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 دهيچک
 نشوا   را جامعوه  کیو  ینسوتگ یپهو   بوه  و تعامو   یچگوننگ  کهاست  یتیوضع یاجتماع انسجام

 و کارآمود  ینهادهوا  خلق یراستا در کشنرها متفاوت عملکرد  یدال نیتر مه  از یکی و دهد یم
 در یاجتمواع  انسجام زا یم برآورد مقاله نیا هدف. ودر یم به شمار یاقتصاد ةتنسع به یابیدست
 ةتنسوع  یهوا  لفوه ؤم یبرخ با آ  ةرابط یبررس و تنسعه حال در و افتهیتنسعه منتخب کشنر 85

 شواخ   دو و( MATLAB) متلوب  افوزار نرم از برای این منظنر،. است 2010 سال در یاقتصاد
 بوه  "یاجتمواع انسجام " شاخ  برآورد یبرا "هافرصت عیدر تنز یبرابر" و "یاجتماع یةسرما"

 محودود  دانش و اندک آمار ،یکاف اطالعات نبند ها،داده در ابهام. است دهش استفاده یفاز روش
 شاخ  برآورد برای یفاز منطق به تنجه  یدال از یاجتماع انسجام بر ثرؤم یرهایمتغ ةنیزم در

مثبت و معنادار شواخ    یهمبستگ بیانگر قیتحق نیا جینتا. وندر یم به شمار یاجتماع انسجام
 است.  یاقتصاد ةتنسع یها لفهؤبا م یانسجام اجتماع

 JEL:   O10, O57, P36, E24يبندطبقه

 یةسورما ی، اقتصواد  ةتنسوع  هوا،  فرصوت  عیو تنز در یبرابور  ،یاجتماع انسجام :هاي کليديواژه

 ی  فاز منطق  ،یاجتماع
  

                                                           
 09113112851تلفن:  ،ننیسندة مسئنل 
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  مقدمه

 کوه  دهود  یم نشا  گذشته ةده چند در تنسعه حال در یکشنرهابیشتر  یاقتصاد عملکرد

 یصونعت  یکشونرها  از یاقتصواد  یهوا  یگوذار اسوت یس از یالگونبردار  رغ  به کشنرها نیا

. انود  نکورده  کسب داریپا ةتنسع و رشد و یاقتصاد شرفتیپ به یابیدست در یچندان تیمنفق

 ،(2005)3نوونر  ،(1999)2کیوورودر ،(1989)1باردهووا  ماننوود پژوهشووگرا  از یاریبسوو

 منفق نبند علت  نیتر مه  که باورند نیا بر( 2009) همکارا  و ننر  و( 2006)4یسترلیا

 5یاجتمواع  انسوجام  نبندعمده و  یاجتماع یها تیدر حال تنسعه وجند محدود یکشنرها

 ةتنسوع  نود یفراثر در ؤمو  یا نهیبوه شو   کشنر ینهادها ییکشنرهاست که مانع بازآرا نیا در

 در و فیو تعر یچگوننگ  ت،یو ماه زمینوة  در قیو تحق و مطالعوه  رو،  نی. از اشند یم یاقتصاد

 اموا  ؛افوت ی راه یاقتصواد  مطالعات به یاجتماع انسجام برآورد و یریگ اندازه یچگننگ جهینت

 فیتعوار  یدارا همچنوا   یاجتماع انسجام نه،یزم نیا در مطالعات رشد و گسترش با وجند

 و یریو گ انودازه   ،یو تحل در یمهمو  نقوش  فیتعوار  از کیو هر انتخوا   کوه  اسوت  یمتعدد

 .(Bernard, 1999; Jeannotte, 2000) کند یم فایا آ  از برآمده یاستیس یها هیتنص

 قوادر  کوه  یکورد یرو عننا  به یفاز منطق از استفاده ریاخ یها سال در ،افزو  بر این

 اسوتقبال  بوا  اقتصاد عل  در ،کند استنتاج و  یتحل را قیدق   ریغ یرهایمتغ و ها داده است

فوازی  روش منطوق  ( 1998) 6ندسترومیل نخستین بار،. (Broz, 2012) است  شده روهروب

"ها یسنئد ا یم یگذار هیسرما به  یتما یفاز  یتحل" را در مقالة خند با عننا 
مطور    7

هوای کیفوی و   کرد. پس از آ ، محققا  متعددی به پیروی از این روش به برآورد شاخ 

تنا  بوه مونارد زیور    ها میغیر قاب  مشاهده در اقتصاد پرداختند که از جملة این شاخ 

 زا یو م ،(Lelli, 2001; Baliamoune-Lutz, 2004) یزنودگ  از تیرضا و رفاهاشاره کرد: 

 ینو یرزمیز اقتصواد  ةانوداز  ،(Giles, 1999; Zulkifly & wahab, 2011) یاتیو مال فورار 

 ،(Ene & Hurdac, 2010; Draeseke & Giles, 2002؛ 1382)شوکیبایی و صوادقی،   

                                                           
1  . Bardhan 

2. Rodrik 

3. North  

4. Easterly  

5. Social Cohesion 

6. Lindstrom  

7. A Fuzzy Design of The Willingness to Invest In Sweden 
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 ،(1389 ،همکوارا   و یصوادق )(، هزینوة مبادلوه   1388میزا  فساد )صادقی و همکارا ، 

 (Stojic, 2012).ی افتگیتنسعه ةدرج و( 1387 ،سعادت)ی اجتماع یةسرما

 کیو  عنونا   بوه  یاجتمواع  انسوجام  شواخ   که آنجا از و منضنع تیاهم به تنجه با

 بوه منظونر   یمنطق فاز کاربرد ابتکار حاضر پژوهش از هدف است، مطر  یفیک شاخ 

 نیو اسوت. ا  یاقتصواد  ةآ  بوا تنسوع   ةرابط یو بررس "یانسجام اجتماع" شاخ  برآورد

 اتیو ادب مورور  بوه  دوم بخوش   فنق، ةمقدم از پس .شده است نیبخش تدو پنجمقاله در 

 یشناسو  روش سونم،  بخوش  در. است افتهی اختصاص( یتجرب و ینظر) یاجتماع انسجام

 ةرابطو  یبررسو  و یاجتمواع  انسجام شاخ  برآورد به چهارم بخش. است شده ارائه یفاز

 .است شده ارائه یریگ جهینت ،ا یپا در. است پرداخته یاقتصاد ةتنسع یها لفهؤم با آ 

 پژوهش اتيادب مرور

 ينظر یمبان

 یعنو ی یشناسو جامعوه  مباحو   و منضونعات  نیتر مه  از یکی ةرمجمنعیز 1تضاد و انسجام

 چگننوه  و زیو چ چوه  کهاست  بنده نیا زمینه نیا در یاساس پرسش. هستند یاجتماع نظ 

 جامعوه،  کی در ا یکم منابع به یابیدست یبرا افراد نیب دائ  رقابت رغ  یعل شند یم باع 

 و یمتنسول . (Cope et al., 1995) کننود  یزندگ گریکدی کنار در سازش و صلح با افراد نیا

 انسوجام  متفواوت  اتیو نظر و فیتعوار  از یجوامع  یبررس به خند ةمطالع در( 1393)ی ریزب

 یاجتمواع  انسجام ،یکل فیتعر کی در. اند پرداخته حنزه نیا شمندا یاند منظر از یاجتماع

 گریکود ی بوه  یا گننوه  بوه  جامعه ةدهند  یتشک یاجزا آ  در که شند یم اطالق یتیوضع به

 انسوجام  گور، ید یعبوارت  بوه  ؛آورند یم وجندهب را مؤثر و معنادار ک  کی که شنند یم  وص 

 و هوا  سوازما   نهادهوا،  افوراد،  کند یم نیتضم که است یاجتماع باتیترت از یننع یاجتماع

( مشوترک  یذهنو  یها مدل) یذهن اشتراک به مختلف سطن  در ییاجرا مختلف یها گروه

 از بگذارنود،  احتورام  منجوند  نیقونان  بوه  باشند، داشته را گریکدی با یهمکار تیقابل برسند،

 و هوا  هونش  اسوا   بور  را شیخون  یهوا  ییتنانوا  مقابو ،  در و کنند استفاده جامعه امکانات

بگذارند، چرا که ایون   جامعه اریاخت در و هندد پرورش و یبازشناس چندگانه یها یتنانمند

. (Gardner, 2005) آورد یمو  بار به را جامعه یها ییتنانا و ها تیظرف ةتنسع خند ةننب به امر

                                                           
1. Cohesion and Conflict 
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 آزمون   و یریکوارگ هبو  و نون  یهوا  شهیاند رشیپذ یبرا مساعد یها نهیزم ،ییفضا نیچن در

 محونر  حونل  یگوذار  اسوت یس و یزیو ر برناموه  بوه  شوتر یب تنجه ،یعلم تفکر رشیپذ ها، آ 

 ةتنسوع  و رشود  بوا  مثبت یهمراه مذکنر یارهایمع تمام. شند یم فراه  ییکارا و یور بهره

 .(Maloutas & Pantelidou, 2004; Easterly, 2006; North, 2005) دارند یاقتصاد

 1 جودول  در اسوت،  یاجتماع انسجام شاخ  برآورد قیتحق نیا هدف آنکه به تنجه با

 ارائه یاجتماع انسجام شاخ  برآورد و فیتعر یراستا در یتجرب و ینظر یها تالش یبرخ

 شواخ   برآورد دربارة ینظر اتفاق آنکه برخالف که است نیا تنجه شایا  ةنکت. است شده

 ییارهوا یمع و)ی اجتماع یةسرما مطالعات نیا تمام در شند، ینم دهید محققا  ا یم انسجام

 از یکو ی عنونا   بوه ( یاجتمواع  یها شبکه  یتشک و اعتماد ت،یعضن مشارکت، میزا  چن 

 نیهمو . است شده گرفته نظر در( یاجتماع انسجام ةلفؤم تنها گاه و) یاجتماع انسجام ابعاد

 2یاجتمواع  یةسورما  بوا  1یاجتمواع  انسوجام  مطالعوات  از یاریبس در تا است شده سبب امر

 یاجتمواع  یةسورما  شیافوزا  شوند موی  عنونا   کوه  یا گننوه  بوه  ،شند  گرفته نظر در کسا ی

 ماننود )ی اجتماع یةسرما کهاست  یحال دراین . آورد یم بار به کپارچهی و منسج  یا جامعه

 علوت  بوه ( گورا  ید یبرا زما  صرف تعهدات، و هنجارها به یبند یپا افراد، به اعتمادکرد 

 در یاجتماع انسجام جادیا یبرا الزم شرط ی به طنر قطعجمع یها تیفعال  یتسه و بهبند

 سوطح  در را یکپوارچگ ی و انسوجام  تناند ینم ییتنهابه و ستین یکاف شرط اما است جامعه

 .(Glaeser et al., 2002; Oxoby, 2009) دکن جادیا جامعه

 یاجتماع انسجام شاخص ۀدهندليتشک يهالفهؤم .1جدول

 محقق یتجرب/ ينظر هالفهؤم تعداد یاجتماع انسجام ابعاد

 .3  یبرخنردا -تیمحروم .2 انزوا -تعلق احسا  .1

فتن ریپذن -فتنریپذ .4 نکرد  مشارکت -کرد  مشارکت

 قانن  به نبند  بند یپا -یمدار قانن . 5

 (1998) 3جنسن  ینظر 5

 .3  یبرخنردا -تیمحروم .2 انزوا -تعلق احسا  .1

 فتنریپذن -فتنریپذ .4 نکرد  مشارکت -کرد  مشارکت

 و یبرابر .6 قانن  به نبند  بند یپا -یمدارقانن  .5

 ینابرابر

 (1999) برنارد ینظر 6

                                                           
1. Social Cohesion 

2. Social Capital 

3. Jensen 
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 یاجتماع انسجام شاخص ۀدهندليتشک يهالفهؤم .1جدولادامه 

 محقق یتجرب/ ينظر هالفهؤم تعداد یاجتماع انسجام ابعاد

 یها ینابرابر .2  مشترک تیهن و فرهنگ ها، ارزش .1

 ،یمذهب ،یقنم ماتیتقس و یاجتماع و یاقتصاد

 ربناهایز و یارتباط یها شبکه .3 ییایجغراف

 (1998)1اکننر ینظر 3

 کنترل و نظ  .2 یمدن فرهنگ و مشترک یهاارزش .1

 در ینابرابر کاهش و یاجتماع یکپارچگی .3 یاجتماع

 تعلق .5 یاجتماع یها شبکه و یاجتماع یةسرما .4 ثروت

 تیهن و یا منطقه

 (2000) 2فارست و کرنر ینظر 5

 (2000) 3تزیاشم برگر یتجرب 2 یاجتماع تیمحروم و ینابرابر .2 یاجتماع یةسرما .1

 و کمک زا یم .2 گریکدی به جامعه افراد اعتماد زا یم .1

 تعلق احسا  شدت .3 گریکدی به جامعه افراد یاریهم

 جامعه به افراد

 یتجرب 3
 4همکارا  و چا 

(2003) 

 (2006)یسترلیا یتجرب 3 متنسط ةطبق ةانداز .2 یقنم انشعابات .1

 یتجرب 2 یاجتماع تیمحروم و ینابرابر .2 یاجتماع یةسرما .1
 5همکارا  و یفرون

(2008) 

 (2009) لنتز -امن یبال یتجرب 1 یاجتماع یةسرما .1

 یتجرب 1 درآمد ینابرابر. 1
 و( 2006) 6تنرک

 (2010)7یورسل

 .3 یاجتماع تیمحروم و ینابرابر .2 یاجتماع یةسرما .1

 یاجتماع تحرک
 یتجرب 3

 8نگیجات و یگاروا

(2011) 

 

 بوه  و اسوت  فورد  از برخاسوته  یمفهونم  یاجتمواع  یةسورما  سود ینن یمو ( 2011)9نیکل

 انسوجام  کوه  یحوال  در ،دارد یبسوتگ  آ  یانتظوار  بازگشوت  یمبنا بر یفرد یگذار هیسرما

                                                           
1. O’Connor  

2. Kearns & Forrest  

3. Berger-Schmitt 

4. Chan et al. 

5. Ferroni et al. 

6. Turok 

7. Vercelli  

8. Garroway & Jütting  

9. Klein  
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 یةسورما  ةسواد  جموع  از کوه  اسوت  کوال   سطح در یمفهنم و جامعه کی یژگیو یاجتماع

 خناهود  وجوند  یهنگوام  یاجتمواع  انسوجام . شند ینم حاص  جامعه افراد تکتک یاجتماع

 متفواوت  یهوا گروه ا یم منافع عیبازتنز قیطر از یاسیس و یاجتماع یدهایتهد که داشت

 بوه  یهنگوام  تنهوا  یاجتماع یةسرما بنابراین ؛شنند تیریمد ییایجغراف یفضاها و یاجتماع

 نهادهوا  هوا،  سازما  ها، گروه افراد، نیب نندیپ یبرقرار تیقابل که انجامد یم یاجتماع انسجام

 نشوا   1 جودول . باشود  داشوته  جامعوه  کوال   سوطح  در را یاجتمواع  مختلف یها شبکه و

 یاجتماع انسجام وجند خرد، سطح در یاجتماع یةسرما برآورد با محققا  از یبرخ دهد یم

 یةسورما  ةکننود نیوی تع عنامو   کوه  اسوت  یحوال  در نیا. رندیگ یم جهینت را کال  سطح در

 دنو کن ینمو  نیوی تع را کوال   سوطح  در یاجتماع انسجام شهیهم یفرد سطح در یاجتماع

.(Andreasson et al., 2013)1تن یدا ةدیعق به
 انباشت حاص  یاجتماع انسجام  ،(2003) 

. اسوت  زموا   طنل در جامعه سطن  تمام در یاجتماع یةسرما در یگذار هیسرما گسترش و

 یاجتمواع  یةاز انباشت سرما تیاست که به حد کفا یا منسج  جامعه ةاسا ، جامع نیا بر

 جامعه یزشیانگ نظام تناند یم آنچه تن یدا ةدیعق بهدر تمام سطن  جامعه برخنردار باشد. 

 یاعضوا  کوه  اسوت  نیا کند یسازمانده یجمع منافع جهت در یگذار هیسرما یراستا در را

 خناهنود   یسوه ( یاجتمواع  یةسرما)ی گذار هیسرما ننع نیا از یناش منافع در بدانند جامعه

 و بواور  نیو ا تناند یم یاسیس و یاجتماع و یاقتصاد یهافرصت به یدسترس در یبرابر. بند

 در ؛کنود  تیتقن آورند یم دسته ب را خند ةمنصفان سه  هاگروه و اقشار تمام که را تیذهن

 و نهادهوا  هوا،  سوازما   هوا،  گوروه  افراد، که شند یم یانتظارات و التیتما شیافزا باع  جهینت

 منوافع  جهوت  در مشوارکت  و یهمکوار  بوه  جامعه سطن  یتمام در را یاجتماع یها شبکه

 سوه   و 2نفعنود یذ یا جامعه نیچن یدستاوردها در افراد ةهم رایز ؛کند یم بیترغ یجمع

 یاجتمواع  یةسرما در یگذار هیسرما جنامع، گننه نیا در. آورند یم دسته ب را خند ةمنصفان

 دهود  یمو  جوه ینت را یاجتمواع  انسجام تداوم و خلق و شند یم زیسرر جامعه کال  سطح به
Sen, 1999; Arramor, 2000; Oxoby, 2001, 2009; Zak & Knack, 2001; Glaeser) 

(et al., 2002. 

 ةآستان در یمهم نقش ثروت داشتنتیمشروع از جامعه درک و باور است ذکر شایا 

 عیو تنز یبورا  یقون  یاجتمواع  و یفرهنگ یها شهیر که یا جامعه در. دارد ینابرابر تحم 

                                                           
1. Dayton 

2. Stakeholder Society 
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 در. باشود  گور ید جناموع  از بواالتر  تناند یم آستانه نیا دارد، وجند ثابت یها ییدارا نابرابر

 کوه   چنا . است مه  جنامع تمام در انسجام به یابیدست برای ینابرابر کاهش حال، نیع

 ؛2006 ،تونرک  ؛2000،تزیاشوم  برگور ) محققوا   از یاریبسو  دهد، یم نشا  زین 1 جدول

( 2011 ،نگیجات و یگاروا  ؛2010 ی،ورسل ؛2008 ،همکارا  و یفرون  ؛2006 ی،سترلیا

 زا یو م یتجربو  بورآورد  در( لفهؤم تنها گاه و) ابعاد از یکی را ها ینابرابر ریاخ یها سال در

 .  اند گرفته نظر در جنامع یاجتماع انسجام

 در یجمعو  روابوط   یتسوه  و بهبوند  علوت  بوه  یاجتماع یةسرما ،فته شدگ آنچه بنابر

 جامعوه  در انسوجام  جادیا یبرا الزم شرط به طنر قطع جامعه تر کنچک و تر نییپا سطن 

 هوا  فرصوت  عیو تنز در یبرابر که شند یم منجر یاجتماع انسجام به یهنگام تنها اما است

 اسوتدالل  نیو ا. کنود  فراه  را جامعه کال  سطح به یاجتماع یةسرما زشد یسرر تیقابل

  گرفته است. قرار پژوهش نیا در یتجرب برآورد یمبنا

 یتجرب اتيادب مرور

 زا یو م معورف  ریو متغ عننا  به "یزبان -یقنم ماتیتقس"ی ها شاخ  از( 1999) کیرودر

 رشود  یکلو  اوضاع یبررس با سپس ؛دکر استفاده جامعه در یاجتماع انسجام فقدا  ای تضاد

 در یخوارج  یهوا  شونک  بوه  واکنش داد نشا  2000 تا 1950 ةسال 50 ةدور در یاقتصاد

 بافوت  از کوه  اسوت  ییکشنرها از تر نامناسب ندا شده  یتشک متفاوت اقنام از که ییکشنرها

 یشاخصو  یمعرفو  بوه ( 2003) 1همکارا  و نایآلس. مندند بهره کپارچهی و منسج  یاجتماع

 انشوعابات  گذشوته  مطالعوات  در کوه  یحوال  در. پرداختنود  یاجتماع یتضادها از ترگسترده

 ،یقونم  انشعابات ننع سه شا یا شد، یم گرفته نظر در یکل ریمتغ کی عننا  به یزبان-یقنم

 بور  یاجتمواع  انسوجام  اثور  سوپس  و کردنود   یتحل وارد مجزا صنرت به را یزبان و یمذهب

 توا  1960 هوای در سوال  شواخ   سوه  نیو ا از استفاده با را یاقتصاد رشد و نهادها تیفیک

 دهود  یمو  نشوا   شوا  یا ةمطالعو  جینتا. کردند یابیارز دوباره منتخب کشنر 190 در 1995

 ییکوارا  و هوا  رسواخت یز بور  یمنف اثر یاجتماع مختلف یها گروه ا یم یاجتماع یتضادها

 یمنفو  اثور  یاقتصواد  رشود  بور  کانوال  نیو ا از و نددار ها استیس تیفیک و یعمنم یکاالها

 یبورا  یمالکو ) یقونم  انشوعابات  ریو متغ دو از خند پژوهش در( 2006) یسترلیا. گذارند یم

                                                           
1. Alesinaet al. 
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 بوه ( جامعوه  در ینوابرابر  زا یم یبرا یمالک) درآمد از تیجمع یانیم سه  و( اعتماد شعاع

 بورآورد  بوه  سوپس  ؛دکر استفاده جنامع در یاجتماع انسجام زا یم معرف یرهایمتغ عننا 

-تنسوعه  منتخوب  کشنر 81 یبرا سرانه دیتنل رشد و نهادها تیفیک بر یاجتماع انسجام اثر

 ةکننود نیوی تع یاجتمواع  انسوجام  ،گرفوت  جهینت یسترلیا. پرداخت تنسعه حال در و افتهی

 یهوا  طور   یاجورا  و انتخوا   در یمهمو  نقوش  خوند  ةننب به زین آ  که نهادهاست تیفیک

 و یفرونو . دارد داریو پا ةتنسوع  و یاقتصاد رشد به یابیدست و محروم ةطبق نفع به یا تنسعه

 نیالت یکایآمر منتخب کشنر 18 در یاجتماع انسجام شاخ  برآورد به( 2008) همکارا 

 2005 سوال  در نیالتو  یکوا یآمر یکشونرها  رفاه سطح با یاجتماع انسجام ةرابط یبررس و

 دو نیانگیو م( 2000) تزیاشوم  برگور  یبنود   یتقسو  به استناد با منظنر نیا یبرا. پرداختند

 انسوجام  شواخ   عنونا   بوه  را "هوا  فرصوت  عیتنز در یبرابر" و "یاجتماع یةسرما"ریمتغ

 معنوادار  و مثبوت  یهمبسوتگ  وجوند  بیوانگر  شا یا ةمطالع جینتا. گرفتند نظر در یاجتماع

 ةتنسوع  و رشود  منتخوب  یهوا شاخ  با آ  ةدهند یتشک یاجزا و یاجتماع انسجام ا یم

1همکارا  و اکت. است بنده کشنرها نیا در یاقتصاد
 شواخ   ةسیمقا و برآورد به( 2011) 

 کوال   یرهوا یمتغ یبرخ با انسجام شاخ  یهمبستگ یبررس نیهمچن و یاجتماع انسجام

 نیو ا در انسوجام  شواخ  . پرداختنود  2008 سوال  در اروپا منتخب کشنر 39 در یاقتصاد

 یمبنوا  بور  2"ا ییو اروپا یهوا  ارزش یهوا  یبررسو  مرکوز " یهوا داده از اسوتفاده  بوا  مطالعه

 بوه  اعتماد) یاجتماع و یرفتار یرهایمتغ زمینة در 2008 سال در شهروندا  از ینظرسنج

 (یاجتمواع  و یفرهنگو  مشوارکت  ،یاسو یس مشوارکت  ،یهمبسوتگ  و تعلق احسا  نهادها،

 انسوجام  بواالتر  سوطن   بوا  یکشنرها دهد یم نشا  شا یا قیتحق جینتا. است شده ساخته

 ،یکوار یب و تنرم تر نییپا سطن  د،یتنل سطح رشد حسب بر یبهتر عملکرد یدارا یاجتماع

 کوه  هستند یمردم باالتر سطن  نیهمچن و باالتر یزندگ به دیام ،یخندکش تر نییپا درصد

 .  کنند یم یگذار هیسرما التیتحص کسب یراستا در خند یزندگ طنل در

وجند ندارد که به طونر مشوخ  بوه بورآورد انسوجام       یداخلی، پژوهش یها یبررس ا یدر م

کوه بوه بورآورد     دارنود  وجوند  را یو ا اقتصواد  در یمتعودد  مطالعوات اما  ؛پرداخته باشد یاجتماع

 اند کوه از آ  جملوه مطالعوات   آ  با عملکرد اقتصادی پرداختهشاخ  سرمایة اجتماعی و رابطة 

 همکوارا   و یرحموان  ،(1386) همکوارا   و ینیحس ،(1385) یرحمان و یریام ،(1383) یسنر

                                                           
1. Acket et al. 

2. European Value Survey  
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 و دفریو مؤ ،(1388) همکوارا   و یزاهود  ،(1387) سوعادت  ،(1387) دفریو مؤ و یرنوان  ،(1386)

تونا   را موی ( 1391) یمانیسول  و نجارزاده و( 1390) زاده یواسع و یرخانیش ،(1388) همکارا 

 .اسوت  بنده متمرکز یاجتماع یةسرما بح  بر محققا  هدف ،ذکرشده مطالعات تمام در. نام برد

 تفواوت  یبررسو  ،یاجتماع انسجام شاخ  برآورد بهبه طنر مشخ   یاز مطالعات داخل کیچیه

 یاقتصواد  عملکورد  بور  یاجتمواع  انسوجام  اثور  یبررسو  ایو  یاجتماع انسجام با یاجتماع یةسرما

 ینظور  یبررسو  بوه  کوه  است یداخل ةمطالع تنها( 1393) یریزب و یمتنسل ةمطالع. اندنپرداخته

 را یژگو یو نیو ا حاضر پژوهش. پردازد یم یاقتصاد ةتنسع در آ  نقش و یاجتماع انسجام مفهنم

 در. کنود  یمو  استفاده یاجتماع انسجام شاخ  برآورد برای یفاز منطق از بارنیاول یبرا که دارد

 نیو ا ،حوال  نیکار قرار گرفتوه اسوت. در عو    ی( مبنا2008) همکارا  و یفرون ةمطالع راستا، نیا

 ةاسوت. تفواوت نخسوت در روش محاسوب     زیو همکارا  از دو جنبه متما یفرون ةبا مطالع قیتحق

 است.   یمنرد بررس یکشنرها ةو تفاوت دوم در نمنن یانسجام اجتماع

 پژوهشروش 

. کشنرهاسوت  یاقتصواد  ةتنسوع  بوا  یاجتماع انسجام ةرابط ةدربار یلیتحل حاضر پژوهش

 سوال  در کوه  اسوت  تنسوعه  حال در و افتهیتنسعه کشنر 85 به مربنط پژوهش یها داده

 یرهوا یمتغ ةدربوار  موا  شوناخت  و دانوش  آنکوه  بوه  تنجوه  با .است  شده یگردآور 2010

 بوه  اسوتناد  با حاضر پژوهش در است، محدود و قیدق ریغ ها آ  متقاب  روابط و یاجتماع

 و یاجتمواع  انسوجام  تیوضوع  از یبرشو  و ریتصون  تنها منتشرشده یکم یها داده نیآخر

 . دشن یم ارائه  2010 سال در جنامع نیا یاقتصاد ةتنسع با آ  یهمبستگ

 1يفاز ليتحل یشناسروش

 بوا  یبرکلو  دانشوگاه  در 1965 سوال  در زادهیلطفو  پروفسونر  را  یفواز  یها مجمنعه یةنظر

 عطوف  ةنقطو  کوه ، 1974 سوال  در. دکور  ارائوه  "یفواز  یها مجمنعه" عننا  تحت یا مقاله

 در را یفواز  منطوق  بوار نینخسوت  یبورا  لنود   دانشگاه از یممدان  یابراه بند، یفاز منطق

 سوال  در 2دیو پر و سیدوبون   ،یو از پوس  .گرفت کاره ب ساده بخار منتنر کی کنترل ةنیزم

                                                           
 یمصوطف  از متلوب  در یفواز  منطوق  عننا  با یکتاب در جامع صنرت به یفاز منطق یشناسروش و هینظر یمبان. 1

 .دشن یخنددار بخش نیا در ییگنادهیز از شندیم تالش از این رو ؛است شده منتشر ایک
2. Duboisd & Prade 
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بوا مطالعوات    عل  نیا بعد، به زما  آ  از. داد تنسعهرا  یفاز منطق دربارة قاتیتحق 1980

یافتوه اسوت.    یعملو  و یتئونر  یهوا جنبوه  ی ازروزافزونو  گسترش دانشمندا  علنم مختلف

 و گرفتوه  صونرت  ریو اخ ةدهو  دو در اقتصواد  علو   در آ  از اسوتفاده  شایا  ذکر اسوت کوه  

 در کوه  اسوت  یچندارزش یمنطق یفاز منطق. (Stojic, 2012) است دیجد کامالً یا دهیپد

 اهیسو  نیب یخاکستر از ینامحدود یهاهیسا د،یسف ای اهیس نادرست، ای درست یجا به آ 

 کوه  را ییهوا  ست یس و رهایمتغ  ،یمفاه از یاریبس است قادر هینظر نیا. دارد وجند دیسف و

 و اسوتنتاج  اسوتدالل،  یبرا را نهیزم و بخشد یاضیر یبند صنرت هستند مبه  و قیدق ریغ

 از اسوتفاده  کوه  اسوت  یحوال  در نیو ا. آورد فوراه   نوا  یاطم نبوند  طیشرا در یریگ  یتصم

 منجور  موبه   و قیو دق ریو غ جینتوا  بوه  قیو دق ریو غ یهوا  داده و اطالعات با قیدق یها روش

 تیو ماه کوه  چورا  ؛اسوت  شوده  اقتصاد عل  در یفاز منطق ورود سبب امر نیهم. شنند یم

 کوه  اسوت  یا بوه گننوه   ی،نهاد یرهایمتغ ژهیوبه ،در اقتصاد یمنرد بررس یرهایمتغ بیشتر

 و کونش  در که است متمرکز انسا  یجمع و یفرد یرفتارها و تعامالت انسا ، محنر حنل

 قیو دق بورآورد  و دانوش  کسب رو نیا از ؛دارند قرار زما  طنل در گریکدی با متقاب  واکنش

 اغلوب مونارد   نیبرآوردشده در ا یکم یها و شاخ  است سریم ندرتبه رهایمتغ نیا یکم

کوه   یکورد یبه عنونا  رو  یاستفاده از منطق فاز بنابر منارد مذکنر،با تنرش همراه هستند. 

در علو  اقتصواد بوا     کنود و اسوتنتاج    یو را تحل قیو دق ریو غ یرهوا یها و متغ قادر است داده

 .(Buckley et al., 2002; Broz, 2012; Stojic, 2012) رو شده استهاستقبال روب

 یفو یک شواخ   کیو  عنونا   بوه  یاجتماع انسجام شاخ  پژوهش نیا در که آنجا از

 ةنو یزم در محودود  دانوش  و اندک آمار ،یکاف اطالعات نبند ها، داده در ابهام است، مطر 

 انسوجام  شواخ   بورآورد  بورای  یفواز  منطوق  بوه  تنجوه   یدال از آ  بر ثرؤم یرهایمتغ

 سور  بور  اجمواع  اسوت،  مهو   یفواز  یسواز  مودل  در آنچوه . ونود ر یمو  شومار به  یاجتماع

 تنجوه  بوا  ق،یتحق نیا در. است یبررس منرد ةدیپد ةکنند نییتب یرهایمتغ داربند  یمعن

 ریو متغ دو ،(2000) تزیاشم -برگر ةمطالع بر استناد با و مبانی نظری بخش حاتیتنض به

 انسوجام  بور  ثرؤمو  یرهوا یمتغ عنونا   بوه  هوا  فرصت عیتنز در یبرابر و یاجتماع یةسرما

 شوتر یب یبرابور  و شوتر یب یاجتماع یةسرما رود یم انتظار. اند شده گرفته نظر در یاجتماع

 .دنشنمنجر  شتریب یاجتماع انسجام به یاجتماع و یاقتصاد یها فرصت عیتنز در
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   رهايمتغ استخراج 

 ،1"یدولتو  ینهادهوا  بوه  اعتمواد  زا یو م" ریو متغ سوه  از یاجتماع یةسرما شاخ  ةمحاسب یبرا

"گریکدی به جامعه افراد اعتماد زا یم"
"قوانن   به یبندیپا" و 2

 بور  کوه  اسوت  شوده  اسوتفاده  3

 همکوارا   و یفرونو ) گوذارد  یمو  ریتأث کال  و خرد سطح در جامعه در تعاو  و یهمکار تیظرف

 بوه  جامعوه  افوراد  اعتمواد  و یدولتو  ینهادهوا  به اعتماد یها شاخ  به مربنط یها داده(. 2008

"لگواتنم  ةسسؤم" یاطالعات منابع از گریکدی
"گوالن   ینظرسونج "و  4

مربونط بوه    یهوا  و داده 5

 یآور جموع  6"ی/ سونانح راننودگ  یسازما  بهداشت جهوان " یبه قانن  از منبع اطالعات یبند یپا

 یمبنوا  بور  کیو  و صوفر  ةدامنو  در هوا  آ  استانداردکرد  و ها داده یآور جمع از پس. است شده

7فرمنل
 (x min(x)) / (max(x) min(x)) ،   از اسوتفاده  بوا  یاجتمواع  یةسورما  شواخ 

 .  آمد دست به باال ریمتغ سه نیانگیم

"فقور  نعیشو " ریو از چهوار متغ  هوا  فرصوت  عیشاخ  تنز ةمحاسب یبرا
 ینو یج بیضور "،  8

"درآمد
 انگریو شوده اسوت کوه ب    اسوتفاده  "التیتحص ینیج بیضر"و  "متنسط ةطبق ةانداز"، 9

 یاجتمواع  و یاقتصواد  یهوا  به فرصوت  یافراد جامعه در دسترس تیو قابل یها در تنانمند تفاوت

 یهوا  گوزارش "از  درآمود  ینیج بیضر و فقر نعیش یها شاخ . (Ferroni et al., 2008) است

                                                           
آموده اسوت: چقودر بوه      دسوت ه بو  ریو به پرسش ز یآمار ةپاسخ نمنن قیاز طر یدولت یبه نهادها اعتماد. شاخ  1

 ،متنسط  اد،یز د؟یاعتماد دار "یعمنم یها رسانه" و "یمال ینهادها"،"یینظام قضا" یدولت ینهادها از کیهر

 .چیه ،ک 

 ایو : آاسوت  شده محاسبه ریز پرسش به یآمار هةنمنن پاسخ قیاز طر گریکدیاعتماد افراد جامعه به  زا یمشاخ   .2

 اعتماد کرد؟ تنا  ینم کسچیه به نکهیا ای اعتمادند قاب  مردم تیاکثر شما نظر به

در حوناد    ریو وممور   زا یو )م یوقونع تخلفوات در راننودگ    زا یو م ،بوه قوانن    یبندیشاخ  پا ةمحاسب یبرا .3

 ةمحاسوب  یبورا  ،اسوت  شوده  انجوام  تاکنن  که ییها پژوهش بیشتر در.  یا برده کار به را( در هر کشنر یرانندگ

 بوا  حاضور،  پژوهش در. است شده استفاده تجاوز و خشننت ،یدزد مانند یمیجرا از قانن  به یبند یپا شاخ 

 دارنود،  سروکار آ  نیقنان و یرانندگ با روزههمه کشنر هر در جامعه طبقات ةهم از یعیوس قشر نکهیا به تنجه

 شوده  محسون   نیقونان  بوه  جامعوه  کیو  افراد یبند یپا شاخ  ،یرانندگ نیقنان نکرد  ای کرد  تیرعا زا یم

   (2013) ناگلره مراجعه شند به زمین نیدر ا شتریب ةمطالع یبرا. است
4. Legatum Institute. (2011). Legatum Prosperity Index. http://www.prosperity.com/prosperiscope/ 

5. Gallup World Poll. https://worldview.gallup.com/ 
6. World Health Organization/road traffic injuries,  Department of Violence & Injury 

Prevention &   Disability. http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/en/ 

7. Minimum and maximum theoretical values of each variable 

 در هر کشنر فقر خط ریز تیدرصد جمع .8

 .نداشده استخراج 2010 سال در منجند یها داده نیآخر از فقر نعیش و ینیج بیضر یها شاخ  .9

http://www.prosperity.com/prosperiscope/
https://worldview.gallup.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/Traffic_collision
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/en/
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متنسوط بوا    ةطبق ةشاخ  انداز اند.هاستخراج شد 2"یجهان ةشاخ  تنسع"و  1"یانسان ةتنسع

 یبورا دسوت آموده اسوت.    ه ب "یبانک جهان"منجند در  یدرآمد یهادهک یها استفاده از داده

 جامعوه  دیو تنل ک  از( هشت  تا سنم دهک) تیجمع یانیم دهک شش سه  نسبت ،منظنر نیا

 یهوا  بوا اسوتفاده از داده   التیتحصو  ینیج بیشاخ  ضر(Chun, 2010).  است شده محاسبه

 یآور جموع  از پوس اسوت.   دهشو ( محاسوبه  2001) همکوارا   و تنموا   مطالعهو  یبانک جهان

 یمبنوا  بور  کیو  و صفر نیب ریمقاد به ها آ  استانداردکرد  و فنق یها شاخ  ةمحاسب و ها داده

فرموونل (x min(x)) / (max(x) min(x)) ،   هووا از  فرصووت عیووتنزدر  یبرابوورشوواخ

 ینو یج بیمتنسوط و ضور   ةطبقو  ةدرآمد، انداز ینیج بی، ضرفقر نعیش چهار شاخ  نیانگیم

هوا   فرصوت  عیو و تنز یاجتماع یةسرما شاخ  یینها ریمقاد ت،ی. در نها3آمد دسته ب التیتحص

انسوجام   ةکنندنییتب یرهایدو شاخ  )به عننا  متغ نیا قی. با تلفاست کیصفر و  نیب یعدد

 .  شند یبرآورد م یشاخ  انسجام اجتماع ی( و با استفاده از منطق فازیاجتماع

 رهايمتغ يسازيفاز

 بوه  هوا  آ  تیعضون  ةدرجو  نیوی تع و هوا  یورود افوت یدر یفاز استنتاج یها ست یس در اول گام

 یتجربو  یعملو  رهوا یمتغ یسواز یفاز. است تیعضن تنابع قیطر از یفاز یها مجمنعه از کیهر

 شوک   نظر از یمختلف تنابع تنا  یم یمحاسبات افزارنرم ننع و ست یس طرا  نظر به بسته و است

 پوژوهش  نیو ا در یفواز  سوت  یس یهوا  یورود. دکور  انتخوا   ریمتغ هر یبرا یدگیچیپ ةدرج ای

 تنابوع  از ،پوژوهش  نیو ا در. انود  شده گرفته نظر در ها فرصت عیتنز در یبرابر و یاجتماع یةسرما

 یبورا ( کو   یلو یخ کو ،  متنسوط،  اد،یو ز اد،یو ز یلو یخ) حالت پنج با یا ذوزنقه و یمثلث تیعضن

 یةسورما  ننسوا   ةدامنو  که دشن یم فرض گر،ید یعبارت به ؛است شده استفاده رهایمتغ از کیهر

 حوداکثر  و حوداق   ریمقواد . کنود  یم رییتغ ادیز یلیخ تا ک  یلیخ از ها فرصت عیتنز و یاجتماع

 نیوی تع منظونر  به. کند یم نییتع را ریمتغ ننسا  ةدامن یبررس منرد ةنمنن در رهایمتغ از کیهر

 ا یو م در یورود یرهوا یمتغ از کیو هر متنسوط  مقودار  ابتودا  ت،یعضن تنابع در یشکستگ نقاط

 از اریو مع انحوراف  کیو  کورد   ک  و اضافه با سپس ؛شند یم نییتع منتخب یکشنرها ةمجمنع
                                                           
1. Human Development Reports (HDR), International Human Development Indicators. 

http://hdr.undp.org/en/statistics/ 

2. World Development Indicator (WDI), World Data Bank. http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators 

از  التیتحصو  ینو یج بیرضو درآمود و   ینو یج بیفقر، ضر نعیش یرهایمتغ ،هافرصت عیشاخ  تنز ة. در محاسب3

 ها باشد.فرصت عیکمتر در تنز ینابرابر انگریب رهایمتغ نیاز ا کیباالتر هر  ریتا مقاد شدکسر  کیعدد 

http://hdr.undp.org/en/statistics/
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
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 تیعضون  تنابع ،باال حاتیتنض به تنجه با. دیاّ یم دسته ب تیعضن تنابع نییپا و باال حد نیانگیم

 :1شنند یم فیتعر ریز صنرته ب( DO) ها فرصت عیتنز در یبرابر و( SC)ی اجتماع یةسرما

 

 (SC)یاجتماع یةسرما تیعضو تابع .1 نمودار

 

 (DO) ها فرصت عیتوز تیعضو تابع .2 نمودار

 بوا  بعود،  ةمرحلو  در. است شده جادیا مجمنعه پنج مطالعه منرد ةلفؤم هر یبرا ب،یترت نیبد

 رد،یو گ یمو  قورار  هیو ناح کودام  در نکهیا به تنجه با ر،یمتغ هر یبرا ها داده یواقع مقدار د کروارد

 در ریو متغ هور  یبورا  یخروج عننا  به ک  یلیخ و ک  متنسط، اد،یز اد،یز اریبس سطن  از یکی

 بوه  آ  یاعضوا  که یا مجمنعه یفاز منطق در که است تنجهشایا  . شند یم مشخ  کشنر هر

 بلکوه  د،نشون  ینم فیتعر "همه ای چیه" تیوضع صنرت به د،نشن یم فیتعر تیعضن تابع ةلیوس

 بورای مثوال   ؛باشود  هموراه  تیعضن تابع ای مجمنعه کی از شیب با تناند یم شاخ  از مقدار کی

 و اسوت  "ادیز" چگننه نکهیا اما باشد "ادیز یلیخ" ه  و "ادیز" ه  تناند یم شاخ  کی مقدار

 .  شند یم مربنط شکست نقاط به نسبت شاخ  مح  به است "ادیز یلیخ" چطنر

   يفاز قواعد گاهیپا جادیا

 یرهوا یمتغ عنونا   بوه ( قب  ةمرحل یخروج) ها فرصت عیتنز در یبرابر و یاجتماع یةسرما ،ابتدا

 نیو ا در یریو گ  یتصوم  قناعود  سوپس  و دشون  یمو  وارد یریو گ یتصم سیماتر در مدل، یورود

 یهمراهو  سوطح  تیو نها در تا کند یم نییتع را ریمتغ دو نیا نیب یهمراه ةژیو سطن  س،یماتر

                                                           
 است. VLک =  یلیخ ،L=ک  ،Nمتنسط =  ،H= ادیز ،VH=  ادیز یلی. که در آ  خ1
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 در ،مبوانی نظوری   بخوش  حاتیتنضو  بوه  تنجوه  بوا . دشون  جادیا یاجتماع انسجام شاخ  یبرا

 داده یشوتر یب وز  هوا  فرصوت  عیو تنز در یبرابور  بوه  قیتحق نیا در یریگ یتصم قناعد یطراح

 n آ  در کوه  دیو آ یمو  دسوت ه ب nt ةرابط از یفاز قناعد گاهیپا در منجند قناعد تعداد. است شده

 یگفتوار  ریمتغ پنج ،پژوهش نیا در. است مستق  یرهایمتغ تعداد t و یگفتار یرهایمتغ تعداد

 ؛اسوت  شوده  گرفته نظر در مستق  ریمتغ دو هر یبرا( ک  یلیخ ک ، متنسط، اد،یز اد،یز یلیخ)

 و یممودان  اسوتنتاج  منتنر از استفاده با 2 جدول. داشت  یخناه یریگ  یتصم ةقاعد 25 نیبنابرا

 نیو ا یریو گ  یتصم ةقاعد نیاول مثال برای ؛شند یم ریتفس "آنگاه -اگر" یریگ  یتصم یها مالک

 ادیو ز یلو یهوا خ  فرصوت  عیدر تنز یو برابر ادیز یلیخ یاجتماع یةاگر سرما :شند  یم اعمال گننه

   است. ادیز یلیخ یانسجام اجتماع شند یباشد، آنگاه گفته م

 يريگ ميتصم قواعد .2جدول

 قواعد یاجتماع یةسرما هافرصت عیتوز در يبرابر یاجتماع انسجام یهمراه ةدرج

 1 ادیز یلیخ ادیز یلیخ ادیز یلیخ 1
 2 ادیز یلیخ ادیز ادیز یلیخ 8/0

 3 ادیز یلیخ متنسط متنسط 1

 4 ادیز یلیخ ک  متنسط 8/0

 5 ادیز یلیخ ک  یلیخ ک  8/0

 6 ادیز ادیز یلیخ ادیز یلیخ 1

 7 ادیز ادیز ادیز 1

 8 ادیز متنسط متنسط 8/0

 9 ادیز ک  متنسط 1

 10 ادیز ک  یلیخ ک  1

 11 متنسط ادیز یلیخ ادیز 1

 12 متنسط ادیز ادیز 8/0

 13 متنسط متنسط متنسط 1

 14 متنسط ک  ک  8/0

 15 متنسط ک  یلیخ ک  1

 16 ک  ادیز یلیخ ادیز 1

 17 ک  ادیز متنسط 1

 18 ک  متنسط ک  8/0

 19 ک  ک  ک  1

 20 ک  ک  یلیخ ک  1

 21 ک  یلیخ ادیز یلیخ متنسط 8/0

 22 ک  یلیخ ادیز ک  8/0

 23 ک  یلیخ متنسط ک  1

 24 ک  یلیخ ک  ک  یلیخ 8/0

 25 ک  یلیخ ک  یلیخ ک  یلیخ 1

 محقق تنسط یریگ یتصم قناعد یطراح: منبع



 635  ياقتصاد ةتوسع با آن ةرابط و یانسجام اجتماع يفاز ليتحل

 

 
 
 
 
 

 بورای  ؛دهود  یمو  نشوا   را قاعوده  هر صحت ةدرج ای یهمراه ةدرج 2 جدول در آخر ستن 

 اموا  هسوتند  "ادیز یلیخ" یاجتماع انسجام و یاجتماع یةسرما دوم، و اول ةقاعد دو هر در مثال

 از ایون رو  ؛اسوت  "ادیو ز" دوم ةقاعود  در و "ادیز یلیخ" اول ةقاعد در ها فرصت عیتنز در یبرابر

. دارد "ادیو ز یلو یخ" یاجتمواع  انسجام با یکمتر یهمراه ةدرج اول ةقاعد به نسبت دوم ةقاعد

 نیو ا. کنود  یمو  منتسب "ادیز یلیخ" یاجتماع انسجام به را 8/0 یهمراه ةدرج سبب نیهم به

 "ادیو ز یلو یخ" بوه  کامو   طونر  بوه  حالوت  نیو ا در یاجتمواع  انسجام که دهد یم نشا  منضنع

ه بو  یهمراهو  هوای هدرجو  نیوی تع. اسوت  شوده  منتسوب  8/0 زا یم به بلکه است نشده منتسب

 .(Lindstrom, 1998) است یاریاخت و یبیتقر صنرت

 (يسازیقطع)یی زدايفاز

 بوه  یزبوان  یهوا  ارزش آ  در که است( یسازیقطع) ییزدایفاز  ،یتحل از مرحله نیآخر

 صوفر،  ریمقواد  . ایون مرحلوه  ردیو گ صونرت  یریگ  یتصم تا شنند یم  یتبد یقطع اعداد

 یبورا  ادیو ز یلو یخ و ادیو ز متنسوط،  کو ،  ک ، اریبس سطن  به را 1 و 75/0 ،5/0 ،25/0

 یبورا  کیو  و صوفر  بوه  محودود  شاخ  کی ،تینها  در. دهد یم نسبت یاجتماع انسجام

 یهوا  داده بوه  تنجوه  با بیترت نیبد. شند یم حاص  کشنر هر در یاجتماع انسجام زا یم

 بور ) یریو گ  یتصوم  ةقاعود  25 و( هوا  فرصت عیتنز در یبرابر و یاجتماع یةسرما) یورود

 مطوابق  MATLAB یافوزار نورم  ةبسوت  از استفاده با ادشدهی ست یس ،(باال جدول حسب

 شاخ  3 نمندار. دیآ یم دسته ب یاجتماع انسجام شاخ  و شند یم یطراح باال ندایفر

 را افتوه یتنسوعه  و تنسوعه  حال در منتخب کشنر 85 یبرا شدهمحاسبه یاجتماع انسجام

 بوا  نروژ شند، یم مشاهده که طنر هما . دهد یم نشا  2010 سال در ها آ  ةرتب با همراه

 087/0 انسوجام  شواخ   بوا  هنودورا   و نیتر منسج  915/0 یاجتماع انسجام شاخ 

 شاخ  با را یا ا ،یم نیا در. است یبررس منرد کشنر 85 ا یم در کشنر نیتر نامنسج 

 یا رتبوه  در را یا ج،ینتا نیا طبق. است گرفته قرار 73 ةرتب در 242/0 یاجتماع انسجام

 ةنکتو . دارد قرارغیره  و ایتانزان کامبنج، غنا، ه،یسنر پاکستا ، مانند ییکشنرها از تر نییپا

 نیو ا در برآوردشوده  یهوا شواخ   با مرتبط یها داده از کیهر که است نیا تنجه شایا 

 و هیته در بنابراین ؛است  شده یآور جمع یالمللنیب یاطالعات ةسسؤم کی از تنها قیتحق

 رایز ؛کنند یم متأثر را جینتا و ها افتهی و دارند وجند یارزش یها قضاوت ها داده نیا انتشار
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 وجوند  هموناره  یارزشو  یها قضاوت شیپ است، کرده ا یب( 1978)1ردالیم که طنر هما 

 هرگوز  و اسوت  نبونده  یارزشو  یها قضاوت شیپ از دور به و طرف یب یپژوهش چیه. دندار

 یزموان  مقطوع  در یالمللو نیبو ة جامعو  در را یا تیمنقع به تنجه با رو نیا از. بند نخناهد

 ،پوژوهش  نیو ا در. شنند ریتفس اطیاحت با آمدهدستهب جینتا است یضرور ،یبررس منرد

 یها داده هرگاه و شند استفاده هاداده پردازش یبرا یعلم یروش از تا است  شده کنشش

 جینتا و کرد وارد ها مدل نیا در تنا  یم شنند، منتشر یگرید یاطالعات منابع از یدیجد

 افزود. حاضر پژوهش به را آ  از حاص 

 ياقتصاد ةتوسع و یاجتماع انسجام

2دولت ییکارا" ،"یفن یها یننآور" ،"سرانه دیتنل" شاخ  پنج ،قیتحق نیا در
 تیو فیک" ،"

 یاقتصواد  ةتنسع متفاوت ابعاد عننا  به "یاجتماع و یاسیس ثبات" و "تنسعه یها استیس

 شواخ   و 4یجهوان  ةتنسع شاخ  یاطالعات منبع از کشنرها ةسران دیتنل. 3اندشده یمعرف

 شواخ  . اسوت  شوده  یآورجمع 5یجهان یحکمران شاخ  یاطالعات منبع از دولت ییکارا

 و 6یعمونم  ةبندجو  اتالف فساد، کنترل یهاشاخ  نیانگیم از تنسعه یهااستیس تیفیک

 مجمع و یجهان یحکمران شاخ  یاطالعات منابع از استفاده با و 7مقررات و نیقنان تیفیک

 شواخ   سوه  نیانگیو م از یفنو  یهوا  ینونآور  شواخ  . است دهش محاسبه 8یجهان اقتصاد

 یدسترسو  و یاقتصاد یواحدها تنسط دیجد یهایتکننلنژ جذ  تیظرف ،یننآور تیظرف

 منبوع  از الزم یهوا  داده و اطالعوات . اسوت  شوده  محاسبه هایتکننلنژ نیدتریجد به کشنر

 و یاسو یس ثبوات  شواخ   ،تینها در. است دهش یآورجمعی جهان اقتصاد مجمع یاطالعات

 یهوا  داده. اسوت  شوده  برآورد 9یاجتماع ثبات و یاسیس ثبات شاخ  نیانگیم از یاجتماع

   اند.شده یآورجمع 10لگاتنم ةسسؤم وی جهان یحکمران شاخ ی اطالعات منابع از مربنط

                                                           
1. Myrdal  

2. Government Effectiveness 

 ( انجام شده است.          2008و همکارا  ) یفرون ةاز مقال یرویها به پ برآورد آ  ةها و نحن شاخ  نیاز ا کی. انتخا  هر3
4. World Development Indicator (WDI) 

5. World Wide Governance Indicator 

6. Diversion of public fund 

7. Regulatory quality 

8. World Economic Forum 

 استفاده شده است.   یثبات اجتماع یبه عننا  پاراکس یاجتماع یهاخشننت ری. از معکن  متغ9
10. Legatum Institute,Legatum Prosperity Index 
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بوا اسوتفاده از منطوق     "هوا  فرصت عیتنز"و  "یاجتماعیة شاخ   سرما دو بیترکاز  "یانسجام اجتماع"*شاخ  
 ةتنسوع شواخ   "، "یسوازما  بهداشوت جهوان   "، "لگواتنم  ةسسو ؤم"، "گالن  ینظرسنج" یو منابع اطالعات یفاز
 شده است.   برآورد "یانسان ةتنسعگزارش " و "یجهان

 2010 سال در  یاجتماع انسجام شاخص يبندرتبه .3 نمودار
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 معنادار هستند. 01/0 سطح در یهمبستگ بیا* ضر

 یهوا  ی، نونآور سورانه  دیتنل یرهایمتغ و روش پژوهش بخش در  شدهمحاسبه یاجتماع انسجام شاخ  یمبنا برمنبع: 

 منوابع  از شوده یآورجموع ی اجتمواع  و یاسو یتنسوعه، ثبوات س   یهوا  اسوت یس تیو فی، کیدولت ینهادها ی، اثربخشیفن

 .  است شده  یترسی جهان اقتصادمجمع  و یجهان ةتنسع، شاخ  لگاتنم ةسسؤ، میجهان یحکمرانشاخ   یاطالعات

 2010 سال در ياقتصاد توسعة يهامؤلفه و یاجتماع انسجام رابطة .4 نمودار
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 مشواهده  ،یبررس منرد کشنر 85 در برآوردشده یاجتماع انسجام شاخ  به تنجه با

 یهوا  لفوه ؤم از کیو هر در بواالتر  ةرتب از شتریب یاجتماع انسجام با یکشنرها که شند یم

 دیتنل سطح با یاجتماع انسجام ا یم یهمبستگ(.  4نمندار) برخنردارند یاقتصاد ةتنسع

 معنوادار 01/0 یبحرانو  سوطح  در کوه  شوده  برآورد 75/0 یفن یهایننآور و 77/0 سرانه

 تیو فیک و دولوت  ییکارا و یاجتماع انسجام ا یم یهمبستگ(.   و الف. 4 نمندار. )است

 نموندار . )اسوت  معنادار 01/0 یبحران سطح در که شده برآورد 79/0 تنسعه یها استیس

 یاجتمواع  و یاسو یس ثبوات  و یاجتمواع  انسوجام  ا یو م یهمبستگ ،تینها در(. د و ج. 4

 (. ه. 4 نمندار) است معنادار 01/0 یبحران سطح در که است شده برآورد 78/0

 هاشنهاديپ و يريگجهينت

 و متقابو   تعامو   بوه  کوه  ی،اجتمواع  باتیترت از یننع عننا  به یاجتماع انسجام تیاهم

پینسوته مونرد تأکیود     یاقتصواد  مطالعوات  در شند، یم منجر اقتصاد کی ینستگیپه  به

بوه   یمنطوق فواز   یریکوارگ هابتکار بو  با قیتحق نیا در منضنع، تیاهم به تنجه با. است

 وحوال تنسوعه    و در افتوه یکشنر منتخب تنسعه 85در  یبرآورد شاخ  انسجام اجتماع

 نیبود . شد پرداخته 2010 سال در یاقتصاد ةتنسع یها لفهؤم یبرخ با آ  ةرابط یبررس

 برگور  از یرویو پ بوه  ،یاجتمواع  انسوجام  یتجربو  و ینظر یهاهیپا یبررس از پس منظنر،

 در یبرابر" و "یاجتماع یةسرما" ةلفؤم دو( 2008) همکارا  و یفرون و( 2000) تزیاشم

 بوه  ،شودند  گرفته نظر در یاجتماع انسجام بر ثرؤم یرهایمتغ عننا  به "ها فرصت عیتنز

 و یاقتصواد  یهوا  فرصوت  عیو تنز در شوتر یب یبرابر و شتریب یاجتماع یةسرما که یا گننه

دو شواخ  )بوه    نیو ا قیو تلف بوا  سوپس  ؛شند منجر شتریب یاجتماع انسجام به یاجتماع

شواخ    ،ی( و با اسوتفاده از منطوق فواز   یانسجام اجتماع ةکنندنییتب یرهایعننا  متغ

 در. شود  سوه یمقا و محاسوبه  پوژوهش  نیو ا در منتخب کشنر 85 یبرا یانسجام اجتماع

 دیو تنل" یرهوا یمتغ بوا  یاجتمواع  انسوجام  شواخ   ا یو م یهمبستگ بیضر بعد، ةمرحل

ثبوات  "و  "تنسوعه  یهوا  اسوت یس تیفیک"، "دولت ییکارا"، "یفن یها یننآور"، "سرانه

 و گرفوت  قورار  یبررس منرد پژوهش نیا در منتخب کشنر 85 یبرا "یاجتماع و یاسیس

 بیضورا  بورآورد  جینتوا  اسا  بر. شد برآورد 78/0 و 79/0، 79/0، 75/0، 77/0 بیترتبه

 ةتنسوع  یهوا  لفوه ؤم تکتک با یاجتماع انسجام ا یم معنادار و مثبتة رابط ،یهمبستگ

 .شند ینم رد 01/0 ییمعنا سطح در یاقتصاد
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 مدارا  استیس یبرا یمهم ةفیوظ منسج  یا جامعه ساختناز یک سن  ب،یترت نیبد

تنجوه بوه آنکوه     بوا  گور، ید سونیی  از رود وبه شمار می تنسعه معض  با ریدرگ یکشنرها

 و عنامو   از متوأثر  ایجامعوه  هر در یاجتماع انسجام شد نهینهاد و انباشت ،یریگ شک 

 نهیشیپ بند متفاوت به تنجه با نیهمچن و است متفاوت یهادوره در متعدد ییندهاایفر

 یارتقوا  بوه منظونر   یکسانی یةتنص تنا  ینم یاستیو س یینظر اجرا از کشنر، هر خیتار و

پوژوهش   یهوا  افتوه یحوال، طبوق    نید. در عو کرجنامع ارائه  یدر تمام یانسجام اجتماع

 یدر دسترسو  یو نوابرابر  ضیهمراه با رفع تبعو  یاجتماع یةحاضر، بسط و گسترش سرما

در  یماعبه گسترش انسجام اجت تناند یم یاسیو س یو اجتماع یبه انناع امکانات اقتصاد

که  یصنرت در یمه  است که حت ارینکته بس نیتنجه به ا ،ا یم نی. در انجامدیجنامع ب

 یشعاع اعتماد در سوطن  مختلوف جامعوه در مقواطع     شیهمراه با افزا یاجتماع یةسرما

و در  یاجتمواع  یةسورما  بیو بوه تخر  تنانود  یمو   یبه فقر و نابرابر تنجهیبی ابد،ی شیافزا

 منجر شند. یانسجام اجتماع فیتضع تینها
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