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چکيلٍ
هَبلَ همبلَ ؽبضو هاثغَ پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي ّ هْبهکذ كه يبىكُويي كّهٍ اًزقبثبد هيبٍذ
عوِْهي اٍذٍْ .ال ايي اٍذ کَ آيب اٍزبىُبيي کَ اى پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي ثبالروي ثوفْهكاه
َُزٌل ،هْبهکذ اًزقبثبري ثبالروي كاهًل؟ اى هّيکوكُبي ًظوي رؾميك ايي فوضيَ اٍزٌزبط ّلٍ اٍذ کَ
پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكيُ ّ ،و يک اى هْلفَُبي آى ّوط الىم ثواي هْبهکذ اًزقبثبري َُزٌل.
هّيکوك هُّ ٌّبفزي همبلَ ؽبضو رؾليل رغجيمي کيفي فبىي ثب اٍزفبكٍ اى كاكٍُبي صبًْيَ اٍذ .عبهؼَ
آهبهي ّبهل ُوَ اٍزبىُبي ايواى كه ٍبل  8900اٍذ .ثواي آىهْى فوضيَ رؾميك اى هُّ فبىي ّ
ًومافياهُبي  fs/qca ّ spssاٍزفبكٍ ّلٍ اٍذً .زبيظ رؾميك ًْبى كاك کَ پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي
ّوط ػلّي هؼوْالً الىم ّ ًَ کبفي ثواي هْبهکذ اًزقبثبري اٍزبىُبي هْهك ثوهٍي اٍذُ .وچٌيي
رؾميك ؽبضو ًْبى كاك کَ ُو يک اى هْلفَُبي پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي يؼٌي پبيگبٍ رؾٖيلي ،پبيگبٍ
ّغلي ّ ٍواًَ كهآهل ًيي ثَ ْٕهد هٌفوك ّوط هؼوْالً الىم ثواي هْبهکذ اًزقبثبري َُزٌل.
ّاژگبى کليلي :پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي ،پبيگبٍ ّغلي ،پبيگبٍ رؾٖيلي ،كهآهل ،هْبهکذ اًزقبثبري،
رؾليل فبىي.
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هملهَ
هْضْع همبلَ ؽبضو هْبهکذ اًزقبثبري اٍذ« .هْبهکذ اًزقبثبري »1کٌِ اهاكي اػضبي عبهؼَ
كه عِذ ٕؾَ گناّزي ثو ًظبم ٍيبٍي ّ كفبلذ كه ؽبکويذ ٍيبٍي ّ ٍيبٍزگناهيُب ّ
ثوًبهَهيييُبي عبهؼَ اٍذ کَ كه "هاي كاكى" ثَ كاّعلجبى رٖلي همبهبد ٍيبٍي ػولٍ اى لجيل
هيبٍذ عوِْهي ّ يب ًوبيٌلگي پبهلوبىُبي هؾلي ّ هلي ّ يب هٌْْهُبي ػولٍ عبهؼَ هبًٌل
هفواًلّم لبًْى اٍبٍي ّ يب رغييو ًظبم ٍيبٍي ًوْك پيلا هيکٌل .هْبهکذ اًزقبثبري ّ هأيكُي
ثَ هلد عْالًي ػاللَ إلي ًظويَپوكاىاى كهْکواٍي ّ پژُّْگواى ؽْىٍ هفزبه ٍيبٍي ثْكٍ
اٍذ (اٍوذ ّ ّاى ُبم .)8: 0989 ،2كليل ايي رْعِبد هّّي اٍذ؛ هيياى هأيكُي هيرْاًل
ّبفٖي اى للهد يک ًظبم ٍيبٍي كه ثَيظ کوكى ِّوًّلاًِ ثبّل .اى ايي هّ کبُِ هيياى
هأيكُي ًْبى كٌُلٍ کبُِ هيياى ثَيظ اٍذ ّ ُوچٌيي ّبيل ًْبى كٌُلٍ للهد ًظبم
ٍيبٍي ثبّل (آهري ّ ٍّلي  .)8 :0990هْبهکذ ٍيبٍي ّ هيياى هأيكُي ثبال ًْبى كٌُلٍ ًْبط
ٍيبٍي ِّوًّلاى ّ رْاًبيي آًبى كه ثَ اًغبم هٍبًلى هَئْليذُبي ٍيبٍي ّ هلًي (كاههْفبل،
 ،)809 :0992اػزوبك ثبالي آًبى ثَ ًظبم ٍيبٍي ّ ًِبكُبي هلًي اٍذ .هأيكُي ثبال ًوبيبًگو
کفبيذ ٍيبٍي ّ هْوّػيذ ًظبم ٍيبٍي اى ًگبٍ ِّوًّلاى اٍذ (اٍکوافبًگل ّ اٍگْهاکي،
90 :0992؛ ّهثب ّ ُوکبهاى8002 ،؛ ًْهيٌ0990 ،3؛ ّهاثليکْا ّ )0989 ،اغلت ثَ ػٌْاى هميبٍي
ثواي هّل كهْکواٍي كه كهْکواٍيُبي پيْوفزَ ّ عليل اٍذ (ّهاثليکْا90 :0989 ،؛ ثْس ّ
ُوکبهاى .)8 :0990 ،هأيكُي ثبال ػوْهب ثَ هؼٌي ػولکوك فْة كهْکواٍي كه ًظو گوفذ
هيّْكُ .وچٌيي اصجبد ّلٍ اٍذ کَ کْْهُبيي ثب هيياى هأيكُي ثبال آّفزگي ّ ًبثَبهبًي
کوزوي كاهًل ّ آّْةُب ّ ّْهُُبي کوزوي رغوثَ هيکٌٌلٍ .غؼ پبييي هأيكُي ًْبى
كٌُلٍ ثيػاللگيً ،بهضبيزي يب فوايٌل پيچيلٍ اًزقبثبري اٍذ کَ هْبهکذ ها هْکل هيکٌل
(هيزبى90 :0999 ،ـُ )29وچٌيي ًوْك ػلم لجْل هَئْليذُبي ٍيبٍي ّ هلًي رٍْظ ِّوًّلاى
ّ ثيگبًگي ّ ثيرفبّري آًبى ًَجذ ثَ اهْه ٍيبٍي اٍذ (ريکَيوا8000 ،؛ فواًکليي ّ هبهُ،
9 :0998؛ اٍکْلي ّ ُوکبهاى .)280 :0999 ،هْبهکذ اًزقبثبري پبييي ًْبى كٌُلٍ ؽکوواًي ثل
(ٍبًلاٍزوّم ّ اٍزْکوو ،)87 :0989 ،کبُِ اعويٌبى ثَ كّلذ ّ ثلثيٌي ٍيبٍي (ًْهيٌ:8000 ،
 ،)021کفبيذ ٍيبٍي ًبىل ًظبم ٍيبٍي ّ هْوّػيذ پبييي آى ًيك ِّوًّلاى اٍذ (اٍکْلي ّ
ُوکبهاى280 :0999 ،؛ ثْس ّ ُوکبهاى9 :0990 ،؛ اٍزوايکو127 :8009 ،؛ هيزبى.)29 :0999 ،
هيياى هأیكُی پبييي ٍوهبيَ ٍيبٍی ّ اعزوبػی ؽوبيذ کوزوی ثوای ٍالهزی كهْکواٍيُب ثَ
1- Electoral participation
2- Smets, K., & Van Ham, C
3- Norris, Pippa
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ّعْك هیآّهك (ًبي ،ىليکْ ّ کيٌگ8007 ،؛ فبه ّ پْرٌبم0990 ،؛ پْرٌبم0990 ّ 0999 ،؛ ّاى كس،؛
ثْس ّ ُوکبهاى .)8 :0990 ،کبُِ هْبهکذ اًزقبثبري ًْبًَ کبهال آّکبه ػلم كهگيوي افواك كه
ىًلگي اعزوبػي اٍذ ّ ًْبًَ يک ثيوبهي ػويكرو كه کبلجل ٍيبٍذ اٍذ (پْرٌبم.)92 :0999 ،
يکي اى ٍْاالد اٍبٍي كه ىهيٌَ هْبهکذ اًزقبثبري ،ايي اٍذ کَ چوا هْبهکذ اًزقبثبري كه
هيبى ثوفي اى افواك ،گوٍُّب ّ عوغُب هزفبّد اٍذ .ايٌکَ چوا ثوفي اى افواك ،گوٍُّب ،ثقُِب ّ
ًبؽيَُبيي اى يک عبهؼَ ثَ عْه ٍّيؼي كه پبي ٌٕلّقُبي هاي ؽبضو هيًّْل ّ كه همبثل
ثوفي هاي ًلاكى ها روعيؼ هيكٌُل ّ ًَجذ ثَ ٍبيو افواك ّ گوٍُّب ؽضْه کن هًگروي كه پبي
ٌٕلّقُبي هاي كاهًل.
اكثيبد ًظوي ّ رغوثي ثَيبه ٍّيؼي كه ىهيٌَ رجييي هْبهکذ اًزقبثبري كه ؽْىٍُبي هقزلف
ػلْم اًَبًي اى عولَ عبهؼٌَّبٍي ،ػلْم ٍيبٍي ،عغوافيبي ٍيبٍي ،الزٖبك ّ هّاًٌْبٍي ّ ...
ّعْك كاهك کَ ُو کلام ًمْي كه هّّي کوكى اثؼبك ربهيک ّ هجِن ايي ايفب کوكٍاًل .هلل پبيگبٍ
اعزوبػي ـ الزٖبكي 1يکي اى هّيکوكُب كه ىهيٌَ رجييي هْبهکذ اًزقبثبري اٍذ کَ ثَ رأصيو
ىهيٌَُبي الزٖبكي ـ اعزوبػي افواك ّ عوغُب كه هْبهکذ اًزقبثبري آًبى هيپوكاىك.
كاكٍُبي هْعْك كهثبهٍ هيياى هْبهکذ كه اًزقبثبد هيبٍذ عوِْهي ؽبکي اى آى اٍذ کَ
هيبًگيي هْبهکذ اًزقبثبري كه کل اًزقبثبد هيبٍذ عوِْهي هؼبكل  22/99كهٕل ،كاهٌَ
رغييواد  ّ 09/78اًؾواف اٍزبًلاهك  2/28اٍذ .کوزويي ًوؿ هْبهکذ ثَ كّهٍ ّْن ()8970
افزٖبٓ كاهك کَ كه آى هْبهکذ اًزقبثبد  29/22كهٕل ثْكٍ اٍذ ّ ثيْزويي ًوؿ هْبهکذ ًيي
ثَ اًزقبثبد كّهٍ كُن ( )8911ثبى هيگوكك کَ ًوؿ هْبهکذ كه آى  19/10كهٕل گياهُ ّلٍ
اٍذ (هٌجغ :گياهُ ّىهاد کْْه ثَ هؤلفبىٍ ّ ،بلٌبهَ آهبهي هوکي آهبه ايواى).
ّْاُل ًْبى هيكُل کَ اٍزبىُبي کوكٍزبىٍ ،يَزبى ّ ثلْچَزبى ،آمهثبيغبى غوثي،
آمهثبيغبى ّولي ،فْىٍزبى ،کوهبًْبٍ ّ ُوهيگبى اى کوزويي هيياى هْبهکذ اًزقبثبري
ثوفْهكاهًلٍ .يَزبى ّ ثلْچَزبى كه ُفذ كّهٍ ،کوكٍزبى كه ُفذ كّهٍ ،آمهثبيغبى ّولي كه
چِبه كّهٍ ّ آمهثبيغبى غوثي كه پٌظ كّهٍ عيّ پبيييرويي كُک هْبهکذ ثْكٍاًل .اى عوف كيگو
اٍزبىُبي فواٍزبى عٌْثي ،فواٍبى ّوبلي ،ايالم ،ييك ،لوٍزبى ّ ٍوٌبى اى ثيْزويي هيياى
هْبهکذ اًزقبثبري ثوفْهكاهًل .لوٍزبى ّ ايالم ُوکلام كه پٌظ كّهٍ ّ ييك چِبه كّهٍٍ ،وٌبى،
کِکيلْيَ ّ ثْيو اؽول ّ ىًغبى ُوکلام كه ٍَ كّهٍ عيّ ثبالرويي كُک هْبهکذ ثْكٍاًل.
آىهْىُبي آهبهي ًيي هؼٌيكاه ثْكى ايي رفبّدُب ها ًْبى هيكُل .آهبه اهايَ ّلٍ ًْبًگو ّعْك
1- Socioeconomic status model
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رفبّدُبي پبيلاه ّ لبػلٍهٌل كه هيياى هأيكُي اٍزبىُبي يبك ّلٍ اٍذ .پوٍْي کَ ثب رْعَ ثَ
ايي رْىيغ آهبهي لبثل عوػ اٍذ ،ايي اٍذ کَ چوا ثوفي اى اٍزبىُب هبًٌل لوٍزبى ،ييك ٍوٌبى،
ايالم ّ کِگيلْيَ ّ ثْيواؽول ُوْاهٍ اى ثيْزويي هْبهکذ کٌٌلگبى ّ ثوفي اى اٍزبىُب ًيي هبًٌل
ٍيَزبى ّ ثلْچَزبى ،کوكٍزبى ،آمهثبيغبى غوثي ّ آمهثبيغبى ّولي ّ فواٍبى عٌْثي ُوْاهٍ اى
کوزويي هْبهکذ کٌٌلگبى كه اًزقبثبد هيبٍذ عوِْهي َُزٌل؟
هْبهکذ كه اًزقبثبد يبىكُويي كّهٍ هيبٍذ عوِْهي ثَ كاليل هقزلفي اى اُويذ ثباليي
ثوفْهكاه اٍذ .اى يک عوف اّليي اًزقبثبد هيبٍذ عوِْهي پٌ اى ثؾواى ٍيبٍي ٍبل 8911
اٍذ ّ اى عوف كيگو ثَ ًْػي اهىيبثي ٍيبٍذُبي هييٌ عوِْه كّهٍ كُن ّ ائزالف ُوواٍ اّ
هؾَْة هيّْك .هيبًگيي اًزقبثبد كه كّهٍ يبىكُن  70/00گياهُ ّلٍ اٍذ .ثب ايٌکَ هيياى
هْبهکذ كه ايي كّهٍ ًَجذ ثَ كّهٍ لجل ثَ اًلاىٍ لبثل رْعِي کبُِ يبفزَ اٍذ ،ثب ايي ّعْك
رْىيغ ثيي اٍزبًي هْبهکذ اًزقبثبري كه ايي كّهٍ ربؽلّكي اى الگْي کلي هيياى هْبهکذ كه
اًزقبثبري هيبٍذ عوِْهي رجؼيذ هيکٌل؛ لنا ٍْاالد هغوػ ّلٍ فْق كه هْهك اًزقبثبد كّهٍ
يبىكُن ًيي هغوػ اٍذ.
همبلَ ؽبضو كه ٕلك آى اٍذ کَ ثب رؾليل فبىي ،اكػبُبي ًظوي هاثغَ پبيگبٍ اعزوبػي ـ
الزٖبكي ثب هْبهکذ اًزقبثبري ها كه ثْرَ آىهْى لواه كُل .ثٌبثواييٍْ ،ال إلي همبلَ ؽبضو ايي
اٍذ کَ :هلل پبيگبٍ الزٖبكي ـ اعزوبػي رب چَ اًلاىٍاي هيرْاًل هيياى هْبهکذ اًزقبثبري
اٍزبىُب كه اًزقبثبد يبىكُويي كّهٍ هيبٍذ عوِْهي ها رجييي کٌل؟

هّيکوك ًظوي
يکي اى هايظرويي ّ هِْْهرويي هّيکوكُب كه اكثيبد هْبهکذ ٍيبٍي ،هلل پبيگبٍ اعزوبػي ـ
الزٖبكي اٍذ .هْضْع إلي ايي ًظويَ آى اٍذ افواك ،گوٍُّب ّ عوغُبيي کَ كه پبيگبٍ
اعزوبػي ـ الزٖبكي ثبالروي لواه كاهًلًَ ،جذ ثَ افواكي کَ كه پبيگبٍُبي پبيييروي لواه كاهًل،
هْبهکذ ثيْزوي كاهًل (يبًگ اٍّ8019 :؛ چْ8000 :؛ کبهپجل ّ ُوکبهاى8029 :؛ ّهثب ّ ًبي:
8070؛ هيلجواس ّ گْئل8077 :؛ ّّلفيٌگو ّ هّىًَزْى8019 :؛ ّهثبّْ ،ليهي ّ ثوكي.)8002 :
چْى ايي افواك هِبهدُبيي كاهًل کَ ُن هْبهکذ آًبى ها رَِيل هيکٌل ّ ُن آًبى ها كه
هْضْػبد ّ هَبيل ٍيبٍي فجوٍ هيکٌل .افواكي کَ كه پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي ثبالروي لواه
كاهًل ًَجذ کَ کَبًي کَ كاهاي پبيگبٍ پبيييروي َُزٌل ،هٌبفغ ثيْزوي اى كهگيوي ٍيبٍي
كهيبفذ هيکٌٌل (کبهپجل ّ ُوکبهاى8029 :؛ ِکي ُ .)8029 :وچٌيي پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي
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ثب عبهؼَپنيوي رْاًوٌل کٌٌلٍ هْبهکذ 1كه اهرجبط اٍذ (ثِک ّ عٌيٌگي .)8010 :افواك ثب پبيگبٍ
اعزوبػي ـ الزٖبكي ثبالرو ًَجذ ثَ افواك كّى پبيگبٍ ثَ اؽزوبل ثيْزو هْضْػبد اعزوبػي ها
رغوثَ هيکٌٌل کَ ؽبّي اعالػبري هفيلرو ّ غٌيرو (هبًٌل ٍيبٍذ) اٍذ ّ ايي ًْع عبهؼَپنيوي
ثبػش هيّْك آًبى كاًِ رْاًوٌل کٌٌلح هْبهکذ ّ هِبهدُبي هلًي الىم ثواي آى ها كاّزَ
ثبٌّل (گيوپل ّ كيگواى0999 :؛ هّلف ،0999 :ربم چْ كيگواى .)077 :0992 ،افواكي کَ كه پبيگبٍ
اعزوبػي ـ الزٖبكي ثبالروي لواه كاهًل ثَ اؽزوبل ىيبك عِذگيويُبي هّاًٌْبفزي فبٕي ها
الزجبً ّ هٌبثغ ٍيبٍي ّ الزٖبكي فبٕي ها کَت هيکٌٌل کَ هْبهکذ آًبى ها كه ًظبم ٍيبٍي
ثوهياًگييًل (ىّّ .)219 :0992 ،هثب ّ ًبي ( )8070اٍزلالل هيکٌٌل کَ پبيگبٍ اعزوبػي ـ
الزٖبكي اى عويك ايغبك ًگوُُبي فبٓ هبًٌل ،ؽٌ اصوثقْي ٍيبٍي ،ػاللَ ّ اؽَبً رؼلك
ثَ ٍيبٍذ ّ اؽَبً ّظيفَ ًَجذ ثَ هْبهکذ هلًي ،كه هْبهکذ ٍيبٍي ّ اًزقبثبري افواك رأصيو
هيگناهك (هيزبى)20 :0999 ،
هلل پبيگبٍ الزٖبكي ّ اعزوبػي اٍزلالل هيکٌل اى آًغبيي کَ افواكي کَ كه پبيگبٍ اعزوبػي
ّ الزٖبكي ثبالروي لواه كاهًل ثَ هٌبثغ ثيْزو ّ هوغْةروي اى ٍْاك ،كهآهل ّ ّغل كٍزوٍي
كاهًل ،اؽزوبل رْکيل ّجکَُبيي کَ هْبهکذ ٍيبٍي ها ثبال هيثوك كه ثيي آًبى ثيْزو اى افواك
كّى پبيگبٍ اٍذ .كٍزوٍي هزفبّد ثَ ايي هٌبثغ ٍجک ىًلگيّ ،جکَُبي اعزوبػي ّ اًگييٍُبيي
ها كه افواك ّکل هيكُل ّ ثَ عْه هَزمين كه رؼييي ٍغْػ هزفبّري اى هْبهکذ ًمِ ايفب هيکٌل
ّ ًِبيزبً رْاًبيي ِّوًّلاى ػبكي ها كه رأصيوگناهي ثو ٍيبٍذُبي كّلذ افيايِ هيكُل .ثٌبثوايي،
ثوفي اى ِّوًّلاى ٕوفب ثَ فبعو پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي ثبالرو ،رأصيو ٍيبٍي ثيْزوي ًَجذ
ثَ ٍبيويي كاهًل.
ثَيبهي اى پژُّْگواى اٍزلالل هيکٌٌل ثب رْعَ ثَ ايٌکَ هٌبفغ افواك كاهاي پبيگبٍ اعزوبػي ـ
الزٖبكي ثبال ثب ًظبم ٍيبٍي ػغيي ّلٍ اٍذ ّ اؽزوبل هاثغَ آًبى ثب ًظبم ٍيبٍي ثيْزو اٍذ،
آًبى كٍذ ثبالروي كه هْبهکذ ٍيبٍي كاهًلٍِ ،ن آًبى كه رٖويوبد ٍيبٍي ثيْزو اٍذ ّ
هْضْػبري کَ آًبى هغوػ هيکٌٌل ثَ ػٌْاى هْضْػبري ػوْهي عبهؼَ رلمي هيًّْل ،ايي ّوايظ
هْبهکذ ثيْزو آًبى ها كاهي هيىًل ،چْى كه ْٕهد ػمتًْيٌي ًجض ًظبم ٍيبٍي ّ
ٍيبٍزگناهيُب كه ػوَُٕبي هقزلف اى كٍزْبى فبهط هيّْك (گْكيي ّ كهاي ىک8019 :؛
ثْيٌ0999 :؛ ْٕلذ0991 ّ 0992 ،0992 :؛ اٍکبد اٌّبيو8029 :؛ ًبي ،پبّل ّ پوّيذ8027 :؛
ّهثب.)8027 :
1- participation-enabling socialization
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ثب ّعْك ايي کَ هلل پبيگبٍ الزٖبكي ـ اعزوبػي ثَ رجييي ٍغؼ فوكي هْبهکذ ٍيبٍي ّ
اًزقبثبري پوكافزَ اٍذ ،اهب اى ظوفيذُبي الىم ثواي کبهثوك آى كه ٍغؼ عوؼي ّ کالى ثوفْهكاه
اٍذ .ايي هلل ثب ربکيل ثو هٌبثغ هْعْك كه كٍزوً افواك (پْلٍْ ،اك ّ ّغل) ّ هٌبثغ هْعْك كه
عبهؼَ کَ فوك كه آى ىًلگي هيکٌل ّ اى آًبى رأصيو هيپنيوك ،رلْيؾب ًمِ گوٍُّبي هوعغ كه
ايغبك اًگييٍ ثواي هْبهکذ ٍيبٍي ّ ثبالثوكى ٍغؼ آگبُيُبي ٍيبٍي ّ هَئْليذُبي هلًي ها
ثوعَزَ هيکٌٌل.
ؽغن ٍّيؼي اى رؾميمبد رغوثي ثَ آىهْى هاثغَ پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي ّ ٍغْػ ّ
عٌجَُبي هقزلف هْبهکذ ٍيبٍي پوكافزَ ّ آى ها اصجبد کوكٍاًل (ليپَذ8018 :؛ کبهپجل ّ
ُوکبهاى8029 :؛ آلوًْل ّ ّهثب8029 :؛ ِکي8029 :؛ ّهثب ّ ًبي8070 :؛ هيلجواس ّ گْئل8077 :؛
ّهثبً ،بي ّ کين8079 ّ 8071 :؛ ّّلفيٌگو ّ هّىًَزْى8019 :؛ ّهثب ّ كيگواى8002 :؛ ليچپبهد:
8007؛ گيوپل ّ كيگواى0999 :؛ هالف0999 :؛ ربم چْ ّ كيگواى0992 :؛ ربيلْه8980 :؛ هييو:
0980؛ پوٍْى0980 :؛ کْک ّ پيظ0989 :؛ ىِِّىيک.)0982 :
ليپَذ ( )8018ثَ ايي ًزيغَ هيهٍل کَ ِّوًّلاًي کَ كاهاي هٌبثغ کوزوي َُزٌل ػاللَ
کوزوي ثَ كهگيوي ٍيبٍي كاهًل ّ ِّوًّلاى كاهاي پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي ثبالرو پزبًَيل
ثبالروي ثواي هْبهکذ ٍيبٍي ّ هْبهکذ كه اًزقبثبد كاهًلٍ .يوپَْى ( )8029كه رؾميك فْك
اى  79کْْه كه ؽبل رٍْؼَ كه هييبثل کَ ثيي ٍغؼ كهآهلٍ ،غؼ ٍْاك ّ هْبهکذ ٍيبٍي
ُوجَزگي هضجزي ّعْك كاهك (ثْيويَ .)82 :8919 ،كال ( )8900اّبهٍ هيکٌل کَ ٍغْػ فؼبليذ
ٍيبٍي كه هيبى ِّوًّلاى ثب رؾٖيالد ثبالرو ،هوكاىِّ ،وًّلاى ثب پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي
ثبالروِّ ،وًّلاى ٍبلوٌلرو ،هليواى اعواييِّ ،وًّلاى ؽوفَايٍ ّ ،بيو کبهکٌبى يمَ ٍفيل ثيْزو
اٍذ (ٕٔ091 :ـ.)089
ّهثبً ،بي ّ کين ( )8079كه هغبلؼَ هْبهکذ ٍيبٍي كه ايبالد هزؾلٍ هاثغَاي لْي ثيي
پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي ّ هْبهکذ ٍيبٍي پيلا کوكًلّ .هثب ًبي ّ کين ( )8071كه يک هغبلؼَ
ثيي کْْهي لبثليذ رؼوين ًزبيظ ثَ كٍذ آهلٍ كه ايبالد هزؾلٍ ها كه ُفذ کْْه اٍزواليبٌُ ،ل،
ژاپيُ ،لٌلً ،يغويَ ،ايبالد هزؾلٍ ّ يْگَالّي ثوهٍي کوكًل .آًبى كهيبفزٌل چٌل ّ چْى هاثغَ
ثيي ايي كّ هزغيو كه ايي کْْهُب هزفبّد اٍذ ،هيياى رأصيو پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي ثو هفزبه
هأيكُي كه کْْهُبي ٌُل ،ايبالد هزؾلٍ ّ يْگٍْالّي لْيرو اى رأصيو آى كه کْْهُبيي هبًٌل
ًيغويَ ّ ُلٌل اٍذ اهب كه ژاپي ّ اٍزواليب ايي رأصيو ثب ّعْك هؼٌيكاه ثْكى اًلک اٍذ .ثَ عْه
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کلي كه ُوَ ايي کْْهُب هفزبه هأيكُي ِّوًّلاى لْيبً ثَ ٍّيلَ پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي
آًبى لبثل پيِثيٌي اٍذ( .ايي1 :0997 ،ـ0؛ هؼوبه.)17 :8917 ،
ًْيذ ّ ُوکبهاى ( )0999كه يک هغبلؼَ رغجيمي فواهلي كه ثيي  81کْْه عِبى ،هاثغَ
پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي ّ ػلم هأيكُي ها كه كّ هوؽلَ ثوهٍي کوكٍاًل .آًبى كه هوؽلَ اّل اى
كاكٍُبي ٍغؼ فوكي پوّژٍ هغبلؼَ رغجيمي ًظبمُبي اًزقبثبري اٍزفبكٍ کوكًل رب رفبّدپنيويُب
كه هيياًي کَ ػْاهل پبيگبُي ،هأيكُي ها رَِيل هيکٌل ها ثوهٍي کٌٌل .كه هوؽلَ كّم آًبى
ػْاهل ىهيٌَاي ها ثَ ْٕهد کٌزول ّلٍ ّاهك رؾليل کوكًل .يبفزَُبي آًبى ًْبى هيكُل کَ
هزغيوُبي پبيگبُيُ ،وْاهٍ ثب ػلم هأيكُي هورجظ َُزٌل؛ ثليي هؼٌي کَ پبيگبٍ اعزوبػي ـ
الزٖبكي كه ُوَ کْْهُبي هْهك ثوهٍي ٕوفًظو اى فٖبئ الزٖبكيٍ ،يبٍي يب ًِبكيّبى،
ثو هاي ًلاكى رأصيو هيگناهًل .ؽزي پٌ اى آى کَ ػْاهل ىهيٌَاي هبًٌل ّوايظ الزٖبكي ،ربهيـ
اًزقبثبد ،لْاػل اًزقبثبري ّ ًظبمُبي ؽيثي كه هؾبٍجَ ّاهك ّلًل ،پبيگبٍ پبييي ثَ ػلم هأيكُي
ُوجَزَ اٍذ .يبفزَُبي ايي رؾميك ًْبى كاك کَ ِّوًّلاى ّاعل هٌبثغ رَِيل کٌٌلٍ اًلک،
کوزو اى كيگواى اؽزوبل كاهك کَ ثَ پبي ٌٕلّقُبي هاي ثوًّل (هؼوبه.)10 :8917 ،
ثواٍبً هّيکوكُبي ًظوي ،فوضيَُبي رؾميك چٌيي ْٕهدثٌلي ّلٍاًل:

فوضيَ إلي
"اٍزبىُبيي کَ اى پبيگبٍ الزٖبكي ـ اعزوبػي ثبالروي ثوفْهكاه َُزٌل ،هْبهکذ اًزقبثبري ثبالروي
كاهًل ".ثَ ػجبهد كيگو " :پبيگبٍ الزٖبكي ـ اعزوبػي ّوط الىم ثواي هْبهکذ اًزقبثبري اٍذ".

فوضيَُبي فوػي
" )8اٍزبىُبيي کَ اى پبيگبٍ رؾٖيلي ثبالروي ثوفْهكاه َُزٌل اى هْبهکذ اًزقبثبري ثبالروي
ثوفْهكاه َُزٌل ".ثَ ػجبهد كيگو" :پبيگبٍ رؾٖيلي ثبال ّوط الىم ثواي هْبهکذ اًزقبثبري اٍذ".
 " )0اٍزبىُبيي کَ اى پبيگبٍ ّغلي ثبالروي ثوفْهكاه َُزٌل اى هْبهکذ اًزقبثبري ثبالروي
ثوفْهكاه َُزٌل ".ثَ ػجبهد كيگو" :پبيگبٍ ّغلي ثبال ّوط الىم ثواي هْبهکذ اًزقبثبري اٍذ".
" )9اٍزبىُبيي کَ اى كهآهل ٍواًَ ثبالروي ثوفْهكاه َُزٌل اى هْبهکذ اًزقبثبري ثبالروي
ثوفْهكاه َُزٌل ".ثَ ػجبهد كيگو " :كهآهل ٍواًَ ثبال ّوط الىم ثواي هْبهکذ اًزقبثبري اٍذ.
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هٌُّّبٍي
كه ايي همبلَ ثواي آىهْى فوضيَُبي رؾميك اى هُّ رؾليل رغجيمي کيفي فبىي 1اٍزفبكٍ ّلٍ
اٍذ .ايي هُّ رٍْظ چبهلي هيگيي ّ كه عِذ هفغ هؾلّكيذُبي هُّ رغجيمي کيفي ثب
هّيکوك ثْلي هغوػ ّلٍ اٍذ .كه هُّ رغجيمي کيفي ثب هّيکوك ثْلي هْهكُب ثَ هضبثَ يک کل
روکيتثٌلي ّلٍ ّ ثوؽَت ػضْيذ ّ ػلم ػضْيذ كه هغوْػَُب ثوهٍي هيًّْل .هْکل
اٍبٍي عجو ثْلي آى اٍذ کَ ثو همبيََ كّ اهىّي هجزٌي اٍذ كه ؽبلي کَ هزغيوُبي ػلْم
اعزوبػي رٌِب كه ٍغؼ اٍوي كّ همْلَاي ًيَزٌل ّ اکزفب ثَ هزغيوُبي كّ اهىّي ثَ هؼٌب ٕوف
ًظو کوكى اى هزغيوُبي چٌل اهىّي اٍذ .هغوْػَ فبىي 2ثَظ هغوْػَُبي ثْلي يب
هغوْػَُبي كّ ػضْي (ٕفو ّ يک) ثَ هغوْػَُبيي اٍذ کَ اهکبى هيكُل اهىُُبي هيبى
ٕفو ّ يک ًيي چًْبى كهعبد ػضْيذ 3هل ًظو لواه گيوك( .هيگيي ّ پٌيٌگي0992 ،؛ ثَ ًمل اى:
عبلجبى.)8911 :
هُّ فبىي كه همبم كاّهي كه ثبة ٕلق ّ کنة ًظويَ اى هُّ غيوفبىي هزفبّد اٍذ .كه
ؽبلي کَ كه هُّ رؾليل کوي کالٍيک هفبُين ثَ هزغيو رجليل ّ ّاهيبًٌ هزغيو ّاثَزَ اى
عويك هزغيو هَزمل رجييي هيّْك ،كه هُّ فبىي هفِْم هْهك ٌٍغِ ًَ ثَ هٌيلَ هزغيوي کَ
عبًْيي هفِْم ّلٍ اٍذ ،ثلکَ ثَ هضبثَ هغوْػَاي فبىي كه ًظو گوفزَ هيّْك ّ آًگبٍ ًْع ّ
هيياى ػضْيذ اػضب كه آى هغوْػَ رؾليل هيًّْل (ٍبػي .)87 :8911 :آىهْى فوضيبد ثَ
هُّ فبىي ًبظو ثو رؼييي كهعَ ٕلق ّ کنة ػضْيذ كه هغوْػَ اٍذ (ٍبػي ّ ُوکبهاى:
 .)8900رؾليل ػلّي كه ايي هُيبفذ هجزٌي ثو هّاثظ ىيو هغوْػَ يب هّاثظ ثيي هغوْػَُبي ػلّي
اٍذ .كه ْٕهري کَ يک هغوْػَ ىيو هغوْػخ هغوْػَ كيگو ثبّل ،هيگْيٌل اّلي ّوط ػلّي
الىم 4ثواي كّهي اٍذ .ثَ ػجبهد كيگو هغوْػَ ػلذ ىهبًي ّوط ػلّي الىم ثواي هغوْػَ
هؼلْل اٍذ کَ هغوْػَ ػلذ ىيو هغوْػخ هغوْػَ هؼلْل ثبّل .اهب كه ْٕهري کَ هغوْػَ
5
هؼلْل ىيو هغوْػخ هغوْػَ ػلذ ثبّل ،كه اى ْٕهد هيگْيٌل کَ هغوْػَ ػلذ ّوط کبفي
ثواي هغوْػَ هؼلْل اٍذ (ًمل ثَ هضوْى اى هيگيي .)0991 :كه هغوْػَُبي فبىي ،يک
هغوْػَ ثَ ْٕهد کبهل ىيو هغوْػخ هغوْػَ كيگو ًويّْك ،لنا ّوط الىم ّ کبفي ثْكى ًيي
کبهل ًيَذ ّ كهعبري كاهك .هيگيي ثواي كاّهي كه ثبة ّوط الىم ّ کبفي ثْكى يک هغوْػَ ثواي
1- Fuzzy qualitative comparative analysis
2- Fuzzy set
3- Degrees of membership
4- Necessity casual condition
5- Sufficient casual condition

تحليل فازي رابطً پايگاي اجتماعي  -اقتصادي َ مشارکت در يازدٌميه دَري اوتخابات ...

9

هغوْػَ كيگو اى ّبفٔ ٍبىگبهيّ ،1بفٔ پًِّْ ّ 2وْكاه هغوْػَ فبىي  xyاٍزفبكٍ هيکٌل.
ّبفٔ ٍبىگبهي كهعَ ىيو هغوْػَ ثْكى يک هغوْػَ كه هغوْػَ كيگو ها هيٌٍغل ّ ّبفٔ پِّْ
ًيي ًْبى هيكُل کَ يک ػلذ يب روکيت ػلّي رب چَ هيياى يب ًَجذ 3اى هٖبكيك ًزيغَ ها پِّْ
هيكُل .هيگيي ثواي كاّهي كهثبهٍ هيياى ٍبىگبهي هْعْك اى ٍَ اهىُ هؾک 4اٍزفبكٍ هيکٌل .اّ هؼيبه
 9/2ثواي ػلذُبيي کَ "ؽلالل كه ًيوي اى هْاهكّ "5وط الىم ّ يب کبفي َُزٌل؛ هؼيبه  9/22ها ثواي
ػلذُبيي کَ "هؼوْالًّ "6وط الىم ّ يب کبفي َُزٌل ّ  9/19ها ثواي ػلذُبيي کَ "كه ثيْزو هْاهك"7
الىم ّ يب کبفي َُزٌل ،ثَ کبه هيثوك (هيگيي0992 :؛ ثَ ًمل ىاهػيبى .)8900 :هؼيبه كيگو ثوهٍي هاثغَ

فبىي ،كّ هغوْػَ ًوْكاه هغوْػَ فبىي  xyاٍذ .كه هؾْه ػوْكي ايي ًوْكاه كهعَ ػضْيذ
كه هغوْػَ ًزيغَ يب هؼلْل كه هؾْه افمي آى كهعَ ػضْيذ كه هغوْػَ ػلذ يب ّوط ػلّي
ًوبيِ كاكٍ هيّْك .كه ايي ًوْكاه اگو هيياى ػضْيذ كه ىيو لغو إلي ثيْزو ثبّل ًْبًگو الىم
ثْكى ّوط ػلّي ثواي ؽضْه هؼلْل اٍذ ّ اگو ػضْيذ كه ثبالي لغو إلي ثيْزو ثبّلًْ ،بى
كٌُلٍ کبفي ثْكى ّوط ػلّي ثواي ؽضْه هؼلْل اٍذ.
كه ربثغ ػضْيذ فبىي رفبّدُبي کوّي كه هيياى ػضْيذ ،كه ثبىٍ ( 9 ّ 8يک ّ ٕفو)
كهعَثٌلي هيًّْل( 8 .يک) ثَ هؼٌبي ػضْيذ کبهل (كه ايي رؾميك اٍزبى) كه هغوْػَ اٍذ.
ُو چمله اى  8ثَ ٍوذ كهعبد پبيييرو ؽوکذ کٌين اى كهعَ ػضْيذ هْهك كه هغوْػَ کبٍزَ
هيّْك 9/29 .ثَ هؼٌي ػضْيذ ثيٌبثيٌي يک هْهك كه هغوْػَ ّ ًمغَ اثِبم يب ًمغَ گََذ يب
ًمغَگناه اٍذً .مغَ اثِبم كهعَاي اٍذ کَ ثيْزويي اثِبم كه ػضْيذ يب ػلم ػضْيذ هْهك كه
هغوْػَ ها ًْبى هيكُل .هْهكي کَ كاهاي كهعَ ػضْيذ  9/29اٍذ ًَ ،ػضْي اى هغوْػَ
رلمي هيّْك ّ ًَ غيوػضْ آى .ثٌبثوايي ُوچمله كهعَ ػضْيذ هْهكُب كه هغوْػَ ،ثَ ًمغَ
اثِبم (ً )9/29يكيکزو ثبّل ،اثِبم كه ػضْيذ يب ػلم ػضْيذ آًِب ثيْزو هيّْكٕ( .فو) ثَ
هؼٌبي ػلم ػضْيذ کبهل هْهك كه هغوْػَ اٍذُ .و چمله اى ٕ( 9فو) ثَ ٍوذ كهعبد ثبالرو
ؽوکذ کٌين ثَ كهعَ ػضْيذ هْهك كه هغوْػَ افيّكٍ هيّْك .كه ايي همبلَ ثواي رْٕيف
ّضؼيذ اٍزبىُب كه كّ هغوْػَ اٍزبىُبي هْبهکذ کٌٌلٍ كه اًزقبثبد ّ اٍزبىُبي كاهاي
پبيگبٍ الزٖبكي ـ اعزوبػي ثبال ،اى كهعَ ػضْيذ کبهل ( ،)8كهعَ ػلم ػضْيذ کبهل (ّ )9
ًمغَ اثِبم (ُ ّ )9/29وچٌيي كهعبد ػضْيذ ثبالي  9/09ثَ ػٌْاى ثيْزويي كهعبد ػضْيذ ّ
كهعبد ػضْيذ کوزو اى  9/89ثَ ػٌْاى کوزويي كهعبد ػضْيذ اٍزفبكٍ ّلٍ اٍذ.
1- consistency
2- coverage
3- proportion
4- benchmark value
5- more often than not
6- usually
7- almost always
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كه ايي رؾميك ثواي ٍبفزي هبرويٌ كاكٍُب ّ آهبكٍ ٍبىي آًِب ثواي رؾليل فبىي اى ًومافياه
 ّ spssثواي رؾليل فبىي اى ًوم افياه "هغوْػَ فبىي /رؾليل رغجيمي کيفي fs/qca "1اٍزفبكٍ
ّلٍ اٍذ.

هٌبثغ كاكٍُب
كاكٍُبي هْهك اٍزفبكٍ كه ايي همبلَ اى هواعغ هٍوي گياهُ کٌٌلٍ آهبه ّ اعالػبد هوثْعَ افن
ّلٍ اٍذ .كاكٍُبي هوثْط ثَ اًزقبثبد هيبٍذ عوِْهي اى كفزو اًزقبثبد ّىاهد کْْه ّ
كاكٍُبي هوثْط ثَ هؾبٍجَ كهآهل ٍواًَ اى ثبًک هوکيي افن ّلٍ اٍذ .ثواي هؾبٍجَ پبيگبٍ
رؾٖيلي ّ ّغلي ًيي اى كاكٍُبي اهائَ ّلٍ رٍْظ هوکي آهبه ايواى اٍزفبكٍ ّلٍ اٍذ.

رؼويف ػوليبري هزغيوُب
هْبهکذ اًزقبثبري :هزغيو ّاثَزَ ايي رؾميك هْبهکذ اًزقبثبري ِّوًّلاى كه يبىكُويي كّهٍ
اًزقبثبد هيبٍذ عوِْهي اٍذ کَ ثَ هيياى ؽضْه ِّوًّلاى كه پبي ٌٕلّقُبي هأي يب هيياى
ّوکذ كه يبىكُويي كّهٍ اًزقبثبد هيبٍذ عوِْهي اّبهٍ كاهك .اًلاىٍ گيوي هْبهکذ اًزقبثبري
ثَ رجغ رؾميمبد لجلي (ى.ک:.گي0992 :؛ ٍبػي8917 :؛ هؼوبه8917 :؛ ٍواطىاكٍ8921 :؛ هضي
 )8979ثَ هُّ ىيو ْٕهد گوفذ :رؼلاك آهاي هيقزَ ّلٍ كه پبي ٌٕلّق هاي كه يک كّهٍ
اًزقبثبد رمَين ثو رؼلاك ّاعليي ّوايظ هأيكُي كه ُوبى كّهٍ ضوة كه ٕل.
پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي :ايي هزغيو كه ٍغؼ فوكي ثب هْلفَُبيي هبًٌل ٍغؼ رؾٖيالد ،پبيگبٍ
ّغلي ّ ٍغؼ كهآهل هْهك ٌٍغِ لواه هيگيوك .افواكي کَ اى ٍْاك ثبالّ ،غل ثِزو ّ كهآهل
ثيْزوي ثوفْهكاه َُزٌل ،اى پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي ثبالرو ّ ثِزوي ثوفْهكاهًل .اهب اى آًغبيي
کَ ٍغؼ رؾليل پژُِّ ؽبضو عوؼي ثْكٍ ّ ّاؽل رؾليل اٍزبى اٍذ ،هب ًيبىهٌل اًلاىٍگيوي
پبيگبٍ الزٖبكي اعزوبػي اٍزبىُب َُزين ّ ثَ کبه ثوكى هْلفَُبي ٍغؼ فوكي پبيگبٍ الزٖبكي
ـ اعزوبػي ًَ هکبىپنيو اٍذ ّ ًَ هٌغمي .لنا ثبيل ٌٍغِ هزغيو پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي ثب
ّاؽل ّ ٍغؼ رؾليل رؾميك هزٌبٍت ّْك .ثواي اًلاىٍگيوي پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي اٍزبىُب
اى هْلفَُبي رؾٖيالدّ ،غل ّ ٍواًَ كهآهل كه ٍغؼ عوؼي اٍزفبكٍ کوكٍاين.
ثواي اًلاىٍگيوي پبيگبٍ رؾٖيلي رغويؼي اى ًَجذ كاهًلگبى رؾٖيالد ػبلي ثَ کل
ثبٍْاكاى اٍزبى ّ ثواي اًلاىٍگيوي پبيگبٍ ّغلي رغويؼي اى ًَجذ ّبغالى يمَ ٍفيل ثَ کل
عوؼيذ فؼبل اٍزبى اٍزفبكٍ ّلٍ اٍذ .كهآهل ٍواًَ ًيي اى رمَين اهىُ افيكٍ اٍزبى كه يک ٍبل
1- Fuzzy set/qualitative comparative analysis
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ثو عوؼيذ کل آى اٍزبى كه ُوبى ٍبل ثَ كٍذ آهلٍ اٍذ .كه ًِبيذ پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي
رغويؼي اى روکيت ٍَ هزغيو فْق پٌ اى اٍزبًلاهك ٍبىي آًِبٍ ،بفزَ ّل.

فبىيٍبىي هزغيوُب
فبىيٍبىي هزغيوُب ثب ٍبفزي ربثغ ػضْيذ فبىي ّوّع هيّْك .ايٌکبه ُن ثو ؽَت همْالد
کيفي ّ ُن ثو ؽَت رفبّدُبي کوي كه هيياى ػضْيذ كه ثبىٍ [ ]8 ،9اى عويك كهعَثٌلي
ػوليبري هيّْكّ ٍَ .وط إلي ثواي كهعَثٌلي ػضْيذ كه هغوْػَُب ،رؼييي ّوايظ ػضْيذ
کبهل ،2ػلم ػضْيذ کبهلً ّ 3مغَ رمبعغ ػضْيذ 4كه ُو هغوْػَ اٍذ .اى ًظو هيگيي ()0991
ثب ايٌکَ هيرْاى اى هالکُبي کوي هْعْك اٍزفبكٍ کوك ،اهب رؼييي ايي ٍَ ًمغَ ػولربً ثو كاًِ
ًظوي هْعْك كه ؽْىٍ هْهك هغبلؼَ هزکي اٍذ .ثب ايي ّعْك هالکي هزمي ثواي رؼييي ًمبط هْهك
ًظو ّعْك ًلاهك .كه ايي پژُِّ ثواي رؼييي ًمبط گََذ عجك پيٌِْبك هيگيي ػول ّلٍ اٍذ:
اثزلا كه ُو هزغيو هْهكُب ثَ ْٕهد ًيّلي هرجَثٌلي ّلٍ .پٌ ثَ هْهكُبي "کبهال كهّى"
(هْهكُبيي کَ ثيْزويي ًوواد ها كاهًل) ًگبٍ کوكٍ ّ پبيييرويي هملاه كه ايي گوٍّ ثَ ػٌْاى
آٍزبًَ ػضْيذ کبهل اًزقبة ّل .ثَ ُويي روريت ثَ هْهكُبي "کبهال ثيوّى" (هْهكُبيي کَ
کوزويي ًوواد ها كاها َُزٌل) ًگبٍ کوكٍ ّ ثبالرويي هملاه كه ايي گوٍّ ثَ ػٌْاى آٍزبًَ ػلم
ػضْيذ کبهل اًزقبة ّل .كه ًِبيذ ّکبف پيواهْى ٍّظ هْهكُب ها پيلا کوكٍ ّ اى آى ثَ ػٌْاى
ًمغَ گََذ اٍزفبكٍ ّل .ثو ايي اٍبً ٍَ ًمغَ آٍزبًَ ػضْيذ کبهل ،گََذ ّ آٍزبًَ ػلم
ػضْيذ کبهل ثواي ُو يک اى هزغيوُب هؾبٍجَ ّ كه علّل ّوبهٍ  8ثَ ًوبيِ گناّزَ ّلٍ اٍذ.

1

علّل ّوبهٍ  :8كهعَثٌلي ػضْيذ كه هغوْػَُب
ّوطً /زيغَ

آٍزبًَ
ػضْيذ
کبهل

ًمغَ
گََذ

آٍزبًَ ػلم
ػضْيذ
کبهل

ّوطً/زيغَ

آٍزبًَ
ػضْيذ
کبهل

ًمغَ آٍزبًَ ػلم
گََذ ػضْيذ
کبهل

اًزقبثبد هيبٍذ
عوِْهي
پبيگبٍ الزٖبكي
اعزوبػي
ــــ

00/00

72

20/09

پبيگبٍ رؾٖيلي

99/20

89/81 09/79

0/0

-9/2

-8/08

پبيگبٍ ّغلي

99/99

80

82/09

ــــ

ــــ

ـــــ

كهآهل

819/17

22/9

99/20

1- calibration
)2- Full membership (fully in
)3- Full non membership (fully out
4- Crossover point
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پٌ اى فوايٌل فبىيٍبىي ،هزغيوُبي رؾميك ثَ پٌظ هغوْػَ رجليل ّلًل :هغوْػَ
اٍزبىُبي هْبهکذ کٌٌلٍ كه اًزقبثبد ،هغوْػَ اٍزبىُبي كاهاي پبيگبٍ الزٖبكي اعزوبػي ثبال،
هغوْػَ اٍزبىُبي كاهاي پبيگبٍ رؾٖيلي ثبال ،هغوْػَ اٍزبىُبي كاهاي پبيگبٍ ّغلي ثبال ّ
هغوْػَ اٍزبىُبي كاهاي كهآهل ٍواًَ ثبالُ .و يک اى اٍزبىُب اى يک كهعَ ػضْيذ كه ُو يک
اى ايي هغوْػَُب ثوفْهكاه َُزٌل .كه ايي رؾميك ثواي رْٕيف ّ رؾليل فبىي ،هغوْػَُبي
فبىي پيٍْزَ ثواي ُو کلام اى هزغيوُب ٍبفزَ ّلٍ اٍذ.

يبفزَُبي رغوثي
رؾليل رْٕيفي

كه ايي ثقِ ثَ ثوهٍي كهعَ ػضْيذ اٍزبىُب كه هغوْػَُبي هْهك ثوهٍي پوكافزَ هيّْك.
ثواي رؾليل رْٕيفي هغوْػَُبي فبىي اى هغوْػَ فبىي پيٍْزَ 1اٍزفبكٍ ّلٍ اٍذ .علّل
ّوبهٍ  0كهعَ ػضْيذ فبىي اٍزبىُب كه كّ هغوْػَ اٍزبىُبي هْبهکذ کٌٌلٍ كه اًزقبثبد ّ
اٍزبىُبي كاهاي پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي ثبال ها ًْبى هيكُل.
هْبهکذ اًزقبثبري :چٌبًکَ كه علّل ّوبهٍ  0هالؽظَ هيّْك ،اٍزبى هبىًلهاى ثب  9/02كهعَ
ػضْيذ ّ پٌ اى آى اٍزبىُبي ييك ّ ثِّْو ثَ روريت ثب  9/19 ّ 9/12كهعَ كاهاي ثيْزويي
كهعَ ػضْيذ كه هغوْػَ اٍزبىُبي هْبهکذ کٌٌلٍ كه يبىكُويي كّهٍ اًزقبثبد هيبٍذ
عوِْهي َُزٌل .ثَ ػجبهد كيگو ايي اٍزبىُب كه همبيََ ثب ٍبيو اٍزبىُب اى ثيْزويي هيياى
هْبهکذ كه ايي كّهٍ اى اًزقبثبد هيبٍذ عوِْهي ثوفْهكاه َُزٌل .اهب اٍزبىُبي چِبههؾبل ّ
ثقزيبهي (ثب  9/28كهعَ) ّ الجوى (ثب  9/90كهعَ) ّ پٌ اى آًِب لن (ثب  9/29كهعَ) ّ هوکيي (ثب
 9/91كهعَ) كاهاي ًيكيکزويي كهعبد ثَ ًمغَ گناه َُزٌل .ايي اٍزبىُب اى ثيْزويي كهعَ اثِبم
كه ػضْيذ يب ػلم ػضْيذ كه هغوْػَ اٍزبىُبي هْبهکذ کٌٌلٍ كه اًزقبثبد هيبٍذ عوِْهي
ثوفْهكاه َُزٌل .اٍزبىُبي کوكٍزبى ثب  9/92كهعَ ،رِواى ثب  9/91كهعَ ّ فْىٍزبى ثب 9/91
كهعَ اى کوزويي كهعَ ػضْيذ فبىي كه ايي هغوْػَ ثوفْهكاهًل ّ ػولرب غيو ػضْ ايي هغوْػَ
رلمي هيًّْل .ايي اٍزبىُب اى کوزويي هيياى هْبهکذ كه اًزقبثبد هيبٍذ عوِْهي ثوفْهكاهًل.
پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي ّ هْلفَُبي آى :چٌبًکَ كه علّل ّوبهٍ  0هْبُلٍ هيّْك ،رِواى ثب
9/02كهعَ اى ثبالرويي كهعَ ػضْيذ فبىي كه هغوْػَ اٍزبىُبي كاهاي پبيگبٍ اعزوبػي ـ
الزٖبكي ثوفْهكاه اٍذ .پٌ اى آى اٍزبىُبي کِگيلْيَ ّ ثْيواؽولٍ ،وٌبى ّ ثِّْو لواه كاهًل.
1- continuum fuzzy set
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كهعَ ػضْيذ ايي ٍَ اٍزبى ثَ روريت  9/08 ّ 9/09 ّ9/02اٍذ .چِبه اٍزبى فْق ًَجذ ثَ
ٍبيو اٍزبىُب اى پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي ثبالروي ثوفْهكاهًل .هيرْاى گفذ كه هغوْع ايي
چِبه اٍزبى اى كهآهل ٍواًَ ،پبيگبٍ رؾٖيلي ّ پبيگبٍ ّغلي ثبالروي ثوفْهكاه َُزٌل .اٍزبىُبي
کوكٍزبىٍ ،يَزبى ّ ثلْچَزبى ،آمهثبيغبى غوثي ّ فواٍبى ّوبلي (ثَ روريت ثب ،9/99 ،9/99
 9/91 ّ ،9/92كهعَ)
علّل  )0كهعَ ػضْيذ فبىي اٍزبىُب كهكّ هغوْػَ اٍزبىُبي هْبهکذ کٌٌلٍ كه اًزقبثبد ّ اٍزبىُبي كاهاي
پبيگبٍ الزٖبكي ـ اعزوبػي ثبال
ًبم اٍزبى

هْبهکذ اًزقبثبري

ًبم اٍزبى

هْبهکذ اًزقبثبري

ًبم اٍزبى

پبيگبٍ الزٖبكي

ًبم اٍزبى

پبيگبٍ الزٖبكي

هبىًلهاى

9/02

هوکيي

9/91

ييك

9/12

فواٍبى هضْي

9/97

9/02

کوهبى

9/20

ثِّْو
گيالى

9/19
9/79

فبهً
إفِبى

9/97
9/98

رِواى
کِگيلْيَ
ثْيواؽول
ٍوٌبى
ثِّْو

9/02

گيالى

9/29

9/09
9/08

ايالم

9/79

کوهبًْبٍ

9/99

ايالم

9/17

ىًغبى

9/70

9/99

فواٍبى ّوبلي

9/70

9/01

إفِبى

9/72

فواٍبى هضْي

9/99

فواٍبى عٌْثي

9/22

9/09

هبىًلهاى

9/79

اهكثيل

9/99

گلَزبى

9/22

9/09

فْىٍزبى

9/79

لوٍزبى

9/02

ليّيي
ٍوٌبى
کوهبى
ُوهيگبى

9/22
9/29
9/22
9/22

اهكثيل
ٍيَزبى ّ
ثلْچَزبى
آمهثبيغبىّولي
کِگيلْيَ
ثْيواؽول
لوٍزبى
آمهثبيغبىغوثي
ُولاى
فْىٍزبى

9/00

ييك

9/12

آمهثبيغبىّولي
فواٍبى عٌْثي
چِبههؾبل
ثقزيبهي
کوهبًْبٍ

9/29
9/92

9/82
9/89
9/80
9/91

هوکيي
ليّيي
لن
ُوهيگبى

9/78
9/20
9/20
9/20

لن

9/29

رِواى

9/91

الجوى

9/20

ُولاى
گلَزبى
فواٍبى ّوبلي
آمهثبيغبىغوثي
ٍيَزبى ّ
ثلْچَزبى

9/09
9/89
9/91
9/92

9/28

کوكٍزبى

9/92

فبهً

9/20

کوكٍزبى

9/99

9/90

ـــــ

ـــــ

ىًغبى

9/22

ـــــ

ـــــ

چِبههؾبل ّ
ثقزيبهي
الجوى

9/92

9/99

كاهاي کوزويي كهعَ ػضْيذ فبىي كه ايي هغوْػَ َُزٌل ّ ػولرب غيو ػضْ هغوْػَ رلمي
هيًّْل .ايي اٍزبىُب كه همبيََ ثب ٍبيو اٍزبىُب اى پبيييرويي پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي
پبيييروي ثوفْهكاهاًل ّ كه هغوْع كاهاي كهآهل ٍواًَ ،پبيگبٍ رؾٖيلي ّ پبيگبٍ ّغلي پبيييروي
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َُزٌل .اٍزبى آمهثبيغبى ّولي كه ًمغَگناه ( )9/29هغوْػَ لواه كاهك .چٌبًکَ اّبهٍ ّل هْهكي
کَ كاهاي كهعَ ػضْيذ  9/29اٍذ ًَ ،ػضْي اى هغوْػَ رلمي هيّْك ّ ًَ غيوػضْ آى.
ثٌبثوايي ُوچمله كهعَ ػضْيذ هْهكُب كه هغوْػَ ،ثَ ًمغَگناه (ً )9/29يكيکزو ثبّل ،اثِبم كه
ػضْيذ يب ػلم ػضْيذ آًِب ثيْزو هيّْك .ثَ ػجبهد كيگو پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي ايي
اٍزبى ًَ آًچٌبى ثبالٍذ کَ ثزْاى آى ها ػضْ هغوْػَ اٍزبىُبي كاهاي پبيگبٍ اعزوبػي ـ
الزٖبكي ثبال كه ًظو گوفذ ّ ًَ آًچٌبى پبييي اٍذ کَ آى ها غيو ػضْ ايي هغوْػَ للولاك کوك.
لنا ايي اٍزبى ًَ ػضْ ّ ًَ غيو ػضْ هغوْػَ اٍزبىُبي كاهاي پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي
اٍذ .فواٍبى هضْي (ثب  9/92كهعَ) ّ کوهبى (ثب  9/20كهعَ) ًيي اى ًيكيکزويي كهعَ ػضْيذ
فبىي ثَ ًمغَ اثِبم ثوفْهكاه َُزٌل.

آىهْى فوضيبد
فوضيَ إلي ايي رؾميك ػجبهد اٍذ اى:
"پبيگبٍ الزٖبكي ـ اعزوبػيّ ،وط الىم (ّ ًَ کبفي) ثواي هْبهکذ اًزقبثبري اٍذ".
رؾليل ػلّي كه هُيبفذ فبىي هجزٌي ثو هّاثظ ىيو هغوْػَ يب هّاثظ ثيي هغوْػَُبي ػلّي
اٍذ .كه ْٕهري کَ يک هغوْػَ ىيو هغوْػَ هغوْػَ كيگو ثبّل ،هيگْيٌل اّلي ّوط ػلّي
الىم ثواي كّهي اٍذ .ثٌبثوايي فوضيَ ها هيرْاى چٌيي ْٕهرجٌلي کوك:
"«هغوْػَ اٍزبىُبي هْبهکذ کٌٌلٍ كه اًزقبثبد» ىيوهغوْػَ «هغوْػَ اٍزبىُبي كاهاي
پبيگبٍ الزٖبكي ـ اعزوبػي ثبال» اٍذ".
ًوْكاه ّوبهٍ  8اهرجبط فبىي كّ هغوْػَ اٍزبىُبي هْبهکذ کٌٌلٍ كه اًزقبثبد هيبٍذ
عوِْهي ّ اٍزبىُبي كاهاي پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي ثبال ها ًوبيِ هيكُل.

ًوْكاه ّوبهٍ  :8كيبگوام اهرجبط فبىي هغوْػَ اٍزبىُبي كاهاي پبيگبٍ الزٖبكي ـ اعزوبػي ّ هْبهکذ کٌٌلٍ
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چٌبًکَ هالؽظَ هيّْك رؼلاك اػضب كه ىيو لغو إلي ثيْزو اى اػضبي ثبالي لغو اٍذ.
هْاهكي کَ كه ثبالي لغو إلي لواه گوفزَاًل هْاهك ًبٍبىگبه ثب فوضيَ ايي رؾميك اٍذ .ايي
هْاهك ًْبى هيكٌُل کَ ثب ًجْك پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي ثبال ًيي هيرْاى هْبهکذ اًزقبثبري
ثبال ها ّبُل ثْك .ثَ كليل پبييي ثْكى هْاهك كه ثبالي لغو إل هيرْاى ثَ ْٕهد اّليَ اٍزٌجبط
کوك کَ رب اًلاىٍاي هغوْػَ اٍزبىُبي هْبهکذ کٌٌلٍ كه اًزقبثبد ،ىيوهغوْػخ هغوْػَ
اٍزبىُبي كاهاي پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي اٍذ .ثَ ػجبهد كيگو پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي رب
اًلاىٍاي ّوط الىم ثواي هْبهکذ كه اًزقبثبد اٍذ .اهب ثواي اٍزٌجبطُبي كليمزو ّ هزّميرو ثَ
ّبفُٔبي كليكروي ًيبىهٌل اٍذ کَ ّبفٔ ٍبىگبهي ّ 1پِّْ 2اثياهي هٌبٍت ثواي ايي
کبه َُزٌل.
ًزبيظ رؾليل ػلّي هاثغَ كّ هغوْػَ هْهك ثوهٍي كه علّل ّوبهٍ  9آهلٍ اٍذ .چٌبًکَ
هْبُلٍ هيّْكّ ،بفٔ ٍبىگبهي كّ هغوْػَ اٍزبىُبي هْبهکذ کٌٌلٍ كه اًزقبثبد هيبٍذ
عوِْهي ّ اٍزبىُبي كاهاي پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي ثبال 9/12 ،اٍذ .ثَ ػجبهد كيگو كهعَ
ىيو هغوْػَ ثْكى هغوْػَ ػلذ كه هغوْػَ هؼلْل  12كهٕل اٍذ .ثٌبثوايي ّْاُل رغوثي ،ايي
اٍزلالل ػلّي لغؼي کَ پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي ّوط الىم ثواي هْبهکذ اًزقبثبري اٍذ ،ها
ربييل ًويکٌل .ثو اٍبً ٍَ اهىُ هؾکي کَ هيگيي ثواي كاّهي كهثبهٍ هيياى ٍبىگبهي هْعْك
ثَ کبه هيثوك (هؾک  9/29ثواي "ؽلالل كه ًيوي اى هْاهك" ،هؾک  9/22ثواي "هؼوْالً " ّ هؾک
 9/19ثواي "كه ثيْزو هْاهك")؛ كه ْٕهري کَ هؾک  9/19ها ثَ ػٌْاى هؼيبه كه ًظو گوفزَ ّْك،
ثبى فوضيَ هب هك هيّْك ،چْى رفبّد ٍبىگبهي هْبُلٍ ّلٍ ّ اهىُ هؾک رؼييي ّلٍ اى ًظو
آهبهي هؼٌيكاه ًيَذ .لنا هيرْاى گفذ کَ پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي "ػولرب ّوط الىم" ثواي
هْبهکذ اًزقبثبري ًيَذ .کَ اهب اگو هؼيبه  9/22ها لجْل کٌين ايي هملاه اى ّبفٔ ٍبىگبهي
(ًْ )9/12بى هيكُل کَ پبيگبٍ الزٖبكي ـ اعزوبػي "هؼوْالً ّوط" الىم ثواي هْبهکذ اٍذ.
هملاه ّبفٔ پِّْ ًيي  9/78گياهُ ّلٍ اٍذ .ايي هملاه ًْبى هيكُل کَ  78كهٕل ًزيغَ
رٍْظ ّوط ػلّي پِّْ كاكٍ ّلٍ اٍذ ،يؼٌي پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي  78كهٕل اى هٖبكيك
هْبهکذ كه اًزقبثبد ها پِّْ هيكُل کَ ًْبى كٌُلٍ اُويذ آى ثواي هْبهکذ اٍذ .اگو
هاثغَ ايي كّ هغوْػَ ثب اٍزفبكٍ اى ًوْكاه ّى ًْبى كاكٍ ّْك 78 ،كهٕل اى فضبي هْبکذ
اًزقبثبري رٍْظ پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي پّْبًلٍ هيّْك.
1- consistency
2- coverage
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فوضيَ كّم ػجبهد اى ايي ثْك کَ" :پبيگبٍ رؾٖيلي ّوط الىم ثواي هْبهکذ اًزقبثبري اٍذ".
کَ هيرْاى آى ها چٌيي ْٕهرجٌلي کوك«" :هغوْػَ اٍزبىُبي هْبهکذ کٌٌلٍ كه اًزقبثبد»

ىيوهغوْػَ «هغوْػَ اٍزبىُبي كاهاي پبيگبٍ ثبال» اٍذ".
چٌبًکَ كه علّل ّوبهٍ  9هْبُلٍ هيّْك هيياى ّبفٔ ٍبىگبىي كّ هغوْػَ اٍزبىُبي
كاهاي هْبهکذ اًزقبثبري ثبال ّ اٍزبىُبي كاهاي پبيگبٍ رؾٖيلي ثبال ثواثو ثب  9/19هيثبّل ّ
ّبفٔ پِّْ ًيي  9/79هؾبٍجَ ّلٍ اٍذ .كه ايي هاثغَ ًيي كه ْٕهري کَ اهىُ هؾک 9/19
ها كه ًظو گوفزَ ّْكً ،زبيظ رغوثي ًْبى هيكُل کَ كه ايي هاثغَ ًيي چْى رفبّد ٍبىگبهي
هْبُلٍ ّلٍ ّ اهىُ هؾک رؼييي ّلٍ اى ًظو آهبهي هؼٌيكاه ًيَذ ،هيرْاى گفذ کَ فوضيَ
هب هك هيّْك ّ ثبال ثْكى پبيگبٍ رؾٖيلي ّوط ػولرب الىم ثواي هْبهکذ اًزقبثبري ًيَذ .اهب
اگو اهىُ هؾک  9/22ها كه ًظو ثگيوين کَ اى ًظو هيگيي هؼيبهي هزٍْظ ثواي رٖوينگيوي كه
هْهك الىم ثْكى ّوط ػلّي ثواي ّلْع هؼلْل اٍذ هيرْاى گفذ کَ ثبالثْكى پبيگبٍ رؾٖيلي كه
اٍزبىُب هؼوْالً ّ ًَ غبلجب ّوط الىم ثواي هْبهکذ اًزقبثبري اٍذ .هملاه ّبفٔ پِّْ ًيي
 9/79گياهُ ّلٍ اٍذ .ايي هملاه ًْبى هيكُل کَ  79كهٕل ًزيغَ رٍْظ ّوط ػلّي پِّْ
كاكٍ ّلٍ اٍذ ،يؼٌي پبيگبٍ رؾٖيلي  79كهٕل اى هٖبكيك هْبهکذ كه اًزقبثبد ها پِّْ هيكُل
کَ ًْبى كٌُلٍ اُويذ آى ثواي هْبهکذ اٍذ .اگو هاثغَ ايي كّ هغوْػَ ثب اٍزفبكٍ اى ًوْكاه ّى
ًْبى كاكٍ ّْك 79 ،كهٕل اى فضبي هْبکذ اًزقبثبري رٍْظ پبيگبٍ رؾٖيلي پّْبًلٍ هيّْك.
علّل ّوبهٍ ً )9زبيظ آىهْى فبىي ّوط الىم هْبهکذ اًزقبثبري ّ پبيگبٍ الزٖبكي ـ اعزوبػي ّ هْلفَُبي آى
هغوْػَ ًزيغَ :اٍزبىُبي كاهاي هْبهکذ اًزقبثبري ثبال

هغوْػَ ّوط ػلّي هْهك آىهْى

ٍغؼ پِّْ

ّبفٔ ٍبىگبهي

9/220220

9/129992

اٍزبىُبي كاهاي پبيگبٍ الزٖبكي اعزوبػي ثبال

9/792197

9/102279

اٍزبىُبي كاهاي پبيگبٍ رؾٖيلي ثبال

9/790272

9/729280

اٍزبىُبي كاهاي پبيگبٍ ّغلي ثبال

9/202021

9/771078

اٍزبىُبي كاهاي كهآهل ٍواًَ ثبال

9/228002

9/002909

پبيگبٍ رؾٖيلي  +پبيگبٍ ّغلي  +كهآهل

فوضيَ ٍْم ػجبهد اى ايي ثْك کَ" :پبيگبٍ ّغلي ثبال ّوط الىم ثواي هْبهکذ اًزقبثبري

اٍذ ".ايي فوضيَ ها ًيي هيرْاى چٌيي ْٕهرجٌلي کوك«" :هغوْػَ اٍزبىُبي هْبهکذ کٌٌلٍ
كه اًزقبثبد» ىيوهغوْػَ «هغوْػَ اٍزبىُبي كاهاي پبيگبٍ ّغلي ثبال» اٍذ".
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چٌبًکَ كه علّل ّوبهٍ  9هْبُلٍ هيّْك هملاه ٍبىگبهي كّ هغوْػَ  9/72ثَ كٍذ آهلٍ
اٍذ .هملاه پِّْ ًيي  9/79هيثبّلّْ .اُل رغوثي ؽبکي اى آى اٍذ کَ ،كه ْٕهري کَ اهىُ
هؾک  9/19ها كه ًظو گوفزَ ّْك ،فوضيَ هب هك هيّْك ّ ثبال ثْكى پبيگبٍ ّغلي ّوط ػولرًب
الىم ثواي هْبهکذ اًزقبثبري ًيَذ .اهب اگو اهىُ هؾک  9/22ها كه ًظو گوفزَ ّْك ،هيرْاى
گفذ کَ ثبالثْكى پبيگبٍ ّغلي كه اٍزبىُب ػوْهبً ّ ًَ غبلجب ّوط الىم ثواي هْبهکذ اًزقبثبري
اٍذ .ثب ايي ّعْك ًويرْاى لبعؼبًَ امػبى كاّذ کَ پبيگبٍ ّغلي ثبال ّوط الىم ثواي هْبهکذ
اًزقبثبري كه ايواى اٍذّ .بفٔ پِّْ  9/79ؽبکي اى آى اٍذ کَ  79كهٕل ًزيغَ رٍْظ
ّوط ػلّي پِّْ كاكٍ ّلٍ اٍذ ،يؼٌي پبيگبٍ ّغلي  79كهٕل اى هٖبكيك هْبهکذ كه اًزقبثبد
ها پِّْ هيكُل کَ ًْبى كٌُلٍ اُويذ آى ثواي هْبهکذ اٍذ .ثَ ايي روريت پبيگبٍ ّغلي 79
كهٕل اى ػضْيذ کل هغوْػَ اٍزبىُبي هْبهکذ کٌٌلٍ كه اًزقبثبد ها پِّْ هيكُل.
فوضيَ چِبهم ػجبهد اى ايي ثْك کَ" :كهآهل ٍواًَ ثبال ّوط الىم ثواي هْبهکذ اًزقبثبري
اٍذ ".ايي فوضيَ ها ًيي هيرْاى چٌيي ْٕهرجٌلي کوك«" :هغوْػَ اٍزبىُبي هْبهکذ کٌٌلٍ

كه اًزقبثبد » ىيوهغوْػَ «هغوْػَ اٍزبىُبي كاهاي كهآهل ٍواًَ ثبال» اٍذ".
چٌبًکَ كه علّل ّوبهٍ  9هْبُلٍ هيّْكّ ،بفٔ ٍبىگبهي هاثغَ كّ هغوْػَ اٍزبىُبي
هْبهکذ کٌٌلٍ ّ اٍزبىُبي كاهاي كهاهل ٍواًَ ثبال  9/71ثَ كٍذ آهلٍ اٍذ .ايي هملاه ًْبى
هيكُل کَ كهآهل ٍواًَ ثبال ّوط لغؼي الىم ثواي هْبهکذ اًزقبثبري ًيَذ .اهب آىهْى اؽزوبلي
ّوط الىم ثب كه ًظو گوفزي هؾک  ،9/22هيرْاى اكػب کوك کَ كهاهل ٍواًَ ثبال ّوط هؼوْالً
الىم ثواي هْبهکذ اًزقبثبري اٍذ چْى كه  71كهٕل اٍزبىُب هْبهکذ اًزقبثبري ثبال هالىم ثب
كهآهل ٍواًَ ثبال ثْكٍ اٍذّ .بفٔ پِّْ ًيي  9/79گياهُ ّلٍ اٍذ .ايي هملاه ًْبى كٌُلٍ
اى اٍذ کَ  79كٕل هٖبكيك ًزيغَ رٍْظ ّوط ػلّي هْهك ثوهٍي پِّْ كاكٍ ّلٍ اٍذ.
كهآهل ٍواًَ  79كهٕل اى هٖبكيك هْبهکذ كه اًزقبثبد ها پِّْ هيكُل کَ ًْبى كٌُلٍ
اُويذ آى ثواي هْبهکذ اًزقبثبري اٍذ .ثَ ايي روريت كهاهل ٍواًَ  79كهٕل اى ػضْيذ کل
هغوْػَ اٍزبىُبي هْبهکذ کٌٌلٍ كه اًزقبثبد ها پِّْ هيكُل.
چٌبًکَ كه علّل ّوبهٍ  9هْبُلٍ هيّْك ،هيياى ٍبىگبهي هغوْػَ روکيجي «پبيگبٍ
رؾٖيلي 1+پبيگبٍ ّغلي +كهآهل» ثب هغوْػَ هْبهکذ اًزقبثبري  9/09اٍذ .ايي روکيت ّوط
"ػولربً الىم" ثواي هْبهکذ اًزقبثبري اٍذ .ثَ ايي هؼٌي کَ اٍزبىُبيي کَ كاهاي پبيگبٍ
 -1در اینجب کبربرد منطقی " " +و " * " مورد نظر است و بب کبربرد ریبضی آن متفبوت است "+" .در اینجب به معنی "یب منطقی " یب  logical orو " * "
در اینجب به معنی و منطقی یب  logical andاست.
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رؾٖيلي ثبال يب پبيگبٍ ّغلي ثبال يب كهآهل ثباليي َُزٌل اى هْبهکذ اًزقبثبري ثباليي ثوفْهكاه
َُزٌل .هيياى پِّْ هاثغَ ايي كّ هغوْػَ  9/22اٍذ .اهب هيياى ٍبىگبهي هغوْػَ روکيت
ػغفي «پبيگبٍ رؾٖيلي* پبيگبٍ ّغلي* كهآهل» ثواثو ثب  9/10اٍذ .كه  fs/qcaثواي روکيتُبي
ػغفي آىهْى ّوط کبفي اعوا هيّْك .لنا هيرْاى اكػب کوك کَ روکيت ػغفي فْق ّوط هؼوْالً
کبفي ثواي هْبهکذ اًزقبثبري اٍذ .ثَ ايي هؼٌي کَ هؼوْالً ،اٍزبىُبيي کَ كاهاي پبيگبٍ
رؾٖيلي ثبال ّ پبيگبٍ ّغلي ثبال ّ كهآهل ثباليي َُزٌل ،هْبهکذ اًزقبثبري ثبال اٍذ.

عوغثٌلي ّ ًزيغَگيوي
همبلَ ؽبضو كه ٕلك آى ثْك کَ ثب يک هغبلؼَ رغجيمي ثيي اٍزبًي ،اكػبُبي ًظوي هاثغَ پبيگبٍ
اعزوبػي ـ الزٖبكي ثب هْبهکذ اًزقبثبري ها كه ثْرَ آىهْى لواه كُل .ثواي ايي ُلف پٌ اى
رلّيي فوضيَُب ثو اٍبً هّيکوك پبيگبٍ الزٖبكي ـ اعزوبػي ،اى هُّ فبىي ثواي آىهْى
فوضيَُب اٍزفبكٍ ّلً .زبيظ رؾميك ًْبى كاك کَ ّْاُل رغوثي ثواي ايي اٍزلالل ػلّي لغؼي کَ
پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي ّوط الىم ثواي هْبهکذ اًزقبثبري اٍذ ،كاللذ ؽوبيزي کبهل ًلاهك.
ايي ًزبيظ كه هْهك ٍَ هؤلفَ پبيگبٍ الزٖبكي ـ اعزوبػي ُن ٕبكق اٍذ .اهب ًزبيظ ًْبًگو آى ثْك
کَ پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي ّ هْلفَُبي آى ّوط "هؼوْالً الىم" (ّ ًَ کبفي) ثواي هْبهکذ
اًزقبثبري َُزٌل .پبيگبٍ رؾٖيلي كه ثيي ٍَ هْلفَ پبيگبٍ الزٖبكي ـ اعزوبػي ،اى ثيْزويي هيياى
ٍبىگبهي ثب هْبهکذ اًزقبثبري ثوفْهكاه اٍذ .هْلفَُبي كهآهل ٍواًَ ّ پبيگبٍ ّغلي ثَ روريت
ثؼل اى هْلفَ پبيگبٍ رؾٖيلي لواه كاهًل.
ًزبيظ ًْبى كاك کَ كه ثيْزو اٍزبىُب پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي ّوط ػلّي الىم ثواي
هْبهکذ اًزقبثبري آًِب اٍذ .ايي ًزبيظ ثَ هؼٌبي آى اٍذ کَ كهعَ ػضْيذ اٍزبىُب كه
هغوْػَ اٍزبىُبي كاهاي پبيگبٍ اعزوبػي الزٖبكي ُوچمله کوزو ثبّل ،ثَ ُوبى اًلاىٍ اى كهعَ
ػضْيذ آًِب كه هغوْػَ اٍزبىُبي كاهاي هْبهکذ اًزقبثبري ثبال کبٍزَ هيّْك .اهب ثَ ايي
هؼٌي ًيَذ کَ اٍزبىُبيي کَ كه هغوْػَ اٍزبىُبي كاهاي پبيگبٍ اعزوبػي الزٖبكي اى كهعَ
ػضْيذ ثباليي ثوفْهكاه َُزٌل ،ؽزوب كاهاي هْبهکذ اًزقبثبري ثباليي ًيي َُزٌل .ثَ ػجبه كيگو
ػضْيذ ثبال كه كه هغوْػَ اٍزبىُبي كاهاي پبيگبٍ اعزوبػي الزٖبكي ثواي هْبهکذ اًزقبثبري
الىم اٍذ اهب کبفي ًيَذ .پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي ثبال ثبيل ثبّل رب هْبهکذ اًزقبثبري ثبال
هؿ كُل ّ كه ْٕهد ػلم ؽضْه اّلي ،كّهي هؿ ًقْاُل كاك .اهب ؽضْه اّلي ليّهب ثَ رٌِبيي ثَ
ؽضْه كّهي ًوياًغبهل.
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اهب هيياى ٍبىگبهي هغوْػَ اٍزبىُبيي کَ يب (هٌظْه يب هٌغمي اٍذ) پبيگبٍ رؾٖيلي ثبال
كاهًل ،يب كاهاي پبيگبٍ ّغلي ثبال َُزٌل ّ يب كاهاي كهآهل ٍواًَ ثباليي َُزٌل ،ثب هغوْػَ
اٍزبىُبي كاهاي هْبهکذ اًزقبثبري ثبال ،ثواي آىهْى ّوط الىم  9/00اٍذ .ثٌبثوايي هغوْػَ
فْق ًيي ّوط ػولرب الىم ثواي هْبهکذ اًزقبثبري اٍذ .چٌبًکَ هيكاًين ػلّيذ هجزٌي ثو ّوط
الىم ّ ًَ کبفي ثَ هؼٌبي آى اٍذ کَ ّوط ػلّي كه روکيت ثب ٍبيو ّوايظ ػلّي ثَ ًزيغَ هٌغو
هيّْك ّ كه ُوَ روکيتُبي ػلّي ؽضْه كاهك .كه ػلّيذ هجزٌي ثو ّوط الىم ّ ًَ کبفي ػلم
ؽضْه ّوط ػلّي ثب ػلم ؽضْه ًزيغَ هالىم اٍذ ّ فملاى ّوط ػلّي ثَ فملاى ًزيغَ هٌغو
هيّْك .ثو ايي اٍبً اٍزبىُبيي کَ كاهاي پبيگبٍ رؾٖيلي ثبال َُزٌل يب كاهاي پبيگبٍ ّغلي ثبال
َُزٌل ّ يب كاهاي كهآهل ٍواًَ ثبال َُزٌل ،ثَ ّوعي کَ اى ٍبيو ّوايظ الىم ثوفْهكاه ثبٌّل ،اى
هْبهکذ اًزقبثبري ثباليي ثوفْهكاه فْاٌُل ثْك .اهب اگو ٍبيو ّوايظ فواُن ثبّل ّ ؽلالل يکي اى
ٍَ ّوط فْق ؽبضو ًجبّل ،ػولربً هْبهکذ اًزقبثبري ثبال هؿ ًقْاُل كاك.
ُوچٌيي ًزبيظ ًْبى كاك کَ هغوْػَ اٍزبىُبي كاهاي پبيگبٍ رؾٖيلي ثبال ّ پبيگبٍ ّغلي
ثبال ّ كهآهل ٍواًَ ثبال (اٍزبىُبيي کَ كه هغوْػَ اٍزبىُبي كاهاي پبيگبٍ رؾٖيلي ثبال ّ پبيگبٍ
ّغلي ثبال لواه كاهًل ّ كه ػيي ؽبل كه هغوْػَ اٍزبىُبي كاهاي كهآهل ثبال ػضْ َُزٌل) 9/10
كهٕل ىيو هغوْػَ اٍزبىُبي كاهاي هْبهکذ اًزقبثبري ثبال َُزٌل .اىآًغبيي كه ايٌغب ّوط ػلّي
ىيو هغوْػَ هؼلْل يب ًزيغَ اٍذ ،هيرْاى اكػب کوك کَ پبيگبٍ ّغلي ّ رؾٖيلي ثبال ّ كه ػيي
ؽبل كهآهل ٍواًَ ثبالّ ،وط کبفي ّ ًَ الىم ثواي هْبهکذ اًزقبثبري كه اًزقبثبد يبىكُويي كّهٍ
اًزقبثبد هيبٍذ عوِْهي كه ايواى اٍذ .اٍزبىُبيي کَ كاهاي پبيگبٍ رؾٖيلي ثبال ّ پبيگبٍ
ّغلي ثبال َُزٌل ّ اى كهآهل ٍواًَ ثباليي ثوفْهكاه َُزٌل اى هْبهکذ اًزقبثبري ثبالروي
ثوفْهكاهًل .اهب ايي روکيت ػلّي رٌِب روکيجي ًيَذ کَ ثَ هْبهکذ اًزقبثبري ثبالروي هٌغو
هيّْك ّ روکيتُبي كيگو ًيي هيرْاًل ثَ ُوبى ًزيغَ هٌغو ّْك.
يبفزَُبي ايي رؾميك "رب ؽلّكي" كه هاٍزبي كيلگبٍ اًليْوٌلاًي اٍذ کَ ثَ هاثغَ هضجذ
پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي ثب هْبهکذ اًزقبثبري اػزمبك كاهًل .إغالػ "رب ؽلّكي" ها ثَ کبه ثوكٍ
اين چْى يبفزَُبي ايي پژُِّ "لغؼيزي" ها کَ آًبى كه ّعْك هاثغَ ثيي ايي كّ ثَ کبه هيثوًل،
ربييل ًويکٌل .يبفزَُبي ايي پژُِّ صبثذ هيکٌل کَ اٍزبىُبي كاهاي پبيگبٍ اعزوبػي ـ
الزٖبكي ثبالرو كه کٌبه پبيگبٍ هفيغ ّبى ّوايظ كيگوي ًيي كاهًل کَ هغوْػَ ايي ّوايظ آًبى ها
ثَ پبي ٌٕلّقُبي هاي هيکْبًلً .ويرْاى گفذ چْى فمظ كاهاي پبيگبٍ اعزوبػي ـ الزٖبكي
ثبالروي َُزٌل هاي هيكُل.
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هٌبثغ
ثْيويَ ،ؽَيي ( .)8900كيجبچَاي ثو عبهؼٌَّبٍي ايواى كّهٍ عوِْهي اٍالهي .رِواىً :گبٍ هؼبٕو.
كاكٍ ،ي .ايچ ،.اّويذ م .گ ،.ايٌگلِبهد ،هاًلل ،ثْآ ،کبهلي ،پبي ،لٍْيي ،كال هاثود ،هْه ،هيک ّ ُبًزيٌگزي
ٍبهْئل ( .)8911هواؽل ،ػْاهل ّ هْاًغ هّل ٍيبٍي .روعوَ :ػيد اهلل فْالكًّل ،رِواىًْ :و هبُي.
كال ،هاثود ( .)8911كهْکواٍي .كه :كاكٍ ،ي .ايچ ،.اّويذ م .گ ،.ايٌگلِبهد ،هاًلل ،ثْآ ،کبهلي ،پبي ،لٍْيي ،كال
هاثود ،هْه ،هيک ّ ُبًزيٌگزي ٍبهْئل ( .)8911هواؽل ّ ػْاهل ّ هْاًغ هّل ٍيبٍي .روعوَ :ػيداهلل فْالكًّل،
رِواىًْ :و هبُي.
ٍبػي ،ػلي ( .)8911رٍْؼَ آهْىّي ّ هْبهکذ اًزقبثبري :هغبلؼَ هْهكي اًزقبثبد كّهٍ ًِن هيبٍذ عوِْهي.
فٖلٌبهَ ػلْم اعزوبػيّ ،وبهٍ  8 ٕٔ ،92ـ .09
ٍبػي ،ػلي ( .)8900هُّ پژُِّ رغجيمي ثب هّيکوك رؾليل کوي ،ربهيقي ّ فبىي .رِواىًْ ،و آگَ.
ٍبػي ،ػلي ،ىاهػيبى ،هوين ّ ،فلايي ،اثواُين ( .)8900رؾليل فبىي هاثغَ ٍوهبيَ اعزوبػي ّ كهْکواٍي :هغبلؼَ
رغجيمي ثيي کْْهي ( .»)0989-8009هغلَ عبهؼٌَّبٍي ايواى ،كّهٍ چِبهكُنّ ،وبهٍ  ،0ربثَزبى ،8900
ٕٔ.00-9
هوکي آهبه ايواىٍ ،بلٌبهَ آهبهي کْْهٍ ،بل ٍ ،8909بيذ كهگبٍ هلي آهبه ،كاكٍُب ّ اعالػبد آهبهيٍ ،بهبًَ ٍبلٌبهَ
آهبهيhttps://www.amar.org.ir ،
هوکي آهبه ايواىٍ ،بلٌبهَ آهبهي اٍزبًيٍ ،بل ٍ ،8909بيذ كهگبٍ هلي آهبه ،كاكٍُب ّ اعالػبد آهبهيٍ ،بهبًَ ٍبلٌبهَ
آهبهي.https://www.amar.org.ir،
هوکي آهبه ايواىٍ ،وّوبهي ػوْم ّ ًفًْ ّ هَکيٍ ،بل ٍ ،8909بيذ كهگبٍ هلي آهبه ،كاكٍُب ّ اعالػبد آهبهي،
ٍبهبًَ ٍوّوبهيُبhttps://www.amar.org.ir ،
هؼوبه ،هؽوذ اهلل ( .)8911رجييي عبهؼَ ٌّبفزي هْبهکذ اًزقبثبري» :ثوهٍي رغجيمي هفزبه هأيكُي ثيي ِّوٍزبًِبي
ايواى .هٍبلَ كکزوي عبهؼٌَّبٍي ٍيبٍي .كاًْگبٍ روثيذ هلهً .اٍزبك هاٌُوب :كکزو هَؼْك چلجي.
عبلجبى ،هؾولهضب ( .)8911آىهْى فبىي فوضيبد ّوط الىم ّ ّوط کبفي كه ػلْم اعزوبػي .هغلَ هغبلؼبد ػلْم
اعزوبػي ايواى ،كّهٍ ّ ،9وبهٍ .97-08 ٕٔ ،9
Almond, G., & Verba, S. (1963). The Civic Culture. Princeton, NJ: Princeton
University Press.
Wessels, Bernhard (2002). Electoral Turnout in West-European

&Aarts, Kees,

Democracies. paper prepared for delivery at the 2002, Annual Meeting of the
American Political Science Association. Boston.
Auh, soo young (1980). Socioeconomic Status and Political Participation in Japan.
Journal of East and West Studies, (9) 1,
Beck, Paul Allen, & Kent Jennings M. (1982). Pathways to Participation. American
Political Science Review, 76 (1): 94 –108.

29

...  اقتصادي َ مشارکت در يازدٌميه دَري اوتخابات- تحليل فازي رابطً پايگاي اجتماعي

Booth, John A. & Seligson, Mitchell A. (2009). Legitimacy and Political Participation
in Eight Latin American Nations. Prepared for presentation at the Midwest
Political Science Meeting, April 2-4, Chicago, Illinois.
Brady, Henry E., Verba, Sidney, & Schlozman, Kay Lehman (1995). Beyond Ses: A
Resource Model of Political Participation. The American Political Science Review,
(89) 2: 271-294.
Campbell, Angus, Philip E. Converse, Warren E. Miller, & Donald E. Stokes
(1960). The American Voter. New York: John Wiley & Sons.
Cho, Wendy K. Tam (1999). Naturalization, Socialization, Participation: Immigrants
and (Non-) Voting. Journal of Politics 61 (4): 1140–55.
Cook, Fay Lomax, Page, Benjamin I., & Moskowitz, Rachel (2013). Political
Participation by Wealthy Americans. Institute for Policy Research Northwestern
University, Working Paper Series, April.
Darmofal, David (2006). The Political Geography of Macro-Level Turnout in American
Political Development. Political Geography, 25: 123-150.

Darr, Benjamin, & Hesli, Vicki (2010). Differential Voter Turnout in a PostCommunist Muslim Society: The Case of the Kyrgyz Republic. Communist and PostCommunist Studies, 43: 309-324.
Een, Arild (2007). Explaining Cross-National Variation in Voter Turnout: Aggregate and
Temporal Patterns. Master Thesis, Department of Comparative Politics
University of Bergen.
Gallego, Aina (2010) Understanding Unequal Turnout: Education and Voting in
Comparative Perspective. Electoral Studies, (29) 2: 239-247.
Gimpel, James G., Lay, J. Celeste, & Schuknecht, Jason E. (2003). Cultivating
Democracy: Civic Environments and Political Participation in America . Washington:
Brookings Institution Press.
Goodin, Robert, Dryzek, John (1980). Rational Participation: The Politics of Power.
British Journal of Political Science, 10(3): 273-290.
Key, V. O., & Nye, Jr. (1964). Politics, Parties and Pressure Groups. 5thed. New
York: Thomas Y. Crowell Co.
Lijphart, Arend (1997). Unequal participation: Democracy’s Unresolved Dilemma.
American Political Science Review, 91: 1-14.
Lipset, Seymour Martin (1981). Political Man: The Social Bases of Politics. Baltimore:
Johns Hopkins University Press.
Makkai, Toni, & McAllister, Ian (1992). Resource and Social Learning Theories of
Political Participation: Ethnic Patterns in Australia. Canadian Journal of Political
Science, (25)2: 269-293.
Meyer, David (2012). Voter Turnout and Presidential Primary 2010. A report by The
Center for American Politics and Citizenship. University of Maryland, June 1.

9999  بٍار َ تابستان، سال وٍم،ًدَ فصلىامً جامعًشىاسي اقتصادي َ تُسع

22

Norris, Pippa (2002). Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism . Cambridge:
Cambridge University Press.
Norris, Pippa (1999). Introduction: The Growth of Critical Citizens? In Pippa Norris
(ed.): Critical Citizens. Global Support for Democratic Government. Oxford:
Oxford University Press, 1-27.
Nye, Jr. Joseph, & Zelikow, Philip D. (1997). Reflections, Conjectures and Puzzles. In
Jr. Joseph Nye, Philp D. Zelikow & David C. King(ed.) Why People Don't Trust
Government. Cambridge: Harvard University Press, 253-81.
Persson, Mikael (2012) Education Does Not Cause Political Participation: Evidence from
the 1970. British Cohort Study.
http://www.sociology.ox.ac.uk/materials/documents/epop/papers/persson_epop_
12.pdf.
Putnam, Robert D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American
Community. New York: Simon & Schuster.
Ragin, Charles C. (2008). User’s guide to fuzzy-set/qualitative comparative analysis,
www.u. arizona.edu/ cragin/fsQCA/download/fsQCAManual.pdf.
Ragin, Charles C. (2007a). Qualitative Comparative Analysis Using Fuzzy Sets (fsQCA).
Forthcoming in Benoit Rihoux and Charles Ragin (ed.): Configurational
Comparative Analysis. Sage Publications.
Ragin, Charles C. (2007b). Calibration Versus Measurement. Accessible from the ESS
website: Qualitative Comparative Analysis: www.fsqca.com.
Schraufnagel , Scot , & Sgouraki, Barbara (2005). Voter Turnout in Central and South
Ameraca. The Latin Americanist, (49) 1:39-69.
Reitan, Therese C. (2003). Too Sick to Vote? Public Health and Voter Turnout in Russia
During the 1990s. Communist and Post-Communist Studies, 36:49–68.
Rolfe, Meredith (2004). Interrogating the Usual Suspects: Education and Voter Turnout.
Presented at the annual meeting of the Midwest Political Science Association.
Smets, K., & Van Ham, C., (2013). The Embarrassment of Riches? A Meta-Analysis of
Individual-Level
Research
on
Voter
Turnout.
Electoral
Studies,
http://dx.doi.org/10.1016/j.electstud.2012.12.06.
Solt, Frederick (2008). Economic Inequality and Democratic Political Engagement.
American Journal of Political Science, 52(1): 48-60.
Soss, Joe & Lawrence R. Jacobs. (2009). The Place of Inequality: Non-participation in
the American Polity. Political Science Quarterly 124(1): 95-125.
Stryker, Robin (1994) Implications for Social Conflict, Order, and Change, American
Journal of Sociology Vol. 99, No. 4, pp. 847-910.
Sundström, Aksel, & Stockemer, Daniel (2013). Quality of Government Affect Voter
Turnout in the European Regions, The Quality of Government Institute,
Department of Political Science University of Gothenburg, working paper
series: 6.

29

...  اقتصادي َ مشارکت در يازدٌميه دَري اوتخابات- تحليل فازي رابطً پايگاي اجتماعي

Szewczyk, Jimmy (2015). The Effects of Income Inequality on Political Participation: A
Contextual Analysis. Honors Thesis, POLS 450, 20 January.
Tam Cho, Wendy K., Gimpel, James G., & Wu, Tony (2006). Clarifying the Role of
SES in Political Participation: Policy Threat and Arab American Mobilization . The
Journal of Politics, (68) 4: 977–991.
Taylor, Gillian (2012). Voter Turnout in UK Constituencies, Do Boundary Changes
Affect Turnout? University of Nottingham, School of Economics. L13520 Econometrics Project.
Teixeira, Ruy A. (1992). The Disappearing American Voter. Washington: The
Brookings Institution.
Van Deth, Jan Willem (ed.), (1997). Private Groups and Public Life: Social
Participation, Voluntary Associations, and Political Involvement in Representative
Democracies. London: Routledge.

Vráblíková, Kateřina (2010). Contextual Determinants of Political Participation in
Democratic Countries. Paper presented at the conference on: Civic, Political and
Cultural Engagement Among Migrants, Minorities and National Populations:
Multidisciplinary Perspectives. Centre for Research on Nationalism, Ethnicity
and Multiculturalism (CRONEM), University of Surrey, Guildford, UK, June
29th-30th.
Verba, Sidney, Kay Lehman Schlozman, & Henry E. Brady (1995) Voice and Equality:
Civic Voluntarism in American politics. Cambridge: Harvard University Press.
Verba, S., & Nie, N. H. (1972). Participation in America. New York: Harper and Row.
Verba, S., Nie, N. H. & Kim, J. (1978). Participation and Political Equality: A SevenNation Comparison. Cambridge, Cambridge University Press.
Wolfinger, R. E. & Rosenstone, S. J. (1980). Who Votes? New Haven, Yale
University Press.

