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 چکیده

با توجه به آنچه در تاریخ کشورها مشاهده می شود، تضاد بین دولت و ملت   

همواره یکی از معضالتی بوده که کشورها اعم از توسعه یافته و توسعه نیافته با 

این مطالعه در صدد بررسی اثر همسویی دولت و ملت بر  آن درگیر بوده اند.

ر سالهای پایانی قرن بیست و آغاز هزاره جدید است. این توسعه اقتصادی د

های ثانویه برای طولی انجام یافته که در آن داده -تحقیق براساس روش تطبیقی

مورد تحلیل واقع شده است. نتایج  2004تا  1990کشور جهان از سال  144

دهند که همسویی دولت و ملت هم بصورت مستقیم و هم بصورت نشان می

قیم توسعه اقتصادی جوامع را تحت تأثیر قرار داده است. در ادامه غیرمست

یافته به مالحظه شد که در کشورهایی که امروزه به عنوان کشورهای توسعه

آیند، همسویی دولت و ملت باالتر از سایر کشورهای جهان بوده است. شمار می

لت و ملت، در رسد از بین الگوهای متفاوت تعامل دوای که به نظر میبه گونه
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ای نظیر کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی، نوع یافتهکشورهای توسعه

رابطه دولت و ملت از نوع تعاملی و رابطه متقابل بوده و دولت خود را در قبال 

ملت مسئول و پاسخگو و در مقابل ملت خود را در قبال دولت موظف به 

-ت که در سایر کشورهای توسعهداند. این در حالی اسهمکاری و همیاری می

-تضاد می نیافته جهان، نوع رابطه و تعامل دولت و ملت بیشتر از نوع تنازع و

 باشد.

همسویی دولت و ملت، توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، ثبات  :هاکلید واژه

 سیاسی، مهاجرت
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 مقدمه

ات و امنیت و نیز ای همراه با ثبخروج از عقب ماندگی و رسیدن به توسعه  

پیدایی دولت برآمده از آزادی های مدنی، دو آرزوی دیروز و امروز بسیاری از 

روشنفکران و نخبگان کشورها به خصوص کشورهای جهان سوم بوده است. 

ها را به شدت های داخلی، دولتبندیاجتماعی و صف –ضعف انسجام سیاسی 

ای ظهور برخی مشکالت در در معرض شکنندگی قرار می دهد و زمینه را بر

سازد. از این رو اتخاذ سیاست های انسجام بخش و سطح ملی را فراهم می

حرکت به سمت رضایتمندی، ایجاد مشروعیت و کسب حمایت های جمعی 

 برای کشورها ضروری می باشد. 

توان با توجه به آنچه که در تاریخ کشورها مشاهده می شود، با قطعیت می  

ها همواره یکی از معضالتی بوده که کشورها ها و ملتین دولتگفت که تضاد ب

اعم از توسعه یافته و توسعه نیافته با آن درگیر بوده اند. و تضاد یکی از مسائل 

باطنی کشورها بوده، که روند توسعه و اصالحات در جوامع انسانی را تحت تأیر 

تضاد و عدم همسویی خود قرار داده است. اما جالب توجه اینکه، میزان و نوع 

تد رابرت گار جامعه شناس سیاسی  .در جوامع گوناگون متفاوت می باشد

آمریکایی معتقد است که عوامل ظهور و پیدایش تضاد میان دولت و ملت را 

 (.Gurr, 2000: 9) می بایست در ریشه های تاریخی جوامع جست و جو کرد

یان دولت ها و ملت ها، رسد برای ایجاد همسویی و سازگاری مبه نظر می  

گرایی در جوامع ضروری می باشد. طبق عقیده ارنست گلنر گیری ملیشکل

گرایی، فرزندی است که از ازدواج میان دولت و فرهنگ بوجود می آید ملی
(Convrsi, 2012: 3.) 



 يفصلنامه دولت پژوه   204

 

دولت و ملت دو وجود مستقل و متمایز از یکدیگر می باشند. دولت   

سرتاسر  آنچه در تابعیت اوست و همچنین این  کارگزاری است با قدرت در

قدرت در درون سرزمین و قلمرویی است که مرزهای مشخصی را داراست و 

این در حالیست که ملت یک جمع اجتماعی است که به یک قلمرو مشخصی 

وابستگی دارند. دولت و ملت از راههای گوناگون به یکدیگر متصل می شوند و 

عه در گرو حرکت همسو و متحدانه این دو در کنار پویایی و پیشرفت یک جام

یکدیگر می باشد. دولت و ملت به قدری به یکدیگر وابسته هستند که نبود و 

عدم همسویی یکی از آنها نیز دیگری را تهدید می کند و موفقیت های اقتصادی 

و سیاسی یک کشور در گرو اتحادی است که بین دولت و ملت می تواند وجود 

گرایی قومی و شکل ظهور ملیت .(Bijsterbosch, 2004: 4) اشدداشته ب

ملت ها اگرچه در ابتدای امر پیشرفت های سیاسی و فرهنگی را  –گیری دولت 

 (.Matis, 2003: 239) بدنبال دارد، اما نباید از ابعاد اقتصادی آن غافل شد

ملت سازی  –رسد، این است که پروژه دولت آنچه که قابل مالحظه به نظر می  

های ملی باعث شکل گیری توسعه اقتصادی در درون مرزهای و ظهور دولت

گیری پول رایج ملی، ثبات شود. به عنوان مثال می توان به شکلیک دولت می

در یکپارچگی مالی و مالیاتی و انسجام در بازارهای داخلی کشور، اشاره کرد. 

لبانه اقتصادی و سعی در رفع در طی این فرآیند است که زمینه برای تالش داوط

 (.Matis, 2003: 270) نیازهای اقتصادی کشور، مهیا می شود

ملت را تهدید  –رسد آنچه که بیش از همه همسویی و اتحاد دولت به نظر می  

های قومیتی، نژادی، دینی، طبقاتی، جنسیتی و ... می کند تضاد و ناسازگاریمی

ها می بایست در وند. بر همین اساس دولتباشد، که در برخی جوامع دیده می ش

جهت جلب رضایت همه اقشار موجود در یک جامعه حرکت کنند تا از این 
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طریق زمینه همسویی و سازگاری میان دولت و ملت فراهم آید. همچنین این 

عدم همسویی می تواند دارای زمینه های فرهنگی و تاریخی در یک کشور 

یک کشور همواره دولت ها را نامشروع قلمداد باشد، که به موجب آن مردمان 

کرده و به مخالفت با آن می پردازند. الزم به ذکر است ازآنجایی که همسویی 

گیری یک هویت ملی واحد در یک دولت و ملت می تواند زمینه ساز شکل

کشور باشد، در این زمینه این سازگاری می تواند زمینه ساز بهبود وضعیت 

 ,Biswas)به سمت توسعه اقتصادی در یک جامعه باشد  تولید ملی و حرکت

2002: 9.) 
فرضیه تحقیق بر این مهم تاکید دارد که همسویی و اتحاد دولت ها با ملت ها   

باعث می شود که بطور قابل مالحظه ای در اهداف جمعی کشور اتحاد بوجود 

ای آید و حرکت جمعی جهت دستیابی به اهداف ملی ایجاد شده و زمینه ه

توسعه اقتصادی در کشورها ظاهر شوند. این وضعیت زمانی بروز می یابد که 

هم از سوی دولت و هم از سوی ملت بر اهداف مشترکی تأکید شود. تنها از این 

طریق است که یک سیستم اجتماعی عقالنی در جامعه ایجاد می شود که تمامی 

ادی، فرهنگی و اجتماعی افراد جامعه خود را مقید به مشارکت در تعامالت اقتص

 می کنند. 

 

 واکاوی ادبیات نظری
بحث روابط و مناسبات دولت و مردم در قالب مباحث و نظریاتی همچون   

های عمومی و خصوصی و... از جامعه مدنی، حدود حکومت و حقوق ملت، حوزه

های متأخر در سطح جهانی مطرح بوده است. گو اینکه چندین قرن پیش تا دهه

های مختلف، متفاوت و تابعی از سطح رداختن به این بحث ها در حوزهشیوه پ
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های مطرح و تأثیرگذار بوده است ولی در عین ها و ظهور و افول نظریهآگاهی

 گاه از اهمیت و ابعاد آن کاسته نشده است.حال هیچ

ملت در این زمینه اشاره به رابطه  –براساس نظریات مرتبط، دیالکتیک دولت   

باشد، ل و پیچیده بین دو عنصر دارد که این عناصر شامل دولت و ملت میمتقاب

تواند به اشکال متفاوتی همچون همسویی و یا تنش بایکدیگر رابطه این دو می

باشد. بر همین اساس مطالعه فرآیندها و نیروهایی که رابطه متقابل دولت و 

هایی، ضرورت رابطه دهد و همچنین پیامدهای چنینملت را تحت تأثیر قرار می

 (.Trimikliniotis, 2000: 2)دارد. 

ها را ملت –ها از امپراطوری به دولت آنتونی پیک تغییر شکل حکومت  

کند. ای مناسب برای تغییر در روابط و مناسبات دولت و ملت قلمداد میزمینه

-براساس نظر آنتونی پیک، این تغییر ابتدا در کشورهای غربی و سپس در دوره

بر همین  (.Pick, 2011)های بعدی به سایر مناطق جهان گسترش یافت 

در این زمینه از اهمیت  2سازیو ملت 1اساس توجه به نظریات دولت سازی

-ملت سازی را به تعویق می –برخوردار است، چرا که آنچه که پروژه دولت 

است.  و از میان رفتن همسویی بین دولت و ملت 3اندازد، همانا پیدایش شکاف

چه بسا در بسیاری از کشورها دولت همچنان نتوانسته رابطه دوسویی با ملت 

 .(Bogdandy, 2005: 280؛Trimikliniotis, 2000)برقرار کند 

                                                                                                    
1 .State-Building 

2 .Nation-Building  

3 .Cleavage  
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عدم انطباق دولت و ملت عامل اصلی و مستقیم تعارضات داخلی در بسیاری   

ر تعیین های رقیب بر ساز کشورهای در حال توسعه بوده است، چرا که جماعت

پردازند، همین موضوع یکی از و توزیع قدرت با یکدیگر به کشمکش می

-های سیاسی در این کشورها میثباتیها و بیدالیلی است که منجر به درگیری

های این شرایط خود افزایش هزینه (.Teichova & Matis, 2003: 33)شود 

ن توسعه اقتصادی در نظامی، مهاجرت نیروی انسانی و درنهایت به تعویق افتاد

 جوامع را بدنبال دارد.

همچنین اینکه فقدان ثبات سیاسی، نبود امنیت فکری، برخوردهای نامناسب با   

صاحبان فکر و اندیشه، نداشتن آزادی ودر نهایت عدم وجود همسویی بین 

توان از علل اساسی و مهم مهاجرت و مخصوصاً فرار مغزها دولت و ملت را می

از آنجایی که سرمایه انسانی و بخصوص  (.197: 1384)کالنتری، د به شمار آور

ناپذیر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است، سرمایه انسانی ماهر جزء جدایی

شود که اقتصاد کشورهای در حال مهاجرت سرمایه انسانی ماهر موجب می

نماید و با  تر از سطح حداقل مورد نیاز سرمایه انسانی ماهر تنزلتوسعه به پایین

ایجاد خأل نیروی انسانی ماهر در کشور سبب کاهش تولید شود و در نهایت 

 (.Abdolahi, 1979: 6) افکندهای توسعه را به مخاطره میبرنامه

ملت در جوامع غربی حاکی از  –گیری دولت های تاریخی روند شکلبررسی  

زیادی بین دولت و گرفتند و فاصله های خودکامه شکلآن است که ابتدا دولت

ها نیز قدرت یافتند و مردم در جوامه وجود داشت، سپس در طول زمان ملت

ها رسید و این شکاف از های دموکراتیک بود که قدرت به ملتبواسطه انقالب

های ملّی عامل بین رفت. در طول زمان بود که جستجو برای رسیدن به حکومت
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جود یکی را منوط به وجود دیگری اساسی پیوند بین دولت و ملت گردید و و

 (.82: 1378)گیبرنا، گردانید 

بندی توان تقسیماما طبق نظر بوزان رابطه دولت و ملت را در چهار نوع می

ای که تمامی جوامع مدرن به لحاظ رابطه بین دولت و ملت در گونهنمود، به

 :(97: 1379)بوزان،  گیرندیکی از این چهار عنوان قرار می

 
 

 
 

 (: مدل رابطه دولت و ملت1نمودار شماره)

 

توان سه رابطه کلی را بین دولت و ملت از یکدیگر از رهگذر این نظریه می  

ای است که در آن دولت بر ملت اولویت داشته و ملت در جدا نمود، یکی رابطه

ها بیشتر در جوامعی وجود مقابل دولت قدرت چندانی ندارد، این گونه نظام

ها حاکم هستند، دوم، های خودکامه و دیکتاتوریر آنها حکومتدارد که د

ای که در آن توان آن را رابطه دوسویه دانست، یعنی رابطهای است که میرابطه
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دهی به جامعه و به نوعی دولت خود را مسئول رسیدگی به امور کشور، نظم

برای خود در داند و در مقابل ملت نیز، حقوق و تکالیفی خدمتگذاری به ملت می

قبال دولت قائل بوده، که این حقوق و تکالیف براساس قانون حاکم در جامعه 

شود و در نهایت اینکه دولت و ملت دارای رابطه تقابلی با یکدیگر ردوبدل می

باشند، که این نوع رابطه بوده و این دو دائماً با یکدیگر دارای تضاد و تنش می

 شود.و غیر دموکراتیک دیده می بیشتر در کشورهای توسعه نیافته

توان چهار عنصر بنیادی دهد که میها نشان میملت –تحلیل و بررسی دولت   

ها در نظر گرفت، که این چهار عنصر عبارتند از مردم، ملت –برای دولت 

 –ترین پایه و اساس دولت سرزمین، حاکمیت و حکومت. مردم به عنون بنیادی

ها از اهمیت شوند، که در گذشته کمیّت آن برای دولتها در نظر گرفته میملت

واالیی برخوردار بود، اما امروزه کیفیت آن بیشتر از کمیّت دارای اهمیت است، 

باشد. یکی که این کیفیت در برگیرنده هماهنگی و یکپارچگی ملّی جوامع می

اشد و بها همانا وجود قلمرو سرزمینی میملت –دیگر از عناصر سازمانی دولت 

شوند و عنصر دیگر ها با سرزمین مشخصی شناخته میملت –دولت  امروزه

آید های دولت ملّی مدرن به شمار میترین مشخصهحاکمیت است که یکی مهم

توان دو نوع حاکمیت را از یکدیگر جدا کرد، (. در این راستا می1385)عالم، 

مفهوم حاکمیت توسط گرایانه، این برداشت از یکی حاکمیت مطلقه و وحدت

از این منظر متفکرینی همچون بدن، ماکیاولی، هابز، آستین و ... مطرح شد. 

ترین و مهمترین نشانه شد و اساسیحاکمیت ماهیتاً قدرتی قانونگذار تلقی می

در مقابل (. 87: 1376)وینسنت، حاکمیت، همان قدرت وضع قانون بود 

د، حاکمیت عمومی مبتنی بر حاکمیت گرایانه قرار دارحاکمیت عمومی و کثرت

کنند و از آن تحت عنوان اراده عمومی مردم است که در دولت مدرن زندگی می
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و  19شود. نظریه حاکمیت عمومی با رشد دموکراسی طی قرن ملت یاد می

تکانه بیشتری یافت و به عنوان بنیاد منطقی حکومت  20الخصوص قرن علی

هایی که حق حاکمیت نحوی که امروزه، دولت دموکراتیک نو پذیرفته شد. به

هایی نامشروع تلقی شده و از گردونه دولت ملی عمومی را رعایت نکنند، دولت

شوند. در نهایت عنصر کشد، خارج میمدرن که صفت دموکراتیک را یدک می

تواند وجود داشته ای که هیچ دولتی بدون حکومت نمیحکومت است به گونه

حکومت همان دولت و دولت همان حکومت "سکی معتقد است: باشد. هارولد ال

ها به لحاظ توان مدعی بود که حکومتهرچند می (.134: 1385)عالم،  "است

تاریخی قبل از دولت وجود داشته است و هیچ اجتماع متمدنی بدون حکومت 

 وجود ندارد.

در ها در جوامع غربی و پیگیری آن ملت –گیری دولت بررسی روند شکل  

های کالسیک که ملت –دهد، دولت سایر جوامع در نقاط دیگر جهان نشان می

های یک دولت بیشتر در جوامع غربی همچون انگلستان و فرانسه تمامی ویژگی

هایی هستند که ملت –ملت را دارا هستند، اما در مقابل و دسته دوم دولت  –

داد، چرا که بسیاری از ملت نارس را به آنها اختصاص  –توان عنوان دولت می

هایشان هنوز بصورت کامل تکوین ها دولت دارند ولی ملتملت –این دولت 

شود. این نیافته است و هنوز یک احساس تعلق و یکپارچگی در جامعه دیده نمی

ای همچون عراق و نیافتههای نارس بیشتر در کشورها توسعهملت –گونه دولت 

 شود.  افغانستان دیده می

ملت  – کند این دولتنانکه لوسین پای صاحبنظر برجسته نوسازی بیان میآنچ

بایست برای رسیدن به نقطه مطلوب بحران های همچون بحران می نارس های
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هویت، بحران مشروعیت، بحران مشارکت، بحران نفوذ، بحران توزیع و بحران 

 (.17: 1379 )قوام،همگرایی را با موفقیت پشت سر گذارند 

 
                

 
 روهای پیشها و انواع بحرانملت –(:  دولت 2نمودار شماره)

 

ترین بحرانی بود که در جوامع غربی ظهور کرد، بحران بحران هویت مهم  

بایست در پی هویت، بحرانی بود که در وحدت ملی جوامع بوجود آمد که می

ذوب شود تا این  آن هر نوع هویتی اعم از فراملی و مادون ملی در هویت ملی

بحران پشت سرگذاشته شود. بحران مشروعیت نیز بحرانی بود که در حقانیت 

های حکومت برای اعمال اقتدار نزد باور عمومی بوجود آمد، بسیاری از انقالب

توان انعکاس بحران مشروعیت قلمداد نمود. بحران مشارکت دموکراتیک را می

ای وان مظهر حاکمیت نمایندۀ چه طبقهناشی از این دغدغه بود که دولت به عن
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بیستم شکل گرفت و آن  19است؟ بحران نفوذ، بحرانی است که در اواخر قرن 

را ناشی از اعتراض به عدم کارآمدی و ناتوانی دولت مدرن برای عرضۀ خدمات 

عمومی بود. بحران توزیع نیز بحرانی است که به حیطه اقتصاد و نحوه عملکرد 

درنهایت بحران همگرایی است، که به اتحاد ملی و همسویی گردد، آن بازمی

دولت و ملت اشاره دارد، این نوع بحران پیامدی همچون، انشقاق و شکاف در 

 & Bill)افتادگی اقتصادی را بدنبال دارد  جامعه و بدنبال آن عقب

Hardgrave, 1981.) 
لت عامل ملت، عدم انطباق و همسویی دولت و م –براساس نظریات دولت   

اصلی و مستقیم تعارضات داخلی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بوده 

های رقیب بر سر تعیین و توزیع قدرت با یکدیگر به است، چرا که جماعت

های اقتدارگرا پردازند. همچنین این مسأله مشوق ظهور حکومتکشمکش می

به رغم وجود  شده است. این در حالیست که در تعدادی از کشورهای جهان

وار، فاقد نهادهای مدنی واسط برای استمرار حضور مردم مشارکت سیاسی توده

شود و اند. در این جوامع رأی مردم تقریباً نادیده گرفته میدر صحنه سیاسی

پذیرد. گردش نخبگان نیز بسیار محدود و در سطوح باالی اجتماعی صورت می

-ات سیاسی جوامع بشری قلمداد میهای حیترین دستاورداحزاب یکی از مهم

توانند در این زمینه نقش بسزایی را ایفا کنند. بدین ترتیب احزاب شوند که می

ترین نهاد برای روند، زیرا عمدهسیاسی برای جوامع مدرن ضروری بشمار می

: 1381)نوذری، آیند برخورد با تضادهای موجود در این جوامع به حساب می

55.) 
رایطی در یک جامعه در طوالنی مدت و حتی گاهاً کوتاه مدت بروز چنین ش  

گردد، بی ثباتی سیاسی را به عنوان ثباتی سیاسی در جوامع میسبب ظهور بی

کنیم که یک ها یا الگوهایی از رفتارسیاسی تعریف میها، فعالیتوضعیت
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عاً کند یا واقحکومت یا نظام سیاسی را به شکل غیررسمی، تهدید به تغییر می

ثباتی سیاسی همچنین عدم قطعیت و تردیدی را در تداوم نظام دهد. بیتغییر می

آورد، که بر روی اقتدار و کارآمدی نظام یا حکومت و یا حکومت بوجود می

ثباتی سیاسی از طرفی (. بیBrempong & Traynor, 1996)گذارد تأثیر می

چنین اجتماعی های اقتصادی و همساز خروج سرمایهممکن است زمینه

گذاری خارجی در جامعه )نخبگان( داخلی گردد و از طرف دیگر کاهش سرمایه

را موجب شود. البته بوجود آمدن چنین شرایطی، از آنجایی که سبب باال رفتن 

گردد، لذا توسعه اقتصادی جوامع را بشدت تحت های نظامی کشور میهزینه

 دهد. تأثیر خود قرار می

ست غافل شد که علل متفاوتی بر مهاجرت نخبگان از یک کشور بایالبته نمی  

توان گذارد که میها از کشور تأثیر میبه کشور دیگر و همچنین خروج سرمایه

بندی این علل را در چهار حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تقسیم

قع یکی از توان به رابطه دولت و ملت اشاره کرد. در وانمود. در این زمینه می

عوامل تأثیرگذار بر مهاجرت نخبگان همانا به شرایط حاکم بر یک جامعه و 

 نحوه تعامل و ارتباط دولت و ملت بستگی دارد.

ترین و همچنین طور که قبالً هم گفته شد توسعه اقتصادی یکی از مهمهمان  

 های دورشود. بر همین اساس از گذشتهترین ابعاد توسعه محسوب میقدیمی

 ,Marshal)پردازان و اندیشمندان اجتماعی بوده است همواره مورد توجه نظریه

شود که . اما با مرور ادبیات توسعه اقتصادی همواره مشاهده می(233 :1930

های اجتماعی و سیاسی توسعه یک خأل نظری در این حیطه پیرامون ریشه

-ر جوامعی ظاهر میشود. مطمئناً توسعه اقتصادی بیشتر داقتصادی مشاهده می

شود که به لحاظ اجتماعی و سیاسی دارای وضعیت منسجم و بدور از 
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نیافته های بارز جوامع توسعهکشکمکش و تعارضی باشد، چراکه یکی ا مشخصه

باشد، که این خود زمینه همکاری امروزی تضاد و شکاف بین دولت و ملت می

-پراکنده و چندگانه می ایدولت و ملت را از بین برده و سبب بروز جامعه

  (.Mayer, 2011: 162)گردد

توان های قبلی از پدیده ملت ارائه گردید، میبراساس تفاسیری که در قسمت  

گفت داشتن حکومت ملی و یا جستجو برای ایجاد آن، عامل اساسی پیوند بین 

ملت مدرن و دولت مدرن است. در قسمت نظریات، در ابتدای امر نظریات 

گیری ملت مورد بررسی قرار گرفتند، براین اساس منشأ شکل مربوط به

گرایی، نظریات نظریات در سه دسته کلی و جداگانه، یعنی نظریات دیرینه

 مدرنیسم و نظریات نمادگرایی قومی، گنجانده شدند..

-دانند، پدیدههایی تاریخی میها را پدیدهگرایان کسانی هستند که ملتدیرینه  

-اند. در این زمینه میگرفتههای دور شکلون متمادی در گذشتههایی در طی قر

پردازانی همچون والکر کانر، شالیر ماخر و هردر اشاره کرد. شالیر توان به نظریه

ها را در ماخر و هردر هر دو به طبیعی بودن پدیده ملت تأکید داشتند و ملت

 :Herder, 1969.  )ددانامتداد روابط فامیلی و پیوندهای خویشاوندی قرار می

324 & Kedourie, 1986: 58.) بردارنده از نظر کانر نیز ملت آشکارا در

باشد، بواقع از نظر کانر و همفکرانش ملت پیوندهای خویشاوندی و قومیتی می

 .(Puri, 2004: 186)یافته قلمداد کرد توان یک خانواده بسطرا می

-باشد. مدرنیستودن پدیده ملت میدر رهیافت مدرنیستی  نیز تأکید بر جدید ب

-دانند، در بین نظریهای ابداع شده در جوامع اروپایی میها ملت را پدیده

پردازان،اندرسون، گلنر، گرینفلد، نیرن و چارلز تیلی در چارچوب این رهیافت 

کند که همزمان با پیدایش ای قلمداد میگیرند. اندرسون ملت را پدیدهقرار می
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گلنر نیز ملت  (.Anderson, 1983: 17است )غرب پدید آمده بورژوازی در 

داند، وی صنعتی گرای میزد و ملت را زائیده ملیتگرایی پیوند میرا با ملیت

گیرد که یکی پیامدهای آن ای برای پیدایش ایده ملت در نظر میشدن را زمینه

 گیری یک اتحاد ملی در درون جامعه استهمگون سازی فرهنگی و شکی

گیری هویت ملی و همچنین گرینفلد، عامل اصلی در شکل(. 1383)اوزکریملی، 

-داند. گرینفلد در خصوص عوامل زمینههای منزلتی عمودی میملت را تفاوت

گیری اجتماع ملی و همسویی دولت و ملت به عواملی همچون ساز شکل

انند توکند، که همگی میتوزی وغض و نقش نخبگان اشاره میاحساس کینه

تام نیرن  (.1387)گرینفلد، گرایانه در جامعه گردند باعث گسترش افکار ملی

های موجود بین کشورها ، توسعه نامتوازن بین آنها و  تمایز هم بیشتر نابرابری

کشورهای مرکز و پیرامون را عاملی برای ظهور اتحاد و انسجام ملی مورد توجه 

ه در نظریه نیرن نیز نخبگان هر کشوری دهد. البته الزم به ذکر است کقرار می

کنند ها بازی مینقش اساسی را بر عهده دارند، که نقش حیاتی در بسیج توده
(Puri, 2004.)  

گرایی ای بین دو رهیافت دیرینهرهیافت نمادگرایی قومی نیز به عنوان راه میانه

لت انکار و مدرنیسم قرار دارد. در این رهیافت، اصل مدرن و ابداعی بودن م

شود. در این گرایان رد میشده و در عین حال اصول مورد پذیرش دیرینه

گردد، این رویکرد در آثار رهیافت بیشتر بر پیوند بین قومیت و ملت تأکید می

افرادی همچون جان آرمسترانگ و انتونی اسمیت بخوبی مورد پردازش قرار 

رسی هویت گروهی در گرفته است. هدف کلی آرمسترانگ این است که به بر

های قومی در جامعه بپردازد. فرض اساسی آرمسترانگ این است که هویت

های متفاوت مانند و چهار عامل زبان، دین، شهر و شیوهطول زمان پایدار می
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زندگی، باعث بوجود آمدن هویت ملی و نوعی انسجام در جوامع مدرن قلمداد 

پرداز این رهیافت ترین نظریهتهشوند. همچنین اسمیت هم به عنوان برجسمی

داند و تقدم دولت بر ملت را مورد تأکید قرار ملت را محصول اقوام کهن می

دهد. اسمیت مدعی است که در فرآیند گذار از پیوندهای سنتی قومیت به می

کنند. از نظرگاه اسمیت هویت جمعی در ها نقش اساسی را ایفا میملت، دولت

ها، هنجارها، خاطرات و نمادهای مشترک همان یک جامعه بر حسب ارزش

  (.Smith,2000)گیرد جامعه شکل می

های ظهور شکاف  بین دولت و ملت، همان الزم به ذکر است که یکی از ریشه

باشد. در جوامع چند قومیتی معموالً برخی حاکم بودن تفکر قومیتی در جوامع می

پردازند. دهند و به تنازع با آن میها دولت را در مقابل خود قرار میاز قومیت

های در این زمینه افرادی همچون رابرت گور و دیوید میلر به بررسی اقلیت

 پردازند.ها و پیامدهای ان در جوامع میقومی و ریشه

های نظری رقیب و رابرت گور معتقد است که در جوامع چندقومیتی که نگرش

گیرد و این خود به ها شکل میمحرومیت نسبی وجود دارد، تضاد بین قومیت

گذارد. گور مدعی است که این روند ها و دولت تأثیر بسزایی میرابطه قومیت

ساز بروز نارضایتی، شورش و اعتراض در درون تواند زمینهنیز همچنین می

همچنین دیوید میلر معتقد است که در تمامی  (.Gurr, 1993) جوامع گردد

تجانس قومیتی وجود دارد، اما آنچه مهم است، جوامع مدرن میزانی از عدم 

ای باشد. بواقع از نظر میلر اگر در جامعهدستیابی به وحدت و انسجام ملی می

قومیت و ملیت در تضاد باشند، دستیابی به همگرایی و همسویی با دشواری 

 (.1383)میلر،  شودروبرو می
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لت عامل اصلی و مستقیم طور که قبالً هم اشاره شد عدم انطباق دولت و مهمان

های داخلی در بسیاری از کشورها، بخصوص کشورهای تعارضات و کشمکش

باشد. در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته که فاقد نهادهای درحال توسعه می

ها در درون جامعه به اعتراض و شورش و مدنی و احزاب کارا هستند، نارضایتی

 (. 1386)ربیعی،  گرددی میثباتی سیاسبدنبال آن سبب بروز بی

کنند، پردازان بر آن تأکید میهایی که همواره بسیاری از نظریهحلیکی از راه

احزاب سیاسی هستند، البته سودمند بودن احزاب در جوامع سیاسی مختلف 

موافقان و مخالفان زیادی دارد، اما الزم است توجه شود که احزاب همواره این 

د که شکاف موجود میان دولت و ملت را پر کنند. احزاب توانایی را دارا هستن

های مذهبی، جماعات زبانی یا منافع توانند نماینده، طبقات اجتماعی، گروهمی

  (.1381)نوذری، خاص دیگری باشند 

سامان داخلی و عدم همسویی بین دولت و بهفقدان ثبات سیاسی و شرایط نا

ش گرایش به مهاجرت در بین مردم شود، ساز افزایتوانند زمینهملت، همگی می

الزم به ذکر است که این پدیده در بین نخبگان از اهمیت بیشتری برخوردار 

توان اذعان کرد که رابطه بین دولت و بنابراین می (.Abdolahi ،1979)است 

تواند بواسطه افزایش یا کاهش ملت و امنیت و ثبات سیاسی در هر کشوری می

وی انسانی، توسعه اقتصادی همان کشور را تحت تأثیر خود میزان مهاجرت نیر

 قرار دهد.   

 داخلی تعارضات مستقیم و اصلی عامل ملت و دولت انطباق در مجموع عدم  

 رقیب جماعت های که چرا است، بوده توسعه حال در کشورهای از بسیاری در

 موضوع نهمی می پردازند، کشمکش به یکدیگر با قدرت توزیع و تعیین سر بر

 این در سیاسی بی ثباتی های و درگیری ها منجر که است دالیلی از یکی
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 خود شرایط این. (Teichova & Matis, 2003: 33) می شود کشورها

 افتادن تعویق به درنهایت و انسانی نیروی مهاجرت نظامی، هزینه های افزایش

 .دارد بدنبال را جوامع در اقتصادی توسعه

 

 روش تحقیق
تحقیق تطبیقی یکی از ابزارهای بنیادی تحلیل است، که به ما امکان روش   

ها و تفاوت های توصیف غنی و مفهوم سازی بهتر را از طریق مقایسه شباهت

تحقیق حاضر نیز مبتنی بر روش طولی  .(Collier, 1993: 1)دهد موارد را می

اعی که در های عام اجتمتطبیقی کمّی است، تأکید این نوع روش بر ویژگی –

شوند و تأکید بر آزمون فرضیه به جای استفاده از نظریات قالب متغیرها بیان می

 برای شناخت موارد در بستر تاریخ است.

ها  ارزش جهانی پیمایش"ها ثانویه هستند که از منابع مختلف همچون داده   

ولی های طاند. دادهآوری شدهجمع "جهانی بانک ای توسعه های داده گروه"،"

دهند تا اثر تأخیری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته در خالل زمان به اجازه می

 حساب آیند.

ساله  15باشد، این دوره زمانی میالدی می 2004تا  1990دوره زمانی از سال   

که سال های پایانی قرن بیستم و آغاز هزاره جدید جهانی را در بر می گیرد به 

( 2004تا  2000، 1999تا  1995، 1994تا  1990ساله ) 5سه گام زمانی 

تقسیم گردیده است. عالوه براین سعی شده در مواردی عالوه بر سه گام مورد 

های ای با گامساله نیز مورد تحلیل قرار گیرد تا هم مقایسه 15نظر، کل دوره 

ای مقطعی به موازات مطالعه طولی انجام شده زمانی صورت گرفته و هم مطالعه
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د. همچنین برای هر دوره زمانی، میانگین متغیر در آن دوره زمانی مورد باش

 تحلیل قرار گرفته است.

واحد تحلیل در این پژوهش، کشور یا همان نظام اجتماعی کل )و به عبارت   

های دنیاست که ملت( است. لذا نمونه مورد مطالعه تمامی ملت -دیگر دولت

البته  ملت باشند. –شرایط ایجاد دولت  دارای جمعیت یک میلیون نفر و دارای

ها موجود الزم به ذکر است که این تحقیق تمام کشورهایی را که اطالعات آن

بوده و جمعیت قابل اعتنایی دارا هستند را مورد مطالعه قرار داده است. لذا تمام 

هایی که دارای جمعیت زیر یک میلیون نفر بودند، به دلیل عدم دارا بودن ملت

کشور به عنوان  144ملت از مطالعه خارج شدند، لذا در نهایت  –یط دولت شرا

 ها آنان تجمیع و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نمونه تحقیق انتخاب و داده

 

 ها:متغیرها و سنجه

همسویی دولت و ملت: در بررسی معنای لغوی همسویی دولت و ملت باید   

بندی و قرار دارد، شکاف یک تقسیم "فشکا"گفت که در نقطه مقابل اصطالح 

 ,Bornschier)فاصله عمیق بین دولت و ملت براساس نوعی درگیری است 

در سنجش این متغیر سعی شده تا تمامی ابعاد مسأله اعم از ابعاد نظری  (.2009

های مختلفی در این زمینه و تجربی دیده شوند، بر همین اساس از شاخص

های مرتبط در نهایت هفت متغیر به عنوان بر نظریهاستفاده گردید. با تکیه 

های همسویی دولت و ملت در یک جامعه در نظرگرفته شدند، که این معرف

و  1MARهای متغیرها عبارتند از : میزان اعتراض، شورش )مجموعه داده

                                                                                                    
1 . Minority At Risk 



 يفصلنامه دولت پژوه   220

 

سیاسی )مجموعه  –(، انسجام اجتماعی 1WVSهای مجموعه مجموعه داده

(، وفاق و اجماع 3QOGهای سیاسی )مجموعه داده (، شکاف2BTIهای داده

های (، تضاد نظامی درون دولتی )مجموعه داده4BTIهای )مجموعه داده
5UCDP6های ( و میزان زندانیان سیاسی )مجموعه دادهCIRI  که مبتنی بر

باشند(. در ادامه یک به یک متغیرهای الملل میهای سازمان عفو بینداده

 ین شاخص به تفصیل توضیح داده شده است.استفاده شده در ا

توسعه اقتصادی: در تشریح اجزای شاخص توسعۀ اقتصادی نیز باید گفت که از 

، نرخ سرانۀ 7سه متغیر تشکیل شده است: تولید ناخالص داخلی تعدیل شده

که در  10WDIهای . مجموعه داده9، و ارزش افزودۀ صنعتی8مصرف انرژی

ارائه شده، منبع نهایی دریافت این اطالعات بوده  11پایگاه بانک جهانی داده

 است.

-ثباتی سیاسی موضوعی کثیراالبعاد است. برخی صاحبثباتی سیاسی: بیبی

دانند و برخی دیگر حتی را صرفاً شامل تغییر نظام سیاسی مینظران آن

ها مواجه است را نیز در زمرۀ مصادیق تهدیدهایی که یک نظام سیاسی با آن

دانند. در این تحقیق تالش شده تا حد امکان، عموم ثباتی سیاسی مییمفهوم ب

                                                                                                    
1 . World View Survey 

2 . Bertelsmann Transformation Index 

3  . Qulity Of Government 

4  . Bertelsmann Transformation Index 
5  . Uppsala Conflict Data Program 
6  . CIINGRANELLII--RIICHARDS 

7. GDP per capita, PPP (current international $) 

8. Energy use (kg of oil equivalent per capita 
9. Industry, value added (% of GDP) 

10. World Development Indicators 

11. World Data Bank 
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ها نیز موجود باشد، المللی مربوط به آنهای معتبر بیناین مصادیق اصلی که داده

ثباتی سیاسی های تجربی لحاظ گردد. بر اساس تعریف نهایی، بیدر بررسی

ای نظام سیاسی، اعم شود که یا حفظ و استمرار اجزهرگونه شرایطی تعریف می

از نهادهای سیاسی و هیأت حاکمه و کل رژیم سیاسی، را با تهدید جدی روبرو 

تواند شامل طیف نماید. این شرایط میکند و یا بواقع آن را دچار تحول میمی

 ها از تظاهرات تا کودتا و انقالب  باشد.وسیعی از وقایع و زمینه

مفهوم ثبات سیاسی از پنج شاخص  در نهایت پس از بررسی جوانب مختلف  

ها ثباتی سیاسی استفاده شد که این معرفهای نهایی بیکلی به عنوان معرف

شکست اقتدار (، PITFهای عبارتند از: قتل و کشتار سیاسی )مجموعه داده

ثباتی )مجموعه وسعت جغرافیایی بی (،1PITFهای حاکمیت )مجموعه داده

و  Polity IVهای اکمیت )مجموعه کلی دادهطول دوران ح (،PITFهای داده

 Political Regime Characteristics andاز مجموعه اطالعات 

Transitions) های و در نهایت کودتا )مجموعۀ داده COUP D’ÉTAT 

EVENT.) 

شده ناظر به توسعه سیاسی: در معنای محدود کلمه فردیت یا فردگرایی نهادی

ی این فرآیند هویت فردی به تدریج از هویت فرآیند توسعه سیاسی است. ط

شود و شود و با این جدایی مفهوم شخصیت فردی مطرح میجمعی جدا می

بدنبال آن مفاهیمی نظیر استقالل فردی، حقوق انسانی، حقوق شهروندی، 

شود که شود. بنابراین مالحظه میبرابری در قانون، قرارداد و غیره نیز مطرح می

                                                                                                    
1. Political Instability Task Force 



 يفصلنامه دولت پژوه   222

 

)چلبی، ته شده در این مفهوم، برابری اعضای جامعه است اصل سیاسی پذیرف

1389 :196.) 

. فرصت برابر برای 1در این مطالعه برای توسعه سیاسی دو بعد منظور شد:   

های دسترسی به مواضع سیاسی و اداری باال )برای سنجش این بعد از داده

Polity IV  .)منظور  . دموکراسی که برای این بعد دو شاخص2استفاده شد

 شد، یکی حقوق سیاسی و دیگری آزادی مدنی. 

های سرمایه گذاری خارجی: یکی از متغیرهای اصلی که درواقع از جمله حلقه

-اتصال همسویی دولت و ملت به توسعه اقتصادی است، میزان تمایل سرمایه

-باشد. به این ترتیب که دادهگذاری در یک کشور میگذاران خارجی به سرمایه

گذاری بوطه از بانک جهانی داده گردآوری شد که ارزش مالی سرمایههای مر

آن کشور در همان  GDPخارجی انجام گرفته در یک کشور را نسبت به کل 

 دهد.سال و یا دورۀ زمانی نشان می

: یکی از متغیرهایی مورد سنجش قرار گرفت که از طرفی با 1فرار سرمایه

گیرد و از سوی دیگر خود به ی، شدت میهای سیاسافزایش التهابات و ناآرامی

گذارد. در این تحقیق به منظور عنوان عاملی قابل توجه بر رشد اقتصادی أثر می

سنجش این متغیر از نرخ خروج سرمایه استفاده شد که با همین نام در پایگاه 

 های بانک جهانی در دسترس قرار دارد.داده

ثبات و غیر همسو، براساس بی مهاجرت: یکی دیگر از پیامدهای یک شرایط

آنچه در دو بخش مربوط به ادبیات موضوع و چارچوب نظری بیان شد، 

ثبات به خارج از مرزهاست. در اینجا نیز این مهاجرت جمعیت کشور بی

                                                                                                    
1. Capital Flight 
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موضوع به صورت تجربی مورد بررسی قرارگرفته و برای سنجش آن از نرخ 

های بانک ین زمینه ازپایگاه دادهساالنۀ مهاجرت کشورها استفاده شده است. در ا

 جهانی استفاده شده است.

فرار نخبگان: مقصود از نیروی آموزش دیده در این تحقیق جمعیتی است که 

اطالعات مورد استفاده برای اند. دست کم سه مقطع، تحصیل رسمی داشته

سال مورد نظر این تحقیق، از پایگاه  15سنجش شرایط کشورهای مختلف در 

های بانک جهانی اطالعات دریافت و بررسی شد که این پایگاه، اطالعات داده

ساله  5های مربوط به مهاجرت افراد آموزش دیده را به صورت میانگین دوره

 نماید.ارائه می

با بررسی شرایط کشورهای  Polityهای یاسی: مجموعه دادهنوع حاکمیت س

نماید: ها، ارزیابی خود را در قالب دو شاخص ارائه میمختلف و نظام سیاسی آن

یکی میزان دموکراسی نهادینه شده و دیگری میزان استبداد نهادینه شده. در کنار 

تفریق نمرۀ این دو نمره، یک شاخص ترکیبی نیز تدوین شده که درواقع حاصل 

هاست. به این ترتیب یک مقیاس بین استبداد کشورها از نمرۀ دموکراسی آن

)شدیداً استبدادی( بدست آمده که تا حدود  -10+ )شدیداً دموکراتیک( تا 10

 دهندۀ شرایط و نوع رژیم سیاسی کشورهاست.زیادی نشان

ن ای که در آن کشورها براساس میزادرجه دموکراسی: شاخصی صد نمره

ای اختصاص داده نمره 100دموکراتیک بودن به هرکدام از کشورها از صفر تا 

شده است. به میزانی که در یک کشور سازوکارهای دموکراسی فراهم باشد آن 

کند و در نقطه مقابل کشورهایی که از این روند کشور نمره باالتری دریافت می

 . کنندتری دریافت میو دور باشند نمره پایین
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 هاتایج و یافتهن
در این قسمت تالش شد تا در ابتدا متغیرهای اساسی تحقیق به تفکیک مناطق   

جغرافیایی توصیف شده و سپس روابط دو متغیری و چند متغیری مورد بررسی 

و تحلیل قرار گیرند. تشریح و توصیف ضرایب همبستگی دومتغیره و نیز 

ی است که در این بخش از تحلیل رگرسیون دومتغیره، یکی دیگر از مطالب

نوشتار به آن پرداخته خواهد شد. همچنین روابط چند متغیره بین متغیرهای 

-مستقل و وابسته نیز از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار می

شود تا مدل تحلیلی مورد گیرد. در پایان نیز با استفاده از تحلیل مسیر، تالش می

 زمون کشیده شود.نظر در این تحقیق به آ

ها به تفکیک مناطق طور که در جدول مشاهده میانگین هرکدام از معرفهمان  

جغرافیایی ارائه شده است. براساس آنچه در جدول آمده میانگین کل تولید 

و در بین مناطق جغرافیایی بیشترین میزان  13009.69ناخالص داخلی برابر 

ن کشورهای اروپای غربی است و متعلق به کشورهای اسکاندیناوی و همچنی

باشد. میانگین کل نرخ ارزش کمترین میزان متعلق به کشورهای آفریقایی می

و همچنین میانگین کل نرخ سرانه مصرف انرژی  29.54افزوده صنعتی برابر 

 باشد.می 3010.66نیز برابر 

های توسعه اقتصادی برحسب مناطق (: میانگین معرف1جدول شماره)

 میالدی 2004تا  2000های بین سال جغرافیایی

                     

 متغیر

 بندیتقسیم

 ایمنطقه 

میانگین تولید 

 ناخالص داخلی

میانگین نرخ 

ارزش افزوده 

صنعتی )از 

GDP) 

میانگین نرخ 

سرانه مصرف 

 انرژی
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 3322.82 26.01 22349.95 اروپای غربی

 2359.72 32.57 7749.58 اروپای شرقی

 5255.41 24.35 16472.33 شمالیآمریکای 

 1102.83 28.69 6952.73 آمریکای جنوبی

کشورهای 

 اسکاندیناوی

25863.54 30.13 5786.73 

 1602.13 28.61 7131.94 آسیا و اقیانوسیه

 3998.60 38.29 15045.53 خاورمیانه

کشورهای 

 آفریقایی

2511.98 27.40 657.04 

 

گانه همسویی دولت و ملت، ابعاد شش در خصوص متغیر مستقل تحقیق، یعنی

-ساله توصیف و تحلیل شدهاین متغیر به صورت جداگانه در سه دوره زمانی پنج

 ای خواهد شد. ها اشارهاند که در اینجا به اختصار به آن

بررسی وضعیت شورش و اعتراض در کشورهای مختلف نشان داد که   

نیافته و درحال توسعه ورهای توسعهساله در کشهای پنجها در دورهمیانگین آن

اقتصادی همچون کشورهای آفریقایی و آسیایی به نسبت بیشتر از کشورهای 

باشد. به طور مثال میانگین یافته اروپای غربی و آمریکای شمالی میتوسعه

میالدی در کشورهای  2004تا  2000های های صورت گرفته بین سالشورش

ه و این در حالیست که این میزان در بین بود 1.91اروپای غربی برابر 

 باشد.می 16.65کشورهای آسیا و اقیانوسیه برابر 
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میانگین متغیرهای وفاق و انسجام اجتماعی نیز حاکی از آن بود که میزان   

یافته بیشتر از کشورهای توسعه وفاق و وانسجام اجتماعی در کشورهای توسعه

شدن پنج معرف جداگانه تحت عنوان اجماع باشد. متغیر وفاق از جمع نیافته می

های ضد دموکراتیک، مدیریت تضاد و شکاف، مشارکت مدنی در اهداف، کنش

و در نهایت مصالحه و آشتی ملی بوجود آمده است. کشورهای اسکاندیناوی و 

اروپای غربی به لحاظ وفاق و اجماع ملی در هر سه دوره زمانی نسبت به سایر 

تری برخوردار هستند، و کشورهای آمریکای شمالی در کشورها از وضعیت به

رتبه بعدی قرار دارند و در این میان کشورهای آسیایی و خاورمیانه از بدترین 

 وضعیت نسبت به سایر کشورهای جهان برخوردارند.  

هایی همچون میزان انسجام و ثبات متغیر انسجام اجتماعی نیز بواسطه معرف  

نسجام بین گروههای ذینفع و همچنین وجود هنجارهای در بین احزاب، میزان ا

دموکراتیک در جامعه تشکیل شده است. الزم به ذکر است که اکثر کشورها در 

مناطق مختلف به لحاظ انسجام اجتماعی دارای روند روبه رشدی نسبت به 

های زمانی پیشین هستند، اما در این بین کشورهای آسیایی و خاورمیانه و دوره

ودی کشورهای آفریقایی نیز روندی نزولی را طی کرده و به طور کلی از تا حد

 میانگین کمتری نسبت به سایر مناطق جهان برخوردار هستند.  

 

همبستگی متغیرهای درجه دموکراسی و نوع حکومت با همسویی دولت و 

 ملت: 

های استفاده شده برای تبیین مسأله مشخص شد که متغیر بر اساس تئوری  

ویی دولت و ملت نیز خود تحت تأثیر دو عامل اساسی قرار دارد. درجه همس

رسد همسویی دولت و ملت در دموکراسی از جمله عواملی است که به نظر می
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کشورها تحت تأثیر این عامل قرار گیرند. در این متغیر به تمامی کشورها 

قرار کامل نشان از است 100اختصاص یافته است، که عدد 100تا  0ای بین رتبه

های خودکامه و دموکراسی در یک کشور و عدد صفر نشان از  استقرار حکومت

 استبدادی در یک کشور دارد. 

همچنین متغیر نوع حکومت متغیر دیگری بود که رابطه آن با متغیر همسویی 

دولت و ملت مورد بررسی قرار گرفت. در خصوص نوع حکومت از شاخص 

های مختلفی از شکل حکومت بندیشاخص تقسیمچیبوب استفاده شد. طبق این 

در کشورهای مختلف ارائه شده است. دراین متغیر نوع حکومت کشورها از 

 .شودهای دیکتاتوری را شامل میدموکراسی پارلمانی تا حکومت

 

(: همبستگی درجه دموکراسی و نوع حکومت با متغیر 2جدول شماره )

 همسویی دولت و ملت

 متغیر وابسته

 رمستقلمتغی

 همسویی دولت و ملت

 

 درجه دموکراسی

 معناداری

N 

0.465*  

0.020 

136 

 نوع حکومت

 معناداری

N 

0.570**  

0.001 

130 
 

از آنجایی که  هر دو متغیر درجه دموکراسی و نوع حکومت بصورت متغیرهای 

ای تدوین شده بودند، لذا از ضریب اسپیرمن برای بررسی رابطه متغیرها رتبه
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کنید متغیر درجه دموکراسی طور که در جدول باال مشاهده میه شد. هماناستفاد

باشد. ضزیب اسپیرمن با متغیر همسویی دولت و ملت دارای رابطه معناداری می

باشد می 0.4برای دو متغیر درجه دموکراسی و همسویی دولت و ملت برابر با 

 درصد اطمینان معنادار است. 95که در سطح 

نوع حکومت با متغیر همسویی دولت و ملت دارای رابطه  همچنین متغیر

 است. 0.5باشد که میزان برابر با معناداری می

 

 

 ای و توسعه اقتصادی:متغیرهای واسطه

طور که در قسمت قبلی هم اشاره شد، در این قسمت تالش خواهد شد تا همان  

قیق، یعنی ای بر روی متغیر وابسته تحتأثیر و همبستگی متغیرهای واسطه

توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. در بررسی روابط دو متغیره مشخص 

گردید که رابطه تقریباً ضعیفی بین توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی وجود 

 95باشد که در سطح می 0.19دارد، ضریب همبستگی بین این دو متغیر معادل 

تغییری این دو متغیر در درصد اطمینان نیز معنادار است و این نشان از هم

های دیگر های توسعه موجب تغییر در حیطهجوامع دارد، که در یکی از حیطه

گردد. جدول زیر گویای این امر است که افزایش ثبات سیاسی یک جامعه می

گردد، که این امر با نظریات منجر به افزایش توسعه اقتصادی همان جامعه می

طور که در فصل پیشین تحقیق انی است، همانموجود با این زمینه دارای همخو

نظران اعتقاد به وجود ارتباط بین این دو متغیر هم گفته شد بسیاری از صاحب

دارند. با توجه به نتایج بدست آمده رابطه دو متغیر ثبات سیاسی و توسعه 

باشد. البته الزم درصد معنادار می 99باشد که در سطح می 0.3اقتصادی برابر 
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ر است که در ابتدای امر تالش شد تا ابتدا رابطه همبستگی ابعاد مختلف به ذک

متغیر ثبات سیاسی و متغیر توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، نتایج 

ها نشان داد که تقریباً تمامی ابعاد متغیر ثبات سیاسی با توسعه تحلیل داده

تنها به بررسی رابطه اقتصادی دارای رابطه معناداری بودند؛ که در این قسمت 

 دو متغیر به طور کلی پرداخته شده است.

گذاری در نهایت الزم به ذکر است که متغیر توسعه اقتصادی با متغیر سرمایه

باشدو این بدان معناست که افزایش خارجی دارای همبستگی معناداری می

تواند توسعه اقتصادی را برای آن گذاری خارجی در یک جامعه میسرمایه

گذاری خارجی یک جامعه جامعه بدنبال داشته باشد و به تبع آن کاهش سرمایه

 دارد. را از رسیدن به توسعه اقتصادی باز می

 

ای و متغیر توسعه جدول همبستگی متغیرهای واسطه(: 3) شماره جدول

 اقتصادی

متغیرهای 

 مستقل

 

متغیر 

 وابسته

توسعه 

 سیاسی

ثبات 

 سیاسی
 مهاجرت

فرار 

 نخبگان

-ایهسرم

گذاری 

 خارجی

تشکیل 

 سرمایه

توسعه 

 اقتصادی

 معناداری

N 

0. 

193* 

0.534 

129 

0. 

305** 

0.023 

128 

-0. 

415* 

0.034 

130 

-0. 

392* 

0.032 

132 

0. 

198* 

0.020 

133 

0.178 

0.534 

131 
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همچنین الزم است توجه شود که در جدول باال رابطه متغیرهای توسعه اقتصادی 

در جوامع مورد بررسی قرار گرفت که این رابطه  و متغیر تشکیل سرمایه

 معنادار نبود. 

 

 متغیرهای همسویی دولت و ملت و توسعه اقتصادی:

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین همسویی دولت و ملت و توسعه   

اقتصادی بوده است؛ در ادامه تالش خواهد شد تا رابطه دو متغیر اصلی تحقیق 

ای و به طور مستقیم مورد بررسی و تحلیل قرار ای واسطهبدون وجود متغیره

گیرد. لذا در این قسمت به رابطه همبستگی ابعاد مختلف متغیر همسویی دولت 

 و ملت با متغیر توسعه اقتصادی پرداخته خواهد شد. 

برای اینکه روابط متغیرها بطور طولی مورد مقایسه قرار گیرد لذا رابطه 

همسویی دولت و ملت و توسعه اقتصادی ابتدا  همبستگی بین متغیرهای

های پنج ساله ارائه شده و سپس رابطه آنها بصورت دوره زمانی و در قالب دوره

 در کل دوره مورد بررسی قرار گرفته است.

در این بررسی تالش شده تا تأثیر همسویی دولت و ملت در سه دوره زمانی 

میالدی  2004تا  2000ال ساله به طور مجزا بر توسعه اقتصادی سپنج

کشورهای جهان مورد بررسی قرار گیرد، لذا الزم است که توجه شود، در دو 

گیرد، بدین معنی که دوره اول متغیر به صورت طولی مورد بررسی قرار می

تأثیر تحوالت دوره اول بر دوره سوم و سپس تأثیر دوره دوم بر دوره سوم مورد 

وره سوم تحلیل بصورت مقطعی و همزمان صورت گیرد، اما در دتحلیل قرار می

گیرد، یعنی تأثیر همسویی دولت و ملت در دوره زمانی سوم بر توسعه می
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گیرد. البته الزم به ذکر است که اقتصادی در همان دوره مورد بررسی قرار می

ستون پایانی جدول میزان ضریب همبستگی بین دو متغیر در کل دوره زمانی 

 ار گرفته و رابطه دو متغیر در کل دوره زمانی ارائه شده است.مورد احتساب قر

کنید، اکثر متغیرهای همسویی دولت و ملت طور که در جدول مشاهده میهمان

 باشند.  دارای رابطه مستقیم و معناداری با توسعه اقتصادی در جوامع می

 

جدول همبستگی متغیرهای همسویی دولت و ملت و (: 4) شماره جدول

 عه اقتصادیتوس

 90-94 95-99 
2000-

2004 
 کل دوره

 اعتراض

 معناداری

N 

**0.255- 

0.001 

115 

*0.441- 

0.031 

120 

0.292- 

0.657 

123 

**0.356- 

0.001 

358 

 شورش

 معناداری

N 

**0.06- 

0.001 

110 

**0.556- 

0.001 

119 

*0.056- 

0.042 

116 

**0.394- 

0.001 

345 

 وفاق و اجماع

 معناداری

N 

0.133 

0.434 

115 

**0.556 

0.001 

115 

0.635 

0.892 

124 

*0.248 

0.021 

354 

-انسجام اجتماعی

 سیاسی

 معناداری

*0.096 

0.021 

120 

**0.356 

0.001 

122 

0.208 

0.345 

119 

**0.165 

0.001 

361 
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N 
 شکاف سیاسی

 معناداری

N 

0.056- 

0.134 

111 

**0.586- 

0.001 

116 

0.768- 

0.234 

117 

*0.457- 

0.021 

344 

 زندانیان سیاسی

 معناداری

N 

0.593- 

0.350 

110 

0.111- 

0.200 

117 

0.006 

0.424 

115 

0.234- 

0.030 

342 

تضاد نظامی درون 

 دولتی

 معناداری

N 

*0.204- 

0.027 

119 

**0.613- 

0.001 

124 

0.141- 

0.070 

130 

**0.573- 

0.001 

373 

 

-ول رابطه ابعاد هفتکنید، در این جدطور که در جدول باال مشاهده میهمان  

گانه متغیر همسویی دولت و ملت با متغیر توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار 

گرفته است. براساس نتایج بدست آمده اکثر ابعاد این متغیر با متغیر توسعه 

 معناداری بوده است. اقتصادی دارای رابطه

سیاسی و  –ساله اول متغیرهای شورش، اعتراض، انسجام اجتماعی در دوره پنج

متغیر تضاد نظامی درون دولتی با متغیر توسعه اقتصادی دارای رابطه معناداری 

 –باشند و در دوره دوم متغیرهای اعتراض، شورش، وفاق، انسجام اجتماعی می

سیاسی، شکاف سیاسی و تضاد نظامی درون دولتی دارای همبستگی معنادار 

ه سوم تنها متغیر شورش با متغیر سالباشند و در نهایت اینکه در دوره پنجمی

توسعه اقتصادی دارای رابطه هستند و این بیشتر بدان دلیل است که در این 
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دوره تأثیر همزمان متغیرهای همسویی دولت و ملت بر توسعه اقتصادی جوامع 

سنجیده شده است. الزم به ذکر است که در بررسی روابط دو متغیره در کل 

درون دولتی بیشترین همبستگی را با توسعه اقتصادی دوره، متغیر تضاد نظامی 

سیاسی به میزان  –جوامع داشته است و کمترین همبستگی را انسجام اجتماعی 

 داشته است.  0.165

همچنین الزم به ذکر است که از بین این متغیرها تنها متغیر میزان زندانیان 

در زندان به سر  سیاسی، که مشخص کننده تعداد کسانی است که بدالیل سیاسی

 برند، دارای همبستگی معناداری با توسعه اقتصادی نبود.می

 

همبستگی همسویی دولت و ملت و توسعه اقتصادی به تفکیک مناطق 

 جغرافیایی:

اند در این بخش به با توجه به آنچه عموم صاحبنظران و محققان پیشنهاد نموده  

همبستگی همسویی دولت و  اجمال و در قالب جدول زیر تالش شده تا کیفیت

ملت و توسعۀ اقتصادی در مناطق جغرافیایی مختلف به صورت جداگانه محاسبه 

 و ارائه گردد.

 

جدول همبستگی همسویی دولت و ملت و توسعه (: 5) شماره جدول

 اقتصادی به تفکیک مناطق جغرافیایی
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دو متغیر  کنید در جدول باال رابطه همبستگی بینطور که مالحظه میهمان  

اصلی تحقیق یعنی همسویی دولت و ملت و توسعه اقتصادی به تفکیک مناطق 

جغرافیایی ارائه شد. رابطه این دو متغیر در اکثر مناطق جغرافیایی معنادار بود و 

 تنها در منطقه جغرافیایی آسیا و اقیانوسیه بود که این رابطه معنادار نبود.

این دو متغیر در کشورهای اسکاندیناوی همچنین الزم به ذکر است که رابطه 

بیشتر از سایر مناطق جهان بود و درمقابل در بین کشورهای خاورمیانه کمترین 

-همبستگی بین دو متغیر همسویی دولت و ملت و توسعه اقتصادی مشاهده می

 شود.

 

 ای و توسعه اقتصادی:رگرسیون چندگانه متغیرهای واسطه

حاضر، بر این ایده استوار بود که تأثیر  ای از فرضیات تحقیقمجموعه  

-همسویی دولت و ملت بر توسعۀ اقتصادی، از مسیر چند سازوکار اعمال می

شود. بر همین اساس و از طریق رگرسیون چند متغیره، تالش شد تا این 

های قبلی رابطه و اثرگذاری و اثرپذیری و شدت آن بررسی شود. در بخش

ای مورد تجزیه و ملت بر روی متغیرهای واسطه تأثیر متغیر همسویی دولت و
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ای بر متغیر توسعه تحلیل قرار گرفت، در اینجا نیز اثرگذاری متغیرهای واسطه

 گیرد.  اقتصادی مورد آزمون قرار می

 

 

جدول رگرسیون چندگانه توسعه اقتصادی برحسب (: 6) شماره جدول

 ایمتغیرهای واسطه

 متغیر وابسته

 

 متغیر مستقل

 عه اقتصادیتوس

90-94 95-99 
2000-

2004 
 کل دوره

  **0.105 0.123  *0.242 0.158 توسعه سیاسی

  *0.247 0.259  *0.201  *0.349 ثبات سیاسی

 مهاجرت
-0. 

302** 

-0. 

251* 
0- .014 

-0. 

221** 

-0 فرار نخبگان .211 0- .390 0.058 0- .138 

گذاری سرمایه

 خارجی
0.332*  0.129*  0.678 0.114*  

 0.015 *0.028 0.139 0.012 تشکیل سرمایه

N 110 116 115 341 

R2 0.356 0.380 0.237 0.331 

 
کنید جدول زیر رگرسیون توسعه اقتصادی برحسب طور که مشاهده میهمان  

شود که تمامی متغیرهای دهد. مالحظه میای را نشان میمتغیرهای واسطه
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 38الی  23اند در سه دوره زمانی مجموعاً ای در کنار یکدیگر توانستهواسطه

درصد تغییرات متغیر توسعه اقتصادی را تبیین کنند. در بین تمامی متغیرهای 

یک از سه دوره زمانی دارای ای تنها متغیر فرار نخبگان است که در هیچواسطه

باشد و سایر متغیرها حداقل در یک دوره زمانی ضریب رگرسیون معناداری نمی

 اند. ضرایب معناداری بوده دارای

 

 رگرسیون چندگانه همسویی دولت و ملت و توسعه اقتصادی:

موضوع اصلی این تحقیق بررسی رابطه همسویی دولت و ملت و توسعه   

باشد. بر همین اساس در ادامه تالش شد تا رگرسیون اقتصادی جوامع می

ورد تحزیه و چندگانه دو متغیر همسویی دولت و ملت و توسعه اقتصادی م

 تحلیل قرار گیرد. 

در جدول زیر نتیجه تحلیل رگرسیون چندگانه توسعه اقتصادی برحسب متغیر 

شود که تمامی متغیرهای همسویی دولت و ملت ارائه شده است. مالحظه می

 48الی  3اند در سه دوره زمانی مجموعاً ای در کنار یکدیگر توانستهواسطه

اقتصادی را تبیین کنند. در بین تمامی متغیرهای درصد تغییرات متغیر توسعه 

یک از سه دوره زمانی ای تنها متغیر زندانیان سیاسی است که در هیچواسطه

باشد و سایر متغیرها حداقل در یک دوره دارای ضریب رگرسیون معناداری نمی

 اند. زمانی دارای ضرایب معناداری بوده

 

نه توسعه اقتصادی برحسب جدول رگرسیون چندگا(: 7) شماره جدول

 متغیرهای همسویی دولت و ملت

 توسعه اقتصادی متغیر وابسته
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 متغیر مستقل
90-94 95-99 

2000-

2004 
 کل دوره

-0 اعتراض .151 -0.214*  0- .318 0- .159 

  *0.091- شورش
-0. 

441** 
-0.213*  

-0. 

317** 

 0.228 0.719  *0.025 0.319 وفاق و اجماع

 شکاف سیاسی
-0. 

149** 
-0.324*  0.118 

-0. 

301** 

 –انسجام اجتماعی 

 سیاسی
0.019*  0.202*  0.542 0.199*  

تضاد نظامی درون 

 دولتی

-0. 

309** 
0.018 -0.011*  -0.240*  

 0.083 0.067 0.513 0.428 زندانیان سیاسی

N 110 115 116 341 

R2 0.306 0.480 0.037 0.471 

 

-1994ساله اول )کنید در دوره پنجشاهده میطور که در جدول مهمان

(، چهار متغیر از متغیرهای همسویی دولت و ملت دارای ضرایب 1990

باشند، که این چهار متغیر عبارتند از: شورش، شکاف رگرسیون معنادار می

سیاسی و تضاد نظامی درون دولتی؛ که در این بین  –سیاسی، انسجام اجتماعی 

 .به متغیر تضاد نظامی درون دولتی بوده استبیشترین ضریب متعلق 
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 رابطه همسویی دولت و ملت به تفکیک نوع حکومت:

هایی که در ادبیات سیاسی مطرح است، اینکه اثرات همسویی یکی از ایده

دولت و ملت و پیامدهای آن به طور کلی، در کشورهای با ساختار سیاسی 

تفاوت باشد. برهمین اساس و به تواند از کشورهای اقتدارگرا مدموکراتیک می

شان به نظام سیاسی Polityمنظور بررسی این فرضیه، کشورها براساس میزان

دو گروه اقتدارگرا و دموکراتیک تقسیم شدند و همبستگی همسویی دولت و 

ملت و توسعۀ اقتصادی به طور مجزا در این دو گروه محاسبه گردید  که نتایج 

 است.  آن در جداول زیر آورده شده

جدول همبستگی دو متغیره همسویی دولت و ملت و : (8) شماره جدول

 توسعه اقتصادی در کشورهای دموکراتیک

 توسعه اقتصادی 

 همسویی دولت و ملت

ضریب همبستگی 

 پیرسون
0.541**  

 53 تعداد کل

 

کنید همبستگی متغیرهای همسویی طور که در جدول باال مشاهده میهمان

توسعه اقتصادی در کشورهای دموکراتیک مورد بررسی قرار  دولت و ملت و

گرفته و نتایج آن ارائه شده است. بر اساس نتایج بدست آمده ضریب پیرسون 

 درصد معنادار است.  99باشد که در سطح می 0.54این دو متغیر برابر 

جدول همبستگی دو متغیره همسویی دولت و ملت و توسعه (:9) شماره جدول

 در کشورهای اقتدارگرااقتصادی 

 توسعه اقتصادی 
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 همسویی دولت و ملت

ضریب همبستگی 

 پیرسون
0.320*  

 68 تعداد کل

در ادامه و در جدول باال نیز همین رابطه در بین کشورهای اقتدارگرا مورد 

بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج بدست آمده مشخص گردید که ضریب 

درصد معنادار است.  95باشد که در سطح می 0.32 پیرسون این دو متغیر برابر

شود که همبستگی همسویی دولت و ملت و توسعۀ بر این اساس مالحظه می

تر از کشورهایی است اقتصادی در کشورهای با نظام سیاسی بازتر، بسیار قوی

 ها حاکم است.که یک نظام سیاسی بسته بر آن

 تحلیل مسیر:

ساله های زمانی پنجمسیر هر یک از دوره در این قسمت تالش شده ضرایب

های بصورت جداگانه ارائه شده تا بدین وسیله زمینه برای مقایسه بین دوره

-1994های ساله اول یعنی سالزمانی فراهم گردد. ضرایب مسیر دوره پنج

، 1995-1999های دوره ، ضرایب مسیر دوره پنج ساله دوم یعنی سال1990

و در نهایت  2000-2004های ساله سوم یعنی سال ضرایب مسیر دوره پنج

ساله  15ها، که در آن ضریب مسیر کل دوره ضرایب مسیر مربوط به کل دوره

 ارائه شده است.

دیاگرام مسیر تأثیر متغیرها در هر دوره بر روی متغیر دیگر در دوره بعدی ارئه 

درصد و  95 سطح *شده است. عالوه بر آن معناداری هر یک از ضرایب      )

را نشان می دهد( نیز در دیاگرام ها نشان داده شده است.   درصد 99سطح  **

باشد در جدول زیر ضرایب بتا و همچنین سطح معناداری هرکدام از متغیرها می
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که تمامی روابط مستقیم متغیرهای مستقل و میانی با متغیر وابسته را مجموعاً 

 ده است. در قالب رگرسیون محاسبه و ارائه نمو

 

تأثیر مستقیم متغیرهمسویی دولت و ملت و متغیرهای (:10) شماره جدول

 ای بر توسعۀ اقتصادیواسطه

 سطح معناداری ضریب بتا 

 0.000  **0.411 همسویی دولت و ملت

 0.024  *0.244 توسعه سیاسی

 0.000  **0.375 ثبات سیاسی

 0.031  *0.232- مهاجرت

 0.020  *0.210- فرار نخبگان

 0.536 0.213 تشکیل سرمایه

 0.043  *0.311 گذاری خارجیسرمایه

 

های الزم به ذکر است که ضرایب ارائه شده در جدول باال مربوط به کل دوره

کنید، بیشترین تأثیر طور که مالحظه میباشد. همانزمانی مورد بررسی می

یر مستقیم متعلق مستقیم مربوط به متغیر همسویی دولت و ملت و کمترین تأث

های وارد شده ضریب باشد. از بین تمامی متغیربه متغیر فرار نخبگان می

 باشد. رگرسیون متغیر تشکیل سرمایه معنادار نمی
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 دیاگرام مسیر تأثیر شاخص همسویی دولت و ملت بر توسعۀ اقتصادی
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 (3) شماره نمودار

 

 

 
 
 

 گیرینتیجه
هم گفته شد، هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه و تأثیر  طور که پیشترهمان

همسویی دولت و ملت بر توسعه اقتصادی و مشخص نمودن سازوکارها و 
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های موجود در این بین بود. ما در این تحقیق بدنبال پاسخ به این سؤال مکانیسم

ایم که چگونه همسویی و اتحاد دولت و ملت بر روند توسعه اقتصادی بوده

تا  1990های گذارد و این مسأله را بصورت تجربی بین سالثیر میجوامع تأ

میالدی مورد بررسی قرار دادیم. به منظور نائل شدن به این هدف از  2004

رویکردهای تئوریکی مختلف که هریک به بعد یا ابعادی از مسأله پرداخته 

بدست ها بودند، استفاده و در نهایت مدل نظری تحقیق براساس تلفیق تئوری

های تئوریک، با آمده از رهیافتآمد. سپس در ادامه تالش شد تا مدل بدست

های موجود در سطح کشورها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در توجه به داده

 ادامه به تشریح نتایج حاصل از این تحقیق بصورت خالصه خواهیم پرداخت. 

د که کشورهای در بررسی میانگین توسعه اقتصادی جوامع مشخص گردی

اروپای غربی  بخصوص کشورهای اسکاندیناوی و همچنین کشورهای 

آمریکای شمالی از وضعیت بهتری نسبت به سایر مناطق جهان برخوردارند و 

این برتر بودن در بررسی سایر متغیرهای تحقیق تاحدودی محسوس بود، به 

ط بهتری را ای که این کشورها در حیطه همسویی دولت و ملت نیز شرایگونه

دارا بودند. در بررسی میانگین متغیرهای اعتراض، شورش، شکاف سیاسی و 

دولتی کشورها مشخص شد که کشورهای اروپای غربی، تضاد درون

اسکاندیناوی و آمریکای شمالی کمترین میزان را دارا هستند و به تبع آن دارای 

دیگر کشورهای  باشند. در طرفبیشترین میزان انسجام و وفاق اجتماعی می

آسیایی، خاورمیانه و آفریقایی و تاحدودی کشورهای آمریکای جنوبی و 

اند و همسویی دولت اروپای شرقی قرار دارند که در وضعیت متقابل قرار گرفته

و ملت در این کشورها از وضعیت به نسبت بدتری نسبت به کشورهای 

 یافته برخوردار است.توسعه
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رسد تحقیق حاضر این مسأله است که به نظر میترین نتایج یکی از مهم

الگوهای متنوعی از رابطه دولت و ملت در کشورهای مختلف وجود دارد. در 

شود کشورهای توسعه یافته نوع خاصی از رابطه بین دولت و ملت مشاهده می

یک بر دیگری که در آن دولت و ملت هرکدام دارای جایگاه خاصی بوده و هیچ

ریک در عین وابستگی به یکدیگر از استقالل نسبی از دیگری غالب نیست و ه

ها خود را در های موجود در این کشورها سبب شده تا دولتقرار دارد. الگو

هایشان و نه در برابر آنها ببینند. اما الگوی دیگری از رابطه دولت و کنار ملت

-هده میملت در سایر نقاط جهان، بخصوص کشورهای آسیایی و آفریقایی مشا

-ها رابطه دولت و ملت را بنا به نظر بسیاری از صاحبنظران میشود که در آن

بندی کرد؛ یکی زمانی است که دولت بر ملت توان در دو شکل کلی تقسیم

غالب است و دیگری زمانی است که ملت بر دولت غالب است، که هر دو شکل 

ری( در این کشورها را آن نوعی از عدم همسویی و اتحاد داوطلبانه )و نه اجبا

بوجود آورده است. در این دسته از کشورها عدم وجود یک دولت مرکزی و 

منسجم و از سوی دیگر عدم وجود یک ملت واحد و متحد، سبب گردیده تا 

ثباتی سیاسی گیرد، که همین امر بی یک رابطه نامتوازن بین دولت و ملت شکل

 رها به ارمغان آورده است.  افتادگی اقتصادی را برای این کشوو عقب

همچنین الزم به ذکر است که در تحقیق حاضر تالش شد تا نوع عدم همسویی و 

شکاف میان دولت و ملت در مناطق مختلف جهان نیز مورد بررسی قرار گیرد. 

بندی که در تحقیق حاضر صورت گرفته بود، از این قرار بود که در دسته

تواند بین دولت و ملت مسویی و شکاف میکشورهای مختلف سه نوع از عدم ه

بروز یابد؛ یکی عدم همسویی بر سر مسائل سرزمینی بود، که در آن بخشی از 

مردم یک کشور تالش به جدایی از آن کشور و اعالم خودمختاری را داشتند و 
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دیگری عدم همسویی سیاسی یا حکومتی بود، که در آن مردمان یک کشور به 

ر کشورشان اعتراض و یا خواهان تغییرات حکومتی وضعیت سیاسی حاکم ب

بودند و نوع سوم نیز ترکیبی از این دو بود. در غالب شرایط حاکم بر 

نیافته آسیایی و آفریقایی عدم همسویی از نوع سیاسی و کشورهای توسعه

طلبانه ها و تحرکات جداییحکومتی بود و در تعداد اندکی از کشورها قیام

ها در کشورهای توسعه رسد که ملتر همین اساس به نظر میشد، بمشاهده می

های حاکم در کشورهایشان رضایت کمتری داشته و به تبع نیافته از حکومت

آن خواستار تغییرات سیاسی در کشورهایشان هستند و همین امر زمینه را برای 

 عدم همسویی دولت و ملت در این کشورها فراهم آورده است.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ت منابعفهرس

 الف( فارسی
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