم پَقف كلي هؿيط ؾَم ٍ چْاضم0.736 :
Raw Coverage

3

ضاخص
سازگاری

1

0.390

0.227

0.958

0.295

0.196

1

0.439

0.257

0.962

0.479

0.297

0.832

قاذم ؾاظگاضي كلي هؿيط ؾَم ٍ چْاضم0.866 :
Unique Coverage

2

Consistency

1

اظ هياى هؿيطّاي ٖلّي چٌسگاًِ هرتلف ،چْواض هؿويط

ًاتطاتطي زض ثطٍتٍ ،جَز ًواتطاتطي اؾوويً ،ثوَز تَؾوِٗ

ٖلّي ُٖفي تا تَجِ تِ تلفيق ًٓطيِّاي هَضز اؾوتفازُ توِ

اقتهووازي ٍ ًثووَز كيفيووت حاكويووت اؾووت .قوواذم

هٌَٓض اضتقاي يطية پَقوف اًترواب گطزيوس .قواذم

ؾاظگاضي هَجَز تا يطية ً 0.958كواى زٌّوسُ اّويوت

ؾاظگاضي ّط هؿويط ًكواى زٌّوسُ آى اؾوت كوِ تطكيوة

ًٓطي ايي هؿيط ،تياًگط ٖلّيوت ُٖفوي كوافي زض ًتيجوِ ٍ

قطٌٍ ٖلّي ،ظيطهجوَِِٖ ًتيجِ اؾت ٍ يطية ؾاظگاضي

ضذساز تًاز ؾياؾي ذكوًَتآهيوع اؾوت .زض هؿويط اٍل

تيكتط اظ  0.80تياًگط كفايت قطٌٍ ٖلّي تطاي ًتيجِ هَضز

پَقف هطكة  ٍ 0.390پَقوف هٌحهوط توِ فوطز 0.227

ًٓط اؾت .تٌاتطايي ،زض ايوي هُالٗوِ چْواض هؿويط اظ ًٓوط

اؾت .پَقف هٌحهط تِ فطز ،يطية پَقف هرتم ّوط

قاذم ؾاظگاضي قطٌ كفايت تطكيثوي ضا زاقوتِاًوس .زض

هؿيط ٖلّي ٍ پَقف هطكة يوا ذوام ،اجتووأ هؿويطّاي

هؿيط ُٖفي اٍل تًاز ؾياؾي ذكًَتآهيع ،قواهل ًثوَز

ٖلّي اؾت كِ ايي زٍ تِ زليول ّواَقوي هؿويطّاي ٖلّوي
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لعٍهاً تطاتوط ًيؿوتٌس ،ظيوطا هؿويطّاي ٖلّوي چٌوس گاًوِ ٍ

تًاز ؾياؾي ذكًَتآهيع اؾت ،اها زض زٍ تطكيوة ٖلّوي

جاًكيي پصيط هوکي اؾت تا ّووسيگط ّواَقواًي زاقوتِ

تِ ٍقَٔ تًاز ؾياؾي ذكًَتآهيع هٌجط قسُ اؾت  .ايي

تاقٌس .قاذم پَقفً ،كواى زٌّوسُ اّويوت تجطتوي ٍ

ًتيجِ تا اغلة ًٓطيِّاي توِ كواض گطفتوِ قوسُ ،اظ جولوِ

تأثيط ًؿثي قطٌٍ ٖلّي تِ ََض جساگاًِ اؾوت ٍ پَقوف

ًٓطيِ هؿٌط ،تاًگَضا ٍ چلثي ّورَاًي زاضز.

ذيلي كن حاكي اظ تيَْزگي ٍ تياّويتي قطٌ ٖلّي هَضز

فقساى زهَكطاؾي ،تَؾِٗ ًيافتگي اقتهوازي ٍ فقوساى

ًٓط تَزُ ٍ فاقس اّويت تجطتي اؾت .زض هيواى هؿويطّاي

كيفيت حاكويت ّطيوک توِ تٌْوايي قوطٌ الظم ٍ كوافي

ٖلّي فوَ  ،هؿويطّاي ؾوَم ٍ چْواضم اظ پَقوف ًؿوثتاً

ٍقَٔ تًاز ؾياؾي ذكًَتآهيع ّؿتٌس؛ يٌٗي حًَض ّوط

تيكتطي تطذَضزاضًس ٍ پَقف كلي ايي زٍ هؿيط ()0.736

كسام اظ آًْا هيتَاًس تِ تًاز ؾياؾي ذكًَتآهيوع هٌجوط

اظ يطية تاالتطي تطذَضزاض اؾتّ .وچٌيي ،هؿيط چْاضم

قَزّ .وچٌيي تطكية زٍ قطٌ تَؾِٗ ًيافتگي اقتهوازي

اظ يطية ؾاظگاضي كوتطي زض هقايؿِ توا ؾوايط هؿويطّا

ٍ فقووساى زهَكطاؾووي ٍ ًوواتطاتطي زض ثووطٍت ٍ فقووساى

تطذَضزاض اؾت؛ ّطچٌس كِ ّوِ هؿويطّا اّويوت ًٓوطي

زهَكطاؾووي قووطٌ كووافي تووطاي ٍقوؤَ تًوواز ؾياؾووي

الظم ضا زاضًسً .کتِ زيگط زض اضتثاٌ توا هؿويطّاي ؾوَم ٍ

ذكًَتآهيع ّؿتٌس.

چْوواضم ايووي اؾووت كووِ تووَز ٍ يووا ًثووَز زهَكطاؾووي زض

زض ًْايت ،اقتهاز هثتٌي تط نازضات اًطغي ًوِ قوطٌ

تطكيةّاي هرتلف هيتَاًس تِ تًواز ؾياؾوي ذكوًَت

الظم ٍ ًِ كوافي تًواز ؾياؾوي ذكوًَتآهيوع اؾوت .زض

آهيع هٌجط قَز.

تطضؾي ٖلّيتّاي ُٖفيً ،تايج ًكاى زاز كِ زض هؿيط اٍل
تًاز ؾياؾوي ذكوًَتآهيوع ًتيجوِ فقوساى ًواتطاتطي زض

تحث ي وتيجٍگيری

ثطٍت ،فقساى زهَكطاؾيٍ ،جَز ًواتطاتطي اؾووي ،فقوساى

تِ ََض ذالنِ ًتايج ايي هقالِ ًكاى هيزّس كِ ًواتطاتطي

تَؾِٗ اقتهازي ٍ فقساى كيفيوت حاكويوت اؾوت ٍ ايوي

زض ثطٍت تِ تٌْايي ًِ قطٌ الظم ٍ ًِ قطٌ كوافي تًواز

هتغيطّا هَجة تًاز ؾياؾي ذكًَتآهيع هويقوًَس .زض

ؾياؾي ذكًَتآهيع زض ؾُح كالى اؾت؛ يٌٗوي حًوَض

هؿوويط زٍم ،زض ككووَضّايي كووِ اقتهازقوواى هثتٌووي تووط

ايي هتغيط ّيچ ًقكي زض تطٍظ تًاز ؾياؾي ذكًَتآهيوع

نازضات اًطغي ًيؿتً ،يع تًاز ؾياؾوي ذكوًَتآهيوع،

ًساضزّ .وچٌيي ،ايي هتغيط زض تطضؾي ٖلّيتّاي چٌس گاًِ

ًتيجِ ٍجَز ًاتطاتطي اؾووي ،فقوساى تَؾوِٗ اقتهوازي ٍ

ُٖفووي (تطكيثووي) ًيووع ًقكووي زض ٍقوؤَ تًوواز ؾياؾووي

فقساى كيفيت حاكويت اؾت ٍ ايي هتغيطّاٖ ،لّيت ُٖفوي

ذكًَتآهيع ًساضز ٍ حتوي ٖوسم حًوَض ايوي هتغيوط زض

كافي تطاي تثييي ًتيجِ فطاّن هويًوايٌوس .زض هؿويط ؾوَم

تطكيووة تووا زيگووط هتغيطّووا ،تووِ حًووَض تًوواز ؾياؾووي

فقوساى ًواتطاتطي زض ثوطٍت ،فقوساى زهَكطاؾوي ٍ فقووساى

ذكًَتآهيع هٌجط هيقَز .تا ايٌکِ ايوي ًتيجوِ هغوايط توا

تَؾِٗ اقتهازيٖ ،لّيت ُٖفي كافي ضا زض اضتثاٌ تا تًواز

اكثط ًٓطيِّاي تِ كاض ضفتِ زض چاضچَب ًٓطي اؾت ،اهوا

ؾياؾووي ذكووًَتآهيووع فووطاّن هوويًوايٌووس .تٌوواتطايي ،زض

تا اؾتسالل ّاضزي ٍ ٍيس ٍ تطذوي زيگوط ّوروَاًي زاضز.

ككَضّاي هَضز هُالِٗ ،هكاّسُ قس كِ حتوي توا فقوساى

ًٓطيِپطزاظاى هصكَض هٌکط ضاتُِ تيي ًاتطاتطي ٍ ذكوًَت

ًاتطاتطي زض ثطٍتٍ ،جَز ضغينّواي غيوط زهَكطاتيوک ٍ

تا كٌتطل تَؾِٗ اقتهازياًس.

فقساى تَؾِٗ اقتهازي توِ تًواز ؾياؾوي ذكوًَتآهيوع

ًاتطاتطي اؾوي تِ تٌْاييً ،وِ قوطٌ الظم ٍ ًوِ كوافي

هٌجط هيقَزً .تيجِ هؿيط ٖلّي چْاضم تياًگط آى اؾت كوِ
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زض ككَضّايي كِ اقتهازقاى هثتٌوي توط نوازضات اًوطغي

ؾووثکّوواي هووسيطيت آى» ،پووػٍّفًاهووِ هووسيطيت

ًيؿت ،تًاز ؾياؾي ذكًَتآهيع ًتيجِ ٍجَز زهَكطاؾي

تحَل ،ؾال اٍل ،ـ ً ،2يوِ زٍم.

ٍ فقوووساى تَؾوووِٗ اقتهوووازي اؾوووت ٍ زهَكطاؾوووي زض

هؿووَٗزيٖ ،هوووت ٍ ّوکوواضاى« .)1388( .تطضؾووي

تطكيةّاي هرتلفّ ،ن حًوَضـ هويتَاًوس توِ تًواز

تٗوواضو اظ هٌٓووط هکتووة اؾووالم ٍ ت ووَضيّوواي

ؾياؾي ذكًَتآهيع هٌجط قوَز ٍ ّون فقوساًف .زض كول

هسيطيت» ،اًسيكِ هسيطيت ،ؾال ؾَم ،قوواضُ اٍل،

ًتايج تِ زؾت آهسُ ،تا ايٌکِ تا تطذي ًٓطيوِّوا هغوايطت

نم.164-133

زاضز ،اها تا ًٓطيِّاي ضقية آًْا ّورَاًي زاضز.

هٓلووَم ذطاؾوواًي ،هحوووس ٍ ٖٓيوووي ّاقوووي ،هػگوواى.
(« .)1389تحليوول فوواظي ضاتُووِ تَؾووِٗ اقتهووازي،

پيوًضت

ؾياؾي ٍ ًاتطاتطيّاي زضآهوسي زض ايوطاى» ،هجلوِ

] [1الثتووِ ايووي اًترووابّووا ذووالي اظ اقووکال ًيؿووتٌس ٍ

تحليول اجتوواٖيًٓ :ون ٍ ًواتطاتطي اجتووواٖي ،ـ

ككَضّايي چَى آهطيکا ٍ ؾَئس ًويتَاًٌس زض كٌاض ّن تِ

 ،59/4نم.58-27

ٌَٖاى هَاضز هٌفي اًتراب قوًَس ،ظيوطا آهطيکوا ككوَضي

ٍتط ،هواكؽ .)1384( .زيوي ،قوسضت  ،جاهٗوِ ،تطجووِ:
احوس تسيي ،تْطاى :اًتكاضات ّطهؽ.

اؾت كوِ هْوس ًٓوام ؾوطهايِزاضي اؾوت ٍ قاٖوستاً تايوس
ًاتطاتطي كِ يکي اظ هتغيطّاي هؿتقل زض قطٌ ٖلّي هٌفطز

يعزاًي ،هحوس .)1389( .ضاتُِ ؾياؾتّاي قَهي زٍلوت

ٍ قطٌٍ ٖلّي تطكيثي اؾت ،زض آى ككَض تيكتط تاقوس .زض

هطكعي ٍ تًاز قَهي :تطضؾوي تُثيقوي كووي َوي

حالي كِ ؾَئس هتکوي توط ًٓوام زٍلوت  -ضفواّي توَزُ،

ؾالّاي  ،1990-2004پاياى ًاهِ كاضقٌاؾي اضقوس

ًاتطاتطي زض آى تا حسي تَؾٍ زٍلت كٌتطل هيقَز.
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