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  چکیده
 نیا با. دارند ییبسزا تیاهم یاجتماع علوم در یتجرب قاتیتحق و هايتئور يبرا ،یکاف یا/و الزم شرط صورتبه ،یعلّ اتیفرض

 متداول و متعارف اجتماعی علوم زبان با مغایر کافی شرط/ الزم شرط زبان اجتماعی، علوم دانشمندان از بسیاري براي همه،
» غیاب/ حضور« یا» عدم/ وجود« یعنی دوشقی صورت به فقط کافی شرط/ الزم شرط) 1 که است آن متضمن چون است،
  .کند ابطال را کافی شرط/ الزم شرط فرضیۀ بتواند ناسازگار مورد یک فقط) 2 و شود مطرح

 در. آمد فائق شناختیروش مشکالت این بر توانمی فازي هايمجموعه کارگیريبه با که است شده داده نشان مقاله این در
 حضور کافی شرط/ الزم شرط یک که را میزانی و درجه که دهندمی پژوهشگران به را امکان این فازي هايمجموعه حقیقت،

 بودناتفاقی یا تصادفی توانندمی محققان فازي، تحلیل در گرایانهاحتمال معیارهاي از استفاده با همچنین،. کنند برآورد دارد
  .کنند وارد کافی شرط/ الزم شرط فرضیات ارزیابی و وارسی در را خطا و رخدادها
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  موضوع طرح

 اجتمـاعی  علـوم  در تجربـی  تحقیقـات  و اجتمـاعی  تئـوري  بـراي  2»کافی شرط« یا 1»الزم شرط« هايگزاره صورتبه عّلی فرضیات
 را اجتمـاعی  علـوم  شناسیروش از ناچیزي بسیار بخش فقط کافی شرط/ الزم شرط شناسیروش همه، این با. 3دارند بسزایی اهمیت

 اجتمـاعی  علـوم  صوري هايتئوري در» کافی و الزم شروط« مفهوم عمومیت و شیوع رغمبه حقیقت، در. است داده اختصاص خودبه
 و الزم شـروط « به یافته اختصاص شناختیروش آثار فقدان ،4موردي مطالعات و کیفی کمی، از اعم اجتماعی، هايپژوهش در نیز، و

 شـرط / الزم شرط« مفهوم که باشد این اصلی عّلت شاید). 1: 2003 استار، و گوئرتس( است برانگیز تعجب اجتماعی علوم در» کافی
روش بحـث  یـا  تأمـل  نیازمنـد  مفهـومی  عنـوان بـه  را آن اجتماعی علوم متخصصان که رسدمی نظربه روشن و ساده قدريبه» کافی

 از معـدودي  افـراد  آشـنایند،  کـافی  شـرط / الزم شـرط  مفهـوم  با همه گرچه که کرد تصدیق باید هذامع. اندنگرفته نظر در شناسانه
  .اندآگاه آن تجربی و منطقی هايداللت و استلزامات

 علـوم  پژوهشگران پاي جلو را هاییدام همواره شانظاهري آمیزفریب سادگی همین سبب به کافی و الزم شروط دیگر، سویی از
ی  صـورت بـه  را آنهـا  و کـرده  عرضـه  کافی شرط/ الزم شرط شکل به را عّلی فرضیاتی که محققانی مثًال. کنندمی پهن اجتماعی کمـ 

 فرضـیات  از گونـه  ایـن  آزمـون  براي شانآماري هايتکنیک آیا که ندارند تصریح و توجه مهم مسئلۀ این به معموالً کنند،می آزمون
 شـرط  فرضـیات  بـه  اياشاره که کرد پیدا» آماري هايروش« حوزة در درسی کتاب یک حتی شودنمی که آنجا از. خیر یا اندمناسب

 آزمون براي را آماري متعارف هايرویه همان نیز کمی محققان ،)2: 2003 استار، و گوئرتس( باشد کرده آنها آزمون چگونگی و الزم
 گـوئرتس  و برومـولر  کـه  طور همان ولی،. شوندمی گرفته کاربه الزم غیرشرط فرضیات براي که گیرندمی کاربه الزم شرط فرضیات

 ویـژه بـه  آمـاري،  معمول و متعارف هايرویه الزم شرط فرضیات کمی آزمون براي اند،داده نشان آماري استدالل با) 2003 و 2000(
 آزمـون  در لـذا . دهنـد مـی  دسـت  بـه  درسـتی  هـاي جواب ندرتبه 5رگرسیونی، معمول هايتکنیک نوع از انباشتی -خطی هايمدل

می معیوب و نادرست نتایج به منجر اوقات اکثر در درسی هايکتاب در مندرج آماري هايرویه از صرف پیروي الزم، شرط فرضیات
  . شود

 نظـر  مطمـح  دقـت بـه  اگـر  که دارند خاصی نظري هايویژگی» الزم شرط« مدعاهاي یا هاگزاره
 نتـایج  بـه  منجـر  الزم شـرط  فرضـیات  ارزیـابی  در آمـاري  متعـارف  هايتکنیک کاربرد نگیرند، قرار

 آزمـون  بـراي  تـاکنون  کـه  آمـاري  هـاي آزمـون  همـۀ  متأسـفانه، . شـوند  می ايکنندهگمراه و اشتباه
: 2003 گـوئرتس،  و برومـولر ( کامـل  نه و اندبوده درست نه اندشده گرفته کاربه الزم شرط فرضیات

197.(  

 منظـور  بلکـه  کرد، آزمون آماري هايروش با تواننمی هرگز را کافی، شرط یا الزم، شرط فرضیات که نیست معنا بدان این البته
  . کند استفاده کافی، شرط یا الزم، شرط فرضیات مفاد با متناسب آماري هايآزمون ازآگاهانه و سنجیده باید فرد که است آن

                                                             
1. Necessary Condition 
2. Sufficient Condition 

 خویش تحقیق مورد حوادث وقوع براي کافی شرایط بتوانند که دارند قرار موقعیتی در ندرتبه اجتماعی پژوهشگران است، شده متذکر ناگل کهچنان البته،. 3
 اجتمـاعی،  علوم پژوهاندانش براي رو، این از). 54: 1369 کوهن،(سازند نشان خاطر وقایع این براي را الزم شرایط از برخی توانندمی فقط آنها. کنند بیان را

   .برخوردارند بیشتري اهمیت از کافی شرط فرضیات با مقایسه در الزم شرط فرضیات
 در همچنـین، . اسـت  کـرده  فهرسـت  اقتصـادي  تاریخ و سیاسی علوم شناسی،جامعه در را الزم شرط فرضیۀ 150 از ايمجموعه) 76-94: 2003(گوئرتس. 4

 .  است آمده سال 150 طی اجتماعی علوم گوناگون هايحوزه در  الزم شرط مهم فرضیۀ صدها از اينمایه) 2003( استار و گوئرتس کتاب پیوست
 تعـدیالت  و جـرح  و رگرسـیون  تحلیـل  مـدل  بـه  اسـت  معطوف اجتماعی علوم در متغیرها میان روابط آماريِتحلیل در غالب جریان که است این واقعیت. 5

  ).2004 ماهونی،(آن از اقتصادسنجان



 شرط از اعم تعلیلی، اندیشۀ است، کرده استدالل) 6: 1376(بلیالك کهچنان گرچه، که است بسزایی اهمیت حائز نکته این تذکر
 امـري  علّیت حکما، قول به - کرد اثبات تجربی صورتبه تواننمی هیچگاه را علّیت و بوده نظري سطح به متعلق کافی، شرط یا الزم

 حقیقت، در. ندارد نظري سطح با نسبتی هیچ تجربی سطح علمی، تحقیقات در که نیست معنا بدان این ولی - مشهود نه است معقول
 و توافـق  هـاي روش مثل کیفی هاییتکنیک یا آماري هايتکنیک از اعم تجربی، هايداده تحلیل هايتکنیک نبودن یا بودن مناسب
 مندرج فرضیه آن در که دارد ابتناء ايرابطه منطقی صورت یا تحقیق فرضیۀ مضمون و مفاد چگونگی بر زیادي حدود تا میل، اختالف

 هـاي صـورت  یـا  تبیینی فرضیات مفاد نباید و توانندنمی فرضیه آزمون مقام در اجتماعی علوم محققان لذا). نظري سطح(است شده
  .بینگارند نادیده کنندمی مطالعه که را روابطی منطقی

 وجـود  اجتماعی تحقیقات در آن وارسی هايروش و» کافی شرط/ الزم شرط« به ناچیز توجه براي متعددي دالیل کهآن خالصه
 تحلیـل  متـداول  هايتکنیک با» کافی شرط/ الزم شرط«ارزیابی و بررسی که باشد حقیقت این از عبارت آن ترینمهم شاید که دارد
  .ندارد سازگاري اند،متکی 6انباشتی -خطی هايمدل و همبستگی هايروش بر که آنهایی ویژهبه ها،داده کمی

 نظر به نیستند، انباشتی -خطی هايمدل به متعهد که هم آنهایی براي حتی اجتماعی، علوم دانشمندان از بسیاري براي هذا،مع
 ارزیـابی  و وارسـی  آنهـا،  نظـر  در. اسـت  اجتمـاعی  علـوم  تحقیقات چرخۀ در انحرافی ايایده» کافی شرط/ الزم شرط« ایدة رسدمی

 تحقیـق  هايتکنیک و هاروش« متعارف هايآموزش در که است کاري دو انجام به دادنتن مستلزم کافی شرط/ الزم شرط فرضیات
  :شود اجتناب آنها از المقدورحتی است شده تأکید» اجتماعی علوم در
  و اسمی، سطح باالخص گیري،اندازه ترپایین سطوح از استفاده -١
 7.هاپدیده بین دایم و ثابت روابط بررسی -٢

 و طبیعـی  علـوم  در شناسانهروش و فلسفی آثار و مباحث اتفاق به قریب اکثر در که است توضیح به الزم اول مسئلۀ خصوص در
تحقـق / یافتـه تحقق« یا» غیاب/ حضور« یا» عدم/ وجود« دوارزشی یا دوشقی صورت به معموالً» کافی شرط/ الزم شرط« اجتماعی،

 کـافِی  شـرط  یا الزم شروط همۀ که شودمی متحقق وقتی فقط خاص معلول یا پیامد یک دیگر، عبارت به. است شده مطرح» نیافته
 یـا  درسـت  صـورت  به فقط را هاگزاره یا قضایا که است کالسیک منطق فلسفی شناسیمعرفت از منبعث دیدگاه این. یابد تحقق آن

 در پدیـده  آن بگـوییم  که ندارد معنا و نیست یا است کافی شرط/ الزم شرط یا پدیده یک منطق، این در. گرفتمی نظر در نادرست
 شـرط  شـکل  بـه  علّـی  مدخلیتی موارد درصد 20 یا مواقع برخی در و است کافی شرط/ الزم شرط موارد درصد 80در یا اوقات اکثر
  . ندارد کافی شرط/ الزم

ی  پـارادایم  در کـه  آنهایی ویژهبه ،»اجتماعی علوم در تحقیق هايتکنیک و هاروش« دروس استادان و دانشمندان مقابل، در کمـ 
 یـا  سـطوح  در تغییـرات  واجـد  کـه  اسـت  مسـتقلی  متغیرهاي یا عّلی شروط با ترجیح که اندداده تعلیم ما به همواره اند،داشته قرار

 ذیـل  عمـدتًا  اجتمـاعی،  علـوم  در تحقیـق  انجـام  هايروش متخصصان و دانشمندان. »غیاب برابر در حضور« فقط نه باشند درجات
 رو، ایـن  از. اسـت  بهتـر  باشـد،  بیشتر تحلیل در شده گرفته کاربه هايمتغیر سطوح تعداد چه هر که اندآموخته ما به کمی، پارادایم
 بـه  بیشـتري  صـحت  و دقت با دهندمی اجازه محققان به که اندنسبی و ايفاصله متغیرهاي از متشکل هاییسنجه خوب هايسنجه
» غیـاب / حضـور « دوارزشـی  یـا  دوشـقی  شـکل  دیدگاه، این اساس بر. بپردازند) معلول(پیامد بر) عّلت(تبیینی عوامل تأثیرات برآورد

می قرار متغیرها گیرياندازه ممکن سطح ترینپایین در باشد،» کافی شرط/ الزم شرط« ایدة ذاتی شکلِ رسدمی نظر به متغیرها،که
 ماهرانـۀ  کـردن دوشـقی  اوقات، برخی که سبب بدین مشکوك. رسدمی نظر به مشکوك حدودي تا و ابتدایی کامالً رو، این از و گیرد

                                                             
6. Linear-additive 

 سـنخیت  و ارتبـاط  عـدم  مثـل  اجتمـاعی،  علـوم  در کـافی  و الزم) شـروط ( علـل  بـه  کمی پارادایم پژوهاندانش و اندیشمندان انتقادات سایر خصوص در. 7
 پاسخ و....) و کافی و الزم) شروط( علل بودن توتولوژیک یا/ و افتاده پاپیش اجتماعی، علوم در مطالعه مورد هايپدیده با کافی و الزم) شروط(علل ترمینولوژي

  . 2004 ماهونی، رك آنها، به
 



 رابطـۀ  از کـه  شود روابطی به منجر مصنوعی صورتبه است ممکن نظري مدعاي و هاداده میان بهتر برازش براي پیوسته هايسنجه
  ).265: 2002هاپکین،( برسد نظر به ترقوي حقیقی

 کـافی،  شـرط / الزم شـرط  ایـدة  بـه  معطـوف  شناسـانۀ روش آثار و مباحث اکثر در که است ذکر به الزم دوم، مسئلۀ درخصوص
 نـوعی  بـه  متعلـق  کـافی  شـرط / الزم شـرط  ایـدة  حقیقـت،  در. شودمی دیده» بالاستثناءبودن« بر مبنی گرایانۀمطلق کیفیت نوعی

 تلقـی  معلـول  و علّـت  میـان  دایـم  تقـارنی  یا الیتخلف و ضروري ايرابطه علیت درآن، که است علیت از 8جبرگرایانه شناسیمعرفت
  :شودمی

 توانـد نمـی  ب یـا  شـد  خواهد حاضر ضرورتاً نیز ب باشد، حاضر الف جا هر باشد، ب عّلت الف اگر« 
  .»باشد غایب

 کـه  هنگـامی  شـوند،  گرفته نظر در معلول یک براي کافی شرط یا الزم شرط عوامل از ترکیبی یا معین عامل یک اگر بنابراین، 
 کـه  عاملی پس،. باشد غایب همواره باید ندارد، حضور عّلت که هنگامی و باشد داشته حضور باید همواره نیز معلول دارد، وجود عّلت
-می عرضه بررسی تحت هايمورد میان در را همیشگی و دایم ضروري، ارتباط از الگویی شود،می محسوب کافی شرط یا الزم شرط
/ و الزم شرط اصطالحات کارگیريبه مستلزم که است علّیت از جبرگرایانه پنداشت یا درك و شناسیمعرفت کهآن سخن کوتاه. کند

 کـرد  اسـتنتاج  منطقـًا  تـوان می کافی، شرط/ الزم شرط از پنداشت و درك این براساس). 2004 ،2003 ماهونی،(است کافی شرط یا
 یـا  عـام  گزارة یک است قادر) باشد نداشته مطابقت کافی شرط/ الزم شرط فرضیۀ با که خاص موردي یا مورد(انحرافی مورد یک که

  . 9کند ابطال را کافی شرط/ الزم شرط فرضیۀ
 ناپـذیر اجتنـاب  نـواقص  و خطاها انواع وجود ادلۀ طرح با اجتماعی علوم تحقیقات نظرانصاحب و دانشمندان نیز خصوص این در

 گرایانـه واقـع  رویکـرد  یگانه گرایانهاحتمال شناسیمعرفت که اندآموخته ما به...  و عّلی آثار برآورد متغیرها، گیرياندازه و سنجش در
ــه ــده ب ــاپدی ــدهاي و ه ــاعی فراین ــت اجتم ــذا. اس ــد ل ــواره بای ــه هم ــبات ب ــط و مناس ــان رواب ــرایط می ــی ش ــدها و عّل    پیام

   نظــــر بــــه موجــــه و معقــــول اســــاس، ایــــن بــــر. 10ضــــروري و جبــــري نــــه و نگریســــت احتمــــالی صــــورتبــــه
 حیـات  در کـه  باشـند  داشـته  انتظـار  کـافی،  شـرط / الزم شرط فرضیات الزامات با مطابق اجتماعی، علوم پژوهاندانش که رسدنمی

   11.باشند داشته دایم و ضروري ثابت، ارتباطی» معلول و عّلت« شانمطالعه مورد هايپدیده یا اجتماعی
 پژوهـان دانـش  از بسـیاري  تفکـرات  در ریشـه  عمیقـًا  گیرياندازه سطوح و متغیرها میان روابط خصوص در اساسی هايایده این

 ؛1971 دایزینـگ،  مثل( شناسانجامعه برخی هذا،مع. دارند تحقیق کیفی رویکردهاي با کمتري موافقت و همدلی که دارد اجتماعی
 دایم و ثابت روابط بررسی و گیرياندازه سطح ترینپایین از استفاده یعنی رویه، دو این که اندداده نشان) 2000 گین،ار ؛1998 بکر،
  ). 180: 2003 گین،ار(دارند محوري جنبۀ اجتماعی تحقیقات در اکتشاف فرایند براي باالخص ها،پدیده بین

 لزومـًاً  اجتمـاعی  تحقیقـات  در کـافی  شـرط / الزم شـرط  فرضیات دادن قرار مدنظر که دهیم نشان خواهیممی مقاله این در همه، این با
 ارزیـابی  و وارسـی  کـه  دهـیم  نشـان  خواهیممی درحقیقت،. نیست کمی پارادایم پژوهاندانش نزد شدهدانسته بد رویۀ دو این اتخاذ مستلزم

- بـه  گرایانـه احتمـال  مـاهیتی  است ممکن ،12»الزم غالبًا« مثل زبانی، تعدیالت و جرح برخی با سویی از کافی شرط/ الزم شرط فرضیۀ یک

                                                             
8 .Deterministic 

 ضرورتاً نیز الف باشد، حاضر ب جا هر باشد، ب الزم شرط الف اگر«: است کلّیه موجبۀ نوع از حملی گزارة یک منطقی لحاظ از الزم شرط گزارة حقیقت، در. 9
 الـف  کـه  وقتی معین ب یک حضور( سالبه شخصیۀ گزارة یک عرضۀ منطقی، لحاظ از. »دهدمی ب فقدان از خبر طورحتم به الف فقدان یا بود خواهد حاضر
 . کند ابطال یا رد را )الزم شرط گزارة(کلیه موجبۀ گزارة آن بالفاصله تا است کافی) است غایب

 ،»دهدمی افزایش را q فراوانی یا احتمال ،p حضور« گوییممی وقتی. ایمداده دستبه جبرگرایانه ايگزاره ،» q گاهآن پس ، p اگر«: گوییممی که هنگامی. 10
 مـثالً  منفـی،  نمونۀ یک: کرد ابطال را آنها توانمی راحت خیلی چون ترند،جذاب محققان براي جبرگرایانه هايگزاره. ایمداده دستبه گرایانهاحتمال ايگزاره
نبود p که هنگامی q 364: 1997 الیبرسون،( کندمی حذف را جبرگرایانه گزارة یک سرعتبه دارد، حضور.( 

 .2006گوئرتس، و ماهونی ؛2003 گوئرتس، نک علّیت بررسی و پنداشت در کیفی و کمی پارادایم دو تفاوت مقایسۀ براي.  11
12. Almost always necessary 



 چندارزشـی  منطـق  از توانمی و شودنمی محدود» غیاب/ حضور«دوارزشی یا دوشقی شکل به فقط وارسی این دیگر، سویی از و بگیرد خود
 در را هـایی ارزش تواننـد مـی ) معلـول (پیامـد  و علّی شروط فازي، منطق در. کرد استفاده کافی شرط/ الزم شرط فرضیات ارزیابی براي فازي

 و) کـافی  شـرط / الزم شرط(علّی شروط هم فازي، هايمجموعه منطق اساس بر دیگر، عبارت به. دهند اختصاص خودبه یک تا صفر پیوستار
  .کنندمی تغییر سطوح یا درجه برحسب) هامعلول(پیامدها هم

  
  کافی و الزم شروط گرایانۀاحتمال بررسی

 سـپس، . آنـیم  تبیـین  پـی  در کـه  باشـند  پیامدي واجد همگی که کندمی انتخاب را هاییمورد ابتدا محقق الزم، شرط مطالعۀ براي
 بـه  الزم شـرط  فرضـیۀ  کـه  هنگـامی . خیر یا دارند توافق یکدیگر با الزم شرط آن دادن نشان در هامورد این آیا که کندمی مشخص

 . داد نشان ذیل شرح به 2´2 توافقی جدول در را آن توانمی گیرد،می مدنظر اشدوارزشی کالسیک شکل

  است ناکافی ولی الزم، عّلت که حالتی .1جدول                                

   علت غیاب علت حضور

 باید هامورد) 2
 باشند اینجا

 هیچ)1
 نباید موردي
 باشد اینجا

 معلول حضور

 ارتباط) 4
 مستقیمی

 ندارد

 ارتباط) 3
 مستقیمی

 ندارد

 معلول غیاب

  182 :2003،گینار: منبع                                     

 پیامـد  یک تقاطع(توافقی جدول این باالي ردیف در فقط الزم شرط فرضیۀ یا گزاره است، شده داده نشان 1 جدول در کهچنان
 ایـن  4 خانـۀ  در مـثًال  فراوانـی،  هـاي مـورد  اگـر  آمد، نخواهد پدید مشکلی و مسئله رو، این از. دارد مفهوم و معنا) عّلی شرط یک با

 وجـود  بـه  بـراي  بـودن  کـافی  بدون تواندمی عّلت یک که است این آن، دلیل. باشند داشته وجود) غایب معلول و حاضر عّلت(جدول
  . باشد ضروري و الزم شرطی معلول، یا پیامد یک آمدن

 اسـکاکپول،  نـک ( است» اجتماعی انقالب« براي واقعی الزم شرط یک» دولت قدرت زوال« که باشد شده ثابت کنید فرض مثالً،
» اجتمـاعی  انقالب« باید لزوماً کردیم، مشاهده را» دولت قدرت زوال« کجا هر که ندارد آن بر داللت شدهکشف واقعیت این). 1979

 همـۀ  که است این دارد داللت آن بر الزم شرط فرضیۀ که چیزي). نشود مشاهده موردي هیچ باید نیز 4 خانۀ در یعنی(ببینیم نیز را
 مـوردي  هـیچ  باید 1 خانۀ در یعنی(باشند عّلی شرط یک مثابه به» دولت قدرت زوال« دربردارندة باید» اجتماعی انقالب«هايمورد

  ).نشود مشاهده
 مصـادیق  صـورت،  آن در باشـد،  ناکافی ولی الزم معلول یا پیامد یک براي علّی شرط یک اگر که معناست بدان امر این منطقی، لحاظ از

 انقـالب « بـراي  ناکـافی  ولی الزم شرط» دولت قدرت زوال« اگر پس. باشند علّی شرط آن مصادیق از ايزیرمجموعه باید معلول یا پیامد آن
 اسـاس  بـر  یعنـی . باشـند  دولـت  قـدرت  زوال مصـادیق  از ايزیرمجموعـه  بایـد  اجتمـاعی  انقـالب  مصادیق صورت، آن در باشد،» اجتماعی

 اجتمـاعی  انقـالب  مجموعـۀ  بـر  اسـت  محیط) مبین( دولت قدرت زوال مجموعۀ بگوییم توانیممی هامجموعه تئوري در موجود اصطالحات
 را 13زیرمجموعـه  اصـل  همـین  سـازي مفهـوم  زیر شکل. دولت قدرت زوال مجموعۀ بر است محاط اجتماعی انقالب مجموعۀ یا،/ و) متبین(

  . است کشیده تصویر به» است اجتماعی انقالب الزم شرط دولت قدرت زوال« فرضیۀ براي

                                                             
13. Subset principle 
 



  
  زیرمجموعه اصلِ اساس بر الزم شرط سازيمفهوم .1 شکل

  
  
  
  
  
  

» اجتمـاعی  انقـالب « معلـولِ  یـا  پیامـد  بر است محیط الزم، شرط مثابه به ،»دولت قدرت زوال« علّی شرط شود،می مشاهده کهچنان
  . »دولت قدرت زوال« از است ايزیرمجموعه» اجتماعی انقالب« دیگر، عبارت به یا

 یـا  پیامـد  یـک  بـراي  علّـی  شـرط  یک اگر دیگر، عبارت به. هایندمعلول مجموعۀ از ايزیرمجموعه علل مجموعۀ کافی، شرط در
 زبان به. باشند معلول یا پیامد آن مصادیق از ايزیرمجموعه باید عّلی شرط آن مصادیق صورت، آن در باشد، ناالزم ولی کافی معلول
 ناکـامی  اگر مثًال. معلول مجموعه بر است محاط عّلت مجموعۀ یا/ و عّلت مجموعۀ بر است محیط معلول مجموعۀ ها،مجموعه تئوري

  .داد نشان زیر شکل به زیرمجموعه اصلِ اساس بر توانمی را فرضیه این بگیریم، نظر در پرخاشگري کافی شرط یا عّلت را
  

  زیرمجموعه اصلِ اساس بر کافی شرط سازيمفهوم .2شکل
  
  
  
  
  
  

 بـراي  راه یـک  صورت، آن در باشند،» مجموعه« دو هر) معلول( E و) الزم شرط یا عّلت( C کنیم فرض اگر که آن سخن حاصل
  :هامجموعه تئوري در زیرمجموعه اصلِ اساس بر آن بنديفرمول از عبارتست کافی شرط/ الزم شرط تعریف

» Cبراي الزم شرط E ،اگر است E از ايزیرمجموعه C یا باشد CE É«.  
» Cبراي کافی شرط E ،اگر است C از ايزیرمجموعه E یا باشد ECÉ «.  

 از ايزیرمجموعـه  هـا معلـول  مجموعـۀ  الزم، شـرط  در و هامعلول مجموعۀ از ايزیرمجموعه علل مجموعۀ کافی، شرط در یعنی
  .اندعلل مجموعۀ
 ایـدة  مثابـۀ  بـه  را» کـافی  شـرط / الزم شرط« ایدة معموالً اجتماعی علوم محققان و دانشمندان شد گفته چنان کهآن دوم نکتۀ

 شـرط  یـا  الزم، شرط شکل به را عّلی ايقاعده تواندمی منفرد استثناي یک که معنی بدین. نگرندمی» هیچ یا همه یا« گرایانۀمطلق
 و وارسـی  بـراي  زبـانی  تعـدیالت  برخی از توانمی دهد نشان که بود این) 2000( گینار نوآوري همه، این با. کند ابطال یا رد کافی،

 گـین ار منظـور،  ایـن  به. کرد استفاده گرایانهاحتمال یا گرایانهغیرمطلق صورتبه کافی شرط/ الزم شرط فرضیۀ یا گزاره یک ارزیابی
 کـه  سازدمی مشکل غالباً اجتماعی علوم در انسانی خطاهاي و گیرياندازه خطاهاي تصادفی، خطاهاي که کرد تصدیق ابتدا) 2000(

 زبـانی  هـاي تعدیل از گینار اساس، این بر .کنیم محسوب کافی شرط یا/و الزم شرط منطقی لحاظ به را علل از ترکیبی یا عّلت یک
 اسـتفاده  کافی، شرط یا/ و الزم شرط از متفاوتی درجات یعنی تشکیکی، علل تحلیل براي نصاب حد یا محک هاينسبت به معطوف

 دولت قدرت زوال   اجتماعی انقالب

 پرخاشگري ناکامی



 یـا / و الزم 14»بینـابین  صـورت بـه  یـا  بـیش  و کم« که. برد کاربه هاییعّلت براي را 5/0 نصاب حد یا محک نسبت گینار مثالً،. کرد
 هـاي نصـاب  حـد  یـا  محـک  نسبت همچنین،). اندکافی شرط یا/ و الزم شرط موارد از نیمی در حداقل که هاییعّلت یعنی( اندکافی

 از پـس . بـرد  کاربه اندکافی یا/ و الزم 16»چشمگیر اکثریت در« و 15»موارد بیشتر در« که هاییعّلت براي ترتیب به را 80/0 و 65/0
 از یـک  هـر  احـراز  بـراي  کـه  را هم با موافق و سازگار هايمورد تعداد حداقلِ 17ايدوجمله سادة آزمون یک از استفاده با گینار آن،

 مـثالً، . کـرد  محاسـبه  نیازنـد  کـافی  و الزم شروط وارسی در که را) 01/0 و 05/0 ،1/0( اجتماعی علوم در متعارف معناداري سطوح
 7 تعـداد  ،)اسـت  الزم شـرط  موارد درصد 65 در که علّتی یعنی( است الزم شرط» موارد بیشتر در« که علّتی آزمون و تحلیل هنگام
 دسـت بـه  05/0 یعنی اجتماعی علوم در متعارف آماري معناداري سطح تا است نیاز هم با موافق و سازگار هايمورد از بیشتر و مورد
  ).584: 2001 ماهونی، ،114: 2000 گین،ار(آید

 انقـالب  بـراي  الزم شـرطی » موارد بیشتر« در دولت قدرت زوال آیا که بپرسد است ممکن محققی قبلی، مثال گرفتن نظر در با
 معلـول  یـا  پیامـد  یـک  با مواقع بسیاري در عّلی شرط یک آیا بپرسیم که است آن مثل سوال این اساسًا. خیر یا است بوده اجتماعی

 زوال اسـاس  بـر  اجتمـاعی  انقـالب  اگـر . نیسـت  بالاستثناء و همیشگی پیوند این که داریم اذعان چند هر خیر، یا است خورده پیوند
 و مهـم  نسـبتاً  دانـش  و شـناخت  ایـن  از مـا  کـه  بود خواهد غیرعاقالنه باشد، افتاده اتفاق موردها 18»اتفاق به قریب اکثر« در دولت

 طریـق  بـه  را اسـتثنائات  ایـن  بتـوان  اگـر  ویـژه به دارند، وجود منفی استثناء چند یا یک که بکشیم دست آن سبب به فقط تئوریک
 از اسـتفاده  بـراي  را راه کـافی  شـرط / الزم شـرط  ارزیـابی  و وارسـی  بـراي  زبـانی  تعدیالت و جرح به شدن قائل. کرد تبیین دیگري

 بـراي  الزم شـرطی » چشمگیر اکثریت« در عّلت یک که کند استدالل است ممکن محققی مثًال. کندمی باز گرایانهاحتمال معیارهاي
 آن در. دارد حضـور  مزبـور  علّـی  شـرط  پیامـد  آن مصادیق یا هامورد درصد 80 در که داد نشان بتوان اگر است، معلول یا پیامد یک

 خیـر  یـا  است بیشتر 80/0 نصاب حد یا معیار نسبت از هامورد شدةمشاهده نسبت آیا که این ارزیابی و وارسی براي توانمی صورت،
 معنـاداري  سـطح  و) 80/0 یا 65/0 یا 50/0مثل( نصاب حد یا معیار نسبت که است ذکر شایان. کرد استفاده گرایانهاحتمال معیار از
  . کند ارائه خویش انتخاب براي ايمتقاعدکننده دالیل باید و کندمی تعیین محقق را) 01/0 یا 05/0 یا 1/0 مثل،(

 را فرضـیه  ایـن  خواهـد می محققی که کنید فرض الزم، شرط هايگزاره ارزیابی در گرایانهاحتمال رویکرد دادن نشان براي حال
 صنایع در» پرخاشجویانه اعتصابات« الزم شرط ها،مورد چشمگیر اکثریت در مدیران و کارگران میان» ارتباطات نبود« که کند آزمون

 تعریـف  بـا  مـرتبط  اعتصـاب  20 بـه  مربـوط  هـاي داده باشد توانسته محقق که کنیم فرض. است بوده 1370 دهۀ در ایران اتومبیل
 به عّلت عنوان به مدیران و کارگران میان ارتباطات نبود بر مبنی شواهدي آنها از مورد 17 در که کند پیدا را» پرخاشجویانه اعتصابات«

 نصاب حد یا معیار نسبت دادن قرار با). 17: 20=85/0( 85/0 با است مساوي عّلی شرط به پیامدها شدةمشاهده نسبت. خوردمی چشم
 معنـاداري  جـدول  بـه  رجوع و درصد 10خطاي احتمال یا 1/0 معناداري سطح و هامورد چشمگیر اکثریت در الزم شرط براي 80/0

 ولی است،) 80/0نصاب حد( معیار نسبت از تربزرگ گرچه ،)85/0( شدهمشاهده نسبت که فهمید توانمی ايدوجمله آزمون هايتوزیع
 این از تجربی شواهد شده، بررسی جمعیت سطح در که بگیرد نتیجه تواندمی محقق این لذا. نیست معنادار آماري لحاظ از تفاوت این

 اسـت » پرخاشـجویانه  اعتصـابات « براي الزم شرطی ها،مورد چشمگیر اکثریت در مدیران و کارگران میان» ارتباطات نبود« که مدعا
 از تواندمی محقق باشد، کمتر یا 30 با معادل) N(هامورد تعداد که هنگامی است، شده متذکر گینار که گونههمان. کندنمی حمایت
 و شدهمشاهده نسبت میان تفاوت معناداري احراز براي توانمی شود، 30از تربزرگ N که هنگامی ولی کند، استفاده ايدوجمله آزمون
 ).111-115: 2000 گین،ار(برد کاربه کافی شرط یا الزم شرط فرضیۀ معناداري ارزیابی براي را Z سادة آزمون یک انتظار مورد نسبت

  

                                                             
14. More often than not 
15. Usually  
16. Almost always  
17. Binomial test 
18. Almost all 



  فازي هايمجموعه با کافی شرط و الزم شرط مطالعۀ
 درك معضـل  از را اجتمـاعی  علـوم  پژوهـان دانـش  کـافی  شـرط / الزم شـرط  ارزیابی و وارسی براي گرایانهاحتمال معیار کارگیريبه

 و دلهـره  ایـن  از را آنهـا  و کنـد مـی  خـالص  هـا پدیده بین دایم و ضروري روابط یا) کافی شرط یا/ و الزم شرط( علّیت از جبرگرایانه
پـایین  مشـکلِ  خصـوص  در ولی. خطاست هرگونه فاقد است شده فرض که بزنند تحقیقی به دست است ممکن که رهاندمی نگرانی
  گفت؟ توانمی چه کافی شرط یا/ و الزم شرط فرضیات به معطوف هايوارسی در گیرياندازه سطح ترین

 ارزشیِ دو منطق یک از کافی و الزم) شروط(علل تعریف در شناسانروش و فیلسوفان اتفاق به قریب اکثر شد، گفته کهچنان
  : اندبرده استفاده عدم/ وجود
C الزم) شرط(عّلت E ،که باشد صادق گزاره این اگر فقط و اگر است » E که آنگاه فقط C «نمادین صورتبه یا :»CE É« .از 
«: نمادین صورتبه یا»  E آنگاه پس C اگر« که باشد صادق گزاره این اگر فقط و اگر است، E کافی) شرط( عّلت C دیگر، سویی

EC É« .  
 دانسته» نیافتهتحقق/ یافتهتحقق« بر مبنی ارزشی دو ايگزاره صورتبه کافی شرط/ الزم شرط گزارة معموالً ترتیب، این به

  .گیردمی صورت ايدومقوله اسمی صورتبه متغیرها سنجش بالتبع، و شودمی
 مثل( پیامد آن مصادیق باشد، الزم پیامد یک براي شرطی اگر که شد داده نشان هامجموعه تئوري اساس بر دیگر، سویی از

 نیز هامجموعه تئوري در لکن. باشند) دولت قدرت زوال مثل( الزم شرط این مصادیق از ايزیرمجموعه باید) اجتماعی انقالب
 مقیاس نوع این که شوندمی محسوب» غیاب/ حضور« یا» عدم/ وجود« هايدوشقی با ارزهم یا برابر معموالً ايمجموعه عضویت

  . دهدمی اختصاص خودبه گیرياندازه و سنجش مباحث در را گیرياندازه ممکن سطح ترینپایین اسمی
 جستجو فازي هايمجموعه در شودمی را کافی شرط/ الزم شرط فرضیات مطالعۀ در متغیرها دوشقی گیرياندازه مشکلِ حلراه

 کـه  اسـت  هاییمجموعه به) یک و صفر(عضوي دو هايمجموعه یا 19بولی هايمجموعه بسط فازي هايمجموعه خالصه، طوربه. کرد
 شـود مـی  را فازي هايمجموعه واقع، در. گیرند قرار مدنظر» عضویت درجات« چونان نیز یک و صفر میان هايارزش دهدمی امکان

 متغیـر  یـک  هماننـد  مجموعـه  یک ها،مجموعه کالسیک تئوري در. فهمید بهتري شکل به هامجموعه کالسیک تئوري با مقایسه در
 در عضـویت  امکـان  فازي مجموعۀ یک مقابل، در. شودمی گرفته نظر در) صفر یا(» بیرون« و) یک یا(» درون« ارزش دو با دوحالتی

 غیرعضـو « و» کامـل  عضـویت « منزلۀ به نیز را) بیرون/ درون( کیفی حالت دو این که آن ضمن دهد،می را یک تا صفر میان فواصل
ارزش. اندکیفی هاییتخصیص) مجموعه از 21»بیرون کامالً« و 20»درون کامالً« با معادل ترتیب به( صفر و یک: کندمی حفظ» کامل
 5/0 میـانی  نمـرة . اندمطالعه تحت تحلیلی مقولۀ به موردها جزیی یا ناقص عضویت دهندةنشان یک تا صفر میان اعشاري هايارزش

 خـاص  مـورد  یک آیا که است آن ارزیابی در) فازي عطف نقطۀ یا(حداکثري ابهاِم نقطۀ دهندةنشان چون است، کیفی ارزش یک نیز
  ). 423 -424: 2005 پنینگز، و گینار( آن از خارج یا گیردمی قرار مجموعه آن درون در بیشتر
داللـت  سخن کنند،می ترکیب یکدیگر با را کیفی و کمی گیرياندازه یا سنجش فازي هايمجموعه که شود گفته اگر رو، این از
 هـا مـورد  بـه  شـده دادهتخصـیص  نمـرات  و فازي گیرياندازه نتایج که است اهمیت حائز نکته این تذکر البته. است شده بیان آمیزي
 بـا  زیرا شوند، می گرفته کاربه کمی متعارف هايتحلیل در که نیست) نسبی/ ايفاصله( پیوسته هايمقیاس در موجود نمرات همانند
 انـد، نسبی یا ايفاصله مقیاس یک حسب بر متفاوتی نمرات واجد که هامورد برخی است ممکن فازي هايمجموعه منطق از استفاده

 یعنـی ( یـک  نمرة یکسان و مشابه طوربه و شده محسوب مقوله آن کامل مصداق تحلیلی، مقولۀ یک در شانعضویت درجۀ اساس بر
 مقولـه  ایـن  کامـل  عضـوهاي  انگلستان و امریکا آلمان، کشور سه» ثروتمند کشور«تحلیلی مقولۀ اساس بر مثالً،. بگیرند) کامل عضو

 یـک  در ثـروت  مقولـۀ  از متفـاوتی  سطوح واجد کشور سه این اگر حتی دارند،می دریافت 1 یکسان نمرة همگی و شوندمی محسوب

                                                             
19. Boolean-sets 
20. Fully in 
21. Fully out 



» ثروتمنـد  کشـور « مقولـۀ  بـا  حـد  چـه  تـا  کـه  شـود مـی  تعیین اساس این بر نیز کشورها سایر فازي نمرة. باشند ايفاصله مقیاس
 مـثًال (اسـت  1 از کمتـر  انـدکی  کـه  کندمی اخذ اينمره گیردمی جاي مقوله این درون در عمدتاً که کشوري مثالً،. دارند همپوشانی

  . کندمی اخذ) 17/0 مثًال( صفر به نزدیک اينمره گیردمی جاي مقوله این از بیرون عمدتاً که کشوري عوض، در). 83/0
 و تحلیلـی  مقولـۀ  از محقـق  تئوریک دانش بر قائم کامالً هامورد فازي عضویت نمرات کردنمشخص و تعیین براي گیريتصمیم

رویه که است آن فازي هايمجموعه با مطالعه در محقق اصلی وظیفۀ حقیقت، در. هاستمورد تکتک از او وتجربی مضمونی شناخت
 و آشـکار  بایـد  مزبور هايرویه تعیین البته. کند تعیین اشمطالعه هايمورد به فازي عضویت نمرات تخصیص براي را مشخصی هاي

  . کنند ارزیابی و وارسی را آنها که بدهد محققان دیگر به را امکان این تا باشد مستند
 نشان براي هدفمند و عمدي صورتبه که نگریست ايپیوسته متغیر منزلۀ به فازي مجموعۀ یک به توانمی که آن سخن حاصل

 تحـت  هـاي مـورد  از ژرف شـناختی  و تئوریـک  گستردة دانش طریق از فقط. است شده مدرج مجموعه یک در عضویت درجۀ دادن
 یا عطف نقطۀ= 5/0 و کامل، عضویت عدم= 0 کامل، عضویت= 1( کیفی انفصال نقطۀ سه با کمی بنديدرجه چنین که است بررسی
 یـا  واریـانس  تفکیـک  و تمایز براي کیفی انفصال نقاط این که است ذکر شایان. بود خواهد برخوردار اعتبار از) عضویت براي بینابین
 شـاخص  در زیـاد  تفـاوت  یا واریانس مثًال. است ضروري هامورد به فازي عضویت نمرات تخصیص در غیرمرتبط یا مرتبط هايتفاوت
 در آنهـا  عضـویت  با) انگلستان و امریکا آلمان، مثل( شوندمی محسوب» ثروتمند« تردید بدون که کشورهایی میان در GNP سرانۀ
 گفتگـویی  هـیچ  بـدون  کـه  کشـورهایی  فـازي،  مجموعـۀ  رویکـرد  براسـاس  دیگر، عبارت به. ندارد ارتباطی» ثروتمند کشور« مقولۀ

 نمـرة  همگـی  دارند،) GNP سرانۀ(= ثروت شاخص در که هاییتفاوت یا واریانس مقدار از نظر صرف شوند،می محسوب» ثروتمند«
 بـدون  کـه  کشـورهایی  میـان  در GNP سـرانۀ  شاخص در زیاد تفاوت یا واریانس شکل، همین به. گیرندمی ،1یعنی کامل، عضویت

 یعنی ،»غیرعضوکامل« نمرة همگی چون ندارد، ارتباطی» ثروتمند کشور« مقولۀ در آنها عضویت با شوندمی محسوب» فقیر« تردید
 هـایی مقیـاس  که نیست کافی کمی، متعارف مطالعات برخالف فازي، هايمجموعه از استفاده با تحقیق در بنابراین،. گیرندمی صفر،

 اسـاس  بـر  کشورها ثروت از معمول ايفاصله مقیاس مثل( دهد نشان پیوستار یک روي بر را هامورد نسبی جایگاه که دهیم بسط را
 در هـا مـورد  خـاص  نمـرات  میـان  پیونـد  طراحی براي کیفی انفصال نقاط این از که است ضروري همچنین،). GNP سرانۀ شاخص

 مجموعـۀ  در عضـویت  درجـۀ  مثـل ( شـده مشـخص  مجموعـۀ  یـک  در آنهـا  عضویت درجۀ با) GNP سرانۀ مثل( پیوسته متغیرهاي
   22.کنیم استفاده) ثروتمند کشورهاي
 سـاختن  بـراي  متغیر هر سطوح تعیین و متفاوت هايارزش تخصیص فازي، مجموعۀ دیدگاه اساس بر که کنیممی تأکید مجددًا

  . رودمی دست از آن صحت و دقت وگرنه باشد، محقق ژرف شناخت و دانش بر مبتنی باید متغیر آن در سنجیده تمایزات
 واجـد  کـه  بنگرنـد  پیوسـته  ايسـنجه  مثابـۀ  به فازي هايمجموعه به توانندمی اجتماعی علوم پژوهاندانش و تحلیلگران که،آن خالصه

 اسـتفاده . اسـت  مجموعـه  آن در مورد هر عضویت خصوص در تحلیلگر عمیق و مفصل نظرِي دانش از استفاده با دقیق تنظیم و بنديدرجه
 دهنـدة نشـان  کـه  نمراتی و هابنديرتبه با را پیوستاري متعارف مقیاس هر در نمرات و هابنديرتبه نسبی جایگاه محقق شناخت و دانش از

  .دهدمی تغییر است، شدهتعریف خوب مجموعۀ یک در عضویت درجۀ
ــال ــافی شــــرط/ الزم شــــرط فرضــــیات مطالعــــۀ چگــــونگی ســــراغ بــــه حــ    فــــازي هــــايمجموعــــه بــــا کــ

مجموعه مقایسۀ مجدداً. شوند گرفته کار به ايمجموعه روابط وارسی و ارزیابی براي توانندمی فازي هايمجموعه که شد مطرح قبالً. رویممی
 الزم شرط ارزیابی و وارسی براي مثًال ،هامجموعه کالسیک تئوري از استفاده با. بود خواهد آموزنده هامجموعه کالسیک تئوري با فازي هاي

 آن در را عّلی تشابهات یا هاهمانندي سپس،. باشند مطالعه تحت معلول یا پیامد دهندةنشان که کندمی انتخاب را موردهایی محقق
 صـورت  آن در ،»اسـت  اجتمـاعی  انقالب الزم شرط دولت قدرت زوال« که باشد صحیح گزاره این اگر مثالً،. کندمی جستجو هامورد

( پیامـد  یـک  بـراي  عّلی شرط یک هرگاه تر،کلی عبارت به. باشند دولت قدرت زوال از ايزیرمجموعه باید اجتماعی انقالب مصادیق
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 رو،این از. بود خواهند عّلی شرط آن مصادیق از ايزیرمجموعه) معلول(پیامد این مصادیق صورت آن در باشد، ناکافی و الزم) معلول
 خواهد همراه به را) معلول( پیامد یک و عّلی شرط یک میان ايمجموعه ارتباط ارزیابی و وارسی الزم شرط ارزیابی و وارسی هرگونه
  .داشت
 و الزم علّـی  شرط در هامورد عضویت نمرات میان ریاضی ارتباط از استفاده ايزیرمجموعه ارتباط این درك و فهم براي دیگر راه
 قـدرت  زوال کشور، 50 که رسید نتیجه این به متفاوت کشور 100بررسی از پس محققی که کنید فرض مثالً،. 23است) معلول(پیامد
 مـوردي  50همـین  درون در) N= 10(اجتمـاعی  انقالب شدةشناخته مصادیق همۀ که کنید فرض همچنین،. اند کرده تجربه را دولت

 علّـی  شرط یک مثابه به دولت قدرت زوال موفق، اجتماعی انقالب مورد 10 هر در یعنی اند،کرده تجربه را دولت زوال که دارند قرار
 و وجـود ( غیـاب  و حضـور  از توافقی جدول باشد،» اجتماعی انقالب« الزم شرط» دولت قدرت زوال« حقیقتاً اگر. است داشته وجود
 همـۀ  کـه  داد خواهـد  نشـان  کشـور  100 ایـن  براي دولت قدرت زوال) عدم و وجود( غیاب و حضور برابر در اجتماعی انقالب) عدم
 قـدرت  زوال غیـاب / اجتمـاعی  انقـالب  حضـور « خانۀ و گیرندمی قرار جدول این در موجود خانۀ 4 از خانه 3 درون در فقط هامورد
  :است خالی» دولت

 

  اجتماعی انقالب براي دولت قدرت زوال الزم شرط فرضیۀ تقاطعی جدول .2جدول

   دولت قدرت زوال

   غیاب حضور

  انقالب حضور - 10
 غیاب 50 40 اجتماعی

  
 کـه  یافـت  درخواهـد  کنـد،  کُدگـذاري  صـفر  و یک ترتیب به را متغیر دو این» غیاب« و» حضور« حاالت مزبور محقق اگر حال

 ایـن  محصول نتیجه این. است دولت قدرت زوال در آنها نمرات» با مساوي« یا» از کمتر« همگی اجتماعی انقالب در کشورها نمرات
 صـفر  نمـرة » دولـت  قـدرت  زوال« در و 1 نمرة» اجتماعی انقالب« در که است نداشته وجود کشوري یا مورد هیچ که است واقعیت
  :داد نشان ذیل ریاضی سادة ارتباط اساس بر را هامجموعه تئوري در 24زیرمجموعه اصلِ توانمی نتایج این براساس. باشد گرفته
 آن در) الزم شـرط  فرضـیۀ (= باشـند  علّـت  هايمورد یا مصادیق از ايزیرمجموعه) معلول( پیامد یک هايمورد یا مصادیق اگر«

 یـک  هـاي مورد یا مصادیق اگر همچنین،. بود خواهد مورد هر براي عّلت مقدار با مساوي یا از کمتر معلول یا پیامد آن مقدار صورت
 معلـول  یـا  پیامـد  آن مقـدار  صورت آن در ،)کافی شرط فرضیۀ(=  باشند) معلول( پیامد هايمورد یا مصادیق از ايزیرمجموعه عّلت

 ».بود خواهد مورد هر براي عّلت مقدار با مساوي یا از بیشتر

: اسـت  شـده  برداشته اصلی گام دو فازي روش به کافی شرط/ الزم شرط فرضیات ارزیابی چگونگی تصریح براي اینجا به تا پس 
  . شد ترجمه ریاضی سادة رابطۀ یک به زیرمجموعه اصل سپس، و زیرمجموعه اصل به کافی شرط/ الزم شرط ایدة نخست،
 اتخـاذ  بـا . کنـیم  وارسـی  کشور 100آن در را الزم شرط فرضیۀ فازي هايمجموعه از استفاده با خواهیممی که کنید فرض حال
 ارزش( کامـل  صـورت بـه  مربوطـه ) معلول( پیامد واجد که کنیم انتخاب را کشورهایی فقط که بود خواهد مشکل فازي هايمجموعه

 در گونـاگون  کشـورهاي  عضـویت  درجـۀ  که است آن واقعیت چون ،)الزم شرایط تحلیل در متعارف و معمول اولیۀ گام(باشند) یک

                                                             
می صفر یا یک نمرة)  معلول( پیامد و الزم شرط در هامورد همۀ اش،دوارزشی منطق با هامجموعه کالسیک تئوري از استفاده هنگام در که است بدیهی. 23

 .گیرند
24. Subset principle 



 سـخت  و مشـکل  بسـیار  همچنـین، ). 2003 گـین، ار: از نقـل  به 1984 والتون،(است متفاوت اجتماعی، انقالب دهندةنشان مجموعۀ
عضویت در چون بپردازیم،) دولت قدرت زوال( مناسب عّلی شرط حسب بر هامورد کامل مطابقت ارزیابی و وارسی به که بود خواهد

 فرضـیات  ارزیـابی  و وارسـی  بـراي  که را زیرمجموعه اصلِ توانمی چگونه پس. دارد وجود تفاوت و تنوع نیز مذکور مجموعۀ در آنها
  داد؟ انجام فازي هايمجموعه وسیلۀبه دارد مرکزیت الزم شرط

 رود،مـی  کاربه هامجموعه کالسیک تئوري براي که گونههمان عضویت نمرات میان ریاضی رابطۀ و زیرمجموعه اصلِ خوشبختانه
 ايزیرمجموعـه  A مجموعـۀ  که گفت توانمی نیز فازي هايمجموعه اساس بر یعنی. است استفاده قابل نیز فازي هايمجموعه براي

 مجموعـۀ  در خـود به مربوط عضویت نمرات با مساوي یا از ترکوچک A مجموعۀ در هامورد عضویت نمرات اگر است، B مجموعۀ از
B باشند .  

 در» اسـت  اجتمـاعی  انقـالب  بـراي  الزم شرطی دولت قدرت زوال« فرضیۀ دادن قرار مدنظر با توانمی را ریاضی ارتباط نوع این
  :داد نشان زیر نمودار

 »دولت زوال« برابر در» اجتماعی انقالب« نمودار .3 شکل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  
  185: 2003 گین،ار: منبع

 
 پیامـد  یـک  در عضویت یعنی است، ايزیرمجموعه فازيِ ارتباط دهندةنشان نمودار این راست سمت در هامورد همۀ شدن جمع

 شـواهد  حقیقـت،  در. اسـت ) دولـت  قـدرت  زوال( علّـی  شـرط  یک در عضویت با مساوي یا از ترکوچک) اجتماعی انقالب( معلول یا
 ناکـافیِ  ولی الزم، شرط» دولت قدرت زوال« در عضویت که سازدمی منطقی و موجه را گیرينتیجه این الذکرفوق نمودار در مندرج

  . است» اجتماعی انقالب« در عضویت
 انقـالب « فـازِي  مجموعـۀ  در عضـویت  نمـرات  همـۀ  کـه  کندمی بازنمایی را واقعیت این خوبیبه 3 شکل در شکلمثلثی نمودار
 زوال« عضـویت  نمرات که هنگامی. است بوده» دولت قدرت زوال« فازيِ مجموعۀ در عضویت نمرات با مساوي یا از کمتر» اجتماعی

 زوال«بـراي  عضویت نمرات که هنگامی هذا،مع. باشند پایین باید نیز» اجتماعی انقالب« عضویت نمرات باشند، پایین» دولت قدرت
-مثلثـی  الگوي این. کنند پیدا را هاارزش از وسیعی دامنۀ توانندمی» اجتماعی انقالب«براي عضویت نمرات باشند؛ باال» دولت قدرت
 انقـالب  بـراي  ناکـافی  و الزم شـرط  یـک  دولـت  قـدرت  زوال چون که کندمی پیروي ساده اصلِ این از شواهد پایینِ سمت به شکل
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 دولت قدرت زوال مجموعه در عضویت



 تعیـین » اجتماعی انقالب« فازي مجموعۀ در عضویت براي را سقفی» دولت قدرت زوال« فازي مجموعۀ در عضویت است، اجتماعی
 چنـد  یـا  یـک  فاقد که اندهاییمورد صرفاً آنها. نیستند» خطاها« نمودار راست سمت پایینی گوشۀ در موجود هايمورد لذا،. کندمی

  .دهد رخ اجتماعی انقالب تا شوند ترکیب دولت قدرت زوال با باید که شرطند
 حقیقـت،  در. دهـد مـی  نشان کافی شرط یا/ و الزم شرط فرضیات وارسی و مطالعه براي را فازي مجموعۀ رویکرد جوهر و لُب مثال این

) معلـول ( پیامـد  در عضویت درجۀ از تربزرگ هماهنگ صورتیبه آن عضویت نمرات اگر گرفت، نظر در الزم شرط توانمی را علّی شرط یک
  ). 425: 2005 پنینگز، و گینار( 25)است پیامد مجموعۀ بر» محیط« ايمجموعه علّی شرط این یعنی( باشد

 شرط در فازي عضویت با مساوي یا از کمتر) معلول( پیامد در فازي عضویت نمرات وقتی که است مسئله این درك اساسی نکتۀ
 آن هـاي مـورد  یا مصادیق از ايزیرمجموعه) معلول( پیامد این موردهاي یا مصادیق شویم مدعی توانیممی صورت آن در است، عّلی
 شـان علّـی  اسـتدالل  بـراي  شـواهد  ایـن  که شوند مدعی توانندمی آنها کنند، پیدا را الگویی چنین یک محققان که هنگامی. اندعّلت

اسـتدالل  بـا  همـواره  باید است، الزم شرط عّلی شرط یک که مدعا این حال، هر در. دارد حمایتی داللت الزم شرط فرضیۀ صورت به
  .شود حمایت کنندهتقویت شواهد و تأییدکننده هاي

 هـا مورد پراکنش نمودار باید ابتدا فازي، روش به کافی شرط یا/ و الزم شرط فرضیات آزمون و ارزیابی براي که، آن سخن حاصل
 اسـت  هنگامی الزم) عّلت(شرط فرضیۀ تأیید. شود ترسیم) معلول(پیامد یک و عّلی عامل یک در شانفازي عضویت نمرات حسب بر

 بـه  یا باشد مزبور عّلی عامل روي فازي عضویت نمرات» با مساوي« یا» از کمتر«) معلول( پیامد آن روي بر فازي عضویت نمرات که
 قـرار  مزبـور  نمـودار  اصـلی  قطر) باالي نه و(زیر یا رو در آن نقاط همۀ که شوند دیده مثلثی شکل به باید تجربی نتایج دیگر، عبارت
 نمـرات  بـا  مساوي یا از کمتر عّلت روي عضویت فازي نمرات کافی، شرط نوع از عّلی رابطۀ وجود صورت در همچنین،. باشند گرفته
  . گیرند قرار نمودار اصلی قطر) زیر نه و(باالي یا رو باید نقاط همۀ لذا. بود خواهد) معلول( پیامد روي عضویت فازي

  
  فازي هايمجموعه و گرایانهاحتمال معیار کاربرد تلفیق

 عوامـل  چـون  گیرنـد، نمـی  قـرار ) 2 نمودار در شکلمثلثی الگوي درون در یعنی( باید که جایی در نمودار هايمورد همۀ معموالً
 خـاصِ  هـاي ویژگـی  ایـن  کلـی،  طـور بـه . شوندمی تحلیل وارد نیز اند تحقیقتئوري قلمرو از خارج که هامورد برخی به مربوط خاصِ

مـی  شانمطالعه به دست اجتماعی علوم دانشمندان که شودمی حمل هاییپدیده بودناتفاقی یا تصادفی بر تأییدي منزلۀ به موردي
 سـت عبارت اندشده تلقی کافی شرط یا/ و الزم شرط که هاییرخداد نبودن/ بودناتفاقی یا تصادفی دادن نشان براي مهم راهی. زنند

  .گرایانهاحتمال معیارهاي کارگیريبه از
 تعـدیالت  و جـرح  کـارگیري بـه  با کافی شرط/ الزم شرط وارسی براي توانمی هامجموعه کالسیک تئوري در شد، مطرح قبًال کهچنان

 مبنـی  محقـق  فرضیۀ بحث، آن در. کرد ضمیمه و ملحق را گرایانهاحتمال معیارهاي معناداري سطوح و هانصاب حد ،)الزم غالبًا مثل( زبانی
» چشـمگیر  اکثریـت « معیـار  از اسـتفاده  با» است پرخاشجویانه اعتصابات براي الزم شرط مدیران و کارگران میان ارتباطات نبود« که این بر
 محقـق  لـذا . شـد  آزمون 10/0 معناداري سطح یک و) باشند علّی شرط واجد مطالعه تحت پیامد مصادیِق یا هامورد درصد 80حداقل یعنی(
 ارزیـابی  و وارسـی  بـراي  سپس و انتخاب، مطالعه تحت پیامد اساس بر را تحقیق موردهاي ابتدا در هامجموعه کالسیک تئوري از استفاده با

 نصـاب  حـد  و معیـار  نسـبت  بـا  انـد معین علّی شرط یک واجد که هاییمورد از شدهمشاهده نسبت میان غیرتصادفی یا واقعی ارتباط وجود
  . کندمی استفاده گرایانهاحتمال نصاب حد و معیار از مزبور

 زننـد مـی  هاییمورد همۀ انتخاب به دست ابتدا در الزم شرط فرضیات آزمون براي محققان فازي، مجموعۀ رویکرد در مقابل، در
 نمـرات  کـه  هـایی مـورد  شـدة مشـاهده  نسـبت  ارزیابی و وارسی براي سپس،. دارند) معلول( پیامد مجموعۀ در غیرصفر عضویت که

 گرایانـه احتمـال  حدنصـاب  و معیـار  از اسـت،  علّـی  شرط در آنها عضویت نمرات با مساوي یا از کمتر) معلول( پیامد در شانعضویت
                                                             

 پیامـد  در عضـویت  درجـۀ  از تـر کوچـک  هماهنگ صورتیبه آن عضویت نمرات اگر گرفت، نظر در کافی شرط توانمی را عّلی شرط یک شکل، همین به.  25
 ).است پیامد مجموعۀ بر محاط ايمجموعه یا زیرمجموعه عّلی شرط این یعنی( باشد) معلول(



) معلـول ( پیامـد  در غیرصـفر  عضـویت  کـه  را مصادیقی یا هامورد همۀ محقق فازي، مطالعۀ در که این به توجه با. کنندمی استفاده
 خواهـد  متعارف هايمجموعه از استفاده با تحلیل در هامورد تعداد از بیش غالباً بررسی تحت هايمورد تعداد کند،می انتخاب دارند

  . 26سازدمی ترعملی و پذیرترامکان را شواهد از گرایانهاحتمال تحلیل برگشت، در ها،مورد بیشتر تعداد همین. بود
می نشان را بررسی تحت) الزم شرط( عّلت که نیست موردهایی نسبت از عبارت اصلی سوال زمینه، این در که داشت توجه باید

 خـود،  کـه  اسـت  علّتـی  در عضـویت  بـا  مسـاوي  یـا  از کمتر) معلول( پیامد در عضویت که است جایی در هامورد نسبت بلکه دهند،
 محقـق  فـازي،  هايمجموعه با الزم شرط ارزیابی و وارسی براي گرایانهاحتمال معیار از استفاده براي خالصه،. است فازي ايمجموعه

 نسـبت  بـا  را نسـبت  ایـن  سـپس، . کنـد  برآورد دارند سازگاري و مطابقت الزم شرط استدالل با که را هاییمورد نسبت ابتدا در باید
  :است زیر شرح به گیريتصمیم قاعدة. کند مقایسه نظر مورد نصاب حد یا محک

 ،)معلـول (پیامـد  در مـورد  آن عضویت نمرة اگر کند،می پیدا مطابقت و سازگاري الزم شرط فرضیۀ با مورد هر به مربوط شواهد
 شرط(عّلت در اشنمره از تربزرگ) معلول(پیامد در مورد آن نمرة اگر. باشد) الزم شرط(عّلت در عضویتش نمرة با مساوي یا از کمتر
  . گرفت نظر در الزم شرط فرضیۀ براي مبطلی توانمی را مورد آن باشد،) الزم

 محقق. دهید قرار نظر مد را» است پرخاشجویانه اعتصابات براي الزم شرط مدیران و کارگران میان ارتباطات نبود« فرضیۀ مثالً،
  : فرضیه این فازي آزمون براي باید
  .کند معین» پرخاشجویانه اعتصابات« فازي مجموعۀ در را صفر غیر عضویت با اعتصابات همۀ -١
 موجـب  کـه  مـدیران  و کارگران میان ارتباطات نبود« فازي مجموعۀ در شانعضویت برابر در را مجموعه این در آنها عضویت -٢

 .بیاورد نمودار در» است شده اعتصاب

 هـایی مورد از ندعبارت قطر روي موردهاي( گیرندمی قرار نمودار این قطر روي یا پایین که کند محاسبه را هاییمورد نسبت -٣
 ). عّلت در شانعضویت با است برابر) معلول(پیامد در آنها عضویت که

 .کند آزمون نصاب حد یا معیار نسبت یک برابر در را نسبت این معناداري نهایت، در -۴

 نصـاب  حـد  و معیـار  از معنـاداري  طـرز بـه  موافـق  هـاي مـورد  از شدهمشاهده نسبت آیا که کند وارسی است ممکن محقق مثًال
 کـاربرد  شود،می مشاهده که چنان. خیر یا است تربزرگ ،05/0 معناداري سطح از استفاده با 80/0 یعنی ،»موارد چشمگیر اکثریت«

 کالسـیک  تئـوري  در آن کـاربرد  همانند کامالً فازي هايمجموعه از استفاده با الزم شرط ارزیابی و وارسی براي گرایانهاحتمال معیار
  .هاستمجموعه

  

                                                             
 انتخـاب  نمایـد؛  عبـور  آمـاري  هـاي آزمون از بتواند تا سازد تحلیل وارد را هامورد از متوسط جمعیتی محقق که است آن مستلزم فازي روش به فرضیه آزمون  چون البته،. 26

 تا باشد داشته هامورد تکتک از عمیقی و وسیع شناخت و دانش که خواهندمی محقق از فازي هايروش که است این علت،. زاستمشکل فازي تحلیل براي متوسط Nهمین
 زند،می معدود مورد، چند از بیش انتخاب به دست گرتحلیل که هنگامی. کند قضاوت درست مورد هر به عضویت فازي نمرة تخصیص یا متغیرها گیرياندازه هنگام در بتواند

 و آماري معناداري آوردن دستبه براي کافی هامورد انتخاب میان دارد وجود چالشی که آن خالصه. باشد مشکل بسیار است ممکن شناخت و دانش میزان این آوردن دستبه
 ).588: 2001 ماهونی،( کندمی حفظ را سازيمفهوم اعتبار که هامورد از معدود تعدادي انتخاب



  گیرينتیجه
-بـه  محققـان  همـه،  این با. است اهمیت واجد اجتماعی تحقیق براي هم و اجتماعی تئوري براي هم» کافی شرط و الزم شرط«
 تـالش  اجتمـاعی  علوم محققان اکثر. کنندمی بنديچارچوب کافی شرط/ الزم شرط ترمینولوژي اساس بر را خویش فرضیات ندرت

 متغیرهـا  میـان  تغییـري هـم  یـا  هـا کوواریانس از عام الگوهاي مطالعۀ به علیت از موشکافانه کندوکاو به پرداختن بدون که کنندمی
  . بپردازند

. است متداول و متعارف اجتماعی علوم زبان با مغایر کافی شرط/ الزم شرط زباِن پژوهان،دانش از بسیاري نظر به دیگر، سویی از
 دوشقی، صورت به فقط کافی شرط/ الزم شرط) 1 که است آن متضمن کافی شرط/ الزم شرط زباِن رسدمی نظر به دیگر، عبارت به

 شـرط / الزم شـرط  بتوانـد  ناسازگار مورد یک) 2 و شود مطرح ،»نیافتهتحقق/ یافتهتحقق« یا» غیاب/ حضور« یا» عدم/ وجود« یعنی
  .کند ابطال را کافی

 و درجـه  بـرآورد  به دست که شودمی داده محقق به امکان این فازي هايمجموعه کارگیريبه با که شد داده نشان مقاله این در
. کنـد  وارد خـویش  تحلیـل  در اساسـی  بخشـی  منزلـۀ  بـه  را واریـانس  این و دارد حضور کافی شرط/ الزم شرط یک که بزند میزانی

 در را خطـا  و رخـدادها  بـودن اتفـاقی  یا تصادفی توانندمی محققان فازي، تحلیل در گرایانهاحتمال معیارهاي از استفاده با همچنین،
 نـوعی  اسـاس  در ارزیـابی  و وارسی این که شد داده نشان دیگر، سویی از. کنند وارد کافی شرط/ الزم شرط فرضیۀ ارزیابی و وارسی
 شـرط  فرضـیۀ  کنـد، می پیروي دوارزشی منطق از که هامجموعه کالسیک تئوري اساس بر. هاستمجموعه تئوري در ارتباط آزمونِ

 ايزیرمجموعه معلول مجموعۀ الزم، شرط فرضیۀ در مثًال. هاستمجموعه تئوري در زیرمجموعه اصلِ با معادل کافی شرط یا/ و الزم
(=  A از ايزیرمجموعه) معلول یا پیامد(=  Y مثًال که گفت توانمی چگونه فازي، ارزشی چند منطق در ولی. است عّلت مجموعۀ از

 فـازي  چندارزشـی  منطق در - است گرفته جا A درون در Y یعنی -هامجموعه کالسیک تئوري در محیط مفهوم است؟) الزم عّلت
  .است A از کمتر Y که است آن معناي به

 ممکـن  کـامًال  هـا، مجموعه تئوري زبان به کافی شرط/ الزم شرط دادن قرار نظر مد و فازي مجموعۀ تحلیل اتخاذ با مجموع، در
  .کرد اجتماعی مطالعات در مورديبین الگوهاي بر مبتنی فرضیات مطالعۀ وارد را کافی یا/ و الزم شروط تحلیل که است
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