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چكيده
مسألهی اين مقاله ناظر بر درجهی تفاوتپذيری دموكراسي است .چارچوب نظری تحقيق بهه ايهن صهورت
فرموله شده است كه مؤلّفههای سرمايهی اجتماعي و نابرابری مازسوی در توزيع درآمهد و درآمهدهای غيررانتهي
شرط الزم برای دموكراسي است .رويكرد مقاله تحليه تبييقهي فهازی ميهان ك هوری اسهت .جمقيهت تحقيهق
مجموعهی  110ك وری است كه در فهرست بانك جهاني دارای دادهاند ،اما در هر تحلي با توجّه بهه دادهههای
مفقوده تقداد موارد با هم متفاوت است .روش داوری فرضيهها ،فازی و نرم افزار مهورد اسهتفاده  Exel ،spssو
 Fs/QCAfاست .يافتههای تجربي ناظر بر راببه ميان فازی مجموعهای ،داللت برآن دارند در بهي تهر موردهها،
اعتماد متقاب و درآمدهای غيررانتي شرط الزم برای دموكراسهي اسهت .م هاركت مهدني و نفهع جمقهي بهاال و
نابرابری مازسوی مقموالً شرط الزم برای دموكراسي است .بررسي مسيرهای علّي شرط كافي برای وقوع نتيجهه
ن ان ميدهد سه مسهير جداگانهه بهرای رخهداد دموكراسهي وجهود دارنهد كهه هركهدام از ايهن مسهيرها شهرط
تركييي(عبفي) كافي تلقي مي شوند .وجه م ترك اين سه مسير م هاركت مهدني بهاال و درآمهدهای غيهر رانتهي
است.
واژههای کليدی :تحلي فازی ،تحلي تبييقي ،تاريخي ،دموكراسي ،نابرابری ،منابع غير رانتي

 . 1استاديار گروه علوم اجتماعي دان گاه تربيت مدرس(نويسنده مسؤول)
 . 2دان جوی دكتری جامقه شناسي دان گاه تربيت مدرس

alisaei62@yahoo.com
maryamzareian@yahoo.com
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طرح مسأله
در چند دههی اخير ،دموكراسي جايگاهي برجسته در ميان ديگر شهيوهههای ككومهت در
جهان يافته است؛ از همين رو مبالقهی فرايند گذار از رژيمهای اقتدارگرا به نظامهای سياسي
دموكراتيك ،به يكي از مياكث مهم جامقههشناسهي سياسهي مقاصهر تيهدي شهده اسهت .امها
دستيابي به دموكراسي به يكي از مقمّاهای برجسته تيدي شده است؛ زيرا وضقيت دموكراسي
در ك ورهای مختلف ،به طرز چ مگيری با هم متفاوت است .بهعنوان مثال اياالت متحهدهی
آمريكا در اواي قرن  )1426-1486(13دموكراتيك شدند؛ اما نخسهتين ك هورهای آمريكهای
التين كه دموكراتيك شدند ،آرژانتين و اروگوئه در سهالههای  1312و  1313بودنهد و سهاير
ك ورها مانند السالوادور و پاراگوئه تا دههی  1336يقني تقريياً نيم قرن بقد نيز به اين وضهع
درنيامههده بودنههد .در برخههي از ك ههورهای در كههال توسههقه نيههز ،بهها وجههود آنكههه نهادهههای
دموكراتيك در اين جوامع ايجاد شهده اسهت ،كهار ويه هی اكهزاب ،مجهالق قانونگهذاری و
ككومت انتخابي با ك ورهای دموكراتيك به كلي متفاوت است .پق مههمتهرين تمهايز ميهان
ك ورها نه از كيث وجود يا عدم وجود دموكراسي ،بلكه مربهوط بهه ميهزان آن اسهت .بهرای
اثيات اين مدعا ،مراجقه به گزارشهای آماری مركز صلح جهاني 1ن ان ميدههد از يهك سهو
سبح شاخص دموكراسي در ميان ك ورهای مختلف تفاوت زيهادی بها ههم دارد و از سهوی
ديگر بين ميانگين اين شاخص از سال  1336تا  2616در ك ورهای توسقه يافته مانند سهوئد
 ،16كانادا  ،16ژاپن  ،16فرانسه  ،3استراليا  16و در برخي ك ورهای در كال توسقه از قييه
تاجيكستان  ،-9جمهوری آذربايجان  ،-1 .0ايران  -1 .1تفهاوت زيهادی م هاهده مهيشهود
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« .» :polity iv projecthttp://www. systemicpeace. org1466 -2616با مقايسهی اين
شاخص ميان برخي از ك ورهای در كال توسقه همانند آذربايجان با ك ورهای توسقه يافته،
اختالفي در كدود  11واكد و بي تر م اهده ميشود و اين بهه مقنهای  41درصهد اخهتال
نسيت به تفاض كداكثر و كداق ميزان اين شاخص است .در كاليكه برای برخهي ديگهر از
ك ورهای در كال توسقه از قيي جمهوری چك با ميانگين اين شاخص ،1 .4مجارستان ،16
تركيه  ،1هند  ،1 .3اين اختال

بسيار اندك است و يا اصالً وجود ندارد .اين اخهتال

ميهان

ايران و ك ورهای دركال توسقه  1 .11واكد است .پق بهر اسهاس شهواهد موجهود توزيهع
نمرات پوليتي بهعنوان شاخص دموكراسي در ميان ك ورها دارای چولگي زيادی است.
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بنابراين مدعای تيييني يا مسألهی اين مقاله آن است كه تفاوتههای آشهكار و بزرگهي در
شاخص دموكراسي در ميان ك ورها وجود دارد كه بهعنوان يك مسأله نيازمند تييهين تجربهي
است .در اين مقاله پاسخ اين پرس

جستجو ميشود كه« :درجه تفاوتپذيری دموكراسي در

ك ورهای مورد مبالقه چگونه قاب تييين است؟»
در پاسخ به اين سؤال و در مقام ك ّ مسأله دو نوع استدالل اقامهه شهده اسهت :اسهتدالل
نظری و استدالل تجربي .در زير ،ابتدا در پرتو استدالل نظری ،راه ك تئوريك مسأله ،ارايه و
در ادامه از طريق استدالل تجربي درباب آن راه ك داوری شده است.

استدالل نظری
پژوهشهای مربوط به موضوع
بررسي ن ان مي دهد كه در تييين دموكراسي ،كمو بي

ميتوان رويكردههايي بها ديهدگاه

اقتصادی ،سياسي و اجتماعي -فرهنگي را از هم تميهز داد كهه بهه اختصهار ههر يهك از ايهن
رويكردها متضمن مفاهيم زير است.
دیدگاه اقتصادی :بهطور كلي نظرياتي كه ذي اين ديدگاه قرار ميگيرند ،از سهه بقهد بهه
تييين دموكراسي پرداختهاند؛ نخست ،توجّه به توسعهی اقتصادی :اين دسته از نظريه پردازان
با عبف توجّه با راببه ميان توسقه ی اقتصادی و دموكراسهي ،پديهدهی دموكراسهي را تييهين
ميكنند (ليپست1306 ،؛ مولر1344 ،؛ هانتينگتون1331 ،؛ بهك و بوخهارت1338 ،؛ دايامونهد،
1332؛1333؛كوپدج1331 ،؛ پرژورسهكي1330 ،؛ .)2666دوم ،توجّه به دستيابی دولتها بهه
منابع رانت :اين دسته از نظريات از اين بقد به تييين موضوع ميپردازند كه درآمهدهای نفتهي
امكان تجهيز دستگاههای سر كوب و تضقيف جامقهی مدني را برای رژيمهای صادركننهدهی
نفت فراهم ميكند .اين رژيمها با دريافت نكردن ماليات از جامقه به توافقي ضمني و نانوشته
با مردم دست مييابند كه آنان نيز از ككومت ميتني بر نمايندگي صهر

نظهر كننهد و يها بهه

عيارت ديگر اولويتهای اقتصادی را با اولويتهای سياسي تقويض كننهد .نتيجههی مسهتقيم
اين درآمدها ،تقويت ككومت اقتدارگرا اسهت (مههدوی1316 ،؛ كاتوزيهان1340 ،؛ لوسهياني،
1341؛ جانسون1343 ،؛ چاندری1343 ،؛ پيتراوانهز1332 ،؛ كهارل1331 ،؛ لفهتويه2662 ،،؛
وانچكن2662 ،؛2660؛ مك مهور2668 ،؛يهاتق2661 ،؛ ههوك2664 ،؛ رس 2663 ،؛ 1333و
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فريدمن .)2660 ،سوم ،توجّه به نابرابریهای اقتصادی :اين گروه از نظريهپهردازان مقتقدنهد
در برابرترين جوامع ،انقالب و شورشهای اجتماعي گزينهی جذابي برای شهروندان بهه نظهر
نمي رسد؛ چرا كه يا هي ،چال ي در برابر نظام غيردموكراتيك وجود ندارد يا هر چال هي كهه
وجود داشته باشد ،مي توان با تمهيدات موقتي مانند بازتوزيعهای محدود رفع كرد .در نقبهی
مقاب  ،در جوامع بسيار نابرابر شهروندان دالي كافي برای ناخ نودی دارند و تالش ميكننهد
عليه اقتدار غيردموكراتيك قيام كنند و در اين شرايط فرادستان در صورت رهاكردن نظامي كه
منافع آنها را محقق ميكند و گذار به نظامي كه بارمالي باز توزيع را بهر دوش آنهها تحميه
خواهد كرد ،بسيار متضرر مهيشهوند .از ايهن رو اكتمهاالً جامقههی بسهيار نهابرابر ،بهه جهای
دموكراسي به سمت غير دموكراسي سركوبگر كركت ميكند .بنابراين بي ترين شانق بهرای
ظهههور دموكراسههي در جههوامقي اسههت كههه نههابرابری در آنههها در سههبحي مازسههوی
است(ويليامسون1334 ،؛ چنگ2668 ،؛ آسيموگلو و رابينسون.)2664 ،
دیدگاه سياسی :نظرياتي كه ذي اين ديدگاه به تييين دموكراسي نظر كردهانهد ،از دو بقهد
به موضوع پرداختهاند:
نخست نظریههای نهادمندی سياسهی كهه اقتهدار عقالنهي ،سهاختار سياسهي تمايزيافتهه،
نوسازی سياسي و اشتراك سياسي فراگير را شروط اساسي برای توسهقهی سياسهي مهيداننهد
(دارندور 1301 ،؛ آيزن تات1341 ،؛ هانتينگتون)1348 ،؛
و دوم نظریههای جامعهی مدنی /حوزهی عمومی كه با عبف توجّهه بهه كجهم قهدرت
پراكنده در سبح جامقه سقي در تييين دموكراسي دارند؛ ديدگاه كلي اين نظريهه پهردازان بهر
اين اص استوار اسهت كهه بها گسهترش كجهم قهدرت در درون جامقههی مهدني ،مباليههی
شهروندان از دولت افزاي

يافته و در نتيجه ميزان قهدرت در درون دولهت كهاه

مهييابهد

(ديويدايسههتون1301 ،؛ هابرمههاس1310 ،؛1341؛ چيلكههوت1911 ،؛ ژي ه 2666 ،؛ چانههدوك،
.)1941
دیدگاه اجتماعی -فرهنگی :در اين ديدگاه نظريهاتي قهرار دارنهد كهه پيهداي

و تثييهت

دموكراسههي را منههوط بههه مجموعهههی گسههتردهای از وجههود ارزشهههای فرهنگههي مههرتيط،
جامقه پذيری خاص و تقامالت باالی اجتماعي ميدانند .اين نظريهپردازان مقتقدند بها برخهي
از ارزش های فرهنگي موجود در جوامع و چگونگي تقامالت اجتمهاعي مهيتهوان بهه تييهين
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چرايي وجود يا عدم وجود دموكراسي دست يافت .نظريات اين ديدگاه را به دو دستهی كلي
نظريات فرهنگ سياسي و نظريات سرمايهی اجتماعي ميتوان تقسيم كهرد :نظریهه پهردازان
فرهنگ سياسی كه تنوع در نگرشهای فرهنگي را بر ميزان و چگونگي م اركت سياسهي در
يك جامقه مؤثر ميدانند و در اين زمينه ،بر نوع فرهنگ سياسي تأكيد دارند .بهنظر اين گروه،
فرهنگ سياسي دموكراتيك موجب شك گيری زندگي سياسي دموكراتيك ميشهود (روكهي،،
1306؛ آلموند و وربا1309 ،؛ اينگلهارت ،1331 ،اينگلههارت و ولهزل .)2661 ،دوم نظریهات
سرمایهی اجتماعی كه بر فقّاليّت داوطليانه و اعتماد اجتماعي بهعنوان زمينهی عمهومي بهرای
شكوفايي دموكراسي و كارآمدی آن تأكيد دارند (توكوي 1316 ،؛ اوفه1336 ،؛ كلمهن1336 ،؛
پاتنههام2666 ،1339 ،؛ نههوريق2662 ،؛ نيههوتن 1331؛2661؛پاكسههتون1333 ،؛ پالههدام2666 ،؛
اسالنر و دكر2661 ،؛ گروتارت .)2669
دستگاه نظری با عنايت به سه ديدگاه كلهي در تييهين دموكراسهي -اقتصهادی ،سياسهي و
اجتماعي -فرهنگي -پي نهاد ميشود .در دستگاه نظهری ايهن مبالقهه ،دموكراسهي بههعنهوان
نتيجه 1است و نابرابری مازسوی در توزيع درآمهد ،مؤلّفههههای سهرمايهی اجتمهاعي و عهدم
دسترسي دولت به درآمدهای رانتي ،سه شرط علّي اصلي هستند .اين دستگاه نظهری تركييهي
است كه همزمان از ديدگاه اقتصادی (نق

تقويت كنندگي نابرابری مازسوی و عدم دسترسي

دولت به درآمدهای رانتي) ،سياسي (تأثير م اركت مدني افراد جامقه) و اجتمهاعي-فرهنگهي
(تأثير عناصر سرمايهی اجتماعي) بهره گرفته و امكان تكمي و اصالح در فراينهد جمهعآوری
شواهد را دارا است.
در اين تركيب علّي ،اعتماد متقاب  ،با افهزاي

تمايه افهراد بهرای همكهاری و تقامه بها

يكديگر ،فقّاليّتهای اجتماعي را در جامقه گسترش ميدهد .همچنين اعتماد افراد به نهادهها
زمينه ساز كارآمدی نهادها و تقويت جامقهی مدني به عنوان پي نياز دموكراسي اسهت .نفهع
جمقي به مقنای ترجيح خيرجمقي بر نفع فردی است .اگر به جهای روكيههی جمهعگرايهي،
فرديت طليي بر روابط اجتماعي غليه داشته باشد ،دراين صورت روابهط اجتمهاعي ميتنهي بهر
عقالنيت ابزاری ميشود و افراد كسابگرانه در زندگي اجتماعي صرفاً سود شخصهي را دنيهال
ميكنند و از تققيب نفع عمومي امتناع ميورزند .در صورتيكه روكيهی غالب در ميهان افهراد
1- outcome
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نفع جمقي باشد ،بهدلي دنيال كردن نفع همگاني ،نهادهای واسط بهرای پيگيهری ايهن مسهأله
شك ميگيرد .هم چنين با افهزاي

ي شههروندان و م هاركت فقها هل افهراد در
م هاركت مهدن ه

انجمنهای مدني ،وابستگي متقاب و اكساس وظيفه افزاي

مهييابهد و عهادت م هاركت در

ميان شهروندان تقويت ميشود .نهادهای مدني مانند اكزاب و سازمانهای مهردم نههاد راببهه
ميان فرد و جامقه را تنظيم ميكنند؛ بههگونههای كهه از يهك طهر
جلوگيری ميكنند و از طر

از تهودهای شهدن جامقهه

ديگر ،با ايجاد كانهالههای ههمبسهتگي اجتمهاعي ،مهانع ظههور

فردگرايي خودخواهانه مي شوند .از سوی ديگر ،وضهقيت اقتصهادی مهردم و دولهت نيهز بهر
شك گيری و دوام دموكراسي تأثير خواهد گذارد .هرچه در جامقهای نابرابری ميهان گروههي
بي تر ،انقالب برای شهروندان گزينهی جذّابتری خواهد بود؛ زيرا با انقهالب كهردن آنهها
فرصت سهيمشدن درك درآمد اقتصادی را پيدا ميكنند .ولي اگر نابرابری بسهيار بهاال باشهد،
دموكراسي برای فرادستان كه اغنيای جامقه هستند ،پرهزينه مهيشهود و در نتيجهه توسه بهه
سركوب گزينه جذابتری به نظر ميرسد .بنابراين افزاي

نابرابری ممكن است تأثير منفي نيهز

بر دموكراسهي داشهته باشهد .ازايهنرو در جامقههی بسهيار نهابرابر بهه جهای دموكراسهي ،بهه
غيردموكراسي سركوبگر منجر ميشود .پق نابرابری مازسوی مهيتوانهد عامه ايجهاد و دوام
دموكراسي باشد .درآمدهای عظيم نفتي نيز از سه طريق بهر روی دموكراسهي اثهر منفهي دارد.
درآمدهای رانتي در دست دولت موجب ميشود كه دولت به راكتّي بتوانهد از طريهق توزيهع
رانتها و افزاي

رفاه مردم ،تمايالت دموكراسي خواهانه مردم را محهدود يها منحهر

كنهد.

دوم ،داشتن منابع رايگان برای دولتها ،موجب ممانقت دولت از ت كي گروههای مدني بهه
عنوان پي

شرط اساسي دموكراسي ميشود .همچنين در اين نوع دولتهها از طريهق ف هار،

ممانقت قانوني و سركوب نيز گسترش گروهها و نهادهای مدني محدود ميشود .سوم ،نتيجه
مستقيم استقالل دولت رانتير از درآمهد ماليهات ،ايهن اسهت كهه دولهت نيهازی نمهيبينهد تها
پاسخگوی جامقه باشد .بهعيارت ديگر ،چون دولت رانتير از مردم مالياتي نميگيرد ،در نتيجه
جامقهی مدني در مقاب قدرت آن ،هي،گونه اهرمي در اختيار نخواهد داشت.
از رهگذر تلفيق اين سه ديدگاه ،دستگاه نظری پ وه

به صورت زير فرموله ميشود:
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فرضيههايي كه بر اساس دستگاه نظری گمانه زني ميشود ،بر اساس ترمينولهوژی شهروط
الزم و كافي به شرح زير تدوين شده است:
فرضيهی اول :سرمايهی اجتماعي شرط علّي الزم برای دموكراسي است.
فرضيهی دوم :درآمدهای غير رانتي دولت شرط علّي الزم برای دموكراسي است.
فرضيهی سوم :نابرابری مازسوی در جامقه شرط علّي الزم برای دموكراسي است.
فرضيهی چهارم :مجموعه تركييي م اركت مدني باال و اعتماد نهادی باال و نفع جمقي باال و
اعتماد متقاب باال ،عدم دسترسي به درآمدهای رانتي و نابرابری مازسوی تركيهب علّهي كهافي
برای وقوع و تثييت دموكراسي است.
برای بررسي مبابقت گزارههای تئوريك با واققيّت ،ابتدا مفهاهيم مهورد بررسهي تقريهف
عملياتي ميشوند و سپق با بهره گيری از رويكرد فازی ،مورد داوری قرار ميگيرند.

تعریف عملياتی مفاهيم
دموکراسی :مقرّ های عملي دموكراسي عيارتند از :رقابتپذيری م اركت سياسي ،1بهاز
بودن و رقابتي بودن استخدام مسؤولين اجرايي 2و محدوديتهايي كه بر رئيق قوهی مجريهه
تحمي ميشود .9شاخص درنظر گرفته شده برای آن ،نمرهی پوليتي 8است .نمرهی پوليتي بهر
مينای دو الگوی اقتدار سياسي يقنهي دموكراسهي نهادينهه شهده و آتوكراسهي( 1خودكهامگي)
ساخته شده و از طريق كسر كردنه نمره ی آتوكراسي از نمرهی دموكراسي استنتاج شده اسهت.
نمرات پوليتي از  -16تا  16تغيير ميكند.
سرمایهی اجتماعی :دارای چهار بُقد اعتماد متقاب  ،اعتماد نهادی ،نفع جمقي و م اركت
مدني است.
0

اعتماد متقابل  :برای ارزيابي بُقد اعتماد متقاب  ،از مقرّ های تجربي ميزان اعتمهاد افهراد
جامقه به يك ديگر استفاده شده است .اين ميزان با اين پرس

مورد سنج

واقع شده اسهت

1 .Competitiveness of Political Participation
2 .Openness and Competitiveness of Executive Recruitment
3. Constraints on the Chief Executive
4 .Polity Index
5 .Autocracy
6 .Interpersonal Trust

 .....................999فصلنامه مطالعات توسعهی اجتماعی-فرهنگی ،دورهی اول ،شمارهی ،4بهار29

كه «آيا شما مقموالً اكثر مردم را قاب اعتماد ميدانيد يا اينكه در راببه با مهردم بايهد مراقهب
بود؟

1

اعتماد نهادی : 2اعتماد نهادی يا اطمينان به نهادها دومين بقهد انهدازهگيهری از سهرمايهی
اجتماعي است .ميزان اطمينان به هر يك از نهادها به صورت ميانگين برای هر ك ور محاسيه
گرديد ،سادهترين راه برای به دست آوردن شاخص اعتماد نههادی ،اسهتفاده از ميهانگينههای
كسابي نمرات مقر های مربوطه است ،ولي نكتهی قاب تأم كه از دقت نتايج ميكاههد آن
است كه اين مقر ها در تقيين شاخص نهايي وزن های يكساني ندارند .بر اين اساس ،بهرای
تقيين وزنهای هر يك از مؤلفهها از روش تحلي مؤلفههای اصلي 9استفاده شده است.
مشارکت مدنی :8بُقد سوم سرمايهی اجتماعي م اركت در جامقهی مدني يا درگير شدن
در شيكههای اجتماعي است .اين بقد ميتواند به دو شك از تقام اشاره كنهد -1 :تقامه و
داشتن راببه در شيكههای غيررسهمي 1و  -2تقامه و داشهتن راببهه در شهيكهههای رسهمي
(به شك عضويت يا انجام كارهای داوطليانه برای سازمان) .0برای ساخت شاخص م هاركت
مدني ،ابتدا ميانگين عناصر مؤلّفه ها برای هر ك ور محاسهيه شهده و سهپق بها روش تحليه
مؤلّفههای اصلي ،وزنهای ن انگر به دست آمده و سپق شاخص م هاركت مهدني محاسهيه
شده است.
نفع جمعی :1بُقد چهارم سرمايه ی اجتماعي نفع جمقي يا هنجار عم متقاب  4است .نفهع
جمقي در شك عالقه در گروه بودن يها منهافع جمقهي را بهه منهافع فهردی تهرجيحدادن (رد
سواری مجاني )3ن اندهندهی تماي افراد برای م اركت در رفع م هك جمقهي و مراعهات
ديگران است (ناك و كفر .)1214 :1331 ،فرار از ماليات ،عدم پرداخت كرايهه كمه و نقه
عمومي ،عدم اكترام به كقوق رانندگان ديگر ،پذيرش يا پرداخت رشهوه از مصهاديق كميهود
روكيه ی نفع جمقي در ميان افراد است .رد سواری مجاني به بهترين شهك در سهؤاالتي كهه

)1 .Most people can be trusted; 2. Can’t be too careful (have to be very careful
2 .Institutional Trust
3. Principal Component Analysis - PCA
4. Participation in Civil Society
)5. Engagement in Informal Networks or Relations (being socially active
)6. Being a Member of and/or Doing Voluntary Work for an Organization
7. Trustworthiness
8. Norms of Reciprocity
9. Free-Riding
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به توجيه رفتارهای فردگرايانه ميپردازند ،عيان است .برای ساخت شاخص نفع جمقي ،ابتهدا
ميانگين عناصر مؤلّفهها برای هر ك ور محاسهيه شهده و سهپق بها روش مؤلفههههای اصهلي
ضرايب هر يك به دست آمده و سپق شاخص نفع جمقي محاسيه شده است.
دولت غير رانتی :درآمدهای رانتي ،درآمدهای دولت از مح صدور مواد خهام مقهدني و
نفتي است .برای اندازه گيری تمركز انحصاری دولت بر درآمهدهای رانتهي از نسهيت خهالص
واردات انرژی (اختال

واردات و صادرات) بهر كه مصهر

انهرژی بهه صهورت درصهدی

استفاده ميشود .هرچه اين نسيت بزرگ تر باشد ،بهه مقنهای آن اسهت كهه درآمهد آن دولهت
وابستگي كمتری به انرژی داخلي دارد.
نابرابری در توزیع درآمد :برای سنج

نابرابری درآمد سهم درآمد نيروی كار در توليهد

ناخالص داخلي مورد استفاده قرار ميگيرد .برای انهدازهگيهری شهاخص نهابرابری در توزيهع
درآمد از مجموعه دادههای وايدر 1استفاده شده كه اين مجموعهه شهام دادهههای دينينگهر و
اسكوار نيز هست .اين مجموعه داده بي تر برای تحلي سری زماني استفاده ميشود.

روش پژوهش
رويكرد مقاله تحلي تبييقي ميهان ك هوری اسهت ،تكنيهك جمهعآوری دادههها ،تحليه
داده های موجود (ثانويه) است .بانك های اطالعاتي مورد استفاده به سه دستهی اساسي تقسيم
ميشوند :آمارهای نابرابری درآمد جهاني ،2بانك جههاني ،9سهنج

ارزشهها و نگهرشههای

جهاني 8و صلح سيستميك.1
واكد تحلي پ وه

كاضر ك ور است .جمقيت تحقيق مجموعه 110ك وری است كهه

در فهرست بانك جهاني مورد توجّه قرار گرفته است .منتها در هر تحلي با توجّه به دادهههای
مفقوده تقداد موارد با هم متفاوت است.

1. wider
2 .www.wider.unu.edu/wiid/wiid.htm
3 . www.worldbank. org
4 .www.worldvaluessurvey.org
5. www.systemicpeace.org
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روش داوری مقاله ،فازی 1است .روش فهازی در مقهام داوری در بهاب صهدق يها كهذب
تئوری متفاوت با روش غير فازی است .در كاليكه در روش تحلي كمي كالسهيك مفهاهيم
به متغيّر تيدي و واريانق متغيّر وابسته از طريق متغيّر مستق تييهين مهيشهود؛ امها در روش
فازی ،مفهوم مورد سنج

نه به منزله متغيّری كه جان ين مفهوم شده اسهت ،بلكهه بهه مثابهه

مجموعهای فازی در نظر گرفته ميشود و آنگاه نوع و ميزان عضويت اعضها در آن مجموعهه
تحلي ميشوند (ساعي .)1944 ،بر اين اسهاس بهر پايههی تهابع Sشهك شهاخص فاصهلهای
مدرجسازی و تيدي به ارزش فازی گرديد .آزمون فرضيات به روش فازی نيز ناظر بر تقيهين
درجه ی صدق و كذب عضويت در مجموعه است .تحلي علّي بر مينای اين رهيافهت ميتنهي
بر روابط زيرمجموعه يا روابط ميان مجموعههای فازی است .راببهی ميان شرايط الزم و يك
نتيجه را ميتوان برای ههر شهرط بههطهور جداگانهه بررسهي كهرد بهه ايهن مقنها نتيجهه بايهد
زيرمجموعهی يك به يك عله الزم باشهد.

ههمچنهين طيهق اصه زيرمجموعهه،
.

مصاديق شرط كافي زير مجموعه مصاديق مقلول(نتيجه) هستند

تقيين روابط علي ميان شروط الزم يا كافي و نتيجه در مجموعههای فهازی بها اسهتفاده از
سازگاری 2و پوش 9و 2انجام ميگيرد .در مجموعههای فازی يك مجموعه در صورتي بهرای
مجموعه ديگر شرط الزم است كه مجموعهی نتيجه زير مجموعه شهرط باشهد و در صهورتي
كه شرط زير مجموعه نتيجه باشد ،شهرط كهافي اسهت ،لكهن در مجموعههههای فهازی ،يهك
مجموعه كامالً زيرمجموعهی مجموعهی ديگر قرار نميگيرد.
نرم افزار مورد استفاده در تحلي دادهها ،نرمافزار مجموعهی فازی/تحلي تبييقي -كيفي
و نرمافزارهای  Excelو  SPSSمهيباشهد .بها اتكها بهه دانه

8

نظهری موجهود در مبالقهات

دموكراسي و شاخصسازیهای مؤسسات و مجامع بينالمللي سهه نقبههی آسهتانه عضهويت
كام  ،نقبهی تقاطع و آستانهی عدم عضويت كام برای شرط علّي و نتيجه تقيين گرديد و با
استفاده از تابع عضويت  sشك  ،نمراتفازی استخراج شد .به منظور عملهي سهاختن تيهدي
رياضي برچسب های زباني ،يك مجموعه نهارزشي با برچسبهای زباني فاصلهای تقريهف و
برای هر برچسب يك درجهی عضويت اختصاص داده شده است.
1 .Fuzzy
2- Consistency
3- Coverage
4- .Fuzzy-Set/Qualitative Comparative Analysis, FS/QCA
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جدول شمارهی یک -ارزشهای فازی
1

عضويت كام

آستانهی عضويت كام

2

بي تر درون مجموعه

9

بي تر درون تا بيرون مجموعه
نقبهی گذار

8

1

بي تر بيرون تا درون مجموعه
بي تر بيرون از مجموعه
آستانهی عدم عضويت كام
عدم عضويت كام

0

1
4

3

نتایج توصيفی
يافتههای توصيفي ن ان ميدهد ميانگين درجهی عضويت فازی در مجموعهی ك ورهای
دارای سرمايهی اجتماعي باال برابر است كه به مقنای آن است كه بهطور مازسهوی سهرمايهی
اجتماعي در بي تر ك ورها از كد مازسوی پايينتر است و به عيارتي بهي تهر ك هورها در
مجموعه سرمايهی اجتماعي باال كم و بهي

عضهو هسهتند .انحهرا

اجتماعي  6/90است كه ن ان ميدههد  90درصهد دادههها در اطهرا

مقيهار فهازی سهرمايهی
ميهانگين قهرار دارنهد.

بي ترين درجهی عضويت فازی  6/333است .اين عدد به مقنهای آن اسهت كهه ك هورهايي
وجود دارند كه عضويت ان در مجموعهی ك هورهای دارای سهرمايهی اجتمهاعي بهاال كامه
است .كمترين درجهی عضويت فازی  1114 E-60يا  6166666114است ،اين نمره متقلهق
به ك ورهايي است كه در مجموعهی ك ورهای دارای سرمايهی اجتماعي باال عضويت صهفر
دارند .ميهانگين درجههی عضهويت فهازی مجموعههی ك هورهای دارای نهابرابری مازسهوی

1- Full membership
2- Threshold of Full membership
3 . Mostly in
4 . More in than out
5 . Cross-over point
6 . More out than in
7 . Mostly out
8 . Threshold of Full nonmembership
9 . Full nonmembership
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اجتماعي  6/811است .انحرا

مقيار فازی نابرابری اجتماعي 6/91 ،است .بي تهرين مقهدار

درجه ی عضويت فازی در مجموعهی ك ورهای دارای نهابرابری مازسهوی اجتمهاعي 6/343
است و كم ترين مقدار درجههی عضهويت فهازی در مجموعههی ك هورهای دارای نهابرابری
مازسوی اجتماعي  1/33E-60است.
ميانگين درجهی عضويت فازی در مجموعههی ك هورهای دارای درآمهدهای غيهر رانتهي
برابر  6/839است كه به مقنای آن است كه بهطور مازسوی ميهزان درآمهدهای غيهر رانتهي در
بي تر ك ورها از كد مازسوی پايينتر اسهت و بهه عيهارتي بهي تهر ك هورها در مجموعهه
ك ورهای با درآمد غير رانتي كم و بي

عضو هسهتند .انحهرا

مقيهار فهازی ك هورهای بها
ميهانگين

درآمد غير رانتي  6/94است كه به مقنای آن است كه  94درصهد دادههها در اطهرا

قرار دارند .بي ترين درجهی عضويت فازی  6/333است و كمترين درجهی عضويت فهازی
 6/6610است كه به مقنای آن است كه ك ورهايي هستند كه در مجموعهی ك ورهای دارای
درآمدهای غير رانتي عضويت صفر دارند و به صورت نسيي همهی درآمد دولهتهاي هان از
منابع رانتي است .مجموعهی ك ورهای دارای نظام سياسي دموكراتيك با بي تهرين درجههی
عضويت فازی 6/341و كم ترين درجههی عضهويت فهازی  6/6661دارای ميهانگين درجههی
عضويت فازی  6/11است اين نمره ن ان ميدهد بههطهور ميهانگين ك هورها بهي تهر درون
مجموعه هستند تا بيرون مجموعه ی ك ورهای دارای نظام سياسي دموكراتيك .انحرا

مقيار

فازی اين مجموعه  6/91است كه ن اندهندهی پراكندگي  91درصد دادهها در اطهرا

نقبهه

ميانگين فازی است.
جدول شمارهی دو آماره های توصيفی مجموعههای علّی و نتيجه
مجموعه

سرمايهی اجتماعي
نابرابری مازسوی
درآمد
درآمدهای غيررانتي
نظام سياسي
دموكراتيك

بيشترین
درجهی
عضویت فازی
6/333

کمترین
درجهی
عضویت فازی
1114-E 61

ميانگين
درجهی
عضویت فازی
6/80

6/343

انحراف
معيار فازی

تعداد
کشورها

6/20

49

1 / 2 2 - E2 2

6/811

6/91

160

6/333

2/12 -E61

6/839

6/90

121

6/341

6/6661

6/11

6/91

122
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ك هورها را بهر كسهب درجههی عضهويت در مجموعههی

جدول شمارهی سه پهراكن

ك ورهای دموكراتيك ن ان ميدهد .بر اساس بررسي دادههای موجود ،ك ورها بها برچسهب
زباني مربوطه دستهبندی شدهاند.
جدول شمارهی سه -عضویت کشورها در مجموعهی کشورهای دموکراتيک
گروه
1

نوع عضویت
كامالً دموكراتيك

2

درآستانهی
كامالًدموكراتيك

9

عمدتاً دموكراتيك

8

بي تر دموكراتيك تا
8
غيردموكراتيك
نه دموكراتيك و نه
1
غيردموكراتيك
بي تر
غيردموكراتيك تا
0
دموكراتيك
عمدتاً
1
غيردموكراتيك
درآستانهی كامالً
4
غيردموكراتيك
كامالً غير
3
دموكراتيك

1
0

1
4
3

1

2

9

نام کشورها
استراليا ،اتري  ،بل يك ،كانادا ،كاستاريكا ،قيرس ،جمهوری چك،
دانمارك ،فنالند ،آلمان ،يونان ،مجارستان ،ايتاليا ،ژاپن ،هلند ،نيوزيلند،
نروژ ،لهستان ،پرتغال ،اسپانيا ،سوئد ،سويق ،انگلستان ،اياالت متحده
آرژانتين ،برزي  ،كلمييا ،دومينيكن ،اكوادور ،استوني ،فرانسه،
هندوستان ،جاماييكا ،لينان ،نيكاراگوئه ،پاناما ،فيليپين ،روماني،
صربستان ،آفريقای جنوبي ،تايوان ،تركيه
آلياني ،بنگالدش ،بوسني ،گرجستان ،گواتماال ،مالي ،مكزيك ،ناميييا،
پرو ،روسيه ،سريالنكا ،تايلند
ارمنستان ،كرواسي ،فيجي ،غنا ،مالزی ،موزامييك ،نپال ،نيجر ،سنگال
گينه بيسائو ،هائيتي ،لييريا ،پاكستان
بروندی ،كاميوج ،آفريقای مركزی ،كنگو ،اتيوپي ،اندونزی ،كنيا،
سيرالئون
الجزاير ،قرقيزستان ،نيجريه ،سنگاپور ،سومالي
آنگوال ،بوركينا فاسو ،گابن ،گامييا ،ايران ،ساك عاج ،اردن،
تاجيكستان ،تانزانيا ،توگو ،تونق ،اوگاندا ،يمن ،يوگسالوی
آذربايجان ،بحرين ،بالروس ،بوتان ،كامرون ،چين ،كوبا ،مصر،
قزاقستان ،كره شمالي ،كويت ،الئوس ،لييي ،مراك  ،ميانمار(برمه)،
عمان ،قبر ،رواندا ،عربستان سقودی ،سودان ،سوازيلند ،سوريه،
تركمنستان ،امارات متحده عربي ،ازبكستان ،ويتنام ،زيميابوه
منبع :محاسبات نویسندگان
1 . Full membership
2 . Threshold of Full membership
3 . Mostly in
4 . . More in than out
5 . Cross-over point
6 . More out than in
7. Mostly out
8 . Threshold of Full nonmembership
9 .Full nonmembership
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شواهد تجربي ميزان سرمايهی اجتماعي افراد جامقه به يكديگر در جدول شمارهی چهار
منقكق شده است.
بر اساس شواهد موجود ،سرمايهی اجتماعي مردم ك هورهای كانهادا ،انهدونزی ،نيوزلنهد،
سوئيق ،اياالت متحده ،ويتنام ،استراليا ،ژاپهن بسهيار بهاال اسهت .سهرمايهی اجتمهاعي مهردم
ك ورهای هند ،هلند ،سوئد ،پاكستان نيز در آستانهی بسهيار بهاال اسهت .سهرمايهی اجتمهاعي
مردم ك ورهای بوسني ،جمهوری دومينيكن ،اتيوپي ،فنالنهد ،انگلهيق ،ايتاليها ،كهره جنهوبي،
هنگ كنگ عمهدتاً بهاال اسهت .در ك هورهای بهنگالدش ،ايهران ،چهين ،مصهر ،آلمهان ،غنها،
مجارستان ،اردن ،نيجريه ،پرتوريكو ،اسپانيا ،تايوان ،تايلند سرمايهی اجتماعي كم و بهي

بهاال

است .به عيارتي گرچه سرمايهی اجتماعي مردم در اين ك ورها باال نيست ولي شواهد ن هان
ميدهد بي تر از آنكه بتوان آنها را عضو مجموعهی سرمايهی اجتماعي پايين قلمداد كهرد،
ميتوان آنها را در مجموعهی ك ورهای دارای سرمايهی اجتماعي باال عضو ديد .ك هورهای
ارمنستان ،مكزيك ،رواندا ،آفريقای جنوبي ،تانزانيها ،اوروگوئهه ،ونهزوئال ،زيميهاوه ،تركيهه در
فازیترين كالت و ابهام انگيزترين وضقيت برای عضويت در مجموعههی فهوق الهذكر قهرار
دارند.
جدول شمارهی چهار -درجه بندی عضویت  22کشور در مجموعهی سرمایهی اجتماعی
گروه
1

نوع عضویت
سرمايهی اجتماعي كام

2

درآستانهی سرمايهی
اجتماعي كام
عمدتاً سرمايهی اجتماعي باال

8

سرمايهی اجتماعي بي تر
باال تا پايين
بينابين

0

سرمايهی اجتماعي بي تر
پايين تا باال

9

1

اسامی کشورها
كانادا ،اندونزی ،نيوزلند ،سوئيق ،اياالت متحده ،ويتنام ،استراليا،
ژاپن
هند ،هلند ،سوئد ،پاكستان
بوسني ،جمهوری دومينيكن ،اتيوپي ،فنالند ،انگليق ،ايتاليا ،كره
جنوبي ،هنگ كنگ
بنگالدش ،ايران ،چين ،مصر ،آلمان ،غنا ،مجارستان ،اردن ،نيجريه،
پرتوريكو ،اسپانيا ،تايوان ،تايلند
ارمنستان ،مكزيك ،رواندا ،آفريقای جنوبي ،تانزانيا ،اوروگوئه،
ونزوئال ،زيمياوه ،تركيه
آلياني ،آندورا ،آرژانتين ،بلغارستان ،كرواسي ،قيرس ،جمهوری
چك ،السالوادور ،فرانسه ،مالي ،مراك  ،لهستان ،روماني ،روسيه،
صربستان و مونته نگرو ،اسلواكي ،ترينداد و توباگو ،اوكراين ،زامييا
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ادامه جدول شمارهی چهار -درجه بندی عضویت  22کشور در مجموعهی سرمایهی اجتماعی
گروه
1
4
3

نوع عضویت
عمدتاًسرمايهی اجتماعي
پايين
درآستانهی سرمايهی
اجتماعي بسيار پايين
سرمايهی اجتماعي بسيار
پايين

اسامی کشورها
الجزاير ،آذربايجان ،بالروس ،برزي  ،بوركينوفاسو ،كلمييا ،استوني،
گرجستان ،التويا ،ليتواني ،مقدونيه ،مالزی ،پرو ،اسلوني
مولدووا ،فيليپين ،اوگاندا ،گواتماال ،قرقيزستان ،عربستان
صربستان

منيع :محاسيات نويسندگان

سرمايهی اجتماعي مردم ك ورهای آلياني ،آندورا ،آرژانتين ،برزي  ،بلغارسهتان ،كرواسهي،
قيرس ،جمهوری چك ،السالوادور ،فرانسه ،مالي ،مراك  ،لهستان ،روماني ،روسيه ،صربسهتان
و مونته نگرو ،اسلواكي ،ترينداد و توباگو ،اوكراين ،زامييا بي تر پايين است تا باال .سهرمايهی
اجتماعي ك ورهای الجزايهر ،آذربايجهان ،بهالروس ،برزيه  ،بوركينوفاسهو ،كلمييها ،اسهتوني،
گرجستان ،التويا ،ليتواني ،مقدونيه ،مالزی ،پرو ،اسلوني عمدتاً در سهبح پهاييني طيقهه بنهدی
ميشود .سهرمايهی اجتمهاعي ك هورهای مولهدووا ،فيليپهين ،اوگانهدا ،گواتمهاال ،قرقيزسهتان،
عربستان درآستانهی بسيار پايين است و سرمايهی اجتماعي در ك ور صربسهتان بسهيار پهايين
است.
شواهد تجربي چگونگي عضويت ك ورها در مجموعهی ك ورهای دارای درآمهد رانتهي
در جدول شمارهی پنج ن ان ميدهد ك ورهای الجزاير ،آنگهوال ،بحهرين ،كلمييها ،اكهوادور،
عراق ،ايران ،كويت ،لييي ،نيجريه ،عمان ،قبر ،عربستان سقودی ،سوريه ،تركمنستان ،امهارات
متحده ،ونزوئال و يمن ك ورهايي هستند كه درآمدهای دولتهای آنها كامالً از منابع رانهت
تأمين ميشود .ك ورهای استراليا ،آذربايجان ،بوليوی ،كامرون و قزاقستان ك ورهايي هسهتند
كه ميتوان آنها را در آستانهی عضويت در ك ورهای كامالً رانتي قلمداد كرد.
ك ورهای مصر ،اندونزی ،مكزيك ،پاراگوئه ،روسيه ،سودان و مالزی ك هورهايي هسهتند
كه درآمدهای آنها عمدتاً رانتي است .ك ورهای كانادا ،آرژانتين ،ميانمهار ،آفريقهای جنهوبي،
ازبكستان و ويتنام را ميتوان تا بي تر رانتي دانست تا غير رانتي .ك ورهای دانمارك ،چهين،
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كنگو ،اتيوپي ،كره جنوبي ،مغولستان ،موزامييك ،تانزانيا و تونق نه رانتهي هسهتند و نهه غيهر
رانتي.
درآمد دولتهای ك ورهای انگلستان ،آلياني ،بنگالدش ،بنين ،بوسني و هرزگوين ،برزي ،
كاميوج ،جمهوری چك ،اريتره ،استوني ،غنا ،گواتماال ،هائيتي ،هندوستان ،كنيا ،نپال ،پاكستان،
پرو ،لهستان ،روماني ،صربستان ،توگو ،زامييا و زيميابوه را ميتوان بي تر غيررانتي دانست تا
رانتي.
جدول شمارهی پنج -درجهبندی عضویت کشورها در مجموعه درآمدهای رانتی
گروه

نوع عضویت

کشورها

1

كامالً رانتي

2

درآستانهی كامالً رانتي

الجزاير ،آنگوال ،بحرين ،كلمييا ،اكوادور ،عراق ،ايران ،كويت،
لييي ،نيجريه ،عمان ،قبر ،عربستان سقودی ،سوريه ،تركمنستان،
امارات متحده ،ونزوئال ،يمن
استراليا ،آذربايجان ،بوليوی ،كامرون ،قزاقستان

9

عمدتاً رانتي

مصر ،اندونزی ،مكزيك ،پاراگوئه ،روسيه ،سودان ،مالزی

8
1

بي تر رانتي تا غيررانتي
نه رانتي نه غير رانتي

0

بي تر غيررانتي تا رانتي

1

عمدتاً غيررانتي

4

درآستانهی كامالً
غيررانتي

3

كامالً غير رانتي

كانادا ،آرژانتين ،ميانمار ،آفريقای جنوبي ،ازبكستان ،ويتنام
دانمارك ،چين ،كنگو ،اتيوپي ،كره جنوبي ،مغولستان،
موزامييك ،تانزانيا ،تونق
انگلستان ،آلياني ،بنگالدش ،بنين ،بوسني و هرزگوين ،برزي ،
كاميوج ،جمهوری چك ،اريتره ،استوني ،غنا ،گواتماال ،هائيتي،
هندوستان ،كنيا ،نپال ،پاكستان ،پرو ،لهستان ،روماني ،صربستان،
توگو ،زامييا ،زيميابوه
نيوزيلند ،هلند ،اياالت متحده ،اتري  ،بوتسوانا ،ايسلند،
بلغارستان ،كاستاريكا ،كرواسي ،كوبا ،السالوادور ،فنالند،
گرجستان ،يونان ،هندوراس ،مجارستان ،قرقيزستان ،لتوني،
ليتواني ،مقدونيه ،نيكاراگوئه ،پاناما ،فيليپين ،سنگال ،اسلواكي،
اسلووني ،اسپانيا ،سريالنكا ،،تاجيكستان ،تايلند ،تركيه،
اوكراين ،اروگوئه
سوئد ،سويق ،ارمنستان ،بالروس ،قيرس ،جمهوری دومينيكن،
هنگ كنگ ،ايرلند ،اسرائي  ،ايتاليا ،جامائيكا ،اردن ،كره جنوبي،
لينان ،جزيره مالت ،مولداوی ،مراك  ،ناميييا ،پرتغال ،سنگاپور
فرانسه ،آلمان ،بل يك ،ژاپن ،لوكزاميورگ

منيع :محاسيات نويسندگان
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درآمد دولتهای ك ورهای نيوزيلند ،هلند ،ايهاالت متحهده ،اتهري  ،بوتسهوانا ،ايسهلند،
بلغارستان ،كاسهتاريكا ،كرواسهي ،كوبها ،السهالوادور ،فنالنهد ،گرجسهتان ،يونهان ،هنهدوراس،
مجارستان ،قرقيزستان ،لتوني ،ليتواني ،مقدونيه ،نيكاراگوئه ،پاناما ،فيليپين ،سهنگال ،اسهلواكي،
اسلووني ،اسپانيا ،سريالنكا ،،تاجيكستان ،تايلند ،تركيه ،اوكراين و اروگوئه را ميتهوان عمهدتاً
غيررانتي دانست تا رانتي .درآمد ك ورهای ك ورهای سهوئد ،سهويق ،ارمنسهتان ،بهالروس،
قيرس ،جمهوری دومينيكن ،هنگ كنگ ،ايرلند ،اسرائي  ،ايتاليا ،جامائيكا ،اردن ،كهره جنهوبي،
لينان ،جزيره مالت ،مولداوی ،مراك  ،ناميييا ،پرتغال و سنگاپور را ميتوان در آستانهی كهامالً
غيررانتي دانست .در نهايت ك ورهای فرانسه ،آلمان ،بل يك ،ژاپن و لوكزاميورگ كهامالً غيهر
رانتي هستند.
با بررسي دادههای شاخص ضريب جيني ،سهم درآمد  16درصد بسيار مرفه جامقه از ك
درآمدها و سهم درآمد 26درصد بسيار مرفه جامقه از ك درآمهدها مهيتهوان ك هورها را بهر
اساس ميزان برابری در توزيع درآمد دسته بندی كرد.
شواهد ن ان ميدهد ك ورهای اتري  ،باهامها ،بهالروس ،بلغارسهتان ،كرواسهي ،قيهرس،
جمهوری چك ،دانمارك ،مصهر ،فنالنهد ،آلمهان ،مجارسهتان ،انهدونزی ،ژاپهن ،كهرهجنهوبي،
لوكزاميورگ ،مونتهنگرو ،هلند ،نروژ ،پاكستان ،روماني ،صربستان ،اسلواكي ،اسلووني ،سوئد و
اوكراين ك ورهايي هستند كه عضو كام مجموعهی ك ورهای دارای برابری درآمد هسهتند.
ك ورهای آلياني ،بنگالدش ،بل يك ،برمودا ،بوسني ،كانهادا ،اتيهوپي ،فرانسهه ،يونهان ،ايرلنهد،
قزاقستان ،لتوني ،لهستان ،اسپانيا ،سهوئيق ،تاجيكسهتان ك هورهايي هسهتند كهه در آسهتانهی
عضويت كام در مجموعه ی ك ورهای دارای برابهری درآمهد هسهتند .ك هورهای الجزايهر،
ارمنستان ،استراليا ،آذربايجان ،استوني ،ايتاليا ،مولهداوی ،نيوزيلنهد ،سهودان ،سهوريه ،تانزانيها،
انگليق ،ويتنام ،يمن ك ورهايي هستند كه عمدتاً درآمد افهراد آنهان برابهر اسهت .ك هورهای
چين ،اردن ،قرقيزسهتان ،نپهال ،نيجهر ،پرتغهال ،سهريالنكا ،تركمنسهتان ،ازبكسهتان ،مقدونيهه
ك ورهايي هستند كه نسيت به دستهی قيلي برابری درآمد در آنها كمتر است ،ولي مهيتهوان
درآمد افراد جامقهی آنها را بي تر برابر خواند تا نابرابر .ك هورهای كهامرون و اسهرائي در
ميهم ترين كالت برای عضويت در ك ورهای با درآمد برابر يا درآمد نابرابر قرار دارند .درآمد
افراد در ك ورهای كاميوج ،گرجستان ،غنا ،مهالي ،مهراك  ،قبهر ،روسهيه ،تهونق و ايهاالت
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متحده بي تر نابرابر است و ميتوان گفت شاخص نابرابری در اين ك ورها از برابری بهاالتر
است .ك ورهای گينه ،هنگكنگ ،ايران ،جاماييكا ،ماداگاسهكار ،مهاالوی ،موريتانيها ،فيليپهين،
سنگال ،سنگاپور ،تايلند ،تركيه ،اوگاندا و ساك عاج ك ورهايي هسهتند كهه مهيتهوان گفهت
درآمد افراد در اين ك ورها بي تر نابرابر است تا برابر .ك ورهای فيجي ،مالزی ،موزامييهك،
نيكاراگوئه ،نيجريه ،اروگوئه ك ورهايي هستند كه در آستانهی عضويت كام در مجموعههی
ك ورهايي قرار دارند كه درآمد افراد در آنها بهه شهدّت نهابرابر اسهت .ك هورهای ههاييتي،
آنگوال ،آرژانتين ،بحرين ،بوليوی ،بوتسوانا ،برزي  ،آفريقای مركزی ،بوليهوی ،كلمييها ،چايه ،
كلمييا ،كاستاريكا ،دومينيكن ،اكوادور ،السالوادور ،گامييا ،گواتماال ،هنهدوراس ،كنيها ،لسهوتو،
مالديو ،مكزيك ،ناميييا ،پاناما ،پاراگوئه ،پرو ،سوازيلند ،ونزوئال ،زامييها ،زيميهابوه ك هورهايي
هستند كه در آنها نابرابری درآمد بسيار باالست .اين تقسيم بندی در جدول شهمارهی شه
ن ان داده شده است.
جدول شمارهی شش -عضویت کشورها بر حسب برابری درآمد
گروه
1

نوع عضویت
درآمد كامالً برابر

2

درآستانهی درآمد
كامالً برابر
عمدتاً درآمد برابر

8

بي تر دارای درآمد
برابر تا نابرابر
نه درآمد برابر و نه
نابرابر
بي تر دارای درآمد
نابرابر تا برابر
عمدتاً درآمد نابرابر

4

درآستانهی درآمد
كامالً نابرابر
درآمد كامالً نابرابر

9

1
0
1

3

منيع :محاسيات نويسندگان

کشورها
اتري  ،باهاما ،بالروس ،بلغارستان ،كرواسي ،قيرس ،جمهوری چك،
دانمارك ،مصر ،فنالند ،آلمان ،مجارستان ،اندونزی ،ژاپن ،كره جنوبي،
لوكزاميورگ ،مونته نگرو ،هلند ،نروژ ،پاكستان ،روماني ،صربستان ،اسلواكي،
اسلووني ،سوئد ،اوكراين
آلياني ،بنگالدش ،بل يك ،برمودا ،بوسني ،كانادا ،اتيوپي ،فرانسه ،يونان ،ايرلند،
قزاقستان ،لهستان ،اسپانيا ،سوئيق ،تاجيكستان
الجزاير ،ارمنستان ،استراليا ،آذربايجان ،استوني ،ايتاليا ،مولدووا ،نيوزيلند،
سودان ،سوريه ،تانزانيا ،انگليق ،ويتنام ،يمن
چين ،اردن ،قرقيزستان ،نپال ،نيجر ،پرتغال ،سريالنكا ،تركمنستان ،ازبكستان،
مقدونيه
كامرون ،اسرائي
كاميوج ،گرجستان ،غنا ،مالي ،مراك  ،قبر ،روسيه ،تونق ،اياالت متحده
گينه ،هنگ كنگ ،ايران ،جامائيكا ،ماداگاسكار ،ماالوی ،موريتانيا ،فيليپين،
سنگال ،سنگاپور ،تايلند ،تركيه ،اوگاندا ،ساك عاج
فيجي ،مالزی ،موزامييك ،نيكاراگوئه ،نيجريه ،اروگوئه
هائيتي ،آنگوال ،آرژانتين ،بحرين ،بوليوی ،بوتسوانا ،برزي  ،آفريقای مركزی،
بوليوی ،كلمييا ،چاي  ،كلمييا ،كاستاريكا ،دومينيكا ،اكوادور ،السالوادور،
گامييا ،گواتماال ،گويان ،هندوراس ،كنيا ،لسوتو ،مالديو ،مكزيك ،ناميييا ،پاناما،
پاراگوئه ،پرو ،سوازيلند ،ونزوئال ،زامييا ،زيميابوه
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داوری در باب فرضيههای مقاله
يكي از امتيازات تحلي تبييقي و كاربرد مجموعه های فازی ،امكهان بررسهي ضهرورت و
كفايت شرايط علّي منفرد و تركييات علّي است .شرط الزم ن ان ميدهد كهه كضهور شهرط،
برای رخداد نتيجه ،ضروری است .در كالي كه شرط كافي ميتواند نتيجهی مورد نظر را خود
ايجههاد كنههد .يههك راه بررسههي كفايههت يهها ضههرورت شههرايط علّههي منفههرد ،بررسههي روابههط
زيرمجموعهای ميان شروط مستق و نتيجه است .چنانكه پي

از اين گفته شهد ،شهرط ،الزم

است؛ اگر نتيجه زيرمجموعه ی شرط باشد و كافي است؛ اگر شهرط ،زيهر مجموعههی نتيجهه
باشد .اين امر با نمرات فازی قاب بررسي است .درچارچوب روابط مجموعه ای ،علت الزم و
كافي فازی را ميتوان از طريق مقيار نمودار و شاخص سازگاری و شاخص پوشه

ارزيهابي

كرد.
رگين ارزش محك 6/1 1را برای علتهايي بهكار بردكه كداق در نيمي از مهوارد ،شهرط
الزم و يا شرط كافياند 2و مقيار  6/01و  6/46را به ترتيهب بهرای علهتههايي كهه مقمهوالً

9

( ) .01و بي تر موارد ) .46( 8الزم يا كافياند بهكار ميبرد(.)Ragin:2660
برای داوری در بارهی فرضيهی اول ،راببهی مؤلّفههای سرمايهی اجتماعي با مجموعههی
دموكراسي با استفاده از شروط سازگاری و پوش

مورد بررسي قرار ميگيرد.

چنانكه در نمودارهای شمارهی يك و دو مالكظه ميشود ،نوعي مانندث در زير نيمسهاز
اصلي ت كي ميشود كه ن اندهندهی آن است كهه عضهويت اعضها در مجموعههی اعتمهاد
متقاب باال در بي تر موارد 1و در مجموعهی م اركت مدني بهاال مقمهوالً 0شهرط علهي الزم
برای وقوع نتيجه دموكراسي است.

1 .Benchmark Value
2 .More often than not
3. Usually
4. Almost always
5 .Almost always
6 .Usually

 .....................924فصلنامه مطالعات توسعهی اجتماعی-فرهنگی ،دورهی اول ،شمارهی ،4بهار29

نمودار شمارهی یک -پراکندگی امتيازات

نمودار شمارهی دو -پراکندگی امتيازات

فازی شرط مشارکت مدنی برای دموکراسی

فازی شرط الزم الزم مشارکت مدنی برای
دموکراسی اعتماد اجتماعی و دموکراسی

Consistency= 0.3145 Coverage=0.7142

Consistency= 0.7197 Coverage=0.6991

نمودارهای شمارهی سه و چهار شروط علّي نفع جمقي و اعتماد نهادی را برای نتيجههی
دموكراسي وارسي كند .بر اين اساس نفع جمقي مقموالً 1شرط الزم برای دموكراسهي اسهت،
در كاليكه اعتماد نهادی شرط الزم برای دموكراسي نميباشد.

نمودار شمارهی سه -پراکندگی امتيازات

نمودار شمارهی چهار -پراکندگی

فازی شرط شرط الزم الزم اعتماد نهادی برای

امتيازات

دموکراسی

فازی نفع جمعی و دموکراسی

Coverage=0.7142

Consistency= 0.3145

Consistency= 0.7197 Coverage=0.6991

1 .Usually
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نمودارهای شمارهی پنج و ش

اختصاص به وارسي شهروط علّهي نهابرابری مازسهوی و

درآمدهای غيررانتي دارد .براساس شهاخص سهازگاری نهابرابری مازسهوی در توزيهع درآمهد
مقموالً 1شرط الزم و عدم دسترسي دولت به درآمد رانتي در بي تر موارد 2شهرط الزم بهرای
دموكراسي است.

نمودار شمارهی پنج -پراکندگی امتيازات فازی

نمودار شمارهی شش -پراکندگی

شرط الزم مؤلّفههای سرمایهی اجتماعی و

امتيازات فازی شرط الزم درآمدهای

درآمدعای غيررانتی و نابرابری با دوکراسی

غيررانتی و دموکراسی

Consistency= 0.8197 Coverage=0.7321 Consistency= 0.6745 Coverage=0.6421

در نمودار شمارهی هفت اجتماع سه شرط علّي سرمايهی اجتماعي باال ،دولت غير رانتهي
و نابرابری مازسوی در توزيع درآمد با دموكراسي مورد بررسي قهرار گرفتهه اسهت .دادهههای
تجربي ناظر بر راببهی فازی ميان مجموعهای ن ان ميدهد كه اجتماع اين شروط در بي تهر
موارد شرط الزم برای دموكراسي است .به عيارتي 41درصد موردهای مبالقه شده ،ايهن ادعها
را تأييد ميكند كه تركيب عبفي سرمايهی اجتماعي باال ،دولت غير رانتي و نابرابری مازسوی
در توزيع درآمد تركيب علّي الزم و نه كافي برای دموكراسي است.

1 .Usually
2 . Almost always
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نمودار شمارهی هفت -پراکندگی امتيازات فازی
شرط نابرابری مازسوی برای دموکراسی
Coverage= 0.676

Consistency= 0.8796

بررسی عليت های عطفی(ترکيبی :)1بر اساس مهدل نظهری ،شه
بررسي مدّ نظر قرار گرفت .برای اين ش

شهرط علّهي در ايهن

شرط 08 ،تركيب علي متصور اسهت 2 .نهرم افهزار

 FS/QCAبا ايجاد الگوريتم صدق و كذب فازی تركيب های ممكهن شهرايط علهي در ميهان
موارد را در رديف های جداگانه محاسيه كرده و فراواني موارد در هر تركيب را ن ان ميدهد.
در جدول صدق و كذب فازی ،شرايط كضور و غياب كليهی عوام را برای پيداي

نتيجهی

مورد بررسي قرار ميدهد .عدد  1در اين جداول ن اندهندهی عضويت كامه و عهدد صهفر
ن اندهندهی عدم عضويت كام عنصر در مجموعه است .در اين نوع تحلي  ،نمهرات فهازی
باالتر از  1 .6به عنوان عضويت كام ك ورها در مجموعه و نمرات فازی كهمتهر از  1 .6بهه
عنوان عدم عضويت كام در نظهر گرفتهه شهده اسهت .در ايهن جهدول شهاخص سهازگاری
ن اندهندهی نسيتي از موارد است كه در هر رديف جهدول صهدق و كهذب نتيجهه را ن هان
مي دهد .با استفاده از فرايندهای به كداق رسهاندن تركييهات ممكهن و جداسهازی تركييهات
مرتيط ،از  08تركيب علّي 1 ،تركيب علّي عبفي به دست آمد كهه بهه تحقيهق دموكراسهي در
يك ك ور ميانجامد.

1 .Configurational
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جدول شمارهی هشت -نتيجهی بررسی مسيرهای علّی دموکراسی براساس الگوریتم صدق و کذب فازی

ترکيبهای علّی

Raw coverage2

Unique coverage2

consistency

0.186496

0.092736

0.961206

0.236277

0.692169

0.845579

0.243566

0.286086

0.967348

0.690916

0.206826

0.853195

0.075600

0.036087

0.903904

~اعتمادمتقاب *2اعتمادنهادی*م اركت
مدني* دولت رانتي* نابرابری مازسوی
اعتمادمتقاب *~اعتمادنهادی*م اركت
مدني*~دولت رانتي*نابرابری مازسوی
~اعتمادمتقاب *اعتمادنهادی*م اركت
مدني*~ دولت رانتي* ~جمع گرايي
~ اعتمادنهادی*م اركت مدني* ~نفع
جمقي* دولت رانتي* نابرابری
مازسوی
اعتمادمتقاب *~اعتمادنهادی*نفع
جمقي*~م اركت مدني*~ دولت
رانتي* ~نابرابری مازسوی

solution coverage: 0.595405

solution consistency: 0.869181

مسير اول~ :اعتماد متقاب *اعتماد نهادی*م اركت مدني* دولت رانتي* نابرابری مازسوی
مسير دوم :اعتماد متقاب *~اعتماد نهادی*م اركت مدني*~ دولت رانتي* نابرابری مازسوی
مسير سوم~ :اعتماد متقاب *اعتماد نهادی*م اركت مدني*~ دولت رانتي* ~ جمع گرايي
مسير چهارم ~ :اعتماد نهادی*م اركت مدني* ~ نفع جمقهي*~ دولهت رانتهي* نهابرابری
مازسوی
مسير پهنجم :اعتمهاد متقابه *~اعتمهاد نههادی*نفع جمقهي*~م هاركت مهدني*~ دولهت
رانتي*~نابرابری مازسوی
در نهايت سه مسيرعليّت تركييي كافي ت خيص داده شده مازسهوی و مسهير دوم :اعتمهاد
متقاب باال ،اعتماد نهادی باال ،م اركت مدني باال ،دولت غيهر رانتهي و نفهع جمقهي پهايين و
مسير سوم :اعتماد نهادی پايين ،م اركت مدني باال ،نفع جمقهي پهايين ،دولهت غيهر رانتهي و
نابرابری مازسوی در توزيع درآمد است.
وي گي م ترك اين سه مسير م اركت مدني باال و عدم دسترسهي بهه درآمهدهای رانتهي
است؛ اما وي گي متمايز كنندهی مسير اول و سوم نابرابری مازسوی در توزيع درآمهد اسهت و
وي گي م ترك مسير دوم و اول ،اعتماد متقاب باال ميان افراد جامقه است .در ميهان ايهن سهه
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مسير ،مسير اول شاخص پوش

بهتری دارد .شاخص پوش  ،1اهمّيّهت تجربهي عله تحهت

مبالقه را ن ان ميدهد و قاب قياس با واريانق تييين شده در رگرسيون است (كنت.)2664 ،
اين دو الزاماً برابر نيستند؛ چرا كه ممكن است مسيرهای علّي همپوشاني داشته باشند.
شاخص سازگاری كليهی مسيرها ن ان ميدهد كه تركيبههای علّهي در بهي تهر مهوارد
شرط علّي الزم برای دموكراسي است.

نتيجهگيری
مسأله ی اين مقاله ،تفاوتپذيری ك ورها به لحاظ شاخص دموكراسهي اسهت .در بخه
مبالقات نظری ،مرورتئوریهای بيان شده بهعنهوان دانه

نظهری ن هان داد كهه دموكراسهي

پديدهای چند بُقدی و چند عليّتي است كه نميتوان تييين تك عاملي از آن ارايه داد .بنهابراين
در تدوين الگوی نظری پ وه

تأكيد شد كه دموكراسي تابقي از عوام سرمايهی اجتمهاعي،

نابرابری در توزيع درآمد و درآمدهای غيررانتي دولهت اسهت .برمينهای ايهن الگهوی نظهری،
استدالل منبقي اينچنين بيان شد كه تركيب عبفي عوام ياد شده ،تركيب علّي الزم و كافي
برای تحقق دموكراسي است.
يافتههای تجربي اين پ وه

در بررسي شروط منفرد برای پيداي

دموكراسي ن هان داد

كه اعتماد متقاب ميان افراد جامقه و عهدم دسترسهي دولهت بهه درآمهد در بهي تهر مهوارد و
م اركت مدني و نفع جمقي باال و نابرابری مازسوی در توزيع درآمد مقموالً شرط الزم برای
دموكراسي است .بررسي شرط لزوم و كفايت اعتماد نهادی مؤيهد نهه الزم و نهه كهافي بهودن
اعتماد نهادی برای دموكراسي است و كهاكي از نقه

آن بهه صهورت تركييهي و بها كضهور

متغيّرهای ديگر است.
مقموالً در پديده های اجتماعي تركيب شرايط علّي اثرات متفاوتي از علت های منفرد ايفها
مينمايند .مسير اول شرط كافي كاكي از آن است كه اعتماد متقاب باال ،اعتماد نههادی پهايين،
م اركت مدني باال ،عدم دسترسي به درآمدهای رانتي در كنهار نهابرابری مازسهوی در توزيهع
درآمد در مقايسه با مسير دوم و سوم اهميت بي تری برای رخدادن دموكراسي دارد.
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نتايج به دست آمده مؤيّد نق

سرمايهی اجتماعي ،درآمدهای رانتي و نابرابری در جامقهه

به عنوان عوام تأثيرگذار اصلي در رخدادن دموكراسي است.
وي گي م ترك مسيرهای علّي كافي در خصوص عدم اتكا دولتها به درآمدهای نفتهي و
اكساس نياز به جامقه (درآمدهای مالياتي) به همراه م اركت مدني افراد جامقه كهاكي از آن
است كه وجود نابرابری در جامقه و اعتماد متقاب افراد جامقه و روكيه نفهع جمقهي مهادامي
كه دولتها از نظر اقتصادی مستق باشند و افراد جامقه نسيت به فقّاليّتههای مهدني منفقه
باشند ،برای ايجاد و تحكيم دموكراسي كفايت نميكنند.
بر اين اساس مي توان گفت يافتههای تجربي اين پ وه
استدالل نظری پ وه

عهالوه بهر كمايهت تجربهي از

و تأييد تجربي بر نتايج پ وه های انجام گرفته در خصهوص تهأثير

علّي متغيّرهای اقتصادی ،سياسي و اجتماعي ن ان ميدهد كه كضور و عدم كضور ههر يهك
از مجموعههای شروط علّي ميتواند مجموعهی نتايج را بهگونهای مقنادار تغيير دهد .بر ايهن
اساس تييين تك علتي از دموكراسي بدون در نظر گرفتن ساير ابقاد مؤثر تيييني ناقص است.
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