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  ١٣٨٦، پائيز  ٣١ شماره  نامة علوم اجتماعي
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 مقدمه
ت آن کمتـر از منظـر       يـ  است که به رغم قدمت و اهم       ييها از جمله روش  اي   سهيروش مقا 

؛ ۱۹۹۵ ،بکـر ( دو دهـه گذشـته       يکيدر  تنها  جه قرار گرفته و تحوالت آن        مورد تو  يشناس روش

. در جهان دنبال شده است    ) ۲۰۰۳ ،ري و روشما  ي؛ ماهون ۱۹۹۴ ،نگ و همکاران  ي؛ ک ۱۹۹۴ ،نيراگ

 و  ۱۲۳: ۱۳۷۶،  زاده رجـب ( که دارد    ي متعدد يايضمن مزا اي   سهيد بتوان گفت که روش مقا     يشا

ـ رمقايغهـاي    جه روش ي نت ي که تا حدود   ييران را از انزوا   ي ا يتواند علوم اجتماع    مي ،)بعد  يا سهي

گر جوامع فراهم يان جامعه ما و د    يسه م ي قابل مقا  يرون آورد و وجوه   ي ب ،است) يشيماي پ عمدتاً(

: ۱۳۷۳(م يو دورکـ ) ۱۸: ۱۹۸۴( هاف   ؛)۱۳۷۱(ژه وبر   يک، به و  يشناسان کالس  معهد جا يکأت. سازد

ـ  ايط مختلف در علوم اجتماعيل و شراي به داليا سهيمقات روش ي، درباره اهم ) و بعد  ۱۳۹ ران ي

ـ    يعلمهاي   لهها و مقا    به کتاب  ينگاه. کمتر دنبال شده است     دهـه از عمـر      ۶ش از   ي منتشره در ب

ز مورد توجه   يار ناچ ين روش به صورت بس    ي از آن است که ا     ي حاک يخوبه  ران ب ي ا يشناس جامعه

ـ  بود که روش مقا    ۱۳۶۰ن گفت که تنها پس از دهه        د بتوا يشا. قرار گرفته است  و استفاده     يا سهي

 خـود را در     ي جـا  يتـا حـدود   ) رهيـ متغ ون چند ير رگرس ي نظ يآمارهاي   با کمک روش  ( يآمار

 است ي کامال خاليفيکاي  سهي روش مقاين همه، جايبا ا. ران باز کردي ا يمجموعه علوم اجتماع  

، بـه   يدر علوم اجتمـاع   رو،   نياز ا . ه است ن روش صورت نگرفت   ي با ا  يقي تحق ، دو اثر  يکيو جز   

ـ سه که به روش مقاي مقايکمهاي  روشبه ران يا، يشناس ژه جامعه يو مـشهور   ١بـزرگ  Nسه بـا  ي

ده ين روش به انجام رسـ ي با ايمتعددهاي  نامه انيو پاقات يشده و تحقمبذول  ياست، توجه کاف 

ـ د بـودن ا   يـ گاه مف  روبرو است، که     ي با مشکالت  يسه کم ين حال، مقا  يبا ا . است بـه  ن روش را    ي

 و ۲۹۲: ۱۳۷۸؛ مـارش و اسـتوکر       ۵: ۱۹۸۶س و مـنگن     يهـانتر .  مثال نک  يبرا (کشد  مي پرسش

ـ ا يشناس  در جامعهيفيسه کيمقاهاي  روشگر سو،  ياز د . )۱۹۹۵ن  ي؛ راگ بعد کمتـر شـناخته   ران ي

ـ  ديسـ ن روش در زبان فار   ي ا ي معرف ينامه برا  اني کتاب و پا   يشده است و جز معدود      ينمـ ده ي

  . شود

 ي آن تلق  يو اصل  يسنتهاي    از روش  يکياي   سهيران که روش مقا   ي ا ياسيوضع در علوم س   

ـ  يسه کمي روش مقا ،، برعکس ياسيدر علوم س  . گر است يداي   به گونه شود،   مي  يمهـر  ي مـورد ب

                                                 
1. Large-scale comparative method 
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اگـر مـشکل   . توجه شـده اسـت  ) ١محدود Nبا ،  يمنته (يفيکهاي   سهيشتر به مقا  يو ب قرار گرفته   

 بـا   ييو عدم آشـنا    يسه کم يمقا روش   يشناخت روشهاي   تيمحدودما   يشناس  در جامعه  يساسا

ـ ه ز يتک ي مشکل اساس  ياسيدر علوم س  سه است،   ي مقا يفيکهاي   کاربرد روش  هـاي   اد بـر روش   ي

کوشـد ضـمن      مـي  ن مقاله يا. استره  ي و چند متغ   يکمهاي   ز از روش  ي و پره  يفيسه ک ي مقا يسنت

ـ ل مقايـ تحل مهم که بـه هاي  يشناس وش از ريکي ياي مزايمعرف  مـشهور   (QCA)يفـ يکاي  سهي

 نـشان   يست، بپردازد و کـاربرد آن را در علـوم اجتمـاع           يران شناخته شده ن   يدر ا چندان  است و   

ـ  مقا يشناسـ  شناس که کمتـر بـا روش        محققان جامعه  ين روش هم برا   يا. دهد  آشـنا   يفـ يسه ک ي

 يشناسـ   انقالب، جامعـه   يشناس ، جامعه ياسي س ياسشن ر جامعه ينظهايي   ژه در حوزه  يهستند، به و  

 يفـ يسه ک ي مقا يسنتهاي    که بر روش   ياسي محققان علوم س   يد خواهد بود، و هم برا     يتوسعه، مف 

  . کنند  ميهيتک

 يمطـرح شـد، تحـول     ) ۱۹۸۷(ن  يتوسط چارلز راگـ   ن بار   ي که نخست  يفيکاي   سهيل مقا يتحل

ــل توجــه در روش مقا ــقاب ــه وجــود آورد و اي  سهي ــايي  حــل راهب ــراه ــ گريســودمند ب ز از ي

ـ ل مطـرح و توسـط اند      يسه که توسط جان استوارت م     ي مقا يروش سنت هاي   تيمحدود شمندان ي

 مختلف يها ن چنان توجه دانشمندان رشتهي راگيشناس روش. ش نهاديگر پردازش شده بود، پ    يد

 و ييدنـد و کـارآ  خود آزموهاي  ن را در رشتهي از محققان روش راگ    ياديرا جلب کرد که عده ز     

ـ ر بـاره ا دک بـه دو دهـه   يکه نزد ياري بسباحثعالوه بر م. آن را روشن ساختند   هاي   ضعف ن ي

هـاي   هوسته در حال تکامل بوده و موضوع مقال       يپ يشناس ن روش ي، ا  است  در گرفته  يشناس روش

اسـت   يگفتنـ .  قرار گرفته اسـت    يشناس باره روش  در يعلمهاي   کنفرانسموضوع   يمتعدد و حت  

ن و  ي راگـ  يشناسـ   به طور کامل به روش     يفي از شماره خود را در روش ک       يکي راًيج اخ يله س مج

  . اختصاص داده استاي  سهي مقايفيل کيمحققان تحل

روش  در کتـاب مـشهور       ۱۹۸۷از زمـان طـرح آن در سـال          اي   سهي مقا يفيل ک يروش تحل 

 مـشخص گـسترش     دو جهـت   در   يفي و ک  يکمهاي   ي استراتژ يحرکت به فراسو  : يفيسه ک يمقا

افـت کـه    ي چنـان گـسترش      يآلمانست محقق   يکرانکون توسط   ينخست، روش راگ  . ه است افتي

ـ ل مقا يـ تحلن روش به    يا. اد به کار گرفته شود    ي ز يرهايبتواند با متغ    رهيـ  چنـد متغ   يفـ يکاي   سهي

                                                 
1. Small scale comparative method 
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(MQCA)   الف و  ۲۰۰۶(ن  ي توسط خود راگ   يشناس ن روش ي ا ،دوم، و مهمتر  . مشهور شده است

 ي فـاز يفـ يکاي  سهيل مقايتحلت، چنان که به     افيگسترش   يار با استفاده از جبر فاز     ن ب يو ا ) ب

fs/qca  ـ  مقا يفـ يل ک يـ ح روش تحل  ين مقالـه تنهـا بـه تـشر        ين حال، در ا   يبا ا .  منجر شد اي  سهي

  . م پرداختيخواه

  

  سهيمقاهاي  طرح
دو طـرح  هاي  ياستکرا از (QCA)  يفيکاي  سهيل مقايد بحث درباره روش تحلياجازه ده

حـل   راهو   )٢هـا  نظـام تـرين    رح متفـاوت  ط و   ١ها نظامترين   هيطرح شب (اي   سهيعمده در روش مقا   

 ياصـل هـاي    ن دو طرح در اساس همان روش      يا .ميشروع کن ها،   ين کاست ي ا يبرا) ۱۹۸۷(ن  يراگ

 انقالب،  يشناس  در جامعه  يآثار مشهور . ل به نام طرح توافق و طرح تفاوت هستند        يماي   سهيمقا

 نمونـه   يبـرا  (ي استراتژ ن دو ي از ا  يکيبا استفاده از    اي   سهي و حکومت مقا   ياسي س يشناس امعهج

بــه نگــارش ) ۱۳۷۳؛ فــوران ۱۳۷۸ و ۱۳۷۰نگتون ي؛ هــانت۱۳۶۹؛ مــور ۱۳۷۶اســکاچپول . نــک

ند، محققان  ا روبرو بوده سه با آن    يمقا) ياستراتژ(ن دو طرح    يکه ا هايي   تياما، محدود . اند درآمده

 يمشکالتترين  مهم. ها سوق داده است    تين محدود ي رفع ا  يبراهايي   حل شه درباره راه  يندرا به ا  

 : ر استي شرح زند، بها با آن مواجه بودهاي  سهي مقايدو استراتژن يا

 علـل بـالقوه     همـه هـست کـه     آن  از به   يناي   سهين دو طرح مقا   يدر ا : ن علل بالقوه  ييتع .۱

 Nسه بـا    يسه کرد، در مقا   يتوان وارد مقا    مي  که ي علل تعداداما،  . ل وارد شوند  يمشخص و در تحل   

 .کوچک محدود است

 .  دشوار است موارد انتخاب شده غالبا٣ًن معرف بودنييتع: ميمشکل تعم .۲

رخ دادن   (يا دو ارزشـ   ي ي دووجه يرهايتوسط متغ سه  يمقا: رهاي متغ يت دو ارزش  يماه .۳

 . شود  ميجرشتر موارد به از دست رفتن اطالعات مني، در ب)و رخ ندادن

رها دشوار  يمتغ) ر متقابل يثأت(سنجش اثرات حاصل از تعامل      : ت چندگانه يمشکالت عل  .۴

 .است

                                                 
1. Most-similar systems design 
2. Most-different systems design 
3. representativeness 



 
  
  

  
  

 ای کيفی در علوم اجتماعي تحليل مقايسه

 

١٤٧

 انيـ  ب يراحتماليعلل به صورت غ   / رهاي متغ اتبيترک: رهايب متغ ي بودن ترک  يراحتماليغ .۵

 . دهد  ميلي در تحليکساني مختلف علل وزن اتبين موضوع به ترکيشود و ا مي

د کم باشند، وگرنه انجام يها و تعداد موارد با تعداد علت: د مواردتعداد علت ها و تعدا     .۶

 . ار دشوار خواهد شديسه بسيمقا

 . ت کرديتوان حکم بر عل ي نميسادگه ب: يارتباط عل .۷

ـ  مقا ي سنت يکه دو استراتژ  هايي   تي حل محدود  يبرا) ۱۹۸۷(ن  يراگ هـا روبـرو     سه بـا آن   ي

هـا   توجه به آن  دهد که     مي قراراي   سهي مقا يفي ک لي روش تحل  ي را مبنا  ي متفاوت مفروضاتاست،  

ن در  يشيـ ن نکته شـد کـه مفروضـات پ        ي متوجه ا  يدرسته  ن ب يان، راگ يگر ب يبه د .  است يضرور

ق يـ  دق يبررسـ . سـازد   مـي  مواجـه هـايي    تيسه را با محدود   يچنان است که مقا   اي   سهيروش مقا 

 بـه   يخيتـار هـاي    دهيح پد ير توض ن روش د  ي ا يناتوانز توجه به    ين و ن  يشيپاي   سهيقات مقا يتحق

ـ از ا.  دارنـد ياز بـه بـازنگر  يـ سه ني مقاين نشان داد که مفروضات روش سنت   يراگ ن يرو، راگـ  ني

را توانـاتر از گذشـته و سـازگارتر بـا       اي   سهيکند که روش مقا     مي شنهادي را پ  يديمفروضات جد 

ـ در ا ن  يمفروضات مهم راگ  دو تا از    جا تنها به اختصار به       نيدر ا . سازد  مي يخيتارهاي   دهيپد ن ي

  . ميکن  مياشارهخصوص 

ـ   . ده واحد منجر شـوند يک پدي متفاوت ممکن است به    يبات عل يترک -۱ ن يبـه نظـر راگ

چندگانه را در هاي  تي نقش عليدرسته  تواند ب  ي نم يشرط الزم و کاف   / توسل به دو مفهوم علت    

، )يکثر عل ت( علل متعدد دارند     يتماعاجهاي   دهينه تنها پد  را،  يز. ح دهد ي توض يخيتارهاي   دهيپد

 مثال، تنها   يبرا. ديد آ ي از علل پد   يبات مختلف يک معلول ممکن است از ترک     يبلکه مهمتر از آن،     

ـ اشود، بلکـه      مي ست که به انقالب منجر    ي مستقل ن  يرهاياز متغ ) بيا ترک يشاکله  (کره  يک پ ي ن ي

ـ ا. رديـ لف انقـالب شـکل بگ      مخت يعلهاي   کرهيا پ يها   بياز ترک امکان وجود دارد که      ن همـان   ي

هـاي   دهين، فهم پد  يبنابرا. نامد  مي ١رهاي متغ يبند کرهي در پ  يدگيچين آن را پ   ي است که راگ   يزيچ

  . ميها بنگر دهين پديده به ايچيت پي عليگردد که با نوع  مي ممکني هنگاميخيتار

ـ بـرخالف روش مقا    . هـستند  ي الزم و کـاف    يبات علـ  يترک -۲ ـ ، در پد  يسه سـنت  ي هـاي   دهي

ـ ز. افـت ي يشـرط الزم و کـاف      /ک علت را به عنوان علـت      يتوان    مي يسخته   ب ياجتماع را، در  ي

                                                 
1. Configuration complexity 
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ـ ظهـور    يالزم و کـاف   هستند که شـرط      يعل) باتيترک(هاي   يبند کرهيپن  يا يجهان اجتماع  ک ي

 يخيتـار هاي   نهيالبته، در زم  .  باشند ي علت کاف  ييک از علل به تنها    ين که هر    يده هستند، نه ا   يپد

 . گر تفاوت داشته باشنديکدي ممکن است با ي کاف»يعلهاي  کرهيپ«ن يختلف، ام

هـاي   کوشد تا حد ممکـن از بـن بـست     مياي سهي مقايفيل کين مفروضات روش تحل يبا ا 

ـ سه بـه و   يده که در مقا   ين ا يا. زديبپرهاي   سهي مقا يسنتهاي   ياستراتژ ـ ژه با ي د بـه دنبـال کـشف      ي

ـ ک پد يش  يدايگر در پ  يعلل که با همد   از  اي   مجموعه (يعلهاي   کرهيپ ده مـوثر هـستند نـه بـه         ي

ضمن آن کـه    . کند  مي  خود خارج  ي و تک علت   ي را از نگاه تک بعد     يبود، علوم اجتماع  ) ييتنها

علل » يرگذاريثأت«و » وزن« متفاوت يخي و تاريط اجتماعيد در شرايگو  مينيگونه که راگ همان

دهـد کـه چـرا        مـي  حي توض يخوبه  ن موضوع ب  يا. کند  مي ريي تغ ي تا حدود  يبات عل ين ترک يادر  

انـد    دچار خطا شده و نتوانسته     ياسي و س  يمهم اجتماع هاي   دهي پد ي علل اصل  يمحققان در معرف  

  .  بپردازنديخيتارهاي  دهيگر پديح دي گذشته به توضيخيتارهاي  به کمک تجربه

ر مفروضـات   ييـ ا تغ شود که چر    مي روشنن  ياکنون با توجه به روشن شدن مفروضات راگ       

ـ ن مفروضات، امکان شکل دادن بـه        يبا ا .  است ين قدر ضرور  يسه ا ي مقا يروش سنت  ک روش  ي

م ي از مفـاه   ير ابتدا به برخ   ين در ز  يبه منظور فهم روش راگ    . گردد  مي کارآمدتر ممکن اي   سهيمقا

ـ  روش او را به کمک منطـق         يم و سپس اجرا   يپرداز  مي )ير مجموعه نظر  ينظ (يمهم و   ا جبـر  ي

  . م داديبول نشان خواه

  

  يمجموعه نظر
 گونه که تصور   ن آن يبه نظر راگ  .  است ٢ي نظر ١ن مفهوم مجموعه  يم مهم راگ  يمفاهجمله  از  

 يک رابطه خطـ   يرها  ين متغ يشود، رابطه ب    مي ر آن چه در آمار تصور     يشود در جهان واقع، نظ     مي

ـ هـا را بـه عنـوان         د آن يگر، با يکديها با    رها و رابطه آن   ي شناخت متغ  يبلکه برا . ستيساده ن  ک ي

ل ي تحل ي برا ي نه تنها مجموعه نظر    ياز نظر و  . در نظر گرفت  ) هيبرآمده از نظر   (يمجموعه نظر 

                                                 
که در آثار راگين نقش مرکزي دارند، مفاهيمي » زير مجموعه«و » مجموعه«گونه که بخوبي پيداست مفهوم   همان.١

  .د مشهور استاست که در ايران به رياضيات جدي) نظريه مجموعه ها و غيره(برگرفته از علم جبر 

2. Theoretic-set 
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 نقـش   ي علم يپرداز هي همه اشکال نظر   باًي تقر ي دارند، بلکه برا   يت مرکز ي اهم ياجتماعهاي   داده

 مـرتبط هـستند، نـه بـه         يظـر  به روابـط در مجموعـه ن       ينظرهاي   شتر استدالل يب.  دارند يمرکز

) بـات يترک(کـره   ين پ ي ساختن آن چه راگ    ي برا ين مجموعه نظر  يا. رهاين متغ ي ب يخطهاي   رابطه

ن و سـونت    ي، راگـ  ۲۰۰۵نـگ   ين و پن  ي؛ راگـ   الـف  ۲۰۰۶ (ن  يراگ.  است ينامد، اساس   مي رهايمتغ

ـ  را در توسـعه ا     يشه مجموعه نظـر   ياند) ۲۰۰۵لن  ي؛ ورکو ۲۰۰۵ تثوني؛ اسم ۲۰۰۵ ش بـه   ن رو ي

  .  همچنان حفظ کرده استيفازاي  سهيمقا يفيکل يتحل

  

  اصول ده گانه در جبر بول
مشهور به جبر   (ها   سه کند، از اصول جبر مجموعه     يگر مقا يکديرا با   ١ آن که بتواند موارد    ين برا يراگ

ـ . ده ساخته است  يچي پ ين را قدر  ياستفاده از جبر بول اگر چه ظاهر روش راگ        .  استفاده کرد  ٢)بول ـ ا ا ب ن ي

ـ خـست، جبـر بـول امکـان مقا      ن.  دارد ياري بس ياين جبر مزا  يحال، استفاده از ا    ـ کـشورها  (سه مـوارد  ي ا ي

 )۱۳۷۶اسـکاچپول (بزرگ  اي   سهي به آثار مقا   ينگاه. دهد  مي  را يسه سنت ي از مقا  يشتريار ب يبس) يها دهيپد

 يسه سنتيدر مقا. است)  مورد۷ تا ۳ (٣ار اندکيسه شده بسي مقايهد که تعداد کشورها   مي نشان

. شـود   مي سه دشوار يابد، کار مقا  ي  مي شي افزا ين که تعداد موارد اندک    يهم) ۱۹۹۹برسون  يل. نک(

ـ شود، بلکـه مقا   مييش تعداد موارد نه تنها محقق دچار سردرگميبا افزا   يمتعـدد بـرا  هـاي   سهي

 ۲۵توان تا     مي نياگ با روش ر   .گردد  مي ج دشوار يها به تدر   دهي بروز پد  يط الزم و کاف   يافتن شرا ي

ـ ن مقا ين منظور به روش راگ    يبه هم . سه کرد يگر مقا يکديمورد را هم با      ن يانگيـ سه بـا تعـداد م     ي

  . شود  ميگفته) ادينه با موارد معدود و نه با موارد ز(موارد 

 اصل راهنمـا    ۱۰اي   سهي استفاده از جبر بول در مطالعات مقا       يبرا) ۱۰۱-۸۵: ۱۹۸۷(ن  يراگ

  :ميپرداز  ميها آن ير به اختصار به معرفيد که در زکن  مييرا معرف

                                                 
در بيشتر . گيرد  است که در ترکيباتي چون مطالعه موردي مورد استفاده قرار ميcaseمنظور از مورد مفهوم . ١

اما، در . هاي سياسي و اجتماعي موارد همان کشورها يا ملل هستند مطالعات تاريخي و مطالعه رژيم ها و انقالب

  . يست که موارد حتما کشورها يا جوامع باشنداي ضروري ن مطالعات مقايسه

2. Boolean Algebra 
  . کوچک استNاين همان مفهوم مقايسه با . ٣
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ر بـه صـورت دو      يـ در جبـر بـول هـر متغ       ). يدوارزش (ييدودوهاي   استفاده از داده   -۱

ر انقـالب بـه صـورت    ي مثال، متغيبرا. شود  مييمعرف) ک صفتيا عدم وجود    يوجود   (يارزش

ـ ا. دشـو   مي يمعرف) عدم بروز انقالب  (ا عدم وجود    ي) بروز انقالب (وجود    از  يگـر ير د يـ ن تعب ي

ـ ک مجموعه هـستند و      يا عضو   يها   دهيپد. همان مفهوم مجموعه است    بـه  . ستنديـ ا عـضو آن ن    ي

ـ صـفر و بـه عـدم وجـود آن           عـدد   ) ک مجموعه يده در   يت پد يعضو(ر  يوجود متغ   ک نـسبت  ي

ـ ن روش به صورت صـفر و        يدر ا ) اعم از مستقل و وابسته    (رها  ين، همه متغ  يبنابرا. ميده مي ک ي

ـ  يرها در سطح سنجش اسـم     يه متغ ين روش کل  ي است، در ا   يهيبد. شوند  مي يرفمع اي  ا مقولـه  ي

 ١يا  فاصـله يرهـا يم از متغياگر بخواه. هستند) ک و صفريا يبا دو مقوله وجود و عدم وجود (

م و سـپس بـه هـر        يل کنـ  ي تبـد  ٢يا  چند مقوله  ير اسم يک متغ يد به   ير را با  يم، هر متغ  ياستفاده کن 

ـ تـوان بـه ا      مـي  ين رسم ير کشورها را بر اساس د     ي مثال، متغ  يبرا. ٣ميک بده يا  يمقوله صفر    ن ي

ست؛ ي ن ياسالم= ۰/  است ياسالم= ۱(اسالم  : کرداي    دو مقوله  ير اسم يمتغک  يل به   يب تبد يترت

) ستيـ  ن ييبودا= ۰/  است ييبودا= ۱ (يي؛ بودا )ستي ن يحيمس= ۰/  است يحيمس= ۱(ت  يحيمس

  .) رهيو غ

ـ  اسـتفاده از جبـر بـول با        يبـرا . هـا  ش داده ي نمـا  يول صحت برا  استفاده از جد   -۲ د ي

ـ  ي به نام جدول درسـت     يرها را در جدول   ياطالعات متغ  ـ در ا . مي درج کنـ   ٤ا صـحت  ي ن جـدول   ي

تعـداد سـطرها در جـداول       . شـود   مـي  ک سطر جدول درج   ي ياطالعات مربوط به هر مورد رو     

 ير مستقل جدول  ي متغ ۴با  . شود  مي محاسبه) رها است ي تعداد متغ  n ۲) nصحت بر اساس فرمول     

ن و سـپس    ي از کتاب راگ   يابتدا از مثال  ن  ي نشان دادن روش راگ    يبرا. م داشت ي سطر خواه  ۱۶با  

 ين بـرا  ي مثال مورد استفاده راگـ     ۱جدول  در   .ميا بهره برده ) ۱۳۸۲ (فوران ساده شده از     ياز مثال 

  . ديکن  مينحوه کار با جبر بول را مشاهده

                                                 
1. Interval scale 
2. Multicategory nominal-scale 

  .شود اي است که در رگرسيون با متغير اسمي به کار برده مي  اين همان شيوه.٣

4. Truth table 
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 ياسيم سي رژي سرنگونيبراصحت  ي فرض جدول.۱جدول 
  ) مستقليرهايمتغ(علل / طيشرا

(A) 
  تضاد افسران

(B) 
  کتاتوريمرگ د

(C) 
  يسايس يتيتارضا

  ر وابستهيمتغ/ امديپ
  تعداد موارد  )مي رژيسرنگون(

۰  ۰  ۰  ۰  ۹  
۱  ۰  ۰  ۱  ۲  
۰  ۱  ۰  ۱  ۳  
۱  ۱  ۰  ۱  ۱  
۰  ۰  ۱  ۱  ۲  
۱  ۰  ۱  ۱  ۱  
۰  ۱  ۱  ۱  ۱  
۱  ۱  ۱  ۱  ۳  

  

A=تر  و جوانيمي قدين افسران نظامي تضاد ب  

B=  کتاتور قدرتمنديک ديمرگ  

C=م گذشته يا از رژي سازمان سيتي نارضا  

  .مي متناقض با هم نداريسطرها: اصل مفروض

ه جدول صحت اکنون نوبت آن است که معادالت جبر بول را يپس از ته. رهاي جمع متغ.۳

 به ،ميسي بنوياسيسهاي  مي رژي موثر در سرنگونيرهايمتغ يم برايتوان  ميکهاي  معادله. ميسيبنو

  :ر خواهد بوديشکل ز

A+B+C=F  

ن معادله يدر ا. کند  مي فرقياضي ريرها با جمع در معنايمع متغعالمت جدر معادله بول، 

ن است که ي آن ايمعنا.  است١»اي «يست، بلکه عالمت منطقي ني حسابيبه معناعالمت جمع 

A» اي «B» اي «C) تواند   مي)ريا هر سه متغير يمتغا دو تا از سه يFن همان يا. جاد کندي را ا

ک يتوانند   مي مختلفيبات عليترک، يواقعد در جهان يگو  مين است کهيمفهوم مورد نظر راگ

جاد ي در ايرين است که اگر متغيانوشتن حروف در معادله قرارداد . جاد کننديمعلول واحد را ا

ب باشد با حروف کوچک ياضر باشد آن را با حروف بزرگ و اگر غامعلول ح/ امديک پي

) مي رژيسرنگون(امد يجاد پين است که در ايا A+b+cن عبارت ي اي معنا، مثاليبرا. ميسيبنو

  . ب هستنديه علل غايحاضر است و بق) تر  و جوانيمين افسران قديتضاد ب (Aر يتنها متغ

                                                 
1. Logical ‘or’ 
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گذارنـد، بلکـه بـر       ي معلول اثر نمـ    ي رو يينها بدون شک علل فقط به ت      .رهايضرب متغ . ۴

ـ ا). رهايمفهوم تعامل متغ  (گذارند    مي ريثأز ت يگر ن يکدي يرو ن اثـر متقابـل بـه صـورت ضـرب           ي

رهـا بـه    ي ضرب متغ  يب عل ير، هفت ترک  ي متغ ۳در مثال باال، با فرض      . شود  مي رها نشان داده  يمتغ

  :شود  مير نشان دادهيصورت ز

F = Abc + aBc + abC + ABc + AbC + aBC + ABC 

 از يکي را که حداقل در يط عليب خاص از شرايک ترکين هفت عبارت يک از ايهر 

هستند که هايي  عبارتن عبارات همان يدر واقع، ا. دهد  ميموارد مشاهده شده است، نشان

نجا ضرب يد که در ايتوجه کن.  استآمده) ۱جدول شماره  (صحتها در جدول  جواب آن

» اي «يبه معنا(+) عالمت جمع .  داردي منطقيست و معناي نيها حساب ز مانند جمع آنيرها نيمتغ

  .  است١»و «يبه معنا) Abc  مثال در عبارتيبرا(و عالمت ضرب 

 ک کل عمليو به صورت » ب با هميدر ترک«د که علل يگو  مين اصلي ا.بيمنطق ترک. ۵

ش يشود، بلکه معنا  ميمنجر Fجاد يه اب Aست که فقط ين نيا Abc  عبارتيپس معنا. کنند مي

سه ين، در مقايبنابرا. شود  ميمنجر Fد ي، به تول»ستندين cو  b که يطيدر شرا A«ن است که يا

شه درون ي بلکه هم،شوند يگر در نظر گرفته نمي بر اساس جبر بول، علل منفک از علل ديفيک

  . رنديگ  ميمد نظر قرار ، مرتبطيط از نظر علير شراياب ساينه از حضور و غيک زمي

 يبرخـ ( يا شاکله عل  يب  ير هفت ترک  يبا سه متغ  . ها بيترک) کاهش (يبه حداقل رسان  . ۶

بـات  يابـد، تعـداد ترک    يش  يرها افـزا  يحال، اگر تعداد متغ   . به دست آمد  ) بات صفر هستند  ياز ترک 

 امـا،   .هد شـد  تر خوا سه دشوار يکار مقا و   ۳۲  ممکن باتير تعداد ترک  ي متغ ۵با  . شتر خواهد شد  يب

ـ بات معنادار از طر   ي به حداقل رساندن ترک    ي برا يدر جبر بول راه    . هـا وجـود دارد     ق ادغـام آن   ي

. عنصر مـشترک اسـت     Acجه گرفت که    يتوان نت  مي ABcو   Abc مثال، از ادغام دو عبارت       يبرا

ب يرک ت ۷. ديآ  مي  از علل به دست    يب مختصرتر يم، ترک ياگر هفت عبارت باال را با هم ادغام کن        

  :ب معنادار کاهش دادي ترک۵ر به يوه زيتوان به ش  ميرا

 Acدهد  مي ABcبا  Abcب يترک

 Abدهد  مي Abcبا  Abcب يترک

                                                 
1. Logical ‘And 
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 aBدهد  مي aBCبا  aBcب يترک

 bCدهد  مي AbCبا  abCب يترک

 aCدهد  مي aBCبا  abcب يترک

 . ميبرسبات ي ازترکيتوان باز هم ادامه داد تا به تعداد کمتر  مين کار رايا

 ABدهد  مي ABCبا  ABcب يترک

 ACدهد  مي ABCبا  AbCب يترک

 BCدهد  مي ABCبا  aBCب يترک

علل الزم و نه (» يخنث«را از ) يعلل الزم و کاف(» عامل«ل هدف آن است که يدر عمل تقل

شرط الزم است و نه  AB ،Cدهد   ميکه ABCبا  ABcب ي مثال، در ترکيبرا. ميبازشناس) يکاف

 يحضور داشته است، اما در سرنگون) ABCب يترک(م ها ي از رژي برخيرا، در سرنگوني ز.يکاف

 .يشرط الزم است و نه کاف Cپس، . حضور نداشته است) ABc(م ها ي از رژيبرخ

  :ر کاهش داديتوان دوباره به صورت ز  ميب باال رايترکپنج 

F= AB + AC+ BC  

م مهم در جبر بول مفهـوم       يگر از مفاه  ي د يکي. »هي اول يانگرهايب« و استفاده از     يانگريب. ۷

گـر  يانگر عبـارت د   يـ ک عبارت ب  يتوان گفت که      مي يهنگام. است» هياولهاي   انگريب« و   يانگريب

ـ اسـت ز  Abcانگر يـ ب A مثـال  يبرا. دوم باشدمجموعه رمجموعه ياست که عبارت دوم ز      Aرا ي

 Aدر مثال ما، اگـر      ). است Aاز  اي   ر مجموعه يز Abc يعني(رد  يگ  مي را در بر   Abc يهمه اعضا 

 شامل  Abcگاه    تعارض وجود دارد، آن    ين افسران نظام  يها ب  باشد که در آن   هايي   مي رژ يبه معنا 

ها زنده است و     ور آن تکتايها تعارض وجود دارد، اما د      ن افسران آن  يشود که ب    مي هايي ميه رژ يکل

مفهـوم  . اسـت  Abcانگر  يب A گفت که    توان  مي ،پس.  است يها راض  ميهم از آن رژ   ا  ي س سازمان

ب کـه مجمـوع     يـ در مثـال بـاال هفـت ترک       (بـات   ي کاهش تعداد ترک   ي مناسب برا  ي راه يانگريب

 =Fتوان فرمول   ميهياولهاي  انگريافتن به بي دست يبرا). دهد  ميحاصلضرب عبارات را نشان

AB + AC+ BC ل دادياش تقل هياولهاي  انگريرا به ب: 

 Aدهد  مي ACبا  ABب يترک

 Bدهد  مي BCبا  ABب يترک
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  Cدهد  مي BCبا  ACب يترک

 مـا   يپس، معادله اصـل   .  هستند C و   B و   Aن جا سه عامل     يه در ا  ي اول يانگرهاين، ب يبنابرا

  :ديآ  مير دريبه صورت ز

F= A + B+ C 

گـر  يبـا د  » همـراه بـا   «ا  ي» ييبه تنها «ها   ن معادله آن است که اگر هر کدام از عامل         ي ا يمعنا

ن موضـوع   يا. شود  مي م حاصل ي رژ يوجود داشته باشد، سرنگون   ) گريا دو عامل د   يک  ي(عوامل  

ـ (د، در مـوارد     يـ دقـت کن   ۱اگـر بـه جـدول       . ز آشـکار اسـت    يـ نصـحت    از جدول    يخوبه  ب ا ي

ـ  ي کـه دارا   يبـات يترک(ک عامل هم حضور داشـته       يکه  ) ييکشورها )  و دو صـفر هـستند      ۱ک  ي

شـود    مي نيااي   سهين سخن در مطالعات مقا    ي ا يمعنا. افتد مي  اتفاق ياسيسهاي   مي رژ يسرنگون

ها شوند   مي رژ ي سبب سرنگون  يتوانند به عنوان شرط الزم و کاف        مي ک از سه عامل   ي هر   که اوالً 

  .خواهند داشتب با هم همان اثر را ين عوامل در ترکي ااًيو ثان

هاي  انگرين بي به ايابيرها و دستيل متغيشتر تقلي ساده است و با عوامل ب     يليالبته، مثال ما خ   

بـات  ي کـشف ترک يار جالـب بـرا  يبـس اي  در مقاله) ۳۲۱: ۱۳۸۲ (فوران.  استياتيار حيه بس ياول

ـ  وابـسته، رژ   يبا پنج عامـل توسـعه اقتـصاد       (ها   ه در شکست انقالب   ي اول يانگرهاي و ب  ياصل م ي

بـه  ) يز با نظام جهـان     و رابطه با   ي مخالف، رکود اقتصاد   ياسيسرکوبگر و انحصارگر، فرهنگ س    

  : ابدي  مير دستيمعادله ز

F = A + b +c +D +e )شکست انقالب(  

 بـه شکـست     يروزيـ  پـس از پ    يکه به نحو  هايي   دهد که همه انقالب     مي ن عبارت نشان  يا

ـ تر از رژ ي مردمياسياند، از نظر س بوده (A) وابسته ياند، گرفتار توسعه اقتصاد   دهيانجام  يم قبلـ ي

، (c) انـد   شدن قرار گرفته بـوده     ي در روند دو قطب    ياسينظر فرهنگ س   ، از (b) اند حکومت کرده 

. انـد  دور بـوده  (e) مناسـب  يک نظام باز جهاني و از  (D)اند برده  مي رنجيهمه از رکود اقتصاد

ر وجـود  يـ نظ(ک از عوامل مهم ي هر   ياجتماعهاي   دهد که اگر در انقالب      مي  نشان فورانمعادله  

وجـود  ) ي مخالف با حکومت، و رابطه باز بـا نظـام جهـان            ياسي، فرهنگ س  م سرکوبگر يک رژ ي

 وابـسته و رکـود      يتوسـعه اقتـصاد   (گـر   يها بـه رغـم وجـود عوامـل د          نداشته باشد، آن انقالب   
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 يبـرا (ت به شکست منجر خواهنـد شـد         يه در نها  يروز شدن در مراحل اول    يبه رغم پ  ) ياقتصاد

  ). ۱۳۸۲ ،فوران . نكها گر درباره انقالبيدهاي  معادله

هـاي   انگريـ دن بـه ب   ي رسـ  ي برا يان بر يدر جبر بول راه م    . استفاده از قانون دو مورگان    . ۸

توان از قانون دو مورگان       مي  به روش باال،   يبات عل ي کاهش ترک  ي، به جا  يعني. ه وجود دارد  ياول

ـ نخـست، در ا   . شود  مي قانون دو مورگان با دو قاعده اجرا      . استفاده کرد  دلـه را بـه     ن روش معا  ي

م و يکنـ   ميبيم و در آن علل حاضر را غا    يسينو  مي ) مثال عدم بروز انقالب    يبرا (يصورت منف 

را بـه   AND يدوم، عالمت منطقـ   ). ميکن  مي ليتبد Bرا به    bو   aرا به    A(ب را حاضر    يعلل غا 

OR )    شود  مي ليعالمت ضرب به جمع تبد (  يو عالمت منطق OR   بهAND )    عالمت جمع بـه

 مورگانو  ها، با استفاده از قانون د      در مثال شکست انقالب   . ميده  مي رييتغ) شود  مي ليضرب تبد 

  :ر نوشتي را به صورت زفورانتوان معادله  مي

F = A + b +c +D +e )شکست انقالب(  

  f= aBCdE) انقالبيروزيپ/ عدم شکست(

الوه بر عوامل ها ع اند که در آن روز شدهيپهايي  ن است که انقالبين عبارت اي ايمعنا

اي   همان معادلهقاًين دقيا.  وجود داشته باشديرکود اقتصاد» و« وابسته يگر، توسعه اقتصاديد

  :سدينو  ميران،ي ا۱۳۵۷، از جمله انقالب روزيپهاي   انقالبي برافوراناست که 

F= ABCDE )افتهيروز و استحکام يپهاي  انقالب(  

در .  هستندي مفهوم علل الزم و کافگر در جبر بوليمساله د. يعلل الزم و کاف .۹

شود که کدام علت   مي مشخصيسخته ب) رهيون چند متغي مثال رگرسيبرا (يمعادالت آمار

در . ن موضوع در جبر بول و معادالت آن ساده استير اي تفس،اما. يالزم است و کدام علت کاف

 :محتمل است چهار حالت ،ديآ  مي که در جبر بول به دستيمعادالت

 .ستي نيا کافي الزم ييتنهاه  بيچ علتيه -۱
F= AC+ Bc 

۲- C ستي ني اما کاف،الزم است. 
F= AC+ BC 
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 .ستندي ني اما کاف،الزم هستند Cو هم  Aهم  -۳
F= AC 

۴- A ستي اما الزم ن، استيکاف. 
F=A+ Bc 

۵- B يهم الزم است و هم کاف. 
F= B 

عوامل مشترک توان از   ميدر معادالت جبر بول). جمالت(بات ي در ترکيريفاکتورگ .۱۰

 در يري چندان با فاکتورگيرين فاکتورگيمنطق ا. ديتر به دست آ  سادهيفاکتور گرفت تا معادالت

 :ديرير را در نظر بگي معادله ز، مثاليبرا. جبر استاندارد تفاوت ندارد
F= AB+ AC+ AD 

  :ر نوشتيبه صورت ز A توان با فاکتور گرفتن  مين معادله رايا

F= A(B+ C+ D) 

 يد است، بلکه برا يط الزم هستند مف   ين که کدام شرا   ي نشان دادن ا   ي نه تنها برا   يريورگفاکت

و B ، Cدر معادله باال . ديآ  ميبه کارز ين معادل هستند، ي که از نظر عليطيمشخص ساختن شرا

D ب با يدر ترکو  معادل هستند ياز نظر علA آورند   ميا معلول را به وجوديجه يک نتي(F).  

ـ  روشن ساختن    ي را برا  يريفاکتورگ تـوان بـه کـار گرفـت، هرچنـد            مـي  زيـ ک معادلـه ن   ي

  :ابدير دست ي ممکن است به معادله زي مثال، محققيبرا.  معادله را ساده نکنديريفاکتورگ

F= abc+ AbC+ abd+ E 

 يلفت مختلف آثار مخيخي تارياجتماعهاي  نهيدر زم Aد که يگو  مي مورد نظر محققيتئور

. مـوثر اسـت    (a)بت آن   يگر غ ي د يخينه تار يو در زم   (A) حضور آن    يخينه تار ي زم کيدر  . دارد

را هنگـام    Aعلـت   /  کـرد کـه شـرط      يري فـاکتورگ  يتوان طور   مي ن موضوع ي نشان دادن ا   يبرا

  :بتش برجسته کنديا غيحضور 

F= a (bc+ bd+ E) + A (bc+ E) 

 جه منجريجاد نتيبه ا (a)ل بت عامي اول غيخينه تاريدهد که در زم  مين معادله نشانيا

در هر دو مجموعه  Eن معادله يد که در ايتوجه کن. (A)شود و در معادله دوم حضور آن  مي
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کند و هدف آن روشن   مي با کاربرد اول فرقيرين کاربرد فاکتورگيدر واقع، ا. شود  ميتکرار

 يريگرن فاکتوي اتوان به  ميرو، نياز ا.  استي نظريارهايبر اساس مع Aساختن نقش عامل 

  . گفت» ي نظريريفاکتورگ«

 با يفيکاي  سهيمطالعات مقا يبران با استفاده از جبر بول توانسته است يراگ، وهيشن يبه ا

Nاست يمختلف سهاي  نهين در زمياز روش راگ. ا به وجود آوردي پوي کوچک و متوسط روش

.  به عمل آمده استياده فراواناستف) ۱۹۹۹ترنا ينگ و وي؛ رد۲۰۰۰ کرس و اسنو ؛۱۳۸۲ فوران(

ست که ين معنا نيچ گاه به اين نکته اشاره کرد که استفاده از جبر بول هيد به ايان، بايدر پا

برعکس، روش بول فقط .  نداردياجتماعهاي   و دادهيخي به مراجعه به شواهد تاريازيمحقق ن

  . سه استي مقاي برايابزار

رد، شـامل   يـ گ  مـي   با استفاده از روش بول انجـام       يفيکاي   سهيکه در مطالعات مقا   هايي   گام

  :ر استيموارد ز

  )ياجتماعهاي  در باره علل انقالباي  هي مثال نظريبرا(ه راهنما يک نظريانتخاب  -۱

 . محققيه راهنمايمشخص ساختن علل در نظر -۲

 کدام علـت حاضـر      ين که مشخص شود در هر انقالب      ي ا ي برا يخي شواهد تار  يبررس -۳

 .بيت غااست و کدام عل

 .مختلف) يکشورها(اب علل در موارد يبر اساس حضور و غصحت ل جدول يتشک -۴

 .هيالت اولدنوشتن معا -۵

 . هيه و نوشتن معادله اولياولهاي  انگريافتن به بي دست يه برايل معادالت اوليتقل -۶

 . يي در معادالت نهايالزم و کاف) علل(ط يمشخص ساختن شرا -۷

ـ وه اول   يبـا شـ   ( بول   روششود    مي گونه که مشاهده   همان توافـق و   هـاي    بـا روش  ) ا دوم ي

وه اول  يش .سازد ،ار دارد ينظام ها شباهت بس   ترين   و متفاوت ترين   هيشبهاي   ا طرح يل و   يافتراق م 

وه دوم بـا    يو شـ  ) متفاوتهاي   ان عامل يکشف عامل مشترک در م    (ها   نظامترين   با روش متفاوت  

ـ بـا ا  . کسان اسـت  ي) مشابههاي   عاملان  يدر م کشف عامل متفاوت    (ها   نظامترين   روش مشابه  ن ي

ـ کنـد، بلکـه ا      مي سه استفاده ي انجام مقا  ي برا ين نه تنها از مفروضات متفاوت     يحال، روش راگ   ن ي

ـ ژه با تعداد ز   يبه و (سه را   يآشکارا مقا روش   کنـد و مـانع       مـي  آسـان ) متوسـط  Nرهـا و    ياد متغ ي
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، ين با روش سـنت    يسه راگ يمقاهاي   يتژرو، ضمن شباهت استرا    نياز ا . شود  مي  محقق يسردرگم

  . شتر همراه استي بين روش متفاوت و با کارآمديمفروضات ا

  

  يفيک يارزشچند اي  سهيل مقايتحل
اند، محدود بودن تعـداد      ذکر کرده اي   سهيدر مورد روش مقا    از محققان    ياريبس که   يمشکل

ـ انـد کـه مقا     ان داده  نـش  يدرسـت ه  آنان ب . سه است ي قابل مقا  يرهايتغموردها و تعداد م     Nسه بـا    ي

ـ ن، از نظر آنان مقايبنابرا. کننده است  گمراهاد است، عمالً يرها ز ي تعداد متغ  ي وقت ،کوچک سه بـا  ي

N   ـ گر مقا يکـد ي کـه بـا      ييرهـا ي مقرون به صحت است کـه تعـداد متغ         يکوچک تنها هنگام  سهي

ـ ن مشکل تـا حـدود ز      يا). ۲۰۰۵ ،تي را يس(ز محدود باشند    يشوند، ن  مي ن ي در روش راگـ    يادي

 يز دارا يـ ن ن ين حال، روش راگـ    يبا ا . ابدي  مي شيسه افزا يحل شده است و تعداد موارد قابل مقا       

 آن را   يبـا منطـق فـاز     ده است   ين که خود کوش   يمشکل روش راگ  ترين  د مهم يشا.  است يصينقا

 ياجتمـاع ) يرهـا يمتغ(هـاي    دهيپد. رها است ي بودن متغ  يدوارزش)  الف ۲۰۰۶ ،نيراگ(حل کند   

از . مختلف برخوردارنـد  هاي   زانيهستند و از صفات مورد نظر ما به م        » يا رتبه«ا  ي» مدرج «غالباً

 کـاهش ارزش    يبه معنا ) وجود و عدم وجود صفت     (ي دوارزش يرهايها به متغ   ل آن يرو، تقل  نيا

  .ها است  آنيعلم

 يحـالت  ين را بـرا   يراگـ ) ير فـاز  يـ غ (يده است که روش سنت    يکوش) ۲۰۰۵(ست  يکرانکو

ست روش خود   يکرانکو.  باشند ي چند ارزش  ،ي حالت دو ارزش   يرها به جا  ي کند که متغ   يبازساز

ـ ل مقا يده که در واقع بسط تحل     ينام ١ يفيک يچند ارزش اي   سهيل مقا يتحلرا    ي سـنت  يفـ يکاي   سهي

انـد   ها نوشـته   سهين مقا ي انجام ا  يز برا ي ن ييافزارها ست هر دو نرم   ين و کرانکو  يراگ. ن است يراگ

ـ  مقا يفيل ک يتحلگونه که در روش       همان .٢ است ي آنان قابل دسترس   ينترنتيت ا يدر سا که   اي  سهي

 نـشان داده   ۱که با صفر و     ) ک صفت يا عدم وجود    يوجود   (يرها به صورت دو ارزش    يآمد، متغ 

ـ جا ا  ني در ا  يمشکل اساس . گرفتند  مي  قرار يشد، مورد بررس   مي  علـوم   يرهـا ين اسـت کـه متغ     ي

                                                 
  : شود که مخفف عبارت زير است ناميده مي MQCA اين روش به اختصار .١

Multi-value quantitative comparative analysis 
  .نوشته است اي کيفي چند ارزشي را براي انجام تحليل مقايسه TOSMANAنرم افزار ) ۲۰۰۵(کرانکويست . ۲
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 يعنـا  بـه م   ي دو ارزشـ   يرهايستند و اکتفاء به متغ    ين) با دو مقدار   (ي سطح اسم   تنها در  ياجتماع

ـ کرانکو. اسـت ) يا حداقل رتبه  (ي چندارزش يرهاينظر کردن از متغ    صرف ن را يست روش راگـ  ي

.  قـرار داد   يز مورد بررسـ   ي را ن  ي چند ارزش  يرهاي متغ ،م داده است تا بتوان به مدد آن       يچنان تعم 

با ) (يچند ارزش (ير چند وجهيک متغ ي) يدو ارزش  (ير دو وجه  ير متغ ن روش ه  يدر واقع، در ا   

ن مـورد اسـتفاده     يکه در روش راگـ    هايي   ن، مجموعه داده  يبنابرا. شود  مي يتلق) دو مقدار ممکن  

  . ز پردازش شودين روش نيتواند با قواعد ا  ميقرار گرفته است،

 از ي دوارزشيرهاياز متغمشکل در استفاده ترين  عمده) ۳همان (ست ياز نظر کرانکو

ارزش  که يزي چ،است متناقض يعلهاي   از شاکلهياديجاد تعداد زيدست رفتن اطالعات و ا

 ممکن است دو ي دو ارزشيرهاي از متغيجه، استفاده اجباريدر نت. آورد  مينييل را پايتحل

  :د آورديحالت را پد

ک مقدار واحـد    ير بول   ار متفاوت که در محاسبات جب     ي بس ير سطر ي با مقاد  ١دو مورد  -

  .رنديگ  ميرا

  .شود  ميها نسبت داده ر متفاوت به آنير مشابه که مقاديا دو مورد با مقادي/ و -

 ين، هنگام يبنابرا.  آشکار است  يخوبه  جا ب  نيها در ا   ن تفاوت يحساس نبودن جبر بول به ا     

ـ  تنها راه حل ا.ن روش ناممکن استيم، استفاده از اي مواجه هست ي چند ارزش  يرهايکه با متغ   ن ي

ـ ا. ميل دهـ  يـ  تقل ي دو ارزش  يرهاي را به متغ   ي چند ارزش  يرهاياست که متغ   ن کـار بـه سـاختن       ي

ر يـ  را بـه سـه متغ      ير سه ارزشـ   يک متغ يتوان    مي  مثال، يبرا. مشهور است » يساختگ «يرهايمتغ

ن کار در روش    يا. ل کرد يتبد) ا وجود و عدم وجود صفت     يک  يبا صفر و     (ي دو ارزش  يساختگ

ن است  يجا ا  ني در ا  ين حال، مشکل اساس   يبا ا . ج است يرا ير اسم يبا متغ ره  يون چند متغ  يرگرس

. دهنـد  يدر عمل رخ نمـ    انجامد که     مي  ممکن يمنطقهاي    از شاکله  يادين روش به تعداد ز    يکه ا 

ـ بـات ز يرود، و بـا ترک    مـي   بـاال  يرها به صورت مـصنوع    ين جا تعداد متغ   يدر واقع، در ا     از يادي

ک يـ  مثال، چـراغ تراف    يبرا. توانند رخ دهند   يم که در عمل نم    يشو  مي  مواجه ي ساختگ يارهيمتغ

 يبـا کدگـذار   . قرمز، زرد و سبز   : ا حالت متفاوت دارد   ي) مقدار(د که سه ارزش     يريرا در نظر بگ   

                                                 
1. case 
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 بـه   ۲ جدول شماره    ي دوارزش ير ساختگ يچراغ به صورت سه متغ    ) رنگ( نور   ير سه ارزش  يمتغ

  .ديآ  ميدست

   کدگذاري دوارزشي چراغ قرمز به صورت متغيرهاي ساختگي.۲ شماره جدول
  سبز  زرد  قرمز  ي ساختگيرهايمتغ
  0 0  1  قرمز
  0  1  0  زرد

  1  0  0  سبز
  

م، نـه تنهـا     ين جلـو بـرو    يم طبق قاعده جبر بول مـورد اسـتفاده راگـ          يجا اگر بخواه   نيدر ا 

، بلکـه  )ه صـفر هـستند   يـ  و بق  کيها    از رنگ  يکيکه  هاي   حالت( ممکن است    يواقعهاي   حالت

ـ م که ا  يدان  مي  که يدر حال . د در نظر گرفت   يز با يرا ن )  ممکن اما منطقاً  (ير واقع يغهاي   حالت ن ي

ـ ا). ۰= و زرد  ۱=، سبز ۱=قرمز(توانند رخ دهند     يها نم  حالت  آن اسـت کـه تعـداد        ين بـه معنـا    ي

د در جدول صحت نوشـته      ياتوانند رخ دهند، ب    يکه در عمل نم   ) ييها حالت (يباتي از ترک  ياديز

ـ چ فا يگـر هـ   ي وابـسته د   يرهـا يها بـا متغ    بات و رابطه آن   ين ترک يمحاسبه ا . شوند نخواهـد  اي   دهي

ـ ست ا يبه نظر کرانکو  .  کردن محاسبه  ي جز طوالن  ،داشت ـ  ين مـشکل هنگـام    ي   حـل  يدرسـت ه   ب

محاسبات . ميرا وارد ساز  » يواقع «ي چند ارزش  يرهايتنها متغ اي   سهيشود که ما در روش مقا      مي

  . رديگ  ميصورت ١افزار توسمانا با کمک نرم

  

  ن دو روشيبهاي  تفاوت
 يفـ يکاي   سهيل مقا ي بسط روش تحل   يفيک يارزشچند  اي   سهيل مقا يگونه که آمد تحل    همان

ـ       يرد، ول يپذ  مي ن روش را  يشتر اصول محاسبه ا   يد و ب  يآ  مي بشمار ـ ن ا ي تنهـا دو تفـاوت ب  ن دو ي

 ٣يساز  و قواعد خالصه   ٢)نوشتن معادالت  (يسينو وت به نحوه نت   ن دو تفا  يا. روش وجود دارد  

  .ميپرداز  مين دويک از اير به اختصار به هر يدر ز. شود  ميمربوط

ـ در روش مقا  . يارزشچند  اي   سهيل مقا ي در روش تحل   يسينت نو   از  يارزشـ چنـد   اي   سهي

 يچـک بـه روش قبلـ   ش از دو ارزش دارد، استفاده از حروف بـزرگ و کو        ير ب يجا که هر متغ    آن

                                                 
1. TOSMANA 
2. Notation 
3. Minimization 
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ـ ان وجود   ي ب يبرا( ـ ا عـدم وجـود      ي ره از يـ در روش چنـد متغ   . ر اسـت  يناپـذ  امکـان ) ريـ ک متغ ي

 در  يب منطقـ  يـ هر ترک .  باشد يبات منطق يانگر ترک يشود که نما    مي استفادهاي   وهي به ش  يسينو نت

  :شود  مييسينو ر نتيوه زين روش به شيا

X= ير چندارزشيمتغ   

S=رير متغيمقاد(ها   ارزش(  

ـ وه ز يم به شـ   يتوان  مي م،يسيد بنو يوه جد يچراغ را به ش    ر نور يم متغ ي مثال اگر بخواه   يبرا ر ي

   :ميکن عمل

X.I=A{0,1}  

 A ها مقدار است که در آن ١يانگر همه موارد  ينما Iانگر  يب آن است که     يبه معنا ن معادله   يا

رنگ قرمز روشن    ايها   نکه در آ  هايي    همه حالت  يعني ، در مثال چراغ قرمز    ؛کيا  يا صفر است    ي

: تـوان نوشـت     مـي  ن صورت هم  ي خواندن معادله را به ا     ي سادگ يبرا). ۰(ا خاموش   ي) ۱(است  

I=A0.1.    در معادلهI=A0.2 ري است که در آنها مقـاد      يانگر موارد يب A  ـ  رييـ صـفر و دو تغ    ن  ي ب

  .رات استيي تغين با اندکيشي همان قواعد پباًين قواعد تقري ا).۲، ۰، ۱(کند  مي

 و چه در    يچه در روش قبل   . يسه چندارزش يمقادر روش   ) يخالصه ساز (ل  يقواعد تقل 

 يبـات علـ   يانـه آن دسـته از ترک      يجو استخراج صرفه ) يخالصه ساز (ل  ين روش، هدف از تقل    يا

دو :  ساده است  يلي خ يساز قاعده خالصه . کنند  مي کمک) جهينت/ معلول(امد  ين پ يياست که به تب   

ک عنصر متفاوت هستند، بـا حـذف آن   يکسان صفر دارند و تنها در   يجه  يت که هر دو ن    يان عل يب

ب دو يـ م در جبر بول از ترک     يديگونه که د   همان. شوند  مي د منجر ي جد يب عل يک ترک يعنصر به   

ـ ره ا يـ در روش چند متغ   . ديآ  مي به دست  bcت  عبار Abcو   abcعبارت    م داده ين قاعـده تعمـ    ي

تـوان    مي کسان هستند را  ي) معلول/امديپ(ه  جي نت يکه دارا ايي  ه  هر تعداد از عبارت    يعني ؛شود مي

  عبارت  A0BC2و   A0B0C0  ،A0B0C1  از سه عبارت، مثاليبرا. ل داديک عبارت تقليبه 

 A . B.ديآ  ميبه دست .  

 ن را ي جبـر بـول مـورد اسـتفاده راگـ          يسـاز  ست قواعد خالصه  يرو، به نظر کرانکو    نياز ا 

  : نوشت۲صورت قاعده توان به   مي را۱اعده ق.  کرديسيتوان بازنو مي

                                                 
1. case 
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جه واحد برسند،   يک نت ي به   يک عنصر متفاوت باشند، ول    ي تنها در    يب عل ياگر دو ترک   -۱

توان به عنوان عنـصر نـامربوط         مي سازد را   مي زيب را متما  ين دو ترک  ي که ا  يآن گاه آن عنصر عل    

  . کردتر حذف   سادهيبي به ترکيابي دستيدر نظر گرفت و آن را برا

 ي در حـال ،متفاوت باشند C ک عنصريتنها در (c0,…,cn-1) ره يب چندمتغيترک nاگر  -۲

ـ که در ا C يواحد داشته باشد، آنگاه عنصر عل) جهينت(امد يک پيc ارزش ممکن   n همه که ن ي

n ب ي به ترک  يابي دست يتوان آن را برا     مي شود و   مي امربوط در نظر گرفته    ن ب متفاوت است،  يترک

ـ بـول   ) ۱حالـت   (توان گفت که قاعده       مي در واقع،  .رها حذف کرد  ي از متغ  يتر ساده ک حالـت   ي

   .ا برعکسيخاص از حالت دوم است و 

رهـا،  ي متغ يبات علـ  يگونه که آمد، هنگام نوشتن ترک      همان. ير منطق ي غ يبات عل يدرج ترک 

در جهـان واقـع     » يعمل«ممکن هستند، اما از نظر      » منطقاً«بات  ي از ترک  يم که برخ  يشو  مي متوجه

ـ گو  مـي  »مانـده يبـات باق  يترک«بات،  ين دسته از ترک   يست به ا  يرو، کرانکو  نياز ا . دهند يرخ نم  . دي

ـ  کرانکو ،تر کـردن محاسـبات     بات و ساده  ين ترک يشتر ا ي خالصه کردن هرچه ب    يبرا ست قاعـده   ي

  :نهد  ميشي را پيديجد

ـ تنهـا در  (c0,…,cn-1)  رهيب چنـدمتغ يـ ترک nاگر  -۳ ارزش ممکـن   nبـا   C ک عنـصر ي

مانده هستند، يبات باقيا ترکيواحد دارند ) جهينت(امد يک پيبات ين ترک ي ا يدر حال متفاوت باشند،   

توان   ميشود و  ميب متفاوت است، نامربوط در نظر گرفته يترک nن  يکه در ا   C يآنگاه عنصر عل  

 .رها حذف کردي از متغيتر  سادهيبي به ترکيابي دستيآن را برا

 Qهـا    جـه آن  ي کـه نت   يموارد( وجود دارد    يعل) انيب(ب  يا که تنها سه گروه ترک     ج اما، از آن  

ن جملـه   ي ا يمعنا). يمانده منطق يبات باق ياست و ترک   Q ها متفاوت با   جه آن ي که نت  ياست، موارد 

  :ر داديي تغ۴ را به قاعده ۳توان قاعده   ميآن است که

ـ تنهـا در   ci {c0,…,c/n-1/} رهي چنـدمتغ يبات عليا چند مورد از ترکي اگر دو -۴ ک عنـصر  ي

ب متفاوت است، نامربوط در نظـر       يترک nن  يدر ا که   C يمتفاوت باشند، آنگاه عنصر عل     C يعل

ـ بـا ا  رها حذف کرد،    ي از متغ  يتر ب ساده ي به ترک  يابي دست يتوان آن را برا     مي شود و   مي گرفته ن ي

متفـاوت  اي   جـه ياشد که به نت    ساده شده نب   يب عل ين ترک ي با ا  ي مشابه يب عل يچ ترک يهشرط که   

   .نجامديب
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 بات در ي از مجموعه ترک   يب عل يک ترک ي اگر   يتوان گفت که حت     مي براساس قاعده چهارم  

C    ،ضرب شودC بـات  ي از مجموعـه ترک    يب علـ  يچ ترک ي که ه  يتوان حذف کرد، به شرط      مي را

  .نجامديمتفاوت باي  جهي نباشد که به نتيعل

  

  يساز  خالصهيمثال برا

ـ  کرانکو يسـاز  ن که بتوان قاعده خالصه    يا يبرا   اسـتفاده  ۳ست را نـشان داد، از جـدول         ي

ـ دار (O)ک معلـول    يو  ) C و A  ،B(ن جدول سه علت     يدر ا . ميکن مي  A ان سـه علـت،   يـ از م . مي

ر وابـسته   يمتغ. هستند) ۲ و   ۱،  ۰به سه مقدار     (يسه ارزش  Cو   B يرهاي و متغ  ي دوارزش يريمتغ

  کـه منطقـاً  يبـات يترک(» مانـده يبـات باق يترک«ن جدول يدر ا.  استيزش دوار يريز متغ ين) معلول(

  .اند امدهيدر جدول ن) دهند يعمل رخ نم  دري ول،ممکن هستند

م کـه   ي شروع کن  يباتيم ابتدا از ترک   يتوان  مي م،يبات را خالصه کن   يه ترک يم بق يحال اگر بخواه  

. ميخالصه کن  A0B0 را به    ۳ تا   ۱ارد  م مو يتوان  مي ۲با استفاده از قاعده     . ها صفر است   حاصل آن 

ل يـ تقل B0C1تـوان بـه       مي را (A1B0C1) ۶، مورد   ۴ به کمک قاعده     يمنطقهاي   ماندهيبا درج باق  

ـ که با ا  جه  ين نت ير از ا  يگر غ يداي   جهيست که نت  ي در جدول ما ن    ي مورد چيرا ه يداد، ز  ب يـ ن ترک ي

  .، داشته باشدد به دست آمده استيجد

 را در نظـر     يمنطقـ هـاي    مانـده يجه صفر دارنـد، اگـر باق      ي که نت  يوارد م ي، برا يبه طور کل  

  :شود  مير انجاميبات به صورت زيم، خالصه کردن ترکيرينگ

A.B.C., A.B.C1, A0B0C2 دهد   ميجهينت   A0B0 

 B0C1دهد  ميجهينت A.B.C1, A1B.C1   

ـ ج زيم، نتـا يم با استفاده از قاعده چهارم خالصه کنـ يمانده را بخواهيبات باق ياگر ترک  ر بـه  ي

  :ديآ  ميدست

A.B.C., A.B.C1, A0B0C2 دهد   ميجهينت   A0B0 

A.B.C., A.B۱C دهد   ميجهينت ۰  A0C0 

A.B.C1, A1B.C1, A0B0C2 دهد   ميجهينت   B0C2 

A.B.C2, دهد   ميجهينت  B0C2 

A.B.C1 دهد   ميجهينت   A0C1 
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A.B.C. دهد   ميجهينت   B0C0 

A.B1C. دهد   ميجهينت   A0B1 

A1B0C1 دهد   ميجهينت   A1B. 

و به همان B  را به .A.B و  .A1Bن امکان وجود دارد که عبارت ي ايبه عالوه در گام بعد

  . ميده ليتقل B0را به  B0C2و  B.C. ،B0C1 نحو

  

  يريگ جهينت
 يتوانـد در علـوم اجتمـاع        مـي  دهيچي پ يبه رغم ظاهر   است که    ي روش يفيسه ک يروش مقا 

 يروش سـنت  هـاي    ين روش در آن اسـت کـه بـا دشـوار           يت ا ياهم. د داشته باش  يکاربرد فراوان 

 مختلـف   يخيط تار ي که در شرا   يبات عل يافتن ترک يتوان در     مي ست و يبان ن يسه دست به گر   يمقا

اسـت، توسـعه    يانقـالب، س  هـاي    هير نظر ي نظ ي مهم يعلوم اجتماع هاي    حوزه يموثر هستند، برا  

 يدر شناخت علل رخ دادن انقـالب در کـشورها  ن روش ي از ايخوبه  بفوران. د واقع شوند  يمف

هاي   انواع مختلف انقالب، از انقالب   ي برا يمختلفهاي    معادله فوران. مختلف استفاده کرده است   

د همواره بـه    يباالبته،  . دهد  مي ران، ارائه يروز، از جمله انقالب ا    يپهاي   شکست خورده تا انقالب   

شـناس بـه     ستند کـه جامعـه    ي ن يصورهايي   شست رو ين و کرانکو  يراگهاي   اد داشت که روش   ي

ـ ا.  را کشف کنـد    ياجتماعهاي   دهيها بتواند علل پد    کمک آن   مـستلزم همـان     قـاً يهـا دق   ن روش ي

ن، يبنـابرا . سه درباره کشورها هستند   ي مقا يسنتهاي   ر روش ي نظ يخيق تار ي و اطالعات دق   يبررس

 يدر کـشورها و گـردآور      مختلـف    ي و اجتمـاع   يخيتـار هـاي    نـه يها توجه بـه زم     ن روش يدر ا 

تـوان عمـل     مـي تنها پس از آن اسـت کـه  . اد دارنديار زيت بسينه اهمين زمياطالعات راجع به ا  

  . مزبور به دست آوردهاي  سه را به کمک جداول و معادلهيمقا

ـ ل مقا يـ ن مقاله تنها بـه تحل     يدر ا  ـ ل مقا يـ ن و تحل  يراگـ ) يدو ارزشـ   (يفـ يکاي   سهي اي  سهي

ن و  يمواجه هستند که راگ   هايي   تيها با محدود   ن روش ياما، ا . ميرداختست پ ي کرانکو يچندارزش

ـ بحث درباره ا  .  حل کنند  ياند آن را به مدد منطق فاز       دهيگران کوش يد ن و  ي راگـ  ين روش فـاز   ي

  . انداز مقاله حاضر است ها نوشته شده است، خارج از چشم ن روشي اي که برايينرم افزارها
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  منابع
انتشارات : تن، تهران  ، سيدمجيد روئين  هاي اجتماعي  ها و انقالب   دولت) ۱۳۷۶(اسکاچ پول، تدا    ـ  

 .  سروش

: ، مترجم عليمحمد کاردان، چاپ پنجم، تهران      شناسي قواعد روش جامعه  ) ۱۳۷۳(دورکيم، اميل   ـ  

 .دانشگاه تهران

 ، تـاريخي ايـران و ژاپـن       -اي شناسي توسعه، بررسي مقايسه    جامعه) ١٣٧٦(زاده، احمد    رجبـ  

 .معاونت پژوهشي و آموزشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

هـاي   تاريخ تحوالت اجتماعي ايران از صفويه تا سـال        : مقاومت شکننده ) ١٣٧٨(فوران، جان   ـ  
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