
 غالب
صل

 )ف
ب

غال
ب(

غال
ى 

تو
هن

ِ پو
شی

وه
 پژ

ی ـ
لو

 ع
هة

نا
 

ت
یس

ة ب
سل

سل
ی. 

رات
نش

نِ 
 نُه

ال
س

 هونُ
سی

و 
اُ

رة 
وا

 ش
م.

3و  2
اى

ست
 تاب

.
 

اى
خز

و 
 

13
99

 
 

   
 

 وًیهپارادایم فازی؛ مبىای تحقیقات 
 

 1اهلل آظازػلی گان:وگارودٌ

 5و پطوین آظازه 4محمسیاضمطيیه ، 3مػزه آظازه ،2ناظیه محمسیاض 
 

 چکیدٌ
زلیقك و فالقس مقطظ مكقرم اققاضه زاضز،       غیطِ مؿائلواغۀ فاظی، وه ته مفاهیم و 
تحمیمات ػلمقی مُقطو و اضائقه     ةوان وه تطای پكت ،تاقسجسیستطین پاضازایم ػلمی می

چنقا   پقاضازایم فقاظی، و هقم    فهقم و زضن ماهیقت   تاهقس  این تحمیك گطزیسه اؾت. 
ـ  گی واضتطز آ  زض تحمیمات ػلمی هگون هچ قناؾقی،  نوضت گطفته اؾت. ته لحقاِ ضو

نتقای   . وه ته قیوۀ تحلیل محتقوا اناقاش ققسه اؾقت     ،اؾنازی توزهاین تحمیك اظ نوع 
طواضتطزتطین پاضازایم زض پاضازایم فاظی، جسیستطین و پُؾت وه ا  حاوی اظ آ  آمسه زؾت ته

هقای  هقا و منُقك  گعین مناؾة تقطای پقاضازایم   جای ػنوا  تهوه  ،تاقسحوظۀ ػلوش می
هقای  هقای مقطتثٍ تقا ققیوه    مطؾوش ػلمی )ومّی و ویفی(، مُطو قسه اؾت. پقاضازایم 

وه پاضازایم فاظی  ،تاقنسهایی میزاضای مكىالت و محسوزیت تحمیمات ومّی و ویفی،
ؾاظ تحمیمات ػلمی ققسه اؾقت. جمقالت و    گكا و چاضهتا ؾثه تحمیمات تُثیمی، ضاه

 ؛گی ته قىل نفط و یقه هؿقتنس   هضیعی ومپیوتط همهای منُك نوضی و تطنامهتیا 
انس. تط َثك منُك فقاظی، اتهقاش زض ماهیقت    های مطتوٌ ته جها  والغ متفاوتاما تیا 

وضی تط وطز تا تهقطه ها ضا زلیكتایس تمطیة مؼتمسنسػلم وجوز زاضز. تطذال  زیگطا  وه 
هایی توز وه اتهقاش  افعایف یاتس، منُك فاظی مؼتمس اؾت وه تایس ته زنثال ؾاذتن مسل

 تركی اظ ؾیؿتم، مسل ونس. ػنوا  تهضا 

تطویثقات ػللّقی، تحمیقك تُثیمقی،     م، پاضازایم فاظی، پاضازای :گان کلیدیٌياژ

 متغیطهای ظتانی.

                                                                              
1
 )نویسندة هسؤول( گاه هرات شناسی دانشاستاد جاهعه 

2
 گر اجتواعیگر و تحلیل پژوهش 

3
 گر اجتواعیگر و تحلیل پژوهش 

4
 گر اجتواعیگر و تحلیل پژوهش 

5
 گر اجتواعیگر و تحلیل پژوهش 

 1399/  04/  04تاضیدِ زضیافت: 
 1399/  10/  27تاضید پصیطـ نهایی: 
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 مقدمٍ

آمقسه  « مثهم، گُنگ، نازلیك، زضهم و نامكرم»ی اواغۀ فاظی زض فطهنگ لغات آوؿفوضز، ته مؼن
 تققوز  تققه مؼنققای ، واغۀ فققاظی تققه مفققاهیم فالققس مققطظ زلیققك اقققاضه زاضز. فققاظی زضمامققوعاؾققت. 
اضظقی یا تاینطی اضؾُو لقطاض    و زض مماتل منُك زو ،توز  اؾت توز  و نؿثی پهلو توز ، چنس اضظقی چنس
الی تنها زو حالت و یا زو پاؾد زضؾت یا ؤوه زض آ  تطای هط پسیسه و ؾ (،58 :1397 ؛)ضاگین گیطزمی

 توانس وجوز زاقته تاقس.ؿت یا نیؿت، ذوب یا تس میهنازضؾت، ؾفیس یا ؾیاه، 
جقا   مایة ذوتی تاققس؛ اظ آ   توانس تطای محمما ِ وكوض، زؾت جو و نگاضـ زض این ضاؾتا، می و جؿت

وه زض این موضز زض وكوض ما واضی نوضت نگطفته اؾت؛ لصا هس ل این تحمیك آ  اؾت تا این مويوع 
وقه   اظ نوع اؾنازی توزهقناؾی، این تحمیك ته لحاِ ضوـ. لطاض زاز یموضزتطضؾه و تنیازی، جانث همه گونة تهضا 

 یی انااش قسه اؾت. ذانه ته قیوۀ تحلیل محتوا و تا اتعاض وتاب
مفهوش نؿثیت زض جها  والغ یه انل تنیازین اؾت. تط َثك آ ، هط نوع تیا  والؼیقت، ممىقن   

چیقعی تقین زضؾقتی وامقل و      ،هقا ؾطه زضؾت یا نازضؾت نثاقس. ممىن اؾقت حمیمقت آ   اؾت یه
گقویی فمقٍ   تاظۀ تین نفط و یه لطاض زاقته و تقا زوضی اظ مُلقك    . این منُك زضنازضؾتی وامل تاقس

ونقس. آلثقطت   ققسه تحقم مقی    تنقسی نفط و یه، اظ ممساض تؼلك ػًوی ته ماموػه و ػًویت زضجه
جقا وقه    آ : « انسیكه توزتسین  ،ویػه والؼیت اجتماػیته ،توز  والؼیت كتین نیع ضاجغ ته ذاوؿتطیینا

تواننس ته والؼیت انس، نمی جا وه حتمی قونس، حتمی نیؿتنس و تا آ ته والؼیات مطتوٌ میلوانین ضیايی 
ؾو و  وه لوانین ضیايی، هم ،(؛ ظیطا جها  والغ ذهونیاتی زاضز9 :1392 ؛)ؾاػی «اقاضه زاقته تاقنس

 ها نیؿت.ؾاظگاض تا آ 
ػسش  ةمن این مؿأله ضا مؿأل»زهس: گونه قطو میواؾىو زض وتاب تفىط فاظی این اذتال  ضا این

هقا نقحثت   ؛ مقا زضتقاضۀ نقفطها و یقه    سیوؾقف  اهیؾاما ػلم  ؛نامم؛ جها  ذاوؿتطی اؾتانُثاق می
وقه تونقیآ آ  غیطفقاظی     ،فاظی زاضیم ، جها جاینا ؾت. زضا هااما حمیمت چیعی تین آ  ونیم؛ می
گقی تقه    ههمق  ،ضیعی ومپیقوتط های منُك نوضی و تطنامه(؛ جمالت و تیا 89 :1388 ؛)ضاگین «اؾت

 انس.های مطتوٌ ته جها  والغ متفاوتاما تیا  ؛قىل نفط و یه هؿتنس
 ةهای فاظی اؾتواض اؾت. این نظطیه تؼمیمی اظ نظطیق ماموػه ةتط قالوزۀ نظطی ،تنیاز منُك فاظی
ها، یقه ػنهقط، یقا ػًقو     وضی والؾیه ماموػهیها زض ػلم ضیايیات اؾت. زض توالؾیه ماموػه

اموػه اؾت یا نیؿت. زض حمیمت ػًویت ػنانط اظ یقه الگقوی نقفط و یقه و تقاینطی تثؼیقت       م
ضا مُطو  قسه یتنس زضجهزهس و ػًویت های فاظی این مفهوش ضا تؿٍ میضی ماموػهیواما ت ؛ونس می
و نقه وقامالع ػًقو یقه     توانس تقا زضجقاتی   وه یه ػنهط می ،ةیتطت نیا ته(؛ 18 :1397 ؛)آظاز ونسمی

 ماموػه تاقس.
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 اصًل مىطق فازی

 تاقس:ظیط می ةپاضازایم فاظی زاضای انول چنسگان
 

 اع ي خًدداری از تىاقضرد اصل امتى. 1

ظما  زض یه پسیسه، َوض هموه زض آ ِ واحس و ته ،ونستط این نىته اقاضه می ،اظ تنالى  انل امتناع
تواننس تاهم وجوز زاقته تاقنس )جمغ ققونس(،  ماننس ذوتی و تسی نمی ،زو ذهونیت متنالى و متًاز

ذوانقس    توا  گفت وه زضؼمثالع، زض آ ِ واحس، نمی زو وجوز نساقته تاقنس )ضفغ قونس(؛وه هطو یا این
توا  گفت وه یا ذقوب  وه فمٍ و فمٍ می تل ؛ وه نه ذوب اؾت نه تس؛ و یا اینهم ذوب اؾت هم تس

اؾت و هقم  « 1»وه هم نه این اؾت« 0»اؾت یا « 1»یؼنی یا (؛ 7 :1395 ؛ا ی)َالث اؾت یا تس اؾت
 اؾت.« 0»اؾت نه « 1»اؾت؛ و یا نه « 0»

ػینقی   ، و نفط و یه، ته تفؿیط حمقایك سیوؾف اهیؾتوا  تا این نگاه َثك منُك فاظی، زیگط نمی
قونس(، تا توانس مهساق زو امط متنالى تاقس )زو نمیى جمغ میمیئ پطزاذت. زض منُك فاظی یه ق

 هی چیهتوانس مهساق می ئَوض هم یه قهما  ؛Aو تا حسوزی مهساق نمیى  Aحسوزی مهساق 
توا  ته آ  اقاضه وطز و اظ هایی وه میتنالى اظجملهقونس(. اظ زو امط نمیى نثاقس )زو نمیى ضفغ می

انس اظ: ولتی یه ولطِتی هایی تطای ضز انل امتناع تنالى اؾتفازه وطز ػثاضتقاهس مثال ػنوا  تهها آ 
گقو تاققنس،    ذوز گوینسه، وطتی اؾت؛ اگط همقه زضوؽ  وه یزضنوضتؾتنس؛ اگو  ها زضوؽتگویس همة وطتی
ونس وه فطق تین یه فطز و یا تنالًی وه تطتطانس ضاؾل تیا  می ؛وصب ذواهس توز ةاین جمله نیع جمل

زاقتن مو اؾت. اگط اظ ؾط یه فطز یه تاض مو ونسه ققوز، آیقا    ،تاؼ و یه فطز موزاض چیؿت؟ جواب
 ؛آظاز) ونس؟ال تا آذطین مو، چه چیعی ضا تیا  میؤآ  فطز تاؼ اؾت؟ پاؾد منفی اؾت. تىطاض این ؾ

 وه اؾاؼ منُك ضا تط آ  تگصاضیم. ،(؛ تناتطاین، نهایتاع وساش مو نمكی زض تاؾی فطز زاضز23 :1398
مطظهای زضهم و نامكرهی تا متًاز ذوز زاضنس. ته هقط   ،هاگی هها و ویػپسیسهَثك منُك فاظی، 

تطین حالت، چیعی مؿاوی متًاز تط اؾت. زض فاظیقثیه متًاز ذوزـ تاقس، فاظی ،میعا  یه پسیسه
گوینس، وه ها زضوؽ میگویس وطتی گوی ولطِتی وه می ذالی، زضوؽ پط و نیمه ذوزـ اؾت. لیوا  آب نیمه

ضايی ، ه ته هما  انساظه وه ضايی قسه اؾتیی و گویس، و مكتطیگویس و هم زضوؽ نمیوؽ میهم زض
هقای اؾقتس ل   وجوز نساضز و ققیوه  یی  حالت میانه ،(. زض نظاش اضؾُویی8 :1389 ؛غفاضی) نكسه اؾت

اؾتس ل تمطیثی تنا قسه وه ؾاظگاض تا َثیؼت  ةضیايیات فاظی تط پای وه یزضحال ؛لُؼی و نطیح اؾت
 تاقس.های انؿانی میو ؾطقت ؾیؿتم
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 است یی درجٍ ،َر چیسی .8

 والؼیت. و زیگطی ته لحاِ فهمِ ،قوز: یىی ته لحاِ والؼیتته زو لحاِ مُطو می ،زضجه
زض  ؛تاققس  توانس تنها زضؾت یا نازضؾقت زض ؾناف تا والؼیت می یی هزض منُك اضؾُویی هط گعاض

توانقس والؼیقت ضا   ؾت وه چنین حالتی )زضؾت یا نازضؾقت( زض ػلقم نمقی   ا منُك فاظی تط آ  ،مماتل

ؾقیة   A ۀمثال، یه ؾیة ؾطخ ضا زض نظط تگیطیقس، گقعاض   َوض ته ؛گونه وه هؿت ته تهویط تىكس آ 
ضا تروضیس، آیا چیعی  اؾت، نسزضنس زض موضز آ  زضؾت اؾت. یه گاظ ته ؾیة تعنیس و لؿمتی اظ آ 

ؾقیة اؾقت؟    Aوقه مقثالع    ،توا  گفتمی تاظهمؾیة اؾت؟ یه گاظ زیگط تعنیس آیا  تاظهموه مانسه 
)ػثاؾقی تمقی زیقع  و     گقطزز مرتلآ زضنسی اظ ؾیة وؿط می یها گاظ ظز وه تا  ،قویسمتوجه می
اول، گاظ زوش، گاظ ؾوش، قوز؟ گاظ (. زض وساش مطحله ؾیة ته غیط ؾیة تثسیل می4 :1393 ؛فطاؾترواه
 و یا ...؟

اظ نسق ضا تطای گعاضه لایل قس؟ زضجه و زضنسی اظ نفط تقا   یی زضجه ،توا  زض هط مطحلهآیا نمی
وكقس. زض ایقن تفىقط    گونه وه هؿت ته تهویط میوه جها  ضا آ  ،فاظی تط این نظط اؾت نس. منُكِ

یقا   Aز. زض مثال ؾیة، چنقین نیؿقت وقه    وه هط گعاضه یا زضؾت یا نازضؾت زانؿته قو ،چنین نیؿت

ؾقیة   Aاول وه هنوظ چیعی اظ ؾیة واؾته نكسه، گعاضه  ةوه زض مطحل ؾیة اؾت یا ؾیة نیؿت؛ تل
ؾیة اظ آ  جسا ققسه، ایقن گقعاضه چیقعی      پنام هیاؾت نسزضنس تا والؼیت تُاتك زاضز. ولتی وه 

نقازق و   زضنقس  پناقاه حسوز هكتاز زضنس نازق اؾت، زض ظمانی وه نیمقی اظ ؾقیة اظ تقین ضفتقه،     
َقوض  یؼنی ته هما  میعانی وه زضؾت اؾت واشب نیع هؿت و این امط همین اشب اؾت؛و زضنس پنااه

 ونقس؛ ، نسق گقعاضه نیقع تفقاوت پیقسا مقی     آیسمی وجوز تهیاتس. ته میعا  تغییطی وه زض ؾیة ازامه می
نازق و تا حسوزی نیع واشب تاقس. این مؿأله  یی توانس تا زضجهتناتطاین، هط گعاضه زض منُك فاظی می

 عیق چ همقه زاضز هم انل محوضی. یه انلی وه تیا  مقی یه انل زض منُك فاظی اؾت؛ آ  ةمثات ته
الی حسالل ؾقه انترقاب یقا    ؤوه زض پاؾد ته هط ؾؾت ا (؛ این تسا  مؼنا29 :1397 ؛)آظاز نؿثی اؾت

جقای فمقٍ زو انترقاب نهقایی وجقوز      ها تههم َیفی نامحسوزی اظ انتراب تط وجوز زاضز و قایس تیف
 زاقته تاقس.

 

 قًاعد پایۀ مىطق فازی عىًان بٍمتغیرَای زباوی  .8

ؾاذتاض لانو  پایقة منُقك   های تنیازین منُك فاظی، زض اؾتفازه اظ گی هیىی زیگط اظ انول و ویػ
ققونس  تثسیل مقی « گاه اگط، آ »ؾطی لوانین لی )لواػس( ته یهوونتط مؿائلوه َی آ ،  ،فاظی اؾت
گوی مُلوب ؾیؿتم تطای قطایٍ وضوزی زازه قسه ته ؾیؿتم اؾت. این لوانین ؾازه، تطای  وه پاؾد

هقای  جقای فطمقول  ذتی، تقه ققنا زهی مُلوب ؾیؿتم تا انُالحاتی اظ متغیطهای ظتا تونیآ پاؾد
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هقای فقاظی   ؾت وقه گطچقه ؾیؿقتم   ا جاجالة این ة(. نىت6 :1389 ؛)غفاضی قوزضیايی اؾتفازه می
ایقن   اما منُك فاظی منُقك زلیقك اؾقت. زض    وننس؛لُؼی و نامكرم ضا تونیآ می های غیطِپسیسه

ته همین ؾثة مؼمو ع زض اضتثاٌ تا ماموػة فاظی ایقن چهقاض    نُك، متغیط ظتانی نمف محوضی زاضز؛م
توانس اذتیقاض  وه متغیط ظتانی می ،«ماموػة ممازیط ظتانی»، «متغیط ظتانی»پاضامتط ته تطتیة مُطو انس: 

  « تاتغ ػًویت»ذطه توانس ممازیط ومّی اذتیاض ونس، و تاآلوه زض آ  متغیط ظتانی می« تاظۀ والؼی»ونس، 
 .(28 - 24 :1388 ؛)غفاضی

یقه ظتقا  َثیؼقی و یقا      هایف، ولمات یا جمقالت متغیط فاظی متغیطی اؾت وه ممازیط و اضظـ
ونس تا ولمقاتی  مثالع ؾن یه فطز ضا زض نظط تگیطیس، اگط ممازیطی ضا وه ؾن اذتیاض می مهنوػی تاقس؛

وضی یق یقط ظتقانی اؾقت. ت   گاه متغیط ؾن، متغنظیط نونهال، نوجوا ، جوا ، مؿن، و پیط نكا  زهیم؛ آ 
تطی تین زلت ضیايیات والؾیه و نیقع اتهقاش ولقی     های فاظی ؾؼی زض ایااز نعزیىی تیفماموػه

گی منُك فاظی، ظمینة مناؾة تطای اؾتس ل، اؾتنتا   همتغیطهای ظتانی زض زنیای والؼی زاضز. این ویػ
. زض مثاحققم ضوظانققه و اَمینققا  ضا فققطاهم آوضزه اؾققتگیققطی زض قققطایٍ ػققسشِ ول تهققمیمو ونتققط
تقط اظ   تقیف  ،هقا مقثهم و نقازلیك اؾقت    غالثاع اظ متغیطهای ظتانی وه انقساظۀ آ   ،گوهای مرتلآو گفت

 اظجملقه گقی   هماننس مثال فوق و غیقطه؛ وقه همق    ؛قوزمتغیطهایی وه زلیماع مؼلوش هؿتنس، اؾتفازه می
 آ  نیع نؿثی، مثهم و پیچیقسه اؾقت  ها مثهم، و فهم تطذاؾته اظ متغیطهای ظتانی هؿتنس وه ممساض آ 

هقای تقا    گقی  ههایی، وه زاضای ػسش لُؼیت ظیاز و پیچیقس (. زض چنین یه ؾیؿتم5 :1386 ؛)ووثطی
 ضوز.ؾاظی ته قماض میهؿتنس، منُك فاظی ضوقی مناؾة تطای مسل

 ها زو نوع اؾت:زض ؾیؿتم فاظی، ػسش لُؼیت پسیسه
هقای یقه   گقی  هاتعاضهای تكطی زض قناذت پیچیقس ػسش لُؼیت ناقی اظ يؼآ زانف و  .1

 پسیسه؛

گقی ذقال    هػسش لُؼیت مطتوٌ ته ػسش نطاحت و قفافیت مطتوٌ ته ذوز پسیسه یا ویقػ  .2
 آ .

مثالع نمطۀ ضيایت قغلی  ؛غیط نطیح و واتؿته ته لًاوت افطاز تاقس یؼنی، پسیسه ممىن اؾت شاتاع
. منُقك فقاظی یقه منُقك     100اظ  95تاقس و تطای زیگطی  100اظ  80تطای واضمنسی ممىن اؾت 

ها و گی هوه اظ اؾتس ل تمطیثی تكطی و پیچیس ،نهایتل ممساضی یا اضظقی اؾت. یه منُك پیوؾته تی
 زهققسائققه مققیلُؼیققت اض مثهمققات مطتققوٌ، الگققوتطزاضی وققطزه اؾققت و تققسیلی تققطای زضن ػققسش  

(Ragin; 2009: 38)هقای ذلّقالی   ػییهقا و اؾقتطات  توا  ته ضوـمی ،. اظ َطیك این زضن جسیس
 .انس یاجتماػهای های ذال نظاشوه مكرهه ،تطای واض تا ػسش لُؼیت زؾت یافت
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تایقس   مؼتمسنقس وه  ،تطذال  زیگطا  وه اتهاش زض ماهیت ػلم وجوز زاضز؛مؼتمس اؾت  ،منُك فاظی
وضی افعایف یاتس، منُك فاظی مؼتمس اؾت وه تایس ته زنثقال ؾقاذتن   تط وطز تا تهطهها ضا زلیكتمطیة
لوغی جسیسی اؾقت  ظ ؾیؿتم، مسل ونس. منُك فاظی تىناتركی ا ػنوا  تهوه اتهاش ضا  ،هایی توزمسل

ؿقثتاع  ؾاظی یه ؾیؿتم ضا وه نیاظمنس ضیايیات پیكطفته و نهای مطؾوش تطای َطاحی و مسلوه قیوه
ققس  َطاحقی    ؾقاظی و واضآمقستط  ؾقازه  تاهقس  پیچیسه اؾت، تا اؾتفازه اظ ممازیط و قطایٍ ظتقانی و  

ایقن   .(Ragin; 2008: 56 – 62) ونقس گعین و یا تا حسوزی ظیقازی تىمیقل مقی    ؾیؿتم، جای
وه  َوض های پیچیسه ضا وه مثهم هؿتنس )هما منُك، لازض اؾت تؿیاضی اظ مفاهیم، متغیطها و ؾیؿتم

ل و وتنقسی ضیايقی وقطزه و ظمینقه ضا تقطای اؾقتس ل، اؾقتنتا ، ونتقط        زض ػالَم والغ اؾقت( نقوضت  
 گیطی زض قطایٍ ػسش اَمینا ، فطاهم آوضز. تهمیم

و  مؿائلجوی تحلیل و وه زض جؿت نیؿت؛ تل مؿائلتناتطاین، منُك فاظی ته زنثال ضفغ اتهاش زض 
ؾقازه   مؿقائل وطز   وجوز زاضز. منُك فاظی ته زنثال پیچیسهها اتهاش هایی اؾت وه زض شات آ پسیسه

 مؿقائل گونقه  واضه تا ایقن  ضاه تا اتهاش اؾت وه انؿا  هم پیچیسه و هم مؿائلؾاظی نه، وه زض پی ؾازه
 اضتثاٌ زاضز.

 

 ارکان پارادایمیک
وه  ،قستازاضای اضوا  پاضازایمیه ذال ذوزـ می ،های ػلمیهماننس ؾایط پاضازایم ،منُك فاظی

 زض ؾه ضون اذتهانی زض ظیط آمسه اؾت.

 گقی  هتوا  هط پسیسۀ اجتماػی ضا تطذوضزاض اظ ویػتط اؾاؼ منُك زو اضظقی، می ضىاسی:َستی

توز ( تؼطیآ وطز. ػمالنیت انتمازی تط  گی ػمومیت )ػاش هتوز (، و یا ویػ تاضیری )ذال فطز منحهطته
گقصاضز. حقال اگقط    تاضیری پسیسۀ اجتمقاػی ضا ونقاض مقی    فطز منحهطتهتٌؼس ػمومیت، تأویس زاضز و تؼس 

ظیطماموػة والؼیقت   ظما  ته مثاتةنوضت همگی ػمومیت ضا ته هتاضیری و ویػ فطز منحهطتهگی  هویػ
 نقوضت  آ تقط آ  تقاض ونقیم، زض    « تنقوع »گی ؾومی ضا نیع تا ػنقوا    هاجتماػی زض نظط تگیطیم و ویػ

یه وقل و پیىقطه    قناؾی فاظی، والؼیت ته مثاتةهؿتیقناؾی فاظی قویم. زض توانیم واضز هؿتی می
اؾقت وقه اظ َطیقك تطویقة ؾقه تُؼقس والؼیقت         یقی  (. پیىطه، ؾقاظه 14 :1398 ؛)آظاز لاتل زضن اؾت

 قوز.زاقتن( ؾاذته می زاقتن، و تنوع توز ، ػمومیت فطز منحهطته)
تاققنس.  اظ زو ؾُح ؾقاذتی و ؾقاذتاضی مقی    وه تطذوضزاض ،های اجتماػی حالت فاظی زاضنسپسیسه

 ؛ضؼ تقوزه  تاقنس زض زؾقت ها وه ته قىل ػینی، ظاهطی، آقىاض و لاتل مكاهسه میؾُح ؾاذتی آ 
ضؼ  لاتقل مكقاهسه هؿقتنس زوض اظ زؾقت     ها وه شهنی، تاَنی، پنها  و غیقط ولی ؾُوو ؾاذتاضی آ 

تقط   (؛ این ؾُوو ؾاذتاضی هؿتنس وقه تقیف  15هما : ) وه تایس تین این زو تمایع لایل قس ،تاقنس می
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هقای  وه زض حىم ققطایٍ مطتقوٌ، هقم تقه پسیقسه      ،های اجتماػی هؿتنسوننسۀ پسیسهمولس و زگطگو 
 قونس.وجوز آمسه و زگطگو  می هها تها تأثیط پصیطفته و توؾٍ آ زهنس و هم اظ آ  ؾاذتی جهت می

های چنسگانه پسیس آمسه و زگطگو  ایٍ و ػلیتهای اجتماػی، تحت تأثیط قطاظ ؾوی زیگط، پسیسه
 یقی  وه ماموػه ، تلقمول جها های چنسگانه، نه متغیطهای منفطز، مؿتمل و اما این ػلیت ؛قونسمی

گیطز وه متكىل اظ تطویثات ػلّی مرتلفی تقوزه وقه   های ػلّی گوناگو  ضا زض تط میاظ جها  ماموػه
گقی و تؼامقل ضا تقا     هها نیع زضجقاتی اظ واتؿقت  ػنانط زاذل آ زیگط،  گی تطویثات ته یه هيمن واتؿت

زض جها  اجتماػی گصاضنس. زض زضجات ذانی تط ایااز نتیاه اثط می هطوساشچنا  زیگط زاضنس و هم یه
وقه  این تطولیثاتل ػلّی هؿتنس، وه اؾاؾاع قطٌ  ظش و وافی ظهوض و تحول یه پسیسه هؿتنس، نه ایقن 

هقای اجتمقاػی هنگقامی    فهم پسیقسه  ،تناتطاین ؛(جا هما ) ػلت وافی تاقنس ییتنها تههط یه اظ ػلل 
 ها تنگطیم.گطزز وه تا نوػی ػلّیت پیچیسه ته آ ممىن می

ققوز و تقط   قناؾی منُك اضؾُویی وه زو اضظقی تؼطیآ مقی تطذال  مؼطفت ضىاسی: معرفت

قناؾقی منُقك فقاظی،    گقاه مؼطفقت   ػًقویت زض ماموػقه اؾقتواض اؾقت، زض زؾقت      ػًویت و ػسشِ
آؾتانة ػًویت وامل، نمُة تماَغ، آؾتانة »انس:  های فاظی تط ؾه نمُة گؿؿت ویفی اؾتواض ماموػه

های مؼطفتقی، فقاظی هؿقتنس و ماهیقت     قناذتی، گعاضهگاه مؼطفت ین زؾتا زض«. ػًویت وامل ػسش
تأویس تط نظاش چنساضظققی،   قناؾی فاظی، اظ َطیك(. مؼطفت35 :1397)آظاز،  تنسی زاضنسنؿثی و زضجه

پقصیطز، وقه   های مؼطفتی ضا تقط مثنقای نقسق و وقصب )نقفط و یقه( مقی       تنسی گعاضهتنها تمؿیمنه
 ونس.تنسی نیع میها ضا زضجهػًویت زض ماموػه ، میعا  ػًویت و ػسشحال نیزضػ

آیس  پیف می نسضت تهتوانس چیعی تین یه و نفط تاقس. وه می تل ؛حمیمت العاماع یه و نفط نیؿت
مويوػی نسزضنس زضؾت یا نسزضنس نازضؾت تاقس؛ ظیقطا زض زنیقای والؼقی زض تؿقیاضی اظ موالقغ،      

هقا وقه تقطای نظقم     وضییَوض مثال، تطذال  تؿیاضی اظ تته ت؛منظم و مطتة ؾطجایف نیؿ عیچ همه
ؾیاؾی حالت  ثثاتیونیم وه تیگیطنس، ما فطو میثثات زض نظط میو تی تاثثاتؾیاؾی فمٍ زو حالت 

هقا و تطویثقات   اؾت، متأثط اظ ماموػه 1تا  0وه زض هط وكوضی چیعی تین  فاظی زاقته و زض وناض این
گقاه مؼطفتقی فقاظی،     ، زض زؾقت یَقوضول  تقه  ؛تاققس ػللّی گوناگو  نیع تا زضجات مرتلآ ػًویت مقی 

پقصیطی،   تط مؼیاض اتُقال های ػلمی مثتنی تنسی زاضنس و گعاضههای مؼطفتی، ماهیت فاظی و زضجه گعاضه
 .(102 :1388 ؛ضاگین)  وننسهایی زض تاظۀ نفط و یه اذتیاض میاضظـ

قناؾقی،  قناؾقی و هؿقتی  های مؼطفقت گاه زؾت زاقتن تطمنُك فاظی ػالوه  ضىاسی:ريش

گقاه مؼطفتقی فقاظی اظ َطیقك ضوایقت       تاققس. زؾقت  قناؾی مرهول ته ذقوز ضا نیقع زاضا مقی   ضوـ
ـ   ةقناؾان هؿتی ـ فقاظی ضا نیقع تولیقس مقی     ةقناؾقان فقاظی، ضوایقت ضو قناؾقی فقاظی،   ونقس. زض ضو
یفقی، تقط   ومّی یا و یجا تهوطز تحلیلی ضا  اگط ضوی ؛ظما  زاضنسوطزهای ومّی و ویفی، حًوض هم ضوی
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وضت، نق ظما  اؾتواض ؾاظیم، زض آ نوضت همػلل ؾاذتی و ؾاذتاضی، ته ومّی و ویفی، یؼنی مُالؼة
های ومّی گطی ضوـ تینی، و پهنا ظما  زلت، جعءوه همته لؿمی ی فاظی ضخ زازه اؾت؛قناؾضوـ

(. 19 :1398 ؛)آظاز ونققسهققای ویفققی تطویققة مققینگققطی، مؼناوققاوی، و غضفققانگطی ضوـضا تققا وققل
ؾقاظی  ظنقس. ایقن پُقل، اظ َطیقك فقاظی     وطز ومّقی و ویفقی پُقل مقی     قناؾی فاظی تین زو ضوی ضوـ

وه تقطای هقط متغیقط ؾقه      یی ته گونه ؛قوزػًویت زض ماموػة فاظی( انااش میؾاظی تاتغ  )قاذم
 نؿقثی متغیطهقا زض ماموػقه    ابیحًوضوغقوز و تط مثنای آ  گؿؿت ویفی مسنظط گطفته می ةنمُ

( و 0.5) (، نمُقة تمقاَغ  0.95) آؾقتانة ػًقویت وامقل    :انس اظقوز. این ؾه نمُه ػثاضتمكرم می

 .(Ragin; 2008: 67 - 71) (0.05) ػًویت واملآؾتانة ػسش

تقط   و تاققنس مقی قناؾی، اظ نوع تُثیمی میقسانی  تحمیمات تط مثنای پاضازایم فاظی ته لحاِ ضوـ
گیقطی آ   منُقك نمونقه  . ققونس ػی فاظی انااش مییا اؾتفازه اظ اؾتطاتنگاضی و توطز آینسه ضوی اؾاؼ
و یا هقم  پیمایكی  توانسنیع می آوضی اَالػاتجمغقیوۀ احتمالی تاقس.  توانس احتمالی و یا هم غیطِمی

ویفی  ِ تحلیل تُثیمی افعاض نطشافعاضی توزه و تا اؾتفازه اظ قیوۀ تحلیل اَالػات نیع نطشتاقس و  میسانی 
نیع اظ میا  ػلل گوناگو  مقوضز مُالؼقه، تقا اػقال       آمسه زؾت تههایتاع، نتای  نگیطز. مینوضت  6فاظی

تط وننسه تطویثاتی تا زاقتن نمف تؼیین ػنوا  تهزض لالة تطویثات ػللّی مرتلآ  هط یه، ابیحًوضوغ
واضهایی متناؾة تا نتای ، تنظیم ضاه قوز وتا زضجات متفاوت، قناؾایی و نكا  زازه می مؼلول تحمیك
 (.33 :1398 ؛)آظاز  گطززو اضائه می
 

 عِلّی َایمجمًعٍ
هقای ػللّقی تیقا  و تنظقیم     یه تحمیك زض لالقة ماموػقه  زض منُك و پاضازایم فاظی، متغیطهای 

 قونس تطایمی یی نهایتاع ظمینهو قونس تطای ؾاذتن اتعاض تحمیك، ها، تنیانی میگطزنس. این ماموػه می
 .هاتحلیل زازه َطاحی جساول نسق و وصب فاظی زض مطحلة

  
 
 

 
 
 

 یه تحمیكماموػة ػللّی  اظ یی هنمون

                                                                              
6 Fuzzy Sets Qualitative Comparative Analysis (FS*QCA) 
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 َایافتٍ تحلیلمىطق 

اَالػات حانل اظ تحمیمات میسانی، تطای تحلیقل اتتقسا زض   زض تحمیماتی مثتنی تط پاضازایم فاظی، 
لقطاض  ؾاظی جهت تؼیین تواتغ ػًویت فاظی واضز گطزیسه و ؾپؽ تحت ػملیات فاظی  مطتوٌ افعاضنطش
وه تطای ضؾیس  ته این مُلوب، تطای هط متغیط تحمیك ؾه نمُقة گؿؿقت ویفقی مقسنظط      ،گیطنسمی

(، و نمُقة آؾقتانة   0.5(، نمُة تمقاَغ ) 0.95نمُة آؾتانة ػًویت فاظی ) :اظ انس ػثاضتوه  ،گطفته قسه
وقه   ،تاققس های فقاظی مقی  های لُؼی ته زازه(؛ وه حانل آ ، تثسیل زازه0.05ػًویت فاظی ) ػسشِ

 تاقس.های تحمیك میآوضز  یافته زؾتها و ته ظمی تطای تحلیل زازهممسمة 
 

 ترکیبیکافی تحلیل مسیر شرایط علّی 
گطزیسه و های ممىن ػلّی مكرم تطویثی تحمیك، تمامی تطویة وافی تطای تحلیل قطایٍ ػلّی

فطاوانقی اظ اهمیقت   و آؾقتانة  ین ضاتُه، تؼیین آؾتانة ؾقاظگاضی  ا وه زض ،گیطنسمیموضز محاؾثه لطاض 
 گط تایس ؾؼی ونقس فطاوانقی مقواضز ضا زض هقط تطویقة مقسنظط تگیقطز       و پػوهف ،وافطی تطذوضزاض اؾت

و نهایتاع اظ میا  همه، تطویة یا تطویثاتی ضا وه زاضای تا تطین ؾُح ؾقاظگاضی   ؛(89 :1384 ؛)واؾىو
ظیقطا هقس     ؛زضونس تحلیل حص  گطززه و تمیه اظ انتراب وط ،تطین تؼساز فطاوانی تاقس چنا  تیفو هم

 ػنوا  تهاؾت، وه ػالوه تط زاقتن قاذم ؾاظگاضی تا   یی  اؾاؾی اؾترطا  مؿیطها و تطویثات ػلّی
زامنقة   وقه  یزضحقال  (؛68 :1382 ؛)زمیتطو  تطی ضا نیع قامل تاقنس قطٌ وافی، مهازیك تاطتی تیف

گقط ناؾقاظگاضی اؾاؾقی تقوزه و يقطیة      نكا  0.75تط اظ متغیط اؾت، امتیاظ پایین 1تا  0ؾاظگاضی اظ 
گط وفایت قطوٌ ػلّی تطویثی تطای تحمك نتیاه اؾت. قاذم ؾاظگاضی ؾاظگاضی تا تط اظ آ ، نكا 

تاققس، محاؾقثه ققمولیت مؼنقا      0.75تقط اظ  نیاظ يطیة قمولیت اؾت، اگط يطیة ؾاظگاضی ومپیف
 .(29 :1388 ؛)چلثی  نساقته و تحم آ  منتفی اؾت

یه ققطوع ققسه و تقا زضجقه ؾقه ازامقه پیقسا         ته تطتیة اظ تطویثات زضجه ،تطویثات ػللّی تحمیك
ؾقاظگاضی متغیطهقای ققامل زض     ةزضجق یه، تطویثاتی اؾت وه  ػللّی زضجهوننس. منظوض اظ تطویثات  می

 ةوقه زضجق   انقس  ییهقا  آ زو،  تاقس؛ و منظقوض اظ تطویثقات ػللّقی زضجقه     1.00تا  0.91تطویة تاهم تین 
ؾقه،   تاقس؛ و منظقوض اظ تطویثقات زضجقه    0.90تا  0.86ؾاظگاضی متغیطهای قامل زض تطویة تاهم تین 

 تاقس. 0.85تا  0.75ؾاظگاضی متغیطهای قامل زض تطویة تاهم تین  ةوه زضج انس ییها آ 
 

 گیریوتیجٍ

گقعین   جای ػنوا  تهوه  ،تاقسطواضتطزتطین پاضازایم زض حوظۀ ػلوش میپاضازایم فاظی، جسیستطین و پُ
هقای  های مطؾوش ػلمی )ومّی و ویفی(، مُطو قسه اؾقت. پقاضازایم  ها و منُكمناؾة تطای پاضازایم
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وه پقاضازایم   ،تاقنسهایی میهای تحمیمات ومّی و ویفی، زاضای مكىالت و محسوزیتمطتثٍ تا قیوه
ه اؾت. واغۀ فقاظی تقه مؼنقی    ؾاظ تحمیمات ػلمی قسگكا و چاضهفاظی تا ؾثه تحمیمات تُثیمی، ضاه

، واغۀ فقاظی تقه مفقاهیم فالقس مقطظ      زضماموعآمسه اؾت. « مثهم، گُنگ، نازلیك، زضهم و نامكرم»
توز  اؾقت و زض مماتقل    توز  و نؿثی پهلو توز ، چنس اضظقی ی چنسازلیك اقاضه زاضز. فاظی توز  ته مؼن

الی تنها زو حالت و یا ؤتطای هط پسیسه و ؾگیطز؛ وه زض آ  منُك زو اضظقی یا تاینطی اضؾُو لطاض می
توانقس وجقوز زاققته تاققس.     زو پاؾد زضؾت یا نازضؾت، ؾفیس یا ؾیاه، هؿت یا نیؿت، ذوب یا تس می

امقا   ؛گی ته قىل نفط و یقه هؿقتنس   ههم ،ضیعی ومپیوتطهای منُك نوضی و تطنامهجمالت و تیا 
َوض اؼ پاضازایم فاظی، زض یه پسیسه زض آ ِ واحس و تهتط اؾ ؛انسهای مطتوٌ ته جها  والغ متفاوتتیا 
یقه اظ   َقوض هقط  توا  زو ذهونیت متنالى و متًاز ضا جمقغ و ضفقغ نمقوز، و همقین    ظما  میهم

  گقاه، تیقا  نمقوز.      آ -ضا تط اؾاؼ لوانین اگقط   مؿائلقسه زیس، و  تنسیذهونیات ضا ته قىل زضجه
هقا ضا  تایقس تمطیقة   مؼتمسنقس وه  ،تطذال  زیگطا  جوز زاضز؛ی، اتهاش زض ماهیت ػلم وَثك منُك فاظ

هایی توز وضی افعایف یاتس، منُك فاظی مؼتمس اؾت وه تایس ته زنثال ؾاذتن مسلتط وطز تا تهطهزلیك
 تركی اظ ؾیؿتم، مسل ونس. ػنوا  تهوه اتهاش ضا 
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