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 چكيده

با توجه به آنچه در تاريخ كشورها مشاهده مي شود، تضاد بين دولت و ملت همواره   
يكي از معضالتي بوده كه كشورها اعم از توسعه يافته و توسعه نيافته با آن درگير بوده 

ي در اين مطالعه در صدد بررسي اثر همسويي دولت و ملت بر توسعه اقتصاد اند.
سالهاي پاياني قرن بيست و آغاز هزاره جديد است. اين تحقيق براساس روش 

كشور جهان از سال  144هاي ثانويه براي طولي انجام يافته كه در آن داده - تطبيقي
دهند كه همسويي دولت مورد تحليل واقع شده است. نتايج نشان مي 2004تا  1990

غيرمستقيم توسعه اقتصادي جوامع را  صورتهورت مستقيم و هم بصهو ملت هم ب
تحت تأثير قرار داده است. در ادامه مالحظه شد كه در كشورهايي كه امروزه به عنوان 

آيند، همسويي دولت و ملت باالتر از ساير يافته به شمار ميكشورهاي توسعه
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رسد از بين الگوهاي متفاوت اي كه به نظر ميكشورهاي جهان بوده است. به گونه
اي نظير كشورهاي اروپاي غربي و يافتهعامل دولت و ملت، در كشورهاي توسعهت

آمريكاي شمالي، نوع رابطه دولت و ملت از نوع تعاملي و رابطه متقابل بوده و دولت 
خود را در قبال ملت مسئول و پاسخگو و در مقابل ملت خود را در قبال دولت موظف 

نيافته حالي است كه در ساير كشورهاي توسعهداند. اين در به همكاري و همياري مي
 باشد.تضاد مي جهان، نوع رابطه و تعامل دولت و ملت بيشتر از نوع تنازع و

همسويي دولت و ملت، توسعه اقتصادي، توسعه سياسي، ثبات سياسي،  ها:كليد واژه
 مهاجرت
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  مقدمه
ه با ثبات و امنيت و نيز اي همراخروج از عقب ماندگي و رسيدن به توسعه  

پيدايي دولت برآمده از آزادي هاي مدني، دو آرزوي ديروز و امروز بسياري از 
روشنفكران و نخبگان كشورها به خصوص كشورهاي جهان سوم بوده است. 

ها را به شدت هاي داخلي، دولتبندياجتماعي و صف –ضعف انسجام سياسي 
ه را براي ظهور برخي مشكالت در در معرض شكنندگي قرار مي دهد و زمين

سازد. از اين رو اتخاذ سياست هاي انسجام بخش و سطح ملي را فراهم مي
حركت به سمت رضايتمندي، ايجاد مشروعيت و كسب حمايت هاي جمعي 

  براي كشورها ضروري مي باشد. 
توان با توجه به آنچه كه در تاريخ كشورها مشاهده مي شود، با قطعيت مي  

ها همواره يكي از معضالتي بوده كه كشورها ها و ملتتضاد بين دولت گفت كه
اعم از توسعه يافته و توسعه نيافته با آن درگير بوده اند. و تضاد يكي از مسائل 
باطني كشورها بوده، كه روند توسعه و اصالحات در جوامع انساني را تحت تأير 

و نوع تضاد و عدم همسويي  خود قرار داده است. اما جالب توجه اينكه، ميزان
تد رابرت گار جامعه شناس سياسي  .در جوامع گوناگون متفاوت مي باشد

آمريكايي معتقد است كه عوامل ظهور و پيدايش تضاد ميان دولت و ملت را 
  ).Gurr, 2000: 9( مي بايست در ريشه هاي تاريخي جوامع جست و جو كرد

زگاري ميان دولت ها و ملت ها، رسد براي ايجاد همسويي و سابه نظر مي  
گرايي در جوامع ضروري مي باشد. طبق عقيده ارنست گلنر گيري مليشكل
گرايي، فرزندي است كه از ازدواج ميان دولت و فرهنگ بوجود مي آيد ملي

)Convrsi, 2012: 3.( 
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دولت و ملت دو وجود مستقل و متمايز از يكديگر مي باشند. دولت   
قدرت در سرتاسر  آنچه در تابعيت اوست و همچنين اين كارگزاري است با 

قدرت در درون سرزمين و قلمرويي است كه مرزهاي مشخصي را داراست و 
اين در حاليست كه ملت يك جمع اجتماعي است كه به يك قلمرو مشخصي 
وابستگي دارند. دولت و ملت از راههاي گوناگون به يكديگر متصل مي شوند و 

يك جامعه در گرو حركت همسو و متحدانه اين دو در كنار  پويايي و پيشرفت
يكديگر مي باشد. دولت و ملت به قدري به يكديگر وابسته هستند كه نبود و 
عدم همسويي يكي از آنها نيز ديگري را تهديد مي كند و موفقيت هاي اقتصادي 
و سياسي يك كشور در گرو اتحادي است كه بين دولت و ملت مي تواند وجود 

گرايي قومي و شكل ظهور مليت .)Bijsterbosch, 2004: 4( داشته باشد
ملت ها اگرچه در ابتداي امر پيشرفت هاي سياسي و فرهنگي را  –گيري دولت 

  ).Matis, 2003: 239( بدنبال دارد، اما نبايد از ابعاد اقتصادي آن غافل شد
ملت سازي  –دولت رسد، اين است كه پروژه آنچه كه قابل مالحظه به نظر مي  

هاي ملي باعث شكل گيري توسعه اقتصادي در درون مرزهاي و ظهور دولت
گيري پول رايج ملي، ثبات شود. به عنوان مثال مي توان به شكليك دولت مي

در يكپارچگي مالي و مالياتي و انسجام در بازارهاي داخلي كشور، اشاره كرد. 
ش داوطلبانه اقتصادي و سعي در رفع در طي اين فرآيند است كه زمينه براي تال

 ).Matis, 2003: 270( نيازهاي اقتصادي كشور، مهيا مي شود

ملت را تهديد  –رسد آنچه كه بيش از همه همسويي و اتحاد دولت به نظر مي  
هاي قوميتي، نژادي، ديني، طبقاتي، جنسيتي و ... مي كند تضاد و ناسازگاريمي

ها مي بايست در ده مي شوند. بر همين اساس دولتباشد، كه در برخي جوامع دي
جهت جلب رضايت همه اقشار موجود در يك جامعه حركت كنند تا از اين 
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طريق زمينه همسويي و سازگاري ميان دولت و ملت فراهم آيد. همچنين اين 
عدم همسويي مي تواند داراي زمينه هاي فرهنگي و تاريخي در يك كشور 

مردمان يك كشور همواره دولت ها را نامشروع قلمداد باشد، كه به موجب آن 
كرده و به مخالفت با آن مي پردازند. الزم به ذكر است ازآنجايي كه همسويي 

گيري يك هويت ملي واحد در يك دولت و ملت مي تواند زمينه ساز شكل
كشور باشد، در اين زمينه اين سازگاري مي تواند زمينه ساز بهبود وضعيت 

 ,Biswas(و حركت به سمت توسعه اقتصادي در يك جامعه باشد  توليد ملي

2002: 9.(  
فرضيه تحقيق بر اين مهم تاكيد دارد كه همسويي و اتحاد دولت ها با ملت ها   

باعث مي شود كه بطور قابل مالحظه اي در اهداف جمعي كشور اتحاد بوجود 
زمينه هاي آيد و حركت جمعي جهت دستيابي به اهداف ملي ايجاد شده و 

توسعه اقتصادي در كشورها ظاهر شوند. اين وضعيت زماني بروز مي يابد كه 
هم از سوي دولت و هم از سوي ملت بر اهداف مشتركي تأكيد شود. تنها از اين 
طريق است كه يك سيستم اجتماعي عقالني در جامعه ايجاد مي شود كه تمامي 

ت اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي افراد جامعه خود را مقيد به مشاركت در تعامال
  مي كنند. 

  واكاوي ادبيات نظري
بحث روابط و مناسبات دولت و مردم در قالب مباحث و نظرياتي همچون   

هاي عمومي و خصوصي و... از جامعه مدني، حدود حكومت و حقوق ملت، حوزه
هاي متأخر در سطح جهاني مطرح بوده است. گو اينكه چندين قرن پيش تا دهه

هاي مختلف، متفاوت و تابعي از سطح شيوه پرداختن به اين بحث ها در حوزه
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هاي مطرح و تأثيرگذار بوده است ولي در عين ها و ظهور و افول نظريهآگاهي
  گاه از اهميت و ابعاد آن كاسته نشده است.حال هيچ

 ملت در اين زمينه اشاره به رابطه –براساس نظريات مرتبط، ديالكتيك دولت   
باشد، متقابل و پيچيده بين دو عنصر دارد كه اين عناصر شامل دولت و ملت مي

تواند به اشكال متفاوتي همچون همسويي و يا تنش بايكديگر رابطه اين دو مي
باشد. بر همين اساس مطالعه فرآيندها و نيروهايي كه رابطه متقابل دولت و 

هايي، ضرورت ي چنين رابطهدهد و همچنين پيامدهاملت را تحت تأثير قرار مي
 ).Trimikliniotis, 2000: 2(دارد. 

ها را ملت –ها از امپراطوري به دولت آنتوني پيك تغيير شكل حكومت  
كند. اي مناسب براي تغيير در روابط و مناسبات دولت و ملت قلمداد ميزمينه

- ر دورهبراساس نظر آنتوني پيك، اين تغيير ابتدا در كشورهاي غربي و سپس د

بر همين  ).Pick, 2011(هاي بعدي به ساير مناطق جهان گسترش يافت 
در اين زمينه از اهميت  2سازيو ملت 1اساس توجه به نظريات دولت سازي

- ملت سازي را به تعويق مي –برخوردار است، چرا كه آنچه كه پروژه دولت 

و ملت است.  و از ميان رفتن همسويي بين دولت 3اندازد، همانا پيدايش شكاف
چه بسا در بسياري از كشورها دولت همچنان نتوانسته رابطه دوسويي با ملت 

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

                                                                                                    
1 .State-Building 

2 .Nation-Building  
3 .Cleavage  
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عدم انطباق دولت و ملت عامل اصلي و مستقيم تعارضات داخلي در بسياري   
ب بر سر تعيين هاي رقياز كشورهاي در حال توسعه بوده است، چرا كه جماعت

پردازند، همين موضوع يكي از و توزيع قدرت با يكديگر به كشمكش مي
- هاي سياسي در اين كشورها ميثباتيها و بيداليلي است كه منجر به درگيري

هاي اين شرايط خود افزايش هزينه ).Teichova & Matis, 2003: 33(شود 
افتادن توسعه اقتصادي در  نظامي، مهاجرت نيروي انساني و درنهايت به تعويق

  جوامع را بدنبال دارد.
همچنين اينكه فقدان ثبات سياسي، نبود امنيت فكري، برخوردهاي نامناسب با   

صاحبان فكر و انديشه، نداشتن آزادي ودر نهايت عدم وجود همسويي بين 
توان از علل اساسي و مهم مهاجرت و مخصوصاً فرار مغزها دولت و ملت را مي

از آنجايي كه سرمايه انساني و بخصوص  ).197: 1384(كالنتري، ار آورد به شم
ناپذير توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور است، سرمايه انساني ماهر جزء جدايي

شود كه اقتصاد كشورهاي در حال مهاجرت سرمايه انساني ماهر موجب مي
ر تنزل نمايد و با تر از سطح حداقل مورد نياز سرمايه انساني ماهتوسعه به پايين

ايجاد خأل نيروي انساني ماهر در كشور سبب كاهش توليد شود و در نهايت 
  ).Abdolahi, 1979: 6( افكندهاي توسعه را به مخاطره ميبرنامه

ملت در جوامع غربي حاكي از  –گيري دولت هاي تاريخي روند شكلبررسي  
فاصله زيادي بين دولت و گرفتند و هاي خودكامه شكلآن است كه ابتدا دولت

ها نيز قدرت يافتند و مردم در جوامه وجود داشت، سپس در طول زمان ملت
ها رسيد و اين شكاف از هاي دموكراتيك بود كه قدرت به ملتبواسطه انقالب

هاي ملّي عامل بين رفت. در طول زمان بود كه جستجو براي رسيدن به حكومت
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يد و وجود يكي را منوط به وجود ديگري اساسي پيوند بين دولت و ملت گرد
  ).82: 1378(گيبرنا، گردانيد 

بندي توان تقسيماما طبق نظر بوزان رابطه دولت و ملت را در چهار نوع مي
اي كه تمامي جوامع مدرن به لحاظ رابطه بين دولت و ملت در گونهنمود، به

  :)97: 1379(بوزان،  گيرنديكي از اين چهار عنوان قرار مي
 

  

 
  

  ): مدل رابطه دولت و ملت1نمودار شماره(
  
توان سه رابطه كلي را بين دولت و ملت از يكديگر از رهگذر اين نظريه مي  

اي است كه در آن دولت بر ملت اولويت داشته و ملت در جدا نمود، يكي رابطه
ها بيشتر در جوامعي وجود مقابل دولت قدرت چنداني ندارد، اين گونه نظام

ها حاكم هستند، دوم، هاي خودكامه و ديكتاتوريد كه در آنها حكومتدار
اي كه در آن توان آن را رابطه دوسويه دانست، يعني رابطهاي است كه ميرابطه
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دهي به جامعه و به نوعي دولت خود را مسئول رسيدگي به امور كشور، نظم
اليفي براي خود در داند و در مقابل ملت نيز، حقوق و تكخدمتگذاري به ملت مي

قبال دولت قائل بوده، كه اين حقوق و تكاليف براساس قانون حاكم در جامعه 
شود و در نهايت اينكه دولت و ملت داراي رابطه تقابلي با يكديگر ردوبدل مي

باشند، كه اين نوع رابطه بوده و اين دو دائماً با يكديگر داراي تضاد و تنش مي
 شود.نيافته و غير دموكراتيك ديده ميبيشتر در كشورهاي توسعه 

توان چهار عنصر بنيادي دهد كه ميها نشان ميملت –تحليل و بررسي دولت   
ها در نظر گرفت، كه اين چهار عنصر عبارتند از مردم، ملت –براي دولت 

 –ترين پايه و اساس دولت سرزمين، حاكميت و حكومت. مردم به عنون بنيادي
ها از اهميت شوند، كه در گذشته كميت آن براي دولتفته ميها در نظر گرملت

وااليي برخوردار بود، اما امروزه كيفيت آن بيشتر از كميت داراي اهميت است، 
باشد. يكي كه اين كيفيت در برگيرنده هماهنگي و يكپارچگي ملّي جوامع مي

باشد و ي ميها همانا وجود قلمرو سرزمينملت –ديگر از عناصر سازماني دولت 
شوند و عنصر ديگر ها با سرزمين مشخصي شناخته ميملت –دولت  امروزه

آيد هاي دولت ملّي مدرن به شمار ميترين مشخصهحاكميت است كه يكي مهم
توان دو نوع حاكميت را از يكديگر جدا كرد، ). در اين راستا مي1385(عالم، 

شت از مفهوم حاكميت توسط گرايانه، اين بردايكي حاكميت مطلقه و وحدت
از اين منظر متفكريني همچون بدن، ماكياولي، هابز، آستين و ... مطرح شد. 

ترين و مهمترين نشانه شد و اساسيحاكميت ماهيتاً قدرتي قانونگذار تلقي مي
در مقابل ). 87: 1376(وينسنت، حاكميت، همان قدرت وضع قانون بود 

ار دارد، حاكميت عمومي مبتني بر حاكميت گرايانه قرحاكميت عمومي و كثرت
كنند و از آن تحت عنوان اراده عمومي مردم است كه در دولت مدرن زندگي مي
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و  19شود. نظريه حاكميت عمومي با رشد دموكراسي طي قرن ملت ياد مي
تكانه بيشتري يافت و به عنوان بنياد منطقي حكومت  20الخصوص قرن علي

هايي كه حق حاكميت شد. به نحوي كه امروزه، دولتدموكراتيك نو پذيرفته 
هايي نامشروع تلقي شده و از گردونه دولت ملي عمومي را رعايت نكنند، دولت

شوند. در نهايت عنصر كشد، خارج ميمدرن كه صفت دموكراتيك را يدك مي
تواند وجود داشته اي كه هيچ دولتي بدون حكومت نميحكومت است به گونه

حكومت همان دولت و دولت همان حكومت "ولد السكي معتقد است: باشد. هار
ها به لحاظ توان مدعي بود كه حكومتهرچند مي ).134: 1385(عالم،  "است

تاريخي قبل از دولت وجود داشته است و هيچ اجتماع متمدني بدون حكومت 
  وجود ندارد.

ري آن در ها در جوامع غربي و پيگيملت –گيري دولت بررسي روند شكل  
هاي كالسيك كه ملت –دهد، دولت ساير جوامع در نقاط ديگر جهان نشان مي

هاي يك دولت بيشتر در جوامع غربي همچون انگلستان و فرانسه تمامي ويژگي
هايي هستند كه ملت –ملت را دارا هستند، اما در مقابل و دسته دوم دولت  –
ختصاص داد، چرا كه بسياري از ملت نارس را به آنها ا –توان عنوان دولت مي

هايشان هنوز بصورت كامل تكوين ها دولت دارند ولي ملتملت –اين دولت 
شود. اين نيافته است و هنوز يك احساس تعلق و يكپارچگي در جامعه ديده نمي

اي همچون عراق و نيافتههاي نارس بيشتر در كشورها توسعهملت –گونه دولت 
    شود.افغانستان ديده مي

ملت  – كند اين دولتآنچنانكه لوسين پاي صاحبنظر برجسته نوسازي بيان مي
بايست براي رسيدن به نقطه مطلوب بحران هاي همچون بحران مي نارس هاي
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هويت، بحران مشروعيت، بحران مشاركت، بحران نفوذ، بحران توزيع و بحران 
 ).17: 1379 (قوام،همگرايي را با موفقيت پشت سر گذارند 

 
                

  
  روهاي پيشها و انواع بحرانملت –):  دولت 2نمودار شماره(

  
ترين بحراني بود كه در جوامع غربي ظهور كرد، بحران بحران هويت مهم  

بايست در پي هويت، بحراني بود كه در وحدت ملي جوامع بوجود آمد كه مي
يت ملي ذوب شود تا اين آن هر نوع هويتي اعم از فراملي و مادون ملي در هو

بحران پشت سرگذاشته شود. بحران مشروعيت نيز بحراني بود كه در حقانيت 
هاي حكومت براي اعمال اقتدار نزد باور عمومي بوجود آمد، بسياري از انقالب

توان انعكاس بحران مشروعيت قلمداد نمود. بحران مشاركت دموكراتيك را مي
اي به عنوان مظهر حاكميت نمايندة چه طبقه ناشي از اين دغدغه بود كه دولت



 يفصلنامه دولت پژوه   206

 

بيستم شكل گرفت و آن  19است؟ بحران نفوذ، بحراني است كه در اواخر قرن 
را ناشي از اعتراض به عدم كارآمدي و ناتواني دولت مدرن براي عرضة خدمات 
عمومي بود. بحران توزيع نيز بحراني است كه به حيطه اقتصاد و نحوه عملكرد 

گردد، درنهايت بحران همگرايي است، كه به اتحاد ملي و همسويي آن بازمي
دولت و ملت اشاره دارد، اين نوع بحران پيامدي همچون، انشقاق و شكاف در 

 & Bill(افتادگي اقتصادي را بدنبال دارد  جامعه و بدنبال آن عقب

Hardgrave, 1981.(  
لت و ملت عامل ملت، عدم انطباق و همسويي دو –براساس نظريات دولت   

اصلي و مستقيم تعارضات داخلي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه بوده 
هاي رقيب بر سر تعيين و توزيع قدرت با يكديگر به است، چرا كه جماعت

هاي اقتدارگرا پردازند. همچنين اين مسأله مشوق ظهور حكومتكشمكش مي
ي جهان به رغم وجود شده است. اين در حاليست كه در تعدادي از كشورها

وار، فاقد نهادهاي مدني واسط براي استمرار حضور مردم مشاركت سياسي توده
شود و اند. در اين جوامع رأي مردم تقريباً ناديده گرفته ميدر صحنه سياسي

پذيرد. گردش نخبگان نيز بسيار محدود و در سطوح باالي اجتماعي صورت مي
- هاي حيات سياسي جوامع بشري قلمداد ميترين دستاورداحزاب يكي از مهم

توانند در اين زمينه نقش بسزايي را ايفا كنند. بدين ترتيب احزاب شوند كه مي
ترين نهاد براي روند، زيرا عمدهسياسي براي جوامع مدرن ضروري بشمار مي

: 1381(نوذري، آيند برخورد با تضادهاي موجود در اين جوامع به حساب مي
55.(  

چنين شرايطي در يك جامعه در طوالني مدت و حتي گاهاً كوتاه مدت بروز   
گردد، بي ثباتي سياسي را به عنوان ثباتي سياسي در جوامع ميسبب ظهور بي

كنيم كه يك ها يا الگوهايي از رفتارسياسي تعريف ميها، فعاليتوضعيت
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يا واقعاً كند حكومت يا نظام سياسي را به شكل غيررسمي، تهديد به تغيير مي
ثباتي سياسي همچنين عدم قطعيت و ترديدي را در تداوم نظام دهد. بيتغيير مي

آورد، كه بر روي اقتدار و كارآمدي نظام يا حكومت و يا حكومت بوجود مي
ثباتي سياسي از طرفي ). بيBrempong & Traynor, 1996(گذارد تأثير مي

ي و همچنين اجتماعي هاي اقتصادساز خروج سرمايهممكن است زمينه
گذاري خارجي در جامعه (نخبگان) داخلي گردد و از طرف ديگر كاهش سرمايه

را موجب شود. البته بوجود آمدن چنين شرايطي، از آنجايي كه سبب باال رفتن 
گردد، لذا توسعه اقتصادي جوامع را بشدت تحت هاي نظامي كشور ميهزينه

  دهد. تأثير خود قرار مي
بايست غافل شد كه علل متفاوتي بر مهاجرت نخبگان از يك كشور ميالبته ن  

توان گذارد كه ميها از كشور تأثير ميبه كشور ديگر و همچنين خروج سرمايه
بندي اين علل را در چهار حوزه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي تقسيم

در واقع يكي از  توان به رابطه دولت و ملت اشاره كرد.نمود. در اين زمينه مي
عوامل تأثيرگذار بر مهاجرت نخبگان همانا به شرايط حاكم بر يك جامعه و 

 نحوه تعامل و ارتباط دولت و ملت بستگي دارد.

ترين و همچنين طور كه قبالً هم گفته شد توسعه اقتصادي يكي از مهمهمان  
اي دور هشود. بر همين اساس از گذشتهترين ابعاد توسعه محسوب ميقديمي

 ,Marshal(پردازان و انديشمندان اجتماعي بوده است همواره مورد توجه نظريه

شود كه . اما با مرور ادبيات توسعه اقتصادي همواره مشاهده مي)233 :1930
هاي اجتماعي و سياسي توسعه يك خأل نظري در اين حيطه پيرامون ريشه

- يشتر در جوامعي ظاهر ميشود. مطمئناً توسعه اقتصادي باقتصادي مشاهده مي

شود كه به لحاظ اجتماعي و سياسي داراي وضعيت منسجم و بدور از 
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نيافته هاي بارز جوامع توسعهكشكمكش و تعارضي باشد، چراكه يكي ا مشخصه
باشد، كه اين خود زمينه همكاري امروزي تضاد و شكاف بين دولت و ملت مي

- اي پراكنده و چندگانه ميمعهدولت و ملت را از بين برده و سبب بروز جا

   ).Mayer, 2011: 162(گردد

توان هاي قبلي از پديده ملت ارائه گرديد، ميبراساس تفاسيري كه در قسمت  
گفت داشتن حكومت ملي و يا جستجو براي ايجاد آن، عامل اساسي پيوند بين 
ملت مدرن و دولت مدرن است. در قسمت نظريات، در ابتداي امر نظريات 

گيري ملت مورد بررسي قرار گرفتند، براين اساس بوط به منشأ شكلمر
گرايي، نظريات نظريات در سه دسته كلي و جداگانه، يعني نظريات ديرينه

  مدرنيسم و نظريات نمادگرايي قومي، گنجانده شدند..
- دانند، پديدههايي تاريخي ميها را پديدهگرايان كساني هستند كه ملتديرينه  

- اند. در اين زمينه ميگرفتههاي دور شكلطي قرون متمادي در گذشته هايي در

پردازاني همچون والكر كانر، شالير ماخر و هردر اشاره كرد. شالير توان به نظريه
ها را در ماخر و هردر هر دو به طبيعي بودن پديده ملت تأكيد داشتند و ملت

 :Herder, 1969.  (داندميامتداد روابط فاميلي و پيوندهاي خويشاوندي قرار 

324 & Kedourie, 1986: 58.( بردارنده از نظر كانر نيز ملت آشكارا در
باشد، بواقع از نظر كانر و همفكرانش ملت پيوندهاي خويشاوندي و قوميتي مي

  .)Puri, 2004: 186(يافته قلمداد كرد توان يك خانواده بسطرا مي
-باشد. مدرنيستجديد بودن پديده ملت ميدر رهيافت مدرنيستي  نيز تأكيد بر 

- دانند، در بين نظريهاي ابداع شده در جوامع اروپايي ميها ملت را پديده

پردازان،اندرسون، گلنر، گرينفلد، نيرن و چارلز تيلي در چارچوب اين رهيافت 
كند كه همزمان با پيدايش اي قلمداد ميگيرند. اندرسون ملت را پديدهقرار مي
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گلنر نيز ملت  ).Anderson, 1983: 17است (زي در غرب پديد آمده بورژوا
داند، وي صنعتي گراي ميزد و ملت را زائيده مليتگرايي پيوند ميرا با مليت

گيرد كه يكي پيامدهاي آن اي براي پيدايش ايده ملت در نظر ميشدن را زمينه
عه است گيري يك اتحاد ملي در درون جامهمگون سازي فرهنگي و شكي

گيري هويت ملي و همچنين گرينفلد، عامل اصلي در شكل). 1383(اوزكريملي، 
- داند. گرينفلد در خصوص عوامل زمينههاي منزلتي عمودي ميملت را تفاوت

گيري اجتماع ملي و همسويي دولت و ملت به عواملي همچون ساز شكل
توانند مي كند، كه همگيتوزي وغض و نقش نخبگان اشاره مياحساس كينه

تام نيرن  ).1387(گرينفلد، گرايانه در جامعه گردند باعث گسترش افكار ملي
هاي موجود بين كشورها ، توسعه نامتوازن بين آنها و  تمايز هم بيشتر نابرابري

كشورهاي مركز و پيرامون را عاملي براي ظهور اتحاد و انسجام ملي مورد توجه 
است كه در نظريه نيرن نيز نخبگان هر كشوري  دهد. البته الزم به ذكرقرار مي

كنند ها بازي مينقش اساسي را بر عهده دارند، كه نقش حياتي در بسيج توده
)Puri, 2004.(   

گرايي اي بين دو رهيافت ديرينهرهيافت نمادگرايي قومي نيز به عنوان راه ميانه
بودن ملت انكار و مدرنيسم قرار دارد. در اين رهيافت، اصل مدرن و ابداعي 

شود. در اين گرايان رد ميشده و در عين حال اصول مورد پذيرش ديرينه
گردد، اين رويكرد در آثار رهيافت بيشتر بر پيوند بين قوميت و ملت تأكيد مي

افرادي همچون جان آرمسترانگ و انتوني اسميت بخوبي مورد پردازش قرار 
به بررسي هويت گروهي در  گرفته است. هدف كلي آرمسترانگ اين است كه

هاي قومي در جامعه بپردازد. فرض اساسي آرمسترانگ اين است كه هويت
هاي متفاوت مانند و چهار عامل زبان، دين، شهر و شيوهطول زمان پايدار مي
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زندگي، باعث بوجود آمدن هويت ملي و نوعي انسجام در جوامع مدرن قلمداد 
پرداز اين رهيافت ترين نظريهن برجستهشوند. همچنين اسميت هم به عنوامي

داند و تقدم دولت بر ملت را مورد تأكيد قرار ملت را محصول اقوام كهن مي
دهد. اسميت مدعي است كه در فرآيند گذار از پيوندهاي سنتي قوميت به مي

كنند. از نظرگاه اسميت هويت جمعي در ها نقش اساسي را ايفا ميملت، دولت
ها، هنجارها، خاطرات و نمادهاي مشترك همان ب ارزشيك جامعه بر حس

   ).Smith,2000(گيرد جامعه شكل مي
هاي ظهور شكاف  بين دولت و ملت، همان الزم به ذكر است كه يكي از ريشه

باشد. در جوامع چند قوميتي معموالً برخي حاكم بودن تفكر قوميتي در جوامع مي
پردازند. دهند و به تنازع با آن ميار ميها دولت را در مقابل خود قراز قوميت

هاي در اين زمينه افرادي همچون رابرت گور و ديويد ميلر به بررسي اقليت
  پردازند.ها و پيامدهاي ان در جوامع ميقومي و ريشه

هاي نظري رقيب و رابرت گور معتقد است كه در جوامع چندقوميتي كه نگرش
گيرد و اين خود به ها شكل ميقوميت محروميت نسبي وجود دارد، تضاد بين

گذارد. گور مدعي است كه اين روند ها و دولت تأثير بسزايي ميرابطه قوميت
ساز بروز نارضايتي، شورش و اعتراض در درون تواند زمينهنيز همچنين مي

همچنين ديويد ميلر معتقد است كه در تمامي  ).Gurr, 1993( جوامع گردد
ز عدم تجانس قوميتي وجود دارد، اما آنچه مهم است، جوامع مدرن ميزاني ا

اي باشد. بواقع از نظر ميلر اگر در جامعهدستيابي به وحدت و انسجام ملي مي
قوميت و مليت در تضاد باشند، دستيابي به همگرايي و همسويي با دشواري 

  ).1383(ميلر،  شودروبرو مي
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لت و ملت عامل اصلي و مستقيم طور كه قبالً هم اشاره شد عدم انطباق دوهمان
هاي داخلي در بسياري از كشورها، بخصوص كشورهاي تعارضات و كشمكش

باشد. در بسياري از كشورهاي توسعه نيافته كه فاقد نهادهاي درحال توسعه مي
ها در درون جامعه به اعتراض و شورش و مدني و احزاب كارا هستند، نارضايتي

  ). 1386(ربيعي،  گرددي سياسي ميثباتبدنبال آن سبب بروز بي
كنند، پردازان بر آن تأكيد ميهايي كه همواره بسياري از نظريهحليكي از راه

احزاب سياسي هستند، البته سودمند بودن احزاب در جوامع سياسي مختلف 
موافقان و مخالفان زيادي دارد، اما الزم است توجه شود كه احزاب همواره اين 

ا هستند كه شكاف موجود ميان دولت و ملت را پر كنند. احزاب توانايي را دار
هاي مذهبي، جماعات زباني يا منافع توانند نماينده، طبقات اجتماعي، گروهمي

   ).1381(نوذري، خاص ديگري باشند 
سامان داخلي و عدم همسويي بين دولت و بهفقدان ثبات سياسي و شرايط نا

افزايش گرايش به مهاجرت در بين مردم شود،  سازتوانند زمينهملت، همگي مي
الزم به ذكر است كه اين پديده در بين نخبگان از اهميت بيشتري برخوردار 

توان اذعان كرد كه رابطه بين دولت و بنابراين مي ).Abdolahi ،1979(است 
تواند بواسطه افزايش يا كاهش ملت و امنيت و ثبات سياسي در هر كشوري مي

رت نيروي انساني، توسعه اقتصادي همان كشور را تحت تأثير خود ميزان مهاج
  قرار دهد.   

 داخلي تعارضات مستقيم و اصلي عامل ملت و دولت انطباق در مجموع عدم  
 رقيب جماعت هاي كه چرا است، بوده توسعه حال در كشورهاي از بسياري در
 موضوع همين د،مي پردازن كشمكش به يكديگر با قدرت توزيع و تعيين سر بر

 اين در سياسي بي ثباتي هاي و درگيري ها منجر كه است داليلي از يكي
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 خود شرايط اين. (Teichova & Matis, 2003: 33) مي شود كشورها
 افتادن تعويق به درنهايت و انساني نيروي مهاجرت نظامي، هزينه هاي افزايش
  .دارد بدنبال را جوامع در اقتصادي توسعه

  
  روش تحقيق

روش تحقيق تطبيقي يكي از ابزارهاي بنيادي تحليل است، كه به ما امكان   
ها و تفاوت هاي توصيف غني و مفهوم سازي بهتر را از طريق مقايسه شباهت

تحقيق حاضر نيز مبتني بر روش طولي  .)Collier, 1993: 1(دهد موارد را مي
م اجتماعي كه در هاي عاتطبيقي كمي است، تأكيد اين نوع روش بر ويژگي –

شوند و تأكيد بر آزمون فرضيه به جاي استفاده از نظريات قالب متغيرها بيان مي
  براي شناخت موارد در بستر تاريخ است.

ها  ارزش جهاني پيمايش"ها ثانويه هستند كه از منابع مختلف همچون داده   
هاي طولي اند. دادهآوري شدهجمع "جهاني بانك اي توسعه هاي داده گروه"،"

دهند تا اثر تأخيري متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته در خالل زمان به اجازه مي
  حساب آيند.

ساله  15باشد، اين دوره زماني ميالدي مي 2004تا  1990دوره زماني از سال   
كه سال هاي پاياني قرن بيستم و آغاز هزاره جديد جهاني را در بر مي گيرد به 

) 2004تا  2000، 1999تا  1995، 1994تا  1990اله (س 5سه گام زماني 
تقسيم گرديده است. عالوه براين سعي شده در مواردي عالوه بر سه گام مورد 

هاي اي با گامساله نيز مورد تحليل قرار گيرد تا هم مقايسه 15نظر، كل دوره 
ده اي مقطعي به موازات مطالعه طولي انجام شزماني صورت گرفته و هم مطالعه
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باشد. همچنين براي هر دوره زماني، ميانگين متغير در آن دوره زماني مورد 
  تحليل قرار گرفته است.

واحد تحليل در اين پژوهش، كشور يا همان نظام اجتماعي كل (و به عبارت   
هاي دنياست كه ملت) است. لذا نمونه مورد مطالعه تمامي ملت -ديگر دولت

البته  ملت باشند. –داراي شرايط ايجاد دولت  داراي جمعيت يك ميليون نفر و
ها موجود الزم به ذكر است كه اين تحقيق تمام كشورهايي را كه اطالعات آن

بوده و جمعيت قابل اعتنايي دارا هستند را مورد مطالعه قرار داده است. لذا تمام 
دن هايي كه داراي جمعيت زير يك ميليون نفر بودند، به دليل عدم دارا بوملت

كشور به عنوان  144ملت از مطالعه خارج شدند، لذا در نهايت  –شرايط دولت 
  ها آنان تجميع و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.نمونه تحقيق انتخاب و داده

  
  ها:متغيرها و سنجه

همسويي دولت و ملت: در بررسي معناي لغوي همسويي دولت و ملت بايد   
بندي و قرار دارد، شكاف يك تقسيم "شكاف"ح گفت كه در نقطه مقابل اصطال

 ,Bornschier(فاصله عميق بين دولت و ملت براساس نوعي درگيري است 

در سنجش اين متغير سعي شده تا تمامي ابعاد مسأله اعم از ابعاد نظري  ).2009
هاي مختلفي در اين زمينه و تجربي ديده شوند، بر همين اساس از شاخص

هاي مرتبط در نهايت هفت متغير به عنوان تكيه بر نظريه استفاده گرديد. با
هاي همسويي دولت و ملت در يك جامعه در نظرگرفته شدند، كه اين معرف

و  1MARهاي متغيرها عبارتند از : ميزان اعتراض، شورش (مجموعه داده

                                                                                                    
1 . Minority At Risk 
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سياسي (مجموعه  –)، انسجام اجتماعي 1WVSهاي مجموعه مجموعه داده
)، وفاق و اجماع 3QOGهاي ، شكاف سياسي (مجموعه داده)2BTIهاي داده

هاي )، تضاد نظامي درون دولتي (مجموعه داده4BTIهاي (مجموعه داده
5UCDP6هاي ) و ميزان زندانيان سياسي (مجموعه دادهCIRI  كه مبتني بر

باشند). در ادامه يك به يك متغيرهاي الملل ميهاي سازمان عفو بينداده
 ه در اين شاخص به تفصيل توضيح داده شده است.استفاده شد

توسعه اقتصادي: در تشريح اجزاي شاخص توسعة اقتصادي نيز بايد گفت كه از 
، نرخ سرانة 7سه متغير تشكيل شده است: توليد ناخالص داخلي تعديل شده

كه در  10WDIهاي . مجموعه داده9، و ارزش افزودة صنعتي8مصرف انرژي
ارائه شده، منبع نهايي دريافت اين اطالعات بوده  11دادهپايگاه بانك جهاني 

 است.

- ثباتي سياسي موضوعي كثيراالبعاد است. برخي صاحبثباتي سياسي: بيبي

دانند و برخي ديگر حتي را صرفاً شامل تغيير نظام سياسي مينظران آن
ها مواجه است را نيز در زمرة مصاديق تهديدهايي كه يك نظام سياسي با آن

دانند. در اين تحقيق تالش شده تا حد امكان، عموم ثباتي سياسي ميفهوم بيم
                                                                                                    
1 . World View Survey 

٢ . 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 نيز موجود باشد، المللي مربوط به آنهاي معتبر بيناين مصاديق اصلي كه داده
ثباتي سياسي هاي تجربي لحاظ گردد. بر اساس تعريف نهايي، بيدر بررسي

ار اجزاي نظام سياسي، اعم شود كه يا حفظ و استمرهرگونه شرايطي تعريف مي
از نهادهاي سياسي و هيأت حاكمه و كل رژيم سياسي، را با تهديد جدي روبرو 

تواند شامل طيف نمايد. اين شرايط ميكند و يا بواقع آن را دچار تحول ميمي
  ها از تظاهرات تا كودتا و انقالب  باشد.وسيعي از وقايع و زمينه

مختلف مفهوم ثبات سياسي از پنج شاخص  در نهايت پس از بررسي جوانب  
ها ثباتي سياسي استفاده شد كه اين معرفهاي نهايي بيكلي به عنوان معرف

شكست اقتدار )، PITFهاي عبارتند از: قتل و كشتار سياسي (مجموعه داده
ثباتي (مجموعه وسعت جغرافيايي بي )،1PITFهاي حاكميت (مجموعه داده

و  Polity IVهاي وران حاكميت (مجموعه كلي دادهطول د )،PITFهاي داده
 Political Regime Characteristics andاز مجموعه اطالعات 

Transitions( مجموعة داده) هاي و در نهايت كودتا COUP D’ÉTAT 

EVENT.(  
شده ناظر به توسعه سياسي: در معناي محدود كلمه فرديت يا فردگرايي نهادي

است. طي اين فرآيند هويت فردي به تدريج از هويت فرآيند توسعه سياسي 
شود و شود و با اين جدايي مفهوم شخصيت فردي مطرح ميجمعي جدا مي

بدنبال آن مفاهيمي نظير استقالل فردي، حقوق انساني، حقوق شهروندي، 
شود كه شود. بنابراين مالحظه ميبرابري در قانون، قرارداد و غيره نيز مطرح مي

                                                                                                    
1. Political Instability Task Force 
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(چلبي، پذيرفته شده در اين مفهوم، برابري اعضاي جامعه است  اصل سياسي
1389 :196.(  

. فرصت برابر براي 1در اين مطالعه براي توسعه سياسي دو بعد منظور شد:   
هاي دسترسي به مواضع سياسي و اداري باال (براي سنجش اين بعد از داده

Polity IV  .(و شاخص منظور . دموكراسي كه براي اين بعد د2استفاده شد
  شد، يكي حقوق سياسي و ديگري آزادي مدني. 

هاي سرمايه گذاري خارجي: يكي از متغيرهاي اصلي كه درواقع از جمله حلقه
- اتصال همسويي دولت و ملت به توسعه اقتصادي است، ميزان تمايل سرمايه

- باشد. به اين ترتيب كه دادهگذاري در يك كشور ميگذاران خارجي به سرمايه

گذاري هاي مربوطه از بانك جهاني داده گردآوري شد كه ارزش مالي سرمايه
آن كشور در همان  GDPخارجي انجام گرفته در يك كشور را نسبت به كل 

  دهد.سال و يا دورة زماني نشان مي
: يكي از متغيرهايي مورد سنجش قرار گرفت كه از طرفي با 1فرار سرمايه

گيرد و از سوي ديگر خود به ي سياسي، شدت ميهاافزايش التهابات و ناآرامي
گذارد. در اين تحقيق به منظور عنوان عاملي قابل توجه بر رشد اقتصادي أثر مي

سنجش اين متغير از نرخ خروج سرمايه استفاده شد كه با همين نام در پايگاه 
  هاي بانك جهاني در دسترس قرار دارد.داده

ثبات و غير همسو، براساس شرايط بي مهاجرت: يكي ديگر از پيامدهاي يك
آنچه در دو بخش مربوط به ادبيات موضوع و چارچوب نظري بيان شد، 

ثبات به خارج از مرزهاست. در اينجا نيز اين مهاجرت جمعيت كشور بي

                                                                                                    
1. Capital Flight 
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موضوع به صورت تجربي مورد بررسي قرارگرفته و براي سنجش آن از نرخ 
هاي بانك . در اين زمينه ازپايگاه دادهساالنة مهاجرت كشورها استفاده شده است

  جهاني استفاده شده است.
فرار نخبگان: مقصود از نيروي آموزش ديده در اين تحقيق جمعيتي است كه 

اطالعات مورد استفاده براي اند. دست كم سه مقطع، تحصيل رسمي داشته
سال مورد نظر اين تحقيق، از پايگاه  15سنجش شرايط كشورهاي مختلف در 

هاي بانك جهاني اطالعات دريافت و بررسي شد كه اين پايگاه، اطالعات داده
ساله  5هاي مربوط به مهاجرت افراد آموزش ديده را به صورت ميانگين دوره

  نمايد.ارائه مي
با بررسي شرايط كشورهاي  Polityهاي ياسي: مجموعه دادهنوع حاكميت س

نمايد: ها، ارزيابي خود را در قالب دو شاخص ارائه ميمختلف و نظام سياسي آن
يكي ميزان دموكراسي نهادينه شده و ديگري ميزان استبداد نهادينه شده. در كنار 

تفريق نمرة اين دو نمره، يك شاخص تركيبي نيز تدوين شده كه درواقع حاصل 
هاست. به اين ترتيب يك مقياس بين استبداد كشورها از نمرة دموكراسي آن

(شديداً استبدادي) بدست آمده كه تا حدود  -10+ (شديداً دموكراتيك) تا 10
  دهندة شرايط و نوع رژيم سياسي كشورهاست.زيادي نشان

ن اي كه در آن كشورها براساس ميزادرجه دموكراسي: شاخصي صد نمره
اي اختصاص داده نمره 100دموكراتيك بودن به هركدام از كشورها از صفر تا 

شده است. به ميزاني كه در يك كشور سازوكارهاي دموكراسي فراهم باشد آن 
كند و در نقطه مقابل كشورهايي كه از اين روند كشور نمره باالتري دريافت مي

  . كنندتري دريافت ميو دور باشند نمره پايين
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  هاتايج و يافتهن
در اين قسمت تالش شد تا در ابتدا متغيرهاي اساسي تحقيق به تفكيك مناطق   

جغرافيايي توصيف شده و سپس روابط دو متغيري و چند متغيري مورد بررسي 
و تحليل قرار گيرند. تشريح و توصيف ضرايب همبستگي دومتغيره و نيز 

ي است كه در اين بخش از تحليل رگرسيون دومتغيره، يكي ديگر از مطالب
نوشتار به آن پرداخته خواهد شد. همچنين روابط چند متغيره بين متغيرهاي 
- مستقل و وابسته نيز از طريق تحليل رگرسيون چندگانه مورد بررسي قرار مي

شود تا مدل تحليلي مورد گيرد. در پايان نيز با استفاده از تحليل مسير، تالش مي
  زمون كشيده شود.نظر در اين تحقيق به آ

ها به تفكيك مناطق طور كه در جدول مشاهده ميانگين هركدام از معرفهمان  
جغرافيايي ارائه شده است. براساس آنچه در جدول آمده ميانگين كل توليد 

و در بين مناطق جغرافيايي بيشترين ميزان  13009,69ناخالص داخلي برابر 
ن كشورهاي اروپاي غربي است و متعلق به كشورهاي اسكانديناوي و همچني

باشد. ميانگين كل نرخ ارزش كمترين ميزان متعلق به كشورهاي آفريقايي مي
و همچنين ميانگين كل نرخ سرانه مصرف انرژي  29,54افزوده صنعتي برابر 

  باشد.مي 3010,66نيز برابر 
هاي توسعه اقتصادي برحسب مناطق ): ميانگين معرف1جدول شماره(

  ميالدي 2004تا  2000هاي بين سال جغرافيايي
                     

  متغير
  بنديتقسيم

  ايمنطقه 

ميانگين توليد 
  ناخالص داخلي

ميانگين نرخ 
ارزش افزوده 
صنعتي (از 
GDP(  

ميانگين نرخ 
سرانه مصرف 

  انرژي
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 3322.82 26.01 22349.95  اروپاي غربي
 2359.72 32.57 7749.58  اروپاي شرقي

 5255.41 24.35 16472.33  شماليآمريكاي 
 1102.83 28.69 6952.73  آمريكاي جنوبي

كشورهاي 
  اسكانديناوي

25863.54 30.13 5786.73 

 1602.13 28.61 7131.94  آسيا و اقيانوسيه
 3998.60 38.29 15045.53  خاورميانه

كشورهاي 
  آفريقايي

2511.98 27.40 657.04 

 

گانه همسويي دولت و ملت، ابعاد شش در خصوص متغير مستقل تحقيق، يعني
- ساله توصيف و تحليل شدهاين متغير به صورت جداگانه در سه دوره زماني پنج

  اي خواهد شد. ها اشارهاند كه در اينجا به اختصار به آن
بررسي وضعيت شورش و اعتراض در كشورهاي مختلف نشان داد كه   

نيافته و درحال توسعه ورهاي توسعهساله در كشهاي پنجها در دورهميانگين آن
اقتصادي همچون كشورهاي آفريقايي و آسيايي به نسبت بيشتر از كشورهاي 

باشد. به طور مثال ميانگين يافته اروپاي غربي و آمريكاي شمالي ميتوسعه
ميالدي در كشورهاي  2004تا  2000هاي هاي صورت گرفته بين سالشورش

ه و اين در حاليست كه اين ميزان در بين بود 1,91اروپاي غربي برابر 
  باشد.مي 16,65كشورهاي آسيا و اقيانوسيه برابر 
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ميانگين متغيرهاي وفاق و انسجام اجتماعي نيز حاكي از آن بود كه ميزان   
يافته بيشتر از كشورهاي توسعه وفاق و وانسجام اجتماعي در كشورهاي توسعه

شدن پنج معرف جداگانه تحت عنوان اجماع باشد. متغير وفاق از جمع نيافته مي
هاي ضد دموكراتيك، مديريت تضاد و شكاف، مشاركت مدني در اهداف، كنش

و در نهايت مصالحه و آشتي ملي بوجود آمده است. كشورهاي اسكانديناوي و 
اروپاي غربي به لحاظ وفاق و اجماع ملي در هر سه دوره زماني نسبت به ساير 

تري برخوردار هستند، و كشورهاي آمريكاي شمالي در كشورها از وضعيت به
رتبه بعدي قرار دارند و در اين ميان كشورهاي آسيايي و خاورميانه از بدترين 

  وضعيت نسبت به ساير كشورهاي جهان برخوردارند.  
هايي همچون ميزان انسجام و ثبات متغير انسجام اجتماعي نيز بواسطه معرف  

نسجام بين گروههاي ذينفع و همچنين وجود هنجارهاي در بين احزاب، ميزان ا
دموكراتيك در جامعه تشكيل شده است. الزم به ذكر است كه اكثر كشورها در 
مناطق مختلف به لحاظ انسجام اجتماعي داراي روند روبه رشدي نسبت به 

هاي زماني پيشين هستند، اما در اين بين كشورهاي آسيايي و خاورميانه و دوره
ودي كشورهاي آفريقايي نيز روندي نزولي را طي كرده و به طور كلي از تا حد

  ميانگين كمتري نسبت به ساير مناطق جهان برخوردار هستند.  
  

همبستگي متغيرهاي درجه دموكراسي و نوع حكومت با همسويي دولت و 
  ملت: 

هاي استفاده شده براي تبيين مسأله مشخص شد كه متغير بر اساس تئوري  
ويي دولت و ملت نيز خود تحت تأثير دو عامل اساسي قرار دارد. درجه همس

رسد همسويي دولت و ملت در دموكراسي از جمله عواملي است كه به نظر مي
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كشورها تحت تأثير اين عامل قرار گيرند. در اين متغير به تمامي كشورها 
قرار كامل نشان از است 100اختصاص يافته است، كه عدد 100تا  0اي بين رتبه

هاي خودكامه و دموكراسي در يك كشور و عدد صفر نشان از  استقرار حكومت
  استبدادي در يك كشور دارد. 

همچنين متغير نوع حكومت متغير ديگري بود كه رابطه آن با متغير همسويي 
دولت و ملت مورد بررسي قرار گرفت. در خصوص نوع حكومت از شاخص 

هاي مختلفي از شكل حكومت بنديشاخص تقسيمچيبوب استفاده شد. طبق اين 
در كشورهاي مختلف ارائه شده است. دراين متغير نوع حكومت كشورها از 

 .شودهاي ديكتاتوري را شامل ميدموكراسي پارلماني تا حكومت

 

): همبستگي درجه دموكراسي و نوع حكومت با متغير 2جدول شماره (
  همسويي دولت و ملت

  متغير وابسته
  رمستقلمتغي

  همسويي دولت و ملت
  

  درجه دموكراسي
  معناداري

N 

0.465*  

0.020 
136 

 نوع حكومت

 معناداري

N  

0.570**  
0.001 
130 

  

از آنجايي كه  هر دو متغير درجه دموكراسي و نوع حكومت بصورت متغيرهاي 
اي تدوين شده بودند، لذا از ضريب اسپيرمن براي بررسي رابطه متغيرها رتبه
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كنيد متغير درجه دموكراسي طور كه در جدول باال مشاهده ميه شد. هماناستفاد
باشد. ضزيب اسپيرمن با متغير همسويي دولت و ملت داراي رابطه معناداري مي

باشد مي 0.4براي دو متغير درجه دموكراسي و همسويي دولت و ملت برابر با 
  درصد اطمينان معنادار است. 95كه در سطح 

نوع حكومت با متغير همسويي دولت و ملت داراي رابطه  همچنين متغير
  است. 0.5باشد كه ميزان برابر با معناداري مي

  
  

  اي و توسعه اقتصادي:متغيرهاي واسطه
طور كه در قسمت قبلي هم اشاره شد، در اين قسمت تالش خواهد شد تا همان  

قيق، يعني اي بر روي متغير وابسته تحتأثير و همبستگي متغيرهاي واسطه
توسعه اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد. در بررسي روابط دو متغيره مشخص 
گرديد كه رابطه تقريباً ضعيفي بين توسعه سياسي و توسعه اقتصادي وجود 

 95باشد كه در سطح مي 0,19دارد، ضريب همبستگي بين اين دو متغير معادل 
تغييري اين دو متغير در درصد اطمينان نيز معنادار است و اين نشان از هم

هاي ديگر هاي توسعه موجب تغيير در حيطهجوامع دارد، كه در يكي از حيطه
گردد. جدول زير گوياي اين امر است كه افزايش ثبات سياسي يك جامعه مي

گردد، كه اين امر با نظريات منجر به افزايش توسعه اقتصادي همان جامعه مي
طور كه در فصل پيشين تحقيق اني است، همانموجود با اين زمينه داراي همخو
نظران اعتقاد به وجود ارتباط بين اين دو متغير هم گفته شد بسياري از صاحب

دارند. با توجه به نتايج بدست آمده رابطه دو متغير ثبات سياسي و توسعه 
باشد. البته الزم درصد معنادار مي 99باشد كه در سطح مي 0,3اقتصادي برابر 
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ر است كه در ابتداي امر تالش شد تا ابتدا رابطه همبستگي ابعاد مختلف به ذك
متغير ثبات سياسي و متغير توسعه اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد، نتايج 

ها نشان داد كه تقريباً تمامي ابعاد متغير ثبات سياسي با توسعه تحليل داده
تنها به بررسي رابطه اقتصادي داراي رابطه معناداري بودند؛ كه در اين قسمت 

  دو متغير به طور كلي پرداخته شده است.
گذاري در نهايت الزم به ذكر است كه متغير توسعه اقتصادي با متغير سرمايه

باشدو اين بدان معناست كه افزايش خارجي داراي همبستگي معناداري مي
تواند توسعه اقتصادي را براي آن گذاري خارجي در يك جامعه ميسرمايه

گذاري خارجي يك جامعه جامعه بدنبال داشته باشد و به تبع آن كاهش سرمايه
 دارد. را از رسيدن به توسعه اقتصادي باز مي

  
اي و متغير توسعه جدول همبستگي متغيرهاي واسطه): 3( شماره جدول

  اقتصادي
متغيرهاي 
  مستقل
  

متغير 
  وابسته

توسعه 
  سياسي

ثبات 
فرار  مهاجرت  سياسي

 نخبگان

-ايهسرم

گذاري 
  خارجي

تشكيل 
  سرمايه

توسعه 
 اقتصادي

معناداري
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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همچنين الزم است توجه شود كه در جدول باال رابطه متغيرهاي توسعه اقتصادي 

در جوامع مورد بررسي قرار گرفت كه اين رابطه  و متغير تشكيل سرمايه
  معنادار نبود. 

  
  متغيرهاي همسويي دولت و ملت و توسعه اقتصادي:

هدف اصلي تحقيق حاضر، بررسي ارتباط بين همسويي دولت و ملت و توسعه   
اقتصادي بوده است؛ در ادامه تالش خواهد شد تا رابطه دو متغير اصلي تحقيق 

اي و به طور مستقيم مورد بررسي و تحليل قرار اي واسطهبدون وجود متغيره
گيرد. لذا در اين قسمت به رابطه همبستگي ابعاد مختلف متغير همسويي دولت 

  و ملت با متغير توسعه اقتصادي پرداخته خواهد شد. 
براي اينكه روابط متغيرها بطور طولي مورد مقايسه قرار گيرد لذا رابطه 

همسويي دولت و ملت و توسعه اقتصادي ابتدا  همبستگي بين متغيرهاي
هاي پنج ساله ارائه شده و سپس رابطه آنها بصورت دوره زماني و در قالب دوره

  در كل دوره مورد بررسي قرار گرفته است.
در اين بررسي تالش شده تا تأثير همسويي دولت و ملت در سه دوره زماني 

ميالدي  2004تا  2000ال ساله به طور مجزا بر توسعه اقتصادي سپنج
كشورهاي جهان مورد بررسي قرار گيرد، لذا الزم است كه توجه شود، در دو 

گيرد، بدين معني كه دوره اول متغير به صورت طولي مورد بررسي قرار مي
تأثير تحوالت دوره اول بر دوره سوم و سپس تأثير دوره دوم بر دوره سوم مورد 

وره سوم تحليل بصورت مقطعي و همزمان صورت گيرد، اما در دتحليل قرار مي
گيرد، يعني تأثير همسويي دولت و ملت در دوره زماني سوم بر توسعه مي
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گيرد. البته الزم به ذكر است كه اقتصادي در همان دوره مورد بررسي قرار مي
ستون پاياني جدول ميزان ضريب همبستگي بين دو متغير در كل دوره زماني 

  ار گرفته و رابطه دو متغير در كل دوره زماني ارائه شده است.مورد احتساب قر
كنيد، اكثر متغيرهاي همسويي دولت و ملت طور كه در جدول مشاهده ميهمان

 باشند.  داراي رابطه مستقيم و معناداري با توسعه اقتصادي در جوامع مي

  
جدول همبستگي متغيرهاي همسويي دولت و ملت و ): 4( شماره جدول

  عه اقتصاديتوس

  90-94  95-99  2000-
  كل دوره  2004

  اعتراض
  معناداري
N 

**0,255- 
0,001  
115  

*0,441-  
0,031  
120  

0,292 -  
0,657  
123  

**0,356- 
0,001  
358  

 شورش

 معناداري

N  

**0,06 -  
0,001  
110  

**0,556- 
0,001  
119  

*0,056-  
0,042  
116  

**0,394- 
0,001  
345  

  وفاق و اجماع
  معناداري
N 

0,133  
0,434  
115  

**0,556  
0,001  
115  

0,635  
0,892  
124  

*0,248  
0,021  
354  

-انسجام اجتماعي
 سياسي

 معناداري

*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  
 شكاف سياسي

 معناداري

N  

0,056 -  
0,134  
111  

**0,586- 
0,001  
116  

0,768 -  
0,234  
117  

*0,457-  
0,021  
344  

 زندانيان سياسي

 معناداري

N  

0,593 -  
0,350  
110  

0,111 -  
0,200  
117  

0,006  
0,424  
115  

0,234 -  
0,030  
342  

تضاد نظامي درون 
  دولتي

  معناداري
N 

*0,204-  
0,027  
119  

**0,613- 
0,001  
124  

0,141 -  
0,070  
130  

**0,573- 
0,001  
373  

  
- ول رابطه ابعاد هفتكنيد، در اين جدطور كه در جدول باال مشاهده ميهمان  

گانه متغير همسويي دولت و ملت با متغير توسعه اقتصادي مورد بررسي قرار 
گرفته است. براساس نتايج بدست آمده اكثر ابعاد اين متغير با متغير توسعه 

  معناداري بوده است. اقتصادي داراي رابطه
سياسي و  –ساله اول متغيرهاي شورش، اعتراض، انسجام اجتماعي در دوره پنج

متغير تضاد نظامي درون دولتي با متغير توسعه اقتصادي داراي رابطه معناداري 
 –باشند و در دوره دوم متغيرهاي اعتراض، شورش، وفاق، انسجام اجتماعي مي

سياسي، شكاف سياسي و تضاد نظامي درون دولتي داراي همبستگي معنادار 
ه سوم تنها متغير شورش با متغير سالباشند و در نهايت اينكه در دوره پنجمي

توسعه اقتصادي داراي رابطه هستند و اين بيشتر بدان دليل است كه در اين 
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دوره تأثير همزمان متغيرهاي همسويي دولت و ملت بر توسعه اقتصادي جوامع 
سنجيده شده است. الزم به ذكر است كه در بررسي روابط دو متغيره در كل 

درون دولتي بيشترين همبستگي را با توسعه اقتصادي دوره، متغير تضاد نظامي 
سياسي به ميزان  –جوامع داشته است و كمترين همبستگي را انسجام اجتماعي 

  داشته است.  0,165
همچنين الزم به ذكر است كه از بين اين متغيرها تنها متغير ميزان زندانيان 

در زندان به سر  سياسي، كه مشخص كننده تعداد كساني است كه بداليل سياسي
  برند، داراي همبستگي معناداري با توسعه اقتصادي نبود.مي
 

همبستگي همسويي دولت و ملت و توسعه اقتصادي به تفكيك مناطق 
  جغرافيايي:

اند در اين بخش به با توجه به آنچه عموم صاحبنظران و محققان پيشنهاد نموده  
همبستگي همسويي دولت و  اجمال و در قالب جدول زير تالش شده تا كيفيت

ملت و توسعة اقتصادي در مناطق جغرافيايي مختلف به صورت جداگانه محاسبه 
 و ارائه گردد.

  
جدول همبستگي همسويي دولت و ملت و توسعه ): 5( شماره جدول

  اقتصادي به تفكيك مناطق جغرافيايي
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دو متغير  كنيد در جدول باال رابطه همبستگي بينطور كه مالحظه ميهمان  

اصلي تحقيق يعني همسويي دولت و ملت و توسعه اقتصادي به تفكيك مناطق 
جغرافيايي ارائه شد. رابطه اين دو متغير در اكثر مناطق جغرافيايي معنادار بود و 

  تنها در منطقه جغرافيايي آسيا و اقيانوسيه بود كه اين رابطه معنادار نبود.
اين دو متغير در كشورهاي اسكانديناوي همچنين الزم به ذكر است كه رابطه 

بيشتر از ساير مناطق جهان بود و درمقابل در بين كشورهاي خاورميانه كمترين 
-همبستگي بين دو متغير همسويي دولت و ملت و توسعه اقتصادي مشاهده مي

  شود.
  

  اي و توسعه اقتصادي:رگرسيون چندگانه متغيرهاي واسطه
حاضر، بر اين ايده استوار بود كه تأثير  اي از فرضيات تحقيقمجموعه  

- همسويي دولت و ملت بر توسعة اقتصادي، از مسير چند سازوكار اعمال مي

شود. بر همين اساس و از طريق رگرسيون چند متغيره، تالش شد تا اين 
هاي قبلي رابطه و اثرگذاري و اثرپذيري و شدت آن بررسي شود. در بخش

اي مورد تجزيه و ملت بر روي متغيرهاي واسطه تأثير متغير همسويي دولت و
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اي بر متغير توسعه تحليل قرار گرفت، در اينجا نيز اثرگذاري متغيرهاي واسطه
  گيرد.  اقتصادي مورد آزمون قرار مي

  
  

جدول رگرسيون چندگانه توسعه اقتصادي برحسب ): 6( شماره جدول
  ايمتغيرهاي واسطه

  متغير وابسته
  

  متغير مستقل

  عه اقتصاديتوس

90-94  95-99  2000-
  كل دوره  2004

  **0.105 0.123  *0.242 0.158 توسعه سياسي
  *0.247 0.259  *0.201  *0.349  ثبات سياسي

 مهاجرت
-0. 

302** 
-0. 

251* 0- .014 -0. 
221** 

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

  *0.114 0.678  *0.129  *0.332  خارجي

 0.015 *0,028 0.139 0.012  تشكيل سرمايه
N 110 116 115 341 
R2  0.356 0.380 0.237 0.331 

 
كنيد جدول زير رگرسيون توسعه اقتصادي برحسب طور كه مشاهده ميهمان  

شود كه تمامي متغيرهاي دهد. مالحظه مياي را نشان ميمتغيرهاي واسطه
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 38الي  23اند در سه دوره زماني مجموعاً اي در كنار يكديگر توانستهواسطه
درصد تغييرات متغير توسعه اقتصادي را تبيين كنند. در بين تمامي متغيرهاي 

يك از سه دوره زماني داراي اي تنها متغير فرار نخبگان است كه در هيچواسطه
باشد و ساير متغيرها حداقل در يك دوره زماني ضريب رگرسيون معناداري نمي

  اند. ضرايب معناداري بوده داراي
  

  رگرسيون چندگانه همسويي دولت و ملت و توسعه اقتصادي:
موضوع اصلي اين تحقيق بررسي رابطه همسويي دولت و ملت و توسعه   

باشد. بر همين اساس در ادامه تالش شد تا رگرسيون اقتصادي جوامع مي
ورد تحزيه و چندگانه دو متغير همسويي دولت و ملت و توسعه اقتصادي م

  تحليل قرار گيرد. 
در جدول زير نتيجه تحليل رگرسيون چندگانه توسعه اقتصادي برحسب متغير 

شود كه تمامي متغيرهاي همسويي دولت و ملت ارائه شده است. مالحظه مي
 48الي  3اند در سه دوره زماني مجموعاً اي در كنار يكديگر توانستهواسطه

اقتصادي را تبيين كنند. در بين تمامي متغيرهاي درصد تغييرات متغير توسعه 
يك از سه دوره زماني اي تنها متغير زندانيان سياسي است كه در هيچواسطه

باشد و ساير متغيرها حداقل در يك دوره داراي ضريب رگرسيون معناداري نمي
  اند. زماني داراي ضرايب معناداري بوده

 

نه توسعه اقتصادي برحسب جدول رگرسيون چندگا): 7( شماره جدول
  متغيرهاي همسويي دولت و ملت

  توسعه اقتصادي  متغير وابسته
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-2000  99-95  94-90  متغير مستقل

  كل دوره  2004

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

 .0-  *0.091-  شورش
441** -0.213*  -0. 

317** 
 0.228 0.719  *0.025 0.319 وفاق و اجماع

 .0-  شكاف سياسي
149** -0.324*  0.118 -0. 

301** 
 –انسجام اجتماعي 

  *0.199 0.542  *0.202  *0.019  سياسي

تضاد نظامي درون 
  دولتي

-0. 
309** 0.018 -0.011*  -0.240*  

 0.083 0.067 0.513 0.428  زندانيان سياسي
N 110 115 116 341 
R2  0.306 0.480 0.037 0.471 

  
-1994ساله اول (كنيد در دوره پنجشاهده ميطور كه در جدول مهمان

)، چهار متغير از متغيرهاي همسويي دولت و ملت داراي ضرايب 1990
باشند، كه اين چهار متغير عبارتند از: شورش، شكاف رگرسيون معنادار مي

سياسي و تضاد نظامي درون دولتي؛ كه در اين بين  –سياسي، انسجام اجتماعي 
  .به متغير تضاد نظامي درون دولتي بوده استبيشترين ضريب متعلق 
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  رابطه همسويي دولت و ملت به تفكيك نوع حكومت:
هايي كه در ادبيات سياسي مطرح است، اينكه اثرات همسويي يكي از ايده

دولت و ملت و پيامدهاي آن به طور كلي، در كشورهاي با ساختار سياسي 
تفاوت باشد. برهمين اساس و به تواند از كشورهاي اقتدارگرا مدموكراتيك مي

شان به نظام سياسي Polityمنظور بررسي اين فرضيه، كشورها براساس ميزان
دو گروه اقتدارگرا و دموكراتيك تقسيم شدند و همبستگي همسويي دولت و 
ملت و توسعة اقتصادي به طور مجزا در اين دو گروه محاسبه گرديد  كه نتايج 

  است.  آن در جداول زير آورده شده
جدول همبستگي دو متغيره همسويي دولت و ملت و : )8( شماره جدول

  توسعه اقتصادي در كشورهاي دموكراتيك
  توسعه اقتصادي  

  همسويي دولت و ملت
ضريب همبستگي 

  **0.541  پيرسون

  53  تعداد كل
  

كنيد همبستگي متغيرهاي همسويي طور كه در جدول باال مشاهده ميهمان
توسعه اقتصادي در كشورهاي دموكراتيك مورد بررسي قرار  دولت و ملت و

گرفته و نتايج آن ارائه شده است. بر اساس نتايج بدست آمده ضريب پيرسون 
  درصد معنادار است.  99باشد كه در سطح مي 0,54اين دو متغير برابر 

جدول همبستگي دو متغيره همسويي دولت و ملت و توسعه ):9( شماره جدول
  در كشورهاي اقتدارگرااقتصادي 

  توسعه اقتصادي  
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  همسويي دولت و ملت
ضريب همبستگي 

  *0.320  پيرسون

  68  تعداد كل
در ادامه و در جدول باال نيز همين رابطه در بين كشورهاي اقتدارگرا مورد 
بررسي قرار گرفته است. براساس نتايج بدست آمده مشخص گرديد كه ضريب 

درصد معنادار است.  95باشد كه در سطح مي 0,32 پيرسون اين دو متغير برابر
شود كه همبستگي همسويي دولت و ملت و توسعة بر اين اساس مالحظه مي

تر از كشورهايي است اقتصادي در كشورهاي با نظام سياسي بازتر، بسيار قوي
  ها حاكم است.كه يك نظام سياسي بسته بر آن

  تحليل مسير:
ساله هاي زماني پنجمسير هر يك از دوره در اين قسمت تالش شده ضرايب

هاي بصورت جداگانه ارائه شده تا بدين وسيله زمينه براي مقايسه بين دوره
- 1994هاي ساله اول يعني سالزماني فراهم گردد. ضرايب مسير دوره پنج

، 1995-1999هاي دوره ، ضرايب مسير دوره پنج ساله دوم يعني سال1990
و در نهايت  2000-2004هاي ساله سوم يعني سال ضرايب مسير دوره پنج

ساله  15ها، كه در آن ضريب مسير كل دوره ضرايب مسير مربوط به كل دوره
  ارائه شده است.

دياگرام مسير تأثير متغيرها در هر دوره بر روي متغير ديگر در دوره بعدي ارئه 
درصد و  95 سطح *شده است. عالوه بر آن معناداري هر يك از ضرايب      (

را نشان مي دهد) نيز در دياگرام ها نشان داده شده است.   درصد 99سطح  **
باشد در جدول زير ضرايب بتا و همچنين سطح معناداري هركدام از متغيرها مي
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كه تمامي روابط مستقيم متغيرهاي مستقل و مياني با متغير وابسته را مجموعاً 
  ده است. در قالب رگرسيون محاسبه و ارائه نمو

  
تأثير مستقيم متغيرهمسويي دولت و ملت و متغيرهاي ):10( شماره جدول

  اي بر توسعة اقتصاديواسطه
  سطح معناداري  ضريب بتا  

 0.000  **0.411  همسويي دولت و ملت
 0.024  *0.244  توسعه سياسي
 0.000  **0.375  ثبات سياسي
 0.031  *0.232-  مهاجرت

 0.020  *0.210-  فرار نخبگان
 0.536 0.213  تشكيل سرمايه

 0.043  *0.311  گذاري خارجيسرمايه
  

هاي الزم به ذكر است كه ضرايب ارائه شده در جدول باال مربوط به كل دوره
كنيد، بيشترين تأثير طور كه مالحظه ميباشد. همانزماني مورد بررسي مي

ير مستقيم متعلق مستقيم مربوط به متغير همسويي دولت و ملت و كمترين تأث
هاي وارد شده ضريب باشد. از بين تمامي متغيربه متغير فرار نخبگان مي

  باشد. رگرسيون متغير تشكيل سرمايه معنادار نمي
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  دياگرام مسير تأثير شاخص همسويي دولت و ملت بر توسعة اقتصادي

  
  )3( شماره نمودار
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  گيرينتيجه
م گفته شد، هدف تحقيق حاضر بررسي رابطه و تأثير طور كه پيشتر ههمان

همسويي دولت و ملت بر توسعه اقتصادي و مشخص نمودن سازوكارها و 
هاي موجود در اين بين بود. ما در اين تحقيق بدنبال پاسخ به اين سؤال مكانيسم

ايم كه چگونه همسويي و اتحاد دولت و ملت بر روند توسعه اقتصادي بوده
تا  1990هاي گذارد و اين مسأله را بصورت تجربي بين سالر ميجوامع تأثي

ميالدي مورد بررسي قرار داديم. به منظور نائل شدن به اين هدف از  2004
رويكردهاي تئوريكي مختلف كه هريك به بعد يا ابعادي از مسأله پرداخته 

ست ها بدبودند، استفاده و در نهايت مدل نظري تحقيق براساس تلفيق تئوري
هاي تئوريك، با آمده از رهيافتآمد. سپس در ادامه تالش شد تا مدل بدست

هاي موجود در سطح كشورها مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. در توجه به داده
  ادامه به تشريح نتايج حاصل از اين تحقيق بصورت خالصه خواهيم پرداخت. 

كه كشورهاي در بررسي ميانگين توسعه اقتصادي جوامع مشخص گرديد 
اروپاي غربي  بخصوص كشورهاي اسكانديناوي و همچنين كشورهاي 
آمريكاي شمالي از وضعيت بهتري نسبت به ساير مناطق جهان برخوردارند و 
اين برتر بودن در بررسي ساير متغيرهاي تحقيق تاحدودي محسوس بود، به 

بهتري را اي كه اين كشورها در حيطه همسويي دولت و ملت نيز شرايط گونه
دارا بودند. در بررسي ميانگين متغيرهاي اعتراض، شورش، شكاف سياسي و 

دولتي كشورها مشخص شد كه كشورهاي اروپاي غربي، تضاد درون
اسكانديناوي و آمريكاي شمالي كمترين ميزان را دارا هستند و به تبع آن داراي 

يگر كشورهاي باشند. در طرف دبيشترين ميزان انسجام و وفاق اجتماعي مي
آسيايي، خاورميانه و آفريقايي و تاحدودي كشورهاي آمريكاي جنوبي و 
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اند و همسويي دولت اروپاي شرقي قرار دارند كه در وضعيت متقابل قرار گرفته
و ملت در اين كشورها از وضعيت به نسبت بدتري نسبت به كشورهاي 

  يافته برخوردار است.توسعه
رسد قيق حاضر اين مسأله است كه به نظر ميترين نتايج تحيكي از مهم

الگوهاي متنوعي از رابطه دولت و ملت در كشورهاي مختلف وجود دارد. در 
شود كشورهاي توسعه يافته نوع خاصي از رابطه بين دولت و ملت مشاهده مي

يك بر ديگري كه در آن دولت و ملت هركدام داراي جايگاه خاصي بوده و هيچ
ك در عين وابستگي به يكديگر از استقالل نسبي از ديگري غالب نيست و هري

ها خود را در هاي موجود در اين كشورها سبب شده تا دولتقرار دارد. الگو
هايشان و نه در برابر آنها ببينند. اما الگوي ديگري از رابطه دولت و كنار ملت

-ه ميملت در ساير نقاط جهان، بخصوص كشورهاي آسيايي و آفريقايي مشاهد

- ها رابطه دولت و ملت را بنا به نظر بسياري از صاحبنظران ميشود كه در آن

بندي كرد؛ يكي زماني است كه دولت بر ملت توان در دو شكل كلي تقسيم
غالب است و ديگري زماني است كه ملت بر دولت غالب است، كه هر دو شكل 

) در اين كشورها را آن نوعي از عدم همسويي و اتحاد داوطلبانه (و نه اجباري
بوجود آورده است. در اين دسته از كشورها عدم وجود يك دولت مركزي و 
منسجم و از سوي ديگر عدم وجود يك ملت واحد و متحد، سبب گرديده تا 

ثباتي سياسي گيرد، كه همين امر بي يك رابطه نامتوازن بين دولت و ملت شكل
  ا به ارمغان آورده است.  افتادگي اقتصادي را براي اين كشورهو عقب

همچنين الزم به ذكر است كه در تحقيق حاضر تالش شد تا نوع عدم همسويي و 
شكاف ميان دولت و ملت در مناطق مختلف جهان نيز مورد بررسي قرار گيرد. 

بندي كه در تحقيق حاضر صورت گرفته بود، از اين قرار بود كه در دسته
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تواند بين دولت و ملت ويي و شكاف ميكشورهاي مختلف سه نوع از عدم همس
بروز يابد؛ يكي عدم همسويي بر سر مسائل سرزميني بود، كه در آن بخشي از 
مردم يك كشور تالش به جدايي از آن كشور و اعالم خودمختاري را داشتند و 
ديگري عدم همسويي سياسي يا حكومتي بود، كه در آن مردمان يك كشور به 

كشورشان اعتراض و يا خواهان تغييرات حكومتي وضعيت سياسي حاكم بر 
بودند و نوع سوم نيز تركيبي از اين دو بود. در غالب شرايط حاكم بر 

نيافته آسيايي و آفريقايي عدم همسويي از نوع سياسي و كشورهاي توسعه
طلبانه ها و تحركات جداييحكومتي بود و در تعداد اندكي از كشورها قيام

ها در كشورهاي توسعه رسد كه ملتهمين اساس به نظر ميشد، بر مشاهده مي
هاي حاكم در كشورهايشان رضايت كمتري داشته و به تبع نيافته از حكومت

آن خواستار تغييرات سياسي در كشورهايشان هستند و همين امر زمينه را براي 
  عدم همسويي دولت و ملت در اين كشورها فراهم آورده است.
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