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چکيده
انسجام اجتماعی وضعیتی است که چگوننگی تعامو و بوههو پینسوتگی یوک جامعوه را نشوا
میدهد و یکی از مه ترین دالی عملکرد متفاوت کشنرها در راستای خلق نهادهوای کارآمود و
دستیابی به تنسعة اقتصادی به شمار میرود .هدف این مقاله برآورد میزا انسجام اجتمواعی در
 85کشنر منتخب تنسعهیافته و در حال تنسعه و بررسی رابطة آ با برخی مؤلفوه هوای تنسوعة
اقتصادی در سال  2010است .برای این منظنر ،از نرمافوزار متلوب ( )MATLABو دو شواخ
"سرمایة اجتماعی" و "برابری در تنزیع فرصتها" برای برآورد شاخ "انسجام اجتمواعی" بوه
روش فازی استفاده شده است .ابهام در دادهها ،نبند اطالعات کافی ،آمار اندک و دانش محودود
در زمینة متغیرهای مؤثر بر انسجام اجتماعی از دالی تنجه به منطق فازی برای برآورد شاخ
انسجام اجتماعی به شمار می روند .نتایج این تحقیق بیانگر همبستگی مثبت و معنادار شواخ
انسجام اجتماعی با مؤلفههای تنسعة اقتصادی است.
طبقهبنديO10, O57, P36, E24:JEL
واژههاي کليدي :انسجام اجتماعی ،برابوری در تنزیوع فرصوتهوا ،تنسوعة اقتصوادی ،سورمایة
اجتماعی ،منطق فازی

 ننیسندة مسئنل ،تلفن09113112851 :

622

تحقيقات اقتصادي  /دورۀ  ،49شمارۀ  ،3پایيز 1393

مقدمه
عملکرد اقتصادی بیشتر کشنرهای در حال تنسعه در چند دهة گذشته نشا میدهود کوه
این کشنرها به رغ الگونبرداری از سیاسوتگوذاریهوای اقتصوادی از کشونرهای صونعتی
منفقیت چندانی در دستیابی به پیشرفت اقتصادی و رشد و تنسعة پایدار کسب نکورده انود.
بسوویاری از پژوهشووگرا ماننوود باردهووا  ،)1989(1رودریووک ،)1999(2نوونر ،)2005(3
ایسترلی )2006(4و ننر و همکارا ( )2009بر این باورند که مه ترین علت منفق نبند
5
کشنرهای در حال تنسعه وجند محدودیتهای اجتماعی عمده و نبند انسوجام اجتمواعی
در این کشنرهاست که مانع بازآرایی نهادهای کشنر بوه شوینهای موؤثر در فراینود تنسوعة
اقتصادی میشند .از این رو ،مطالعوه و تحقیوق در زمینوة ماهیوت ،چگوننگی تعریوف و در
نتیجه چگننگی اندازه گیری و برآورد انسجام اجتماعی به مطالعات اقتصوادی راه یافوت؛ اموا
با وجند گسترش و رشد مطالعات در این زمینه ،انسجام اجتماعی همچنوا دارای تعواریف
متعددی اسوت کوه انتخوا هریوک از تعواریف نقوش مهموی در تحلیو  ،انودازه گیوری و
تنصیههای سیاستی برآمده از آ ایفا میکند ).(Bernard, 1999; Jeannotte, 2000
افزو بر این ،در سالهای اخیر استفاده از منطق فازی به عننا رویکوردی کوه قوادر
است داده ها و متغیرهای غیر دقیق را تحلی و استنتاج کند ،در عل اقتصاد بوا اسوتقبال
روبهرو شده است ) .(Broz, 2012نخستین بار ،لیندستروم )1998( 6روش منطوق فوازی
را در مقالة خند با عننا "تحلی فازی تمای به سرمایهگذاری میا سنئدیها" 7مطور
کرد .پس از آ  ،محققا متعددی به پیروی از این روش به برآورد شاخ هوای کیفوی و
غیر قاب مشاهده در اقتصاد پرداختند که از جملة این شاخ ها میتنا بوه مونارد زیور
اشاره کرد :رفاه و رضایت از زنودگی ) ،(Lelli, 2001; Baliamoune-Lutz, 2004میوزا
فورار مالیواتی ) ،(Giles, 1999; Zulkifly & wahab, 2011انودازة اقتصواد زیرزمینوی
(شوکیبایی و صوادقی1382 ،؛ ،)Ene & Hurdac, 2010; Draeseke & Giles, 2002

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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میزا فساد (صادقی و همکارا  ،)1388 ،هزینوة مبادلوه (صوادقی و همکوارا ،)1389 ،
سرمایة اجتماعی (سعادت )1387 ،و درجة تنسعهیافتگی ).(Stojic, 2012
با تنجه به اهمیت منضنع و از آنجا که شواخ انسوجام اجتمواعی بوه عنونا یوک
شاخ کیفی مطر است ،هدف از پژوهش حاضر ابتکار کاربرد منطق فازی بوه منظونر
برآورد شاخ "انسجام اجتماعی" و بررسی رابطة آ بوا تنسوعة اقتصوادی اسوت .ایون
مقاله در پنج بخش تدوین شده است .پس از مقدمة فنق ،بخوش دوم بوه مورور ادبیوات
انسجام اجتماعی (نظری و تجربی) اختصاص یافته است .در بخوش سونم ،روش شناسوی
فازی ارائه شده است .بخش چهارم به برآورد شاخ انسجام اجتمواعی و بررسوی رابطوة
آ با مؤلفههای تنسعة اقتصادی پرداخته است .در پایا  ،نتیجهگیری ارائه شده است.
مرور ادبيات پژوهش
مبانی نظري
1

انسجام و تضاد زیرمجمنعة یکی از مه ترین منضونعات و مباحو جامعوهشناسوی یعنوی
نظ اجتماعی هستند .پرسش اساسی در این زمینه این بنده است که چوه چیوز و چگننوه
باع میشند علیرغ رقابت دائ بین افراد برای دستیابی به منابع کمیا در یک جامعوه،
این افراد با صلح و سازش در کنار یکدیگر زندگی کننود ) .(Cope et al., 1995متنسولی و
زبیری ( )1393در مطالعة خند به بررسی جوامعی از تعواریف و نظریوات متفواوت انسوجام
اجتماعی از منظر اندیشمندا این حنزه پرداخته اند .در یک تعریف کلی ،انسجام اجتمواعی
به وضعیتی اطالق میشند که در آ اجزای تشکی دهندة جامعه بوه گننوه ای بوه یکودیگر
وص میشنند که یک ک معنادار و مؤثر را بهوجند میآورند؛ بوه عبوارتی دیگور ،انسوجام
اجتماعی ننعی از ترتیبات اجتماعی است که تضمین میکند افوراد ،نهادهوا ،سوازما هوا و
گروه های مختلف اجرایی در سطن مختلف به اشتراک ذهنی (مدل های ذهنوی مشوترک)
برسند ،قابلیت همکاری با یکدیگر را داشته باشند ،بوه قونانین منجوند احتورام بگذارنود ،از
امکانات جامعه استفاده کنند و در مقابو  ،تنانواییهوای خونیش را بور اسوا هونش هوا و
تنانمندیهای چندگانه بازشناسی و پرورش دهند و در اختیار جامعه بگذارند ،چرا که ایون
امر به ننبة خند تنسعة ظرفیتها و تناناییهای جامعه را به بار مویآورد ).(Gardner, 2005
1. Cohesion and Conflict
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در چنین فضایی ،زمینههای مساعد برای پذیرش اندیشههوای نون و بوهکوارگیری و آزمون
آ ها ،پذیرش تفکر علمی ،تنجه بیشوتر بوه برناموه ریوزی و سیاسوت گوذاری حونل محونر
بهره وری و کارایی فراه میشند .تمام معیارهای مذکنر همراهی مثبت بوا رشود و تنسوعة
اقتصادی دارند ).(Maloutas & Pantelidou, 2004; Easterly, 2006; North, 2005
با تنجه به آنکه هدف این تحقیق برآورد شاخ انسجام اجتماعی اسوت ،در جودول 1
برخی تالش های نظری و تجربی در راستای تعریف و برآورد شاخ انسجام اجتماعی ارائه
شده است .نکتة شایا تنجه این است که برخالف آنکه اتفاق نظری دربارة برآورد شواخ
انسجام میا محققا دیده نمیشند ،در تمام این مطالعات سرمایة اجتماعی (و معیارهوایی
چن میزا مشارکت ،عضنیت ،اعتماد و تشکی شبکه های اجتمواعی) بوه عنونا یکوی از
ابعاد انسجام اجتماعی (و گاه تنها مؤلفة انسجام اجتماعی) در نظر گرفته شده است .هموین
2
امر سبب شده است تا در بسیاری از مطالعوات انسوجام اجتمواعی 1بوا سورمایة اجتمواعی
یکسا در نظر گرفته شند ،بوه گننوه ای کوه عنونا مویشوند افوزایش سورمایة اجتمواعی
جامعهای منسج و یکپارچه به بار میآورد .این در حالی است که سرمایة اجتماعی (ماننود
اعتمادکرد به افراد ،پایبندی به هنجارها و تعهدات ،صرف زما برای دیگورا ) بوه علوت
بهبند و تسهی فعالیت های جمعی به طنر قطع شرط الزم برای ایجاد انسجام اجتماعی در
جامعه است اما شرط کافی نیست و بهتنهایی نمیتناند انسوجام و یکپوارچگی را در سوطح
جامعه ایجاد کند ).(Glaeser et al., 2002; Oxoby, 2009
جدول .1مؤلفههاي تشکيلدهندۀ شاخص انسجام اجتماعی
محقق

نظري /تجربی

تعداد مؤلفهها

جنسن )1998( 3

نظری

5

برنارد ()1999

نظری

6

ابعاد انسجام اجتماعی
 .1احسا تعلق -انزوا  .2محرومیت -برخنردای .3
مشارکت کرد  -مشارکت نکرد  .4پذیرفتن -نپذیرفتن
 .5قانن مداری -پایبند نبند به قانن
 .1احسا تعلق -انزوا  .2محرومیت -برخنردای .3
مشارکت کرد  -مشارکت نکرد  .4پذیرفتن -نپذیرفتن
 .5قانن مداری -پایبند نبند به قانن  .6برابری و
نابرابری
1. Social Cohesion
2. Social Capital
3. Jensen
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ادامه جدول .1مؤلفههاي تشکيلدهندۀ شاخص انسجام اجتماعی
محقق

نظري /تجربی

تعداد مؤلفهها

ابعاد انسجام اجتماعی

اکننر)1998(1

نظری

3

 .1ارزشها ،فرهنگ و هنیت مشترک  .2نابرابریهای
اقتصادی و اجتماعی و تقسیمات قنمی ،مذهبی،
جغرافیایی  .3شبکههای ارتباطی و زیربناها

کرنر و فارست)2000( 2

نظری

5

 .1ارزشهای مشترک و فرهنگ مدنی  .2نظ و کنترل
اجتماعی  .3یکپارچگی اجتماعی و کاهش نابرابری در
ثروت  .4سرمایة اجتماعی و شبکههای اجتماعی  .5تعلق
منطقهای و هنیت

برگر اشمیتز)2000( 3

تجربی

2

 .1سرمایة اجتماعی  .2نابرابری و محرومیت اجتماعی

چا و همکارا
()2003

تجربی

3

 .1میزا اعتماد افراد جامعه به یکدیگر  .2میزا کمک و
همیاری افراد جامعه به یکدیگر  .3شدت احسا تعلق
افراد به جامعه

ایسترلی()2006

تجربی

3

 .1انشعابات قنمی  .2اندازة طبقة متنسط

تجربی

2

 .1سرمایة اجتماعی  .2نابرابری و محرومیت اجتماعی

بالیامن  -لنتز ()2009

تجربی

1

 .1سرمایة اجتماعی

تنرک )2006( 6و
ورسلی)2010(7

تجربی

1

 .1نابرابری درآمد

تجربی

3

 .1سرمایة اجتماعی  .2نابرابری و محرومیت اجتماعی .3
تحرک اجتماعی

فرونی و همکارا
()2008

4

5

گاروای و جاتینگ
()2011

8

کلین )2011(9مویننیسود سورمایة اجتمواعی مفهونمی برخاسوته از فورد اسوت و بوه
سرمایهگذاری فردی بر مبنای بازگشوت انتظواری آ بسوتگی دارد ،در حوالی کوه انسوجام
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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اجتماعی ویژگی یک جامعه و مفهنمی در سطح کوال اسوت کوه از جموع سوادة سورمایة
اجتماعی تکتک افراد جامعه حاص نمیشند .انسوجام اجتمواعی هنگوامی وجوند خناهود
داشت که تهدیدهای اجتماعی و سیاسی از طریق بازتنزیع منافع میا گروههوای متفواوت
اجتماعی و فضاهای جغرافیایی مدیریت شنند؛ بنابراین سرمایة اجتماعی تنهوا هنگوامی بوه
انسجام اجتماعی میانجامد که قابلیت برقراری پینند بین افراد ،گروه ها ،سازما هوا ،نهادهوا
و شبکه های مختلف اجتمواعی را در سوطح کوال جامعوه داشوته باشود .جودول  1نشوا
میدهد برخی از محققا با برآورد سرمایة اجتماعی در سطح خرد ،وجند انسجام اجتماعی
در سطح کال را نتیجه میگیرند .این در حوالی اسوت کوه عنامو تعیوینکننودة سورمایة
اجتماعی در سطح فردی همیشه انسجام اجتماعی در سوطح کوال را تعیوین نموی کننود
).(Andreasson et al., 2013به عقیدة دایتن  ،)2003( 1انسجام اجتماعی حاص انباشت
و گسترش سرمایه گذاری در سرمایة اجتماعی در تمام سطن جامعه در طنل زموا اسوت.
بر این اسا  ،جامعة منسج جامعهای است که به حد کفایت از انباشت سرمایة اجتمواعی
در تمام سطن جامعه برخنردار باشد .به عقیدة دایتن آنچه میتناند نظام انگیزشی جامعه
را در راستای سرمایه گذاری در جهت منافع جمعی سازماندهی کند این اسوت کوه اعضوای
جامعه بدانند در منافع ناشی از این ننع سرمایه گذاری (سرمایة اجتمواعی) سوهی خناهنود
بند .برابری در دسترسی به فرصتهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی میتناند ایون بواور و
ذهنیت را که تمام اقشار و گروهها سه منصفانة خند را به دست میآورند تقنیت کنود؛ در
نتیجه باع افزایش تمایالت و انتظاراتی میشند که افراد ،گوروههوا ،سوازما هوا ،نهادهوا و
شبکه های اجتماعی را در تمامی سطن جامعه بوه همکواری و مشوارکت در جهوت منوافع
جمعی ترغیب میکند؛ زیرا همة افراد در دستاوردهای چنین جامعه ای ذینفعنود 2و سوه
منصفانة خند را به دست میآورند .در این گننه جنامع ،سرمایهگذاری در سرمایة اجتمواعی
به سطح کال جامعه سرریز میشند و خلق و تداوم انسجام اجتمواعی را نتیجوه مویدهود
)Sen, 1999; Arramor, 2000; Oxoby, 2001, 2009; Zak & Knack, 2001; Glaeser
.(et al., 2002

شایا ذکر است باور و درک جامعه از مشروعیتداشتن ثروت نقش مهمی در آستانة
تحم نابرابری دارد .در جامعه ای که ریشه های فرهنگی و اجتمواعی قونی بورای تنزیوع
1. Dayton
2. Stakeholder Society
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نابرابر داراییهای ثابت وجند دارد ،این آستانه میتناند بواالتر از جناموع دیگور باشود .در
عین حال ،کاهش نابرابری برای دستیابی به انسجام در تمام جنامع مه است .چنا کوه
جدول  1نیز نشا میدهد ،بسویاری از محققوا (برگور اشومیتز2000،؛ تونرک2006 ،؛
ایسترلی2006 ،؛ فرونی و همکارا 2008 ،؛ ورسلی2010 ،؛ گاروای و جاتینگ)2011 ،
در سال های اخیر نابرابریها را یکی از ابعاد (و گاه تنها مؤلفه) در بورآورد تجربوی میوزا
انسجام اجتماعی جنامع در نظر گرفتهاند.
بنابر آنچه گفته شد ،سرمایة اجتماعی بوه علوت بهبوند و تسوهی روابوط جمعوی در
سطن پایینتر و کنچکتر جامعه به طنر قطع شرط الزم برای ایجاد انسوجام در جامعوه
است اما تنها هنگامی به انسجام اجتماعی منجر میشند که برابری در تنزیوع فرصوت هوا
قابلیت سرریزشد سرمایة اجتماعی به سطح کال جامعه را فراه کنود .ایون اسوتدالل
مبنای برآورد تجربی در این پژوهش قرار گرفته است.
مرور ادبيات تجربی
رودریک ( )1999از شاخ های "تقسیمات قنمی -زبانی" به عننا متغیور معورف میوزا
تضاد یا فقدا انسجام اجتماعی در جامعه استفاده کرد؛ سپس با بررسی اوضاع کلوی رشود
اقتصادی در دورة  50سالة  1950تا  2000نشا داد واکنش بوه شونک هوای خوارجی در
کشنرهایی که از اقنام متفاوت تشکی شدهاند نامناسب تر از کشنرهایی اسوت کوه از بافوت
اجتماعی منسج و یکپارچه بهره مندند .آلسینا و همکارا  )2003( 1بوه معرفوی شاخصوی
گستردهتر از تضادهای اجتماعی پرداختنود .در حوالی کوه در مطالعوات گذشوته انشوعابات
قنمی-زبانی به عننا یک متغیر کلی در نظر گرفته میشد ،ایشا سه ننع انشعابات قونمی،
مذهبی و زبانی را به صنرت مجزا وارد تحلی کردنود و سوپس اثور انسوجام اجتمواعی بور
کیفیت نهادها و رشد اقتصادی را با استفاده از ایون سوه شواخ در سوالهوای  1960توا
 1995در  190کشنر منتخب دوباره ارزیابی کردند .نتایج مطالعوة ایشوا نشوا مویدهود
تضادهای اجتماعی میا گروه های مختلف اجتماعی اثر منفی بور زیرسواخت هوا و کوارایی
کاالهای عمنمی و کیفیت سیاست ها دارند و از ایون کانوال بور رشود اقتصوادی اثور منفوی
میگذارند .ایسترلی ( )2006در پژوهش خند از دو متغیور انشوعابات قونمی (مالکوی بورای

1. Alesinaet al.
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شعاع اعتماد) و سه میانی جمعیت از درآمد (مالکی برای میزا نوابرابری در جامعوه) بوه
عننا متغیرهای معرف میزا انسجام اجتماعی در جنامع استفاده کرد؛ سوپس بوه بورآورد
اثر انسجام اجتماعی بر کیفیت نهادها و رشد تنلید سرانه برای  81کشنر منتخوب تنسوعه-
یافته و در حال تنسعه پرداخت .ایسترلی نتیجه گرفوت ،انسوجام اجتمواعی تعیوینکننودة
کیفیت نهادهاست که آ نیز به ننبة خوند نقوش مهموی در انتخوا و اجورای طور هوای
تنسعه ای به نفع طبقة محروم و دستیابی به رشد اقتصادی و تنسوعة پایودار دارد .فرونوی و
همکارا ( )2008به برآورد شاخ انسجام اجتماعی در  18کشنر منتخب آمریکای التین
و بررسی رابطة انسجام اجتماعی با سطح رفاه کشونرهای آمریکوای التوین در سوال 2005
پرداختند .برای این منظنر با استناد به تقسوی بنودی برگور اشومیتز ( )2000میوانگین دو
متغیر"سرمایة اجتماعی" و "برابری در تنزیع فرصوت هوا" را بوه عنونا شواخ انسوجام
اجتماعی در نظر گرفتند .نتایج مطالعة ایشا بیوانگر وجوند همبسوتگی مثبوت و معنوادار
میا انسجام اجتماعی و اجزای تشکی دهندة آ با شاخ هوای منتخوب رشود و تنسوعة
اقتصادی در این کشنرها بنده است .اکت و همکارا  )2011( 1به برآورد و مقایسة شواخ
انسجام اجتماعی و همچنین بررسی همبستگی شاخ انسجام با برخی متغیرهوای کوال
اقتصادی در  39کشنر منتخب اروپا در سوال  2008پرداختنود .شواخ انسوجام در ایون
مطالعه بوا اسوتفاده از دادههوای "مرکوز بررسویهوای ارزش هوای اروپاییوا " 2بور مبنوای
نظرسنجی از شهروندا در سال  2008در زمینة متغیرهای رفتاری و اجتماعی (اعتماد بوه
نهادها ،احسا تعلق و همبسوتگی ،مشوارکت سیاسوی ،مشوارکت فرهنگوی و اجتمواعی)
ساخته شده است .نتایج تحقیق ایشا نشا میدهد کشنرهای بوا سوطن بواالتر انسوجام
اجتماعی دارای عملکرد بهتری بر حسب رشد سطح تنلید ،سطن پایین تر تنرم و بیکواری،
درصد پایین تر خندکشی ،امید به زندگی باالتر و همچنین سطن باالتر مردمی هستند کوه
در طنل زندگی خند در راستای کسب تحصیالت سرمایهگذاری میکنند.
در میا بررسیهای داخلی ،پژوهشی وجند ندارد که به طونر مشوخ بوه بورآورد انسوجام
اجتماعی پرداخته باشد؛ اما مطالعوات متعوددی در اقتصواد ایورا وجوند دارنود کوه بوه بورآورد
شاخ سرمایة اجتماعی و رابطة آ با عملکرد اقتصادی پرداختهاند کوه از آ جملوه مطالعوات
سنری ( ،)1383امیری و رحمانی ( ،)1385حسینی و همکوارا ( ،)1386رحموانی و همکوارا
1. Acket et al.
2. European Value Survey
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( ،)1386رنوانی و مؤیودفر ( ،)1387سوعادت ( ،)1387زاهودی و همکوارا ( ،)1388مؤیودفر و
همکارا ( ،)1388شیرخانی و واسعیزاده ( )1390و نجارزاده و سولیمانی ( )1391را مویتونا
نام برد .در تمام مطالعات ذکرشده ،هدف محققا بر بح سرمایة اجتماعی متمرکز بنده اسوت.
هیچیک از مطالعات داخلی به طنر مشخ به برآورد شاخ انسجام اجتماعی ،بررسوی تفواوت
سرمایة اجتماعی با انسجام اجتماعی یوا بررسوی اثور انسوجام اجتمواعی بور عملکورد اقتصوادی
نپرداختهاند .مطالعة متنسلی و زبیری ( )1393تنها مطالعة داخلی است کوه بوه بررسوی نظوری
مفهنم انسجام اجتماعی و نقش آ در تنسعة اقتصادی میپردازد .پژوهش حاضر ایون ویژگوی را
دارد که برای اولینبار از منطق فازی برای برآورد شاخ انسجام اجتماعی استفاده مویکنود .در
این راستا ،مطالعة فرونی و همکارا ( )2008مبنای کار قرار گرفتوه اسوت .در عوین حوال ،ایون
تحقیق با مطالعة فرونی و همکارا از دو جنبه متمایز اسوت .تفواوت نخسوت در روش محاسوبة
انسجام اجتماعی و تفاوت دوم در نمننة کشنرهای منرد بررسی است.
روش پژوهش
پژوهش حاضر تحلیلی دربارة رابطة انسجام اجتماعی بوا تنسوعة اقتصوادی کشنرهاسوت.
داده های پژوهش مربنط به  85کشنر تنسعهیافته و در حال تنسوعه اسوت کوه در سوال
 2010گردآوری شده است .با تنجوه بوه آنکوه دانوش و شوناخت موا دربوارة متغیرهوای
اجتماعی و روابط متقاب آ ها غیر دقیق و محدود است ،در پژوهش حاضر با اسوتناد بوه
آخرین داده های کمی منتشرشده تنها تصونیر و برشوی از وضوعیت انسوجام اجتمواعی و
همبستگی آ با تنسعة اقتصادی این جنامع در سال  2010ارائه میشند.
روششناسی تحليل فازي

1

نظریة مجمنعه های فوازی را پروفسونر لطفویزاده در سوال  1965در دانشوگاه برکلوی بوا
مقالهای تحت عننا "مجمنعههای فوازی" ارائوه کورد .در سوال  ،1974کوه نقطوة عطوف
منطق فازی بند ،ابراهی ممدانی از دانشگاه لنود بورای نخسوتینبوار منطوق فوازی را در
زمینة کنترل یک منتنر بخار ساده به کار گرفت .پوس از وی ،دوبونیس و پریود 2در سوال

 .1مبانی نظریه و روششناسی منطق فازی به صنرت جامع در کتابی با عننا منطوق فوازی در متلوب از مصوطفی
کیا منتشر شده است؛ از این رو تالش میشند از زیادهگنیی در این بخش خندداری شند.
2. Duboisd & Prade

630

تحقيقات اقتصادي  /دورۀ  ،49شمارۀ  ،3پایيز 1393

 1980تحقیقات دربارة منطق فازی را تنسعه داد .از آ زما به بعد ،این عل بوا مطالعوات
دانشمندا علنم مختلف گسترش روزافزونوی از جنبوههوای تئونری و عملوی یافتوه اسوت.
شایا ذکر اسوت کوه اسوتفاده از آ در علو اقتصواد در دو دهوة اخیور صونرت گرفتوه و
پدیدهای کامالً جدید است ) .(Stojic, 2012منطق فازی منطقی چندارزشی اسوت کوه در
آ به جای درست یا نادرست ،سیاه یا سفید ،سایههای نامحدودی از خاکستری بین سویاه
و سفید وجند دارد .این نظریه قادر است بسیاری از مفاهی  ،متغیرها و سیست هوایی را کوه
غیر دقیق و مبه هستند صنرت بندی ریاضی بخشد و زمینه را برای اسوتدالل ،اسوتنتاج و
تصمی گیری در شرایط نبوند اطمینوا فوراه آورد .ایون در حوالی اسوت کوه اسوتفاده از
روش های دقیق با اطالعات و داده هوای غیور دقیوق بوه نتوایج غیور دقیوق و موبه منجور
میشنند .همین امر سبب ورود منطق فازی در عل اقتصاد شوده اسوت؛ چورا کوه ماهیوت
بیشتر متغیرهای منرد بررسی در اقتصاد ،بهویژه متغیرهای نهادی ،بوه گننوهای اسوت کوه
حنل محنر انسا  ،تعامالت و رفتارهای فردی و جمعی انسا متمرکز است که در کونش و
واکنش متقاب با یکدیگر در طنل زما قرار دارند؛ از این رو کسب دانوش و بورآورد دقیوق
کمی این متغیرها بهندرت میسر است و شاخ های کمی برآوردشده در این مونارد اغلوب
با تنرش همراه هستند .بنابر منارد مذکنر ،استفاده از منطق فازی به عنونا رویکوردی کوه
قادر است دادهها و متغیرهوای غیور دقیوق را تحلیو و اسوتنتاج کنود در علو اقتصواد بوا
استقبال روبهرو شده است ).(Buckley et al., 2002; Broz, 2012; Stojic, 2012
از آنجا که در این پژوهش شاخ انسجام اجتماعی بوه عنونا یوک شواخ کیفوی
مطر است ،ابهام در داده ها ،نبند اطالعات کافی ،آمار اندک و دانوش محودود در زمینوة
متغیرهای مؤثر بر آ از دالی تنجوه بوه منطوق فوازی بورای بورآورد شواخ انسوجام
اجتماعی به شومار مویرونود .آنچوه در مودلسوازی فوازی مهو اسوت ،اجمواع بور سور
معنیداربند متغیرهای تبیین کنندة پدیدة منرد بررسی است .در این تحقیق ،بوا تنجوه
به تنضیحات بخش مبانی نظری و با استناد بر مطالعة برگر -اشمیتز ( ،)2000دو متغیور
سرمایة اجتماعی و برابری در تنزیع فرصت هوا بوه عنونا متغیرهوای موؤثر بور انسوجام
اجتماعی در نظر گرفته شده اند .انتظار میرود سرمایة اجتماعی بیشوتر و برابوری بیشوتر
در تنزیع فرصتهای اقتصادی و اجتماعی به انسجام اجتماعی بیشتر منجر شنند.
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استخراج متغيرها
1

برای محاسبة شاخ سرمایة اجتماعی از سوه متغیور "میوزا اعتمواد بوه نهادهوای دولتوی" ،
"میزا اعتماد افراد جامعه به یکدیگر" 2و "پایبندی به قوانن " 3اسوتفاده شوده اسوت کوه بور
ظرفیت همکاری و تعاو در جامعه در سطح خرد و کال تأثیر مویگوذارد (فرونوی و همکوارا
 .)2008داده های مربنط به شاخ های اعتماد به نهادهوای دولتوی و اعتمواد افوراد جامعوه بوه
یکدیگر از منابع اطالعاتی "مؤسسة لگواتنم" 4و "نظرسونجی گوالن " 5و دادههوای مربونط بوه
پایبندی به قانن از منبع اطالعاتی "سازما بهداشت جهوانی /سونانح راننودگی" 6جموعآوری
شده است .پس از جمع آوری داده ها و استانداردکرد آ هوا در دامنوة صوفر و یوک بور مبنوای
فرمنل ، (x  min(x)) / (max(x)  min(x)) 7شواخ سورمایة اجتمواعی بوا اسوتفاده از
میانگین سه متغیر باال به دست آمد.
8
برای محاسبة شاخ تنزیع فرصوتهوا از چهوار متغیور "شوینع فقور" " ،ضوریب جینوی
درآمد"" ،9اندازة طبقة متنسط" و "ضریب جینی تحصیالت" اسوتفاده شوده اسوت کوه بیوانگر
تفاوتها در تنانمندی و قابلیت افراد جامعه در دسترسی به فرصوتهوای اقتصوادی و اجتمواعی
است ) .(Ferroni et al., 2008شاخ های شینع فقر و ضریب جینی درآمود از "گوزارشهوای
 .1شاخ اعتماد به نهادهای دولتی از طریق پاسخ نمننة آماری به پرسش زیور بوه دسوت آموده اسوت :چقودر بوه
هریک از نهادهای دولتی "نظام قضایی""،نهادهای مالی" و "رسانه های عمنمی" اعتماد دارید؟ زیاد ،متنسط،
ک  ،هیچ.
 .2شاخ میزا اعتماد افراد جامعه به یکدیگر از طریق پاسخ نمننةه آماری به پرسش زیر محاسبه شده اسوت :آیوا
به نظر شما اکثریت مردم قاب اعتمادند یا اینکه به هیچکس نمیتنا اعتماد کرد؟
 .3برای محاسبة شاخ پایبندی بوه قوانن  ،میوزا وقونع تخلفوات در راننودگی (میوزا مور ومیور در حوناد
رانندگی) در هر کشنر را به کار بردهای  .در بیشتر پژوهشهایی که تاکنن انجوام شوده اسوت ،بورای محاسوبة
شاخ پایبندی به قانن از جرایمی مانند دزدی ،خشننت و تجاوز استفاده شده است .در پژوهش حاضور ،بوا
تنجه به اینکه قشر وسیعی از همة طبقات جامعه در هر کشنر همهروزه با رانندگی و قنانین آ سروکار دارنود،
میزا رعایت کرد یا نکرد قنانین رانندگی ،شاخ پایبندی افراد یوک جامعوه بوه قونانین محسون شوده
است .برای مطالعة بیشتر در این زمینه مراجعه شند به ناگلر ()2013
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

 .8درصد جمعیت زیر خط فقر در هر کشنر
 .9شاخ های ضریب جینی و شینع فقر از آخرین دادههای منجند در سال  2010استخراج شدهاند.
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تنسعة انسانی" 1و "شاخ تنسعة جهانی" 2استخراج شدهاند .شاخ اندازة طبقة متنسوط بوا
استفاده از دادههای دهکهای درآمدی منجند در "بانک جهانی" به دسوت آموده اسوت .بورای
این منظنر ،نسبت سه شش دهک میانی جمعیت (دهک سنم تا هشت ) از ک تنلیود جامعوه
محاسبه شده است ) .(Chun, 2010شاخ ضریب جینی تحصویالت بوا اسوتفاده از دادههوای
بانک جهانی و مطالعه تنموا و همکوارا ( )2001محاسوبه شوده اسوت .پوس از جموعآوری
دادهها و محاسبة شاخ های فنق و استانداردکرد آ ها به مقادیر بین صفر و یوک بور مبنوای
فرموونل  ، (x  min(x)) / (max(x)  min(x))شوواخ برابووری در تنزی وع فرصووتهووا از
میانگین چهار شاخ شینع فقر ،ضریب جینی درآمد ،اندازة طبقوة متنسوط و ضوریب جینوی
تحصیالت به دست آمد .3در نهایت ،مقادیر نهایی شاخ سرمایة اجتماعی و تنزیوع فرصوتهوا
عددی بین صفر و یک است .با تلفیق این دو شاخ (به عننا متغیرهای تبیینکنندة انسوجام
اجتماعی) و با استفاده از منطق فازی شاخ انسجام اجتماعی برآورد میشند.
فازيسازي متغيرها

گام اول در سیست های استنتاج فازی دریافوت ورودیهوا و تعیوین درجوة عضونیت آ هوا بوه
هریک از مجمنعه های فازی از طریق تنابع عضنیت است .فازیسوازی متغیرهوا عملوی تجربوی
است و بسته به نظر طرا سیست و ننع نرمافزار محاسباتی میتنا تنابع مختلفی از نظر شوک
یا درجة پیچیدگی برای هر متغیر انتخوا کورد .ورودیهوای سیسوت فوازی در ایون پوژوهش
سرمایة اجتماعی و برابری در تنزیع فرصت ها در نظر گرفته شده انود .در ایون پوژوهش ،از تنابوع
عضنیت مثلثی و ذوزنقهای با پنج حالت (خیلوی زیواد ،زیواد ،متنسوط ،کو  ،خیلوی کو ) بورای
هریک از متغیرها استفاده شده است؛ به عبارتی دیگر ،فرض می شند که دامنوة ننسوا سورمایة
اجتماعی و تنزیع فرصت ها از خیلی ک تا خیلی زیاد تغییر میکنود .مقوادیر حوداق و حوداکثر
هریک از متغیرها در نمننة منرد بررسی دامنة ننسا متغیر را تعیین میکند .به منظونر تعیوین
نقاط شکستگی در تنابع عضنیت ،ابتودا مقودار متنسوط هریوک از متغیرهوای ورودی در میوا
مجمنعة کشنرهای منتخب تعیین میشند؛ سپس با اضافه و ک کورد یوک انحوراف معیوار از
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/datacatalog/world-development-indicators

 .3در محاسبة شاخ تنزیع فرصتها ،متغیرهای شینع فقر ،ضریب جینوی درآمود و ضوریب جینوی تحصویالت از
عدد یک کسر شد تا مقادیر باالتر هر یک از این متغیرها بیانگر نابرابری کمتر در تنزیع فرصتها باشد.
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میانگین حد باال و پایین تنابع عضنیت به دست میاّید .با تنجه به تنضیحات باال ،تنابع عضونیت
سرمایة اجتماعی ( )SCو برابری در تنزیع فرصتها ( )DOبه صنرت زیر تعریف میشنند:1

نمودار  .1تابع عضویت سرمایة اجتماعی()SC

نمودار  .2تابع عضویت توزیع فرصتها ()DO

بدین ترتیب ،برای هر مؤلفة منرد مطالعه پنج مجمنعه ایجاد شده است .در مرحلوة بعود ،بوا
واردکرد مقدار واقعی داده ها برای هر متغیر ،با تنجه به اینکه در کودام ناحیوه قورار مویگیورد،
یکی از سطن بسیار زیاد ،زیاد ،متنسط ،ک و خیلی ک به عننا خروجی بورای هور متغیور در
هر کشنر مشخ میشند .شایا تنجه است که در منطق فازی مجمنعه ای که اعضوای آ بوه
وسیلة تابع عضنیت تعریف میشنند ،به صنرت وضعیت "هیچ یا همه" تعریف نمیشونند ،بلکوه
یک مقدار از شاخ میتناند با بیش از یک مجمنعه یا تابع عضنیت هموراه باشود؛ بورای مثوال
مقدار یک شاخ میتناند ه "زیاد" و ه "خیلی زیاد" باشد اما اینکه چگننه "زیاد" اسوت و
چطنر "خیلی زیاد" است به مح شاخ نسبت به نقاط شکست مربنط میشند.
ایجاد پایگاه قواعد فازي

ابتدا ،سرمایة اجتماعی و برابری در تنزیع فرصت ها (خروجی مرحلة قب ) بوه عنونا متغیرهوای
ورودی مدل ،در ماتریس تصمی گیوری وارد مویشوند و سوپس قناعود تصومی گیوری در ایون
ماتریس ،سطن ویژة همراهی بین این دو متغیر را تعیین میکند تا در نهایوت سوطح همراهوی
 .1که در آ خیلی زیاد =  ،VHزیاد=  ،Hمتنسط =  ،Nک = ،Lخیلی ک =  VLاست.
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برای شاخ انسجام اجتماعی ایجاد شوند .بوا تنجوه بوه تنضویحات بخوش مبوانی نظوری ،در
طراحی قناعد تصمی گیری در این تحقیق بوه برابوری در تنزیوع فرصوتهوا وز بیشوتری داده
شده است .تعداد قناعد منجند در پایگاه قناعد فازی از رابطة  ntبه دسوت مویآیود کوه در آ n
تعداد متغیرهای گفتاری و  tتعداد متغیرهای مستق است .در این پژوهش ،پنج متغیر گفتواری
(خیلی زیاد ،زیاد ،متنسط ،ک  ،خیلی ک ) برای هر دو متغیر مستق در نظر گرفته شوده اسوت؛
بنابراین  25قاعدة تصمی گیری خناهی داشت .جدول  2با استفاده از منتنر اسوتنتاج ممودانی و
مالکهای تصمی گیری "اگر -آنگاه" تفسیر میشند؛ برای مثال اولین قاعدة تصمی گیوری ایون
گننه اعمال میشند :اگر سرمایة اجتماعی خیلی زیاد و برابری در تنزیع فرصوتهوا خیلوی زیواد
باشد ،آنگاه گفته میشند انسجام اجتماعی خیلی زیاد است.
جدول .2قواعد تصميمگيري
درجة همراهی
1
0/8
1
0/8
0/8
1
1
0/8
1
1
1
0/8
1
0/8
1
1
1
0/8
1
1
0/8
0/8
1
0/8
1

انسجام اجتماعی
خیلی زیاد
خیلی زیاد
متنسط
متنسط
ک
خیلی زیاد
زیاد
متنسط
متنسط
ک
زیاد
زیاد
متنسط
ک
ک
زیاد
متنسط
ک
ک
ک
متنسط
ک
ک
خیلی ک
خیلی ک

منبع :طراحی قناعد تصمی گیری تنسط محقق

برابري در توزیع فرصتها
خیلی زیاد
زیاد
متنسط
ک
خیلی ک
خیلی زیاد
زیاد
متنسط
ک
خیلی ک
خیلی زیاد
زیاد
متنسط
ک
خیلی ک
خیلی زیاد
زیاد
متنسط
ک
خیلی ک
خیلی زیاد
زیاد
متنسط
ک
خیلی ک

سرمایة اجتماعی
خیلی زیاد
خیلی زیاد
خیلی زیاد
خیلی زیاد
خیلی زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
متنسط
متنسط
متنسط
متنسط
متنسط
ک
ک
ک
ک
ک
خیلی ک
خیلی ک
خیلی ک
خیلی ک
خیلی ک

قواعد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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ستن آخر در جدول  2درجة همراهی یا درجة صحت هر قاعوده را نشوا مویدهود؛ بورای
مثال در هر دو قاعدة اول و دوم ،سرمایة اجتماعی و انسجام اجتماعی "خیلی زیاد" هسوتند اموا
برابری در تنزیع فرصت ها در قاعدة اول "خیلی زیاد" و در قاعودة دوم "زیواد" اسوت؛ از ایون رو
قاعدة دوم نسبت به قاعدة اول درجة همراهی کمتری با انسجام اجتمواعی "خیلوی زیواد" دارد.
به همین سبب درجة همراهی  0/8را به انسجام اجتماعی "خیلی زیاد" منتسب مویکنود .ایون
منضنع نشا میدهد که انسجام اجتمواعی در ایون حالوت بوه طونر کامو بوه "خیلوی زیواد"
منتسب نشده است بلکه به میزا  0/8منتسوب شوده اسوت .تعیوین درجوههوای همراهوی بوه
صنرت تقریبی و اختیاری است ).(Lindstrom, 1998
فازيزدایی (قطعیسازي)

آخرین مرحله از تحلی  ،فازیزدایی (قطعیسازی) است که در آ ارزش هوای زبوانی بوه
اعداد قطعی تبدی میشنند تا تصمی گیری صونرت گیورد .ایون مرحلوه مقوادیر صوفر،
 0/75 ،0/5 ،0/25و  1را به سطن بسیار ک  ،کو  ،متنسوط ،زیواد و خیلوی زیواد بورای
انسجام اجتماعی نسبت میدهد .در نهایت ،یک شاخ محودود بوه صوفر و یوک بورای
میزا انسجام اجتماعی در هر کشنر حاص میشند .بدین ترتیب با تنجوه بوه داده هوای
ورودی (سرمایة اجتماعی و برابری در تنزیع فرصتهوا) و  25قاعودة تصومی گیوری (بور
حسب جدول باال) ،سیست یادشده با استفاده از بسوتة نورمافوزاری  MATLABمطوابق
فرایند باال طراحی میشند و شاخ انسجام اجتماعی به دست میآید .نمندار  3شاخ
انسجام اجتماعی محاسبهشده برای  85کشنر منتخب در حال تنسوعه و تنسوعهیافتوه را
همراه با رتبة آ ها در سال  2010نشا میدهد .هما طنر که مشاهده میشند ،نروژ بوا
شاخ انسجام اجتماعی  0/915منسج ترین و هنودورا بوا شواخ انسوجام 0/087
نامنسج ترین کشنر در میا  85کشنر منرد بررسی است .در این میا  ،ایرا با شاخ
انسجام اجتماعی  0/242در رتبة  73قرار گرفته است .طبق این نتایج ،ایرا در رتبوه ای
پایین تر از کشنرهایی مانند پاکستا  ،سنریه ،غنا ،کامبنج ،تانزانیا و غیره قرار دارد .نکتوة
شایا تنجه این است که هریک از داده های مرتبط با شواخ هوای برآوردشوده در ایون
تحقیق تنها از یک مؤسسة اطالعاتی بینالمللی جمع آوری شده است؛ بنابراین در تهیه و
انتشار این داده ها قضاوت های ارزشی وجند دارند و یافته ها و نتایج را متأثر میکنند؛ زیرا
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هما طنر که میردال )1978(1بیا کرده است ،پیش قضاوت های ارزشوی هموناره وجوند
دارند .هیچ پژوهشی بیطرف و به دور از پیش قضاوت های ارزشوی نبونده اسوت و هرگوز
نخناهد بند .از این رو با تنجه به منقعیت ایرا در جامعوة بوینالمللوی در مقطوع زموانی
منرد بررسی ،ضروری است نتایج بهدستآمده با احتیاط تفسیر شنند .در ایون پوژوهش،
کنشش شده است تا از روشی علمی برای پردازش دادهها استفاده شند و هرگاه داده های
جدیدی از منابع اطالعاتی دیگری منتشر شنند ،میتنا در این مدل ها وارد کرد و نتایج
حاص از آ را به پژوهش حاضر افزود.
انسجام اجتماعی و توسعة اقتصادي

در این تحقیق ،پنج شاخ "تنلید سرانه"" ،ننآوریهای فنی"" ،کارایی دولت" ،"2کیفیوت
سیاستهای تنسعه" و "ثبات سیاسی و اجتماعی" به عننا ابعاد متفاوت تنسعة اقتصوادی
معرفی شدهاند .3تنلید سرانة کشنرها از منبع اطالعاتی شاخ تنسعة جهوانی 4و شواخ
کارایی دولت از منبع اطالعاتی شاخ حکمرانی جهانی 5جمعآوری شوده اسوت .شواخ
کیفیت سیاستهای تنسعه از میانگین شاخ های کنترل فساد ،اتالف بندجوة عمونمی 6و
کیفیت قنانین و مقررات 7و با استفاده از منابع اطالعاتی شاخ حکمرانی جهانی و مجمع
اقتصاد جهانی 8محاسبه شده است .شواخ نونآوریهوای فنوی از میوانگین سوه شواخ
ظرفیت ننآوری ،ظرفیت جذ تکننلنژیهای جدید تنسط واحدهای اقتصادی و دسترسوی
کشنر به جدیدترین تکننلنژیها محاسبه شوده اسوت .اطالعوات و داده هوای الزم از منبوع
اطالعاتی مجمع اقتصاد جهانی جمعآوری شده است .در نهایت ،شواخ ثبوات سیاسوی و
اجتماعی از میانگین شاخ ثبات سیاسی و ثبات اجتماعی 9برآورد شوده اسوت .دادههوای
مربنط از منابع اطالعاتی شاخ حکمرانی جهانی و مؤسسة لگاتنم 10جمعآوری شدهاند.
1. Myrdal
2. Government Effectiveness

 .3انتخا هریک از این شاخ ها و نحنة برآورد آ ها به پیروی از مقالة فرونی و همکارا ( )2008انجام شده است.
)4. World Development Indicator (WDI
5. World Wide Governance Indicator
6. Diversion of public fund
7. Regulatory quality
8. World Economic Forum

 .9از معکن

متغیر خشننتهای اجتماعی به عننا پاراکسی ثبات اجتماعی استفاده شده است.
10. Legatum Institute,Legatum Prosperity Index
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*شاخ "انسجام اجتماعی" از ترکیب دو شاخ سرمایة اجتماعی" و "تنزیع فرصتهوا" بوا اسوتفاده از منطوق
فازی و منابع اطالعاتی "نظرسنجی گالن "" ،مؤسسوة لگواتنم"" ،سوازما بهداشوت جهوانی"" ،شواخ تنسوعة
جهانی" و "گزارش تنسعة انسانی" برآورد شده است.

نمودار  .3رتبهبندي شاخص انسجام اجتماعی در سال 2010
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* ضرایب همبستگی در سطح  0/01معنادار هستند.
منبع :بر مبنای شاخ انسجام اجتماعی محاسبهشده در بخش روش پژوهش و متغیرهای تنلید سورانه ،نونآوریهوای
فنی ،اثربخشی نهادهای دولتی ،کیفیوت سیاسوتهوای تنسوعه ،ثبوات سیاسوی و اجتمواعی جموعآوریشوده از منوابع
اطالعاتی شاخ حکمرانی جهانی ،مؤسسة لگاتنم ،شاخ تنسعة جهانی و مجمع اقتصاد جهانی ترسی شده است.

نمودار  .4رابطة انسجام اجتماعی و مؤلفههاي توسعة اقتصادي در سال 2010
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با تنجه به شاخ انسجام اجتماعی برآوردشده در  85کشنر منرد بررسی ،مشواهده
میشند که کشنرهای با انسجام اجتماعی بیشتر از رتبة بواالتر در هریوک از مؤلفوه هوای
تنسعة اقتصادی برخنردارند (نمندار .) 4همبستگی میا انسجام اجتماعی با سطح تنلید
سرانه  0/77و ننآوریهای فنی  0/75برآورد شوده کوه در سوطح بحرانوی 0/01معنوادار
است( .نمندار  .4الف و ) .همبستگی میا انسجام اجتماعی و کارایی دولوت و کیفیوت
سیاست های تنسعه  0/79برآورد شده که در سطح بحرانی  0/01معنادار اسوت( .نموندار
 .4ج و د) .در نهایت ،همبستگی میوا انسوجام اجتمواعی و ثبوات سیاسوی و اجتمواعی
 0/78برآورد شده است که در سطح بحرانی  0/01معنادار است (نمندار  .4ه).
نتيجهگيري و پيشنهادها
اهمیت انسجام اجتماعی به عننا ننعی از ترتیبات اجتمواعی ،کوه بوه تعامو متقابو و
به ه پینستگی یک اقتصاد منجر میشند ،در مطالعوات اقتصوادی پینسوته مونرد تأکیود
است .با تنجه به اهمیت منضنع ،در این تحقیق با ابتکار بوهکوارگیری منطوق فوازی بوه
برآورد شاخ انسجام اجتماعی در  85کشنر منتخب تنسعهیافتوه و در حوال تنسوعه و
بررسی رابطة آ با برخی مؤلفه های تنسعة اقتصادی در سال  2010پرداخته شد .بودین
منظنر ،پس از بررسی پایههای نظری و تجربوی انسوجام اجتمواعی ،بوه پیوروی از برگور
اشمیتز ( )2000و فرونی و همکارا ( )2008دو مؤلفة "سرمایة اجتماعی" و "برابری در
تنزیع فرصت ها" به عننا متغیرهای مؤثر بر انسجام اجتماعی در نظر گرفته شودند ،بوه
گننه ای که سرمایة اجتماعی بیشتر و برابری بیشوتر در تنزیوع فرصوت هوای اقتصوادی و
اجتماعی به انسجام اجتماعی بیشتر منجر شند؛ سوپس بوا تلفیوق ایون دو شواخ (بوه
عننا متغیرهای تبیینکنندة انسجام اجتماعی) و با اسوتفاده از منطوق فوازی ،شواخ
انسجام اجتماعی برای  85کشنر منتخب در ایون پوژوهش محاسوبه و مقایسوه شود .در
مرحلة بعد ،ضریب همبستگی میوا شواخ انسوجام اجتمواعی بوا متغیرهوای "تنلیود
سرانه"" ،ننآوریهای فنی"" ،کارایی دولت"" ،کیفیت سیاسوتهوای تنسوعه" و "ثبوات
سیاسی و اجتماعی" برای  85کشنر منتخب در این پژوهش منرد بررسی قورار گرفوت و
بهترتیب  0/79 ،0/79 ،0/75 ،0/77و  0/78برآورد شد .بر اسا نتوایج بورآورد ضورایب
همبستگی ،رابطة مثبت و معنادار میا انسجام اجتماعی با تکتک مؤلفوههوای تنسوعة
اقتصادی در سطح معنایی  0/01رد نمیشند.
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بدین ترتیب ،از یک سن ساختن جامعه ای منسج وظیفة مهمی برای سیاست مدارا
کشنرهای درگیر با معض تنسعه به شمار میرود و از سونیی دیگور ،بوا تنجوه بوه آنکوه
شک گیری ،انباشت و نهادینهشد انسجام اجتماعی در هر جامعوهای متوأثر از عنامو و
فرایندهایی متعدد در دورههای متفاوت است و همچنین با تنجه به متفاوتبند پیشینه
و تاریخ هر کشنر ،از نظر اجرایی و سیاستی نمیتنا تنصیة یکسانی بوه منظونر ارتقوای
انسجام اجتماعی در تمامی جنامع ارائه کرد .در عوین حوال ،طبوق یافتوههوای پوژوهش
حاضر ،بسط و گسترش سرمایة اجتماعی همراه با رفع تبعویض و نوابرابری در دسترسوی
به انناع امکانات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی میتناند به گسترش انسجام اجتماعی در
جنامع بینجامد .در این میا  ،تنجه به این نکته بسیار مه است که حتی در صنرتی که
سرمایة اجتماعی همراه با افزایش شعاع اعتماد در سوطن مختلوف جامعوه در مقواطعی
افزایش یابد ،بیتنجهی به فقر و نابرابری مویتنانود بوه تخریوب سورمایة اجتمواعی و در
نهایت تضعیف انسجام اجتماعی منجر شند.
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