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 مقدمه

 يهـا حوزه در افتیره نیا حاضر، حال در. شد مطرح ،یشناسجامعه جمله از ،یاجتماع علوم در جیتدربه 1990دهه لیاوا از يفاز افتیره
 ویـس،  ؛2008 و2000 ن،یراگـ ( یقـ یتطب یشناسـ جامعـه  ،) 2003 ،یمـاهون ( یخیتـار  یشناسجامعه جمله از ،یشناسجامعه گوناگون

 ،یعـارف  ؛2005 هـاگ،  ؛2004 ،یماهون و گورتز ؛2002 رسون،یپ و یکارتن مک ؛2000 ،يمونتگومر( ينظر یشناس جامعه و) 2005
  .1است مطرح رهیغ و)  2006
 ،2000ن،یراگـ  ؛2004 ،یماهون ؛2003 گورتز،( است گرفته صورت یفراوان هايکوشش زین یشناختروش لحاظ به گذشته، دهه دو یط
 نیافته صورت يخور در کار یشناسجامعه حوزه در یواسنج و تیعضو تابع يساز شاخص نهیزم در دوره نیا در همه، نیا با). 2006 و 2003
 آنها به مقاله نیا در که است نیراگ به متعلق عمدتًا که گرفته صورت نهیزم نیا در ارزنده يکارها معدود يتعداد ریاخ يهاسال در اما. است
 بحث به یشناختامعهج هايمثال با همراه يفاز یواسنج و آنها يساز شاخص ،يفاز تیعضو توابع شودمی یسع نکهیا ضمن. شد خواهد توجه

  .شوند گذاشته یبررس و
  

  تابع عضویت چندبعدي فازي

 و "چیزها مجموعه". شودیم مجموعه نوع دو از صحبت معموالً ،)یقطع( متعارف مجموعه هینظر در که میشو ادآوری است الزم ابتدا
-مالك براساس گرید مجموعه در مجموعه کی حداقل نگاشت جهینت رابطه مجموعه. "زهایچ بین رابطه مجموعه" ای "رابطه مجموعه"
  .است شده فیتعر يها

 خـود  کـه ( Aمثل يامجموعه به )U( جامع مجموعه از يعنصر ایآ دهدیم نشان که است رابطه رمجموعهیز ینوع تیعضو تابع
  .ریخ ای دارد تعلق) است (U)جامع مجموعه ریز از

 جـامع  مجموعـه  ریـ ز عنـوان بـه ) حـوزه ( A مجموعـه  یدکارت ضرب جهینت تیعضو تابع ،)یقطع( کیکالس مجموعه هینظر در 
U)1،0() برد(دوگانه مجموعه با) مرجع-جامع مجموعه=(V )مجموعـه  نظریـه  در تیعضـو  تـابع  واقع، در. است) یارزش دو مجموعه 

ـ  حالت دو( ستین آن عضو ای است A مجموعه عضو جامع مجموعه از يعنصر عنوانبه x ایآ که کندیم مشخص کیکالس  در). یکل
ـ  تـا  صـفر  از) (0-1(یارزشـ  چنـد  مجموعـه  در Aمجموعه یدکارت ضربحاصل جهینت تیعضو تابع ،يفاز مجموعه در کهیحال ) کی

  .رندیمتغ زین کی و صفر نیب اعداد یعنی .است
 مقابـل،  در. رساندیم را عنصر) کامل عضویت عدم( تعلق عدم که صفر عدد یکی. است برجسته آن عدد سه حداقل انیم نیا در

 هـم  مربوطـه  نصرع که است آن دهندهنشان 5/0 یعنی) (cross-overpointتقاطع نقطه و دهدیم نشان را کامل تیعضو 1 عدد
ـ  عضـو  ای عنصر کی کیکالس مجموعه در حساب، نیا با. ستین هم و است زیرمجموعه عضو ـ  اسـت  مجموعـه  کی ـ ا و سـت ین ای  نی
  .کند اختیار صفر یا 1 مقدار دو تنها تواندیم تیعضو تابع هم علت نیهم به. است یقطع اصطالح به تیعضو

 و کـم " اصـطالح  بـه  توانـد یمـ  عنصـر  هـر  ،یعبـارت  به. ستین یقطع درمجموعه عنصر کی تیعضو يفاز مجموعه هینظر در مقابل، در
 "تیعضـو  درجـه " مفهـوم  ،"تیعضـو  عـدم  تیقطع" ای "تیعضو تیقطع" مفهوم جاي به نجایا در. شود قلمداد مجموعه کی عضو "شیب

  ): 1381 بودجازیف، و بودجازیف( شودیم فیتعر مرتب زوج با مجموعه کی از استفاده با A يفاز مجموعه2.است مطرح

A { (X, µA
(x) / x Є A µA

(x) Є [ 0, 1 ] } 

                                                             
ي مبنـا  بـر  عالوه را قییتطب روش درس 1386 سال در  ایران در شناسیجامعه دررشته بار نیاولي برا مقاله این سندهینو فازي، افتیره تیاهم به توجه با. 1

 مـدرس  تیترب وی بهشت دیشهي هادانشگاهی شناسجامعه دکتري انیدانشجوي  برا) یارزش چند منطق(ي فاز افتیره براساس) یارزش دو منطق(ی بول جبر
 .کرد ارائه

 .ستین رفتهیپذ اصل نیاي فاز منطق در است، "انهیم طرد اصل" بری مبتن) ارسطویی(ی ارزش دو منطق کهیحال در ،یمنطق انیب به.  2



µA رابطه، این در
(x) )یا M (شود می نامیده عضویت تابع.  

. است آنالوگ زبان یعیطب زبان که میباش داشته ادی به. دارد يمحور نقش) يعدد مقابل در( یزبان ریمتغ ،يفاز مجموعه هینظر در
 خود يخود به یتالیجید زبان کهیحال در. است خود خاص ابهام يدارا باز معنایی نظام هر. است باز ییمعنا نظامی نوع یعیطب زبان
 در امر نیا. اندابهام از ايدرجه داراي کیهر روندیم کاربه که یمیمفاه و هاواژه روزمره یعیطب زبان در. است ابهام فاقد لذا و معنا فاقد

  .کندیم صدق زین یعیطب زبان در "تفاوت میزان" ای "ریمقاد" خصوص
 تند، ع،یسر بلند، کوتاه، مثل شوند،یم انیب یبیترت و یاسم سنجش سطح در هاتفاوت و ریمقاد یعیطب زبان در گر،ید عبارت به
 يمتغیرهـا  کننـد یمـ  اختیـار  مقدار مثابه به را هاواژه که را متغیرهایی زادهیلطف. رهیغ و شیب و کم پایین، باال، زیاد، متوسط، کند،
  .نامدیم یزبان

 متغیـر  موضوع، ادبیات در معموالً. ردیبپذ خود مقدار مثابه به را یعیطب زبان يهاواژه که است متغیري زبانی متغیر ث،یح نیا از
  :یعنی ،)1378 وانگ، لی( شود یم مشخص (X,T,U,M)پارامتر چهار لهیوسبه یزبان

١. =X ؛کشورها یاجتماع توسعه مثل ،یزبان ریمتغ نام  
٢. =T که یزبان ریمقاد مجموعه x ؛]توسعه حال در افته،ی توسعه[ مثل کند،یم اریاخت  
٣. =U یزبان ریمتغ آن، در که یواقع بازه x شـاخص  مبنـاي  بر [ ]0 و 100[ مثل کند،یم اریاخت را خود) يعدد(یکم رید مقا 
 ؛HDI ] انسانی توسعه مرکب

۴. =M عضویت تابع کی یا( يلغو قاعده کی (در یزبان مقدار هر کهT در يفاز مجموعه کی به راU سازدیم مرتبط )1 نمودار 
  ).دینیبب را

  
   

  
  
  
  
  
  
  

  یافتهتوسعه و توسعه حال در کشورهاي براي فازي عضویت توابع .1 نمودار
  
 اسـت،  مطـرح  هـم ) يفـاز  رمجموعـه یز دو( تیعضـو  دوتابع لذا). 1نمودار( دارد وجود یزبان متغیر يبرا مقدار دو ر،یاخ مثال در

 زیرمجموعـه  هر براي مذکور، مثال در .افتهینتوسعه کشورهاي يفاز رمجموعهیز و توسعه درحال يکشورها فازي رمجموعهیز یعنی
 مجموعه دو یدکارت ضربحاصل نتیجه يدوبعد تیعضو تابع. شد مطرح دوبعدي يفضا در) متغیرهکی( يبعدکی تیعضو تابع کی

A و B يرو يفـاز  رابطه کی. ندیگویم زین يفاز رابطه را يبعد دو تیعضو تابع سبب، نیهم به. است جامع مجموعه دو ای کی در 
A×B لهیوسبه که R ای R(x,y) شودیم انیب ریز صورتبه شودیم داده نشان:  

R={ (x,y), µR
(x,y) / (x,y) Є A×B, µR

(x,y) Є [0,1] } 

1 

30 50 10 

 0 100      )توسعه(

 توسعه درحال افتهی توسعه

M 



µR  فوق، عبارت در
(x,y) مرتب زوج تیعضو درجه و است يدوبعد تیعضو تابع کی )X, Y( در موجود R زوج هـر  ای )X,Y (

 يفـاز  يچندبعد تیعضو تابع براي دیده اجازه ادامه، در. کندیم مطرح کی و صفر دامنه در یقیحق عدد کی صورتبه را A×B در
  .لییتحل یمفهوم بر مبتنی چهارم مثال و است محتوایی میمفاه بر یمبتن اول مثال سه که میکن طرح یشناخت جامعه مثال چهار
  ياقتصاد یوابستگ: اول مثال

 را آنهـا  واردات عمده قسمت زمان هم و هیاول مواد را آنها صادرات عمده قسمت که اندکشورهایی ياقتصاد یوابستگ يدارا يکشورها
 جرگـه  جزء عبارتی به یا شوند،می قلمداد اقتصادي وابسته کشورها از دسته آن گر،ید عبارت به. دهدیم لیتشک یصنعت محصوالت
 مـواد  عمـده  صادرکننده هم و باشند یصنعت محصوالت عمده واردکننده هم که شوند،یم یتلق اقتصادي لحاظ به وابسته کشورهاي

  :یعنی گرفت، نظر در A,B يفاز مجموعه دو توانیم ب،یترت نیا به). خام( هیاول

  
  B =     اولیه مواد صادرکننده کشورهاي مجموعه

  
 = A  یصنعت محصوالت واردکننده کشورهاي مجموعه

  
 بـا  ییکشـورها  مجموعـه  در را کشور هر تیعضو زانیم که است يدوبعد تیعضو تابع کی  A×B يفاز مجموعه دو نیا رابطه
  .کندیم مشخص ياقتصاد وابستگی
  :باشد شده فیتعر ریز شرح به )A( یصنعت محصوالت واردکننده يکشورها تیعضو تابع دیکن فرض

 x ≥ 80%                اگر   ,      1                        
MA=µA

(x)                  ,  20    3اگر% ≤ x ≤80% 
 x < 20%                 اگر   ,    0                          
 

  :باشند شده فیتعر نیچن ریز شرح به هیاول مواد صادرکننده يکشورها تیعضو تابع دیکن فرض ن،یهمچن
 

 y ≥ 90%         اگر     ,      1            
MB=µB

 (x)                         ,   4اگر       10 ≤ y≤ 90 
 x < 10         اگر    ,        0                 

 
 A×B  وB  و A  کرد محاسبه همجموع سه در را هرکشور تیعضو زانیم توانمی بیترت نیا به.  

  
   

                                                             
 عضویت ارزش تعیین براي خطی گذاريجاي.  3
 عضویت ارزش تعیین براي خطی جایگذاري.  4

 

 

 

 

 

 



  مجموعه نوع سه براي آنها فازي هايارزش همراه به فرضی کشورهاي برخی واردات و صادرات میزان .1 جدول
  

 تیعضو تابع
 یوابستگ
  ياقتصاد
MBA 

MB  
 

MA کشور نام 

0 
0                            
5 

0                         
15 

 الف

0 
0                            
10 

17/0                    
30 

 ب

15 
15/0                

22 

25/0                    
35 

 ج

37 
45/0                       

46 

37/0                    
42 

  د

60 
60/0                       

58 

83/0                    
70 

 ه

81 
81/0                       

75 

1                         
80 

 ت

1 
1                      
97 

1                         
95 

 ي

  
) ي( کشـور  مقابل، در. ندارند ياقتصاد وابسته يکشورها مجموعه در یتیعضو گونهچیه) ب( و) الف( يکشورها ،1 جدول طبق

 ياقتصـاد  وابسـته  يکشـورها  مجموعـه  بـه ) ج( کشور تعلق تابع که است یحال در نیا. است ریاخ مجموعه در کامل تیعضو داراي
  .دارد مزبور مجموعه در) کامل( يقو نسبتاً یتیعضو) ت(کشور کهیحال در/.) 15(است زیناچ

 بـه . شـدند  يسـاز مفهـوم ) صفت دو ای/ بعد دو ای/ شرط دو( دیق دو اساس بر ياقتصاد یوابستگ حیث از کشورها ر،یاخ مثال در
 تـوان یمـ  فکـر،  میتنظـ  بـراي  لـذا . است شده قلمداد يدوبعد یمفهوم مثابه به مثال نیا در ياقتصاد وابستگی مفهوم گر،ید عبارت
 آنکـه  حیتوضـ ). 2000 راگین،( نگاشت است، بعد دو داراي که 6"وضعیت فضاي" ای "5تیخاص يفضا" کی در را ياقتصاد یوابستگ

 2k= 22= 4: یعنی است، گوشه چهار يدارا) K( يبعد دو تیخاص يفضا

 ریسـا  بـا  نوعـاً  تیـ موقع نظـر  از کـه  است فردمنحصربه مکان کی دهندهنشان تیخاص يفضا از گوشه هر آنکه توجه قابل نکته
 يفضـا  داخـل  در مکـان  هـر  تیـ موقع کهیحال در است، "نوع در تفاوت " رساننده تیخاص يفضا گوشه هر. است متفاوت هاگوشه
 اسـت  ممکـن  که کرد یتلق "یمفهوم مرزهاي" معرف را هاگوشه توانیم ب،یترت نیا به. است "تفاوت زانیم" دهندهنشان تیخاص
  .باشند نظري تیاهم حائز

  

                                                             
1.Property space. 
2.State space 

 صادرات زانیم
 %   خام مواد

 واردات زانیم
 % یصنعت محصوالت



  
  
  
  
  
  
  

  خام مواد صادرات و صنعتی واردات میزان برحسب دوبعدي خاصیت فضاي .2 نمودار
  
  :شامل م،یامواجه "متفاوت نوع" چهار با بالقوه ،2 نمودار يبعد دو يفضا در
  ؛)0و0( ياقتصاد کامل استقالل -1
  ؛)1و1(ياقتصاد کامل یوابستگ -2
  ؛)0و1(یصنعت واردات بدون خام مواد عمده صادرکننده -3
  ).باشد نداشته یتجرب مصداق ریاخ نوع است ممکن( خام مواد صادرات بدون یصنعت واردات عمده واردکننده -4
 زانیـ م يدوبعد يفضا داخل در نقطه هر مقابل، در. کندیم برجسته را پژوهش یفیک ابعاد يدوبعد يفضا گوشه چهار واقع، در
 کننـده اشغال که است یمکان دهندهنشان مزبور يفضا مرکز که شود توجه ضمنًا). تفاوت زانیم( دهدیم نشان را اقتصادي یوابستگ

 زیـ ن دو هـر  عضو حال نیع در ،یصنعت محصوالت واردکننده يکشورها عضو نه و است هیاول مواد صادرکننده يکشورها عضو نه آن
  .است

  
   یاجتماع قدرت: دوم مثال
  :شامل ،باشیم قائل) مالك/ شرط( دیق سه ای بعد سه "یاجتماع قدرت" يبرا دیکن فرض

  ؛)حاجت و میب بر یمبتن( x ) =زور و زر( يابزار منابع ییدارا -الف
  ؛)یعاطف یدلبستگ بر یمبتن( y= )یاجتماع فرهمندي/ یاجتماع تیمحبوب( یاجتماع جذبه -ب
  )يباورمند بر یمبتن( z) =فرهنگی فرهمندي/  یفرهنگ تیمقبول(یمعرفت منابع ییدارا -ج

  .است گوشه هشت يدارا که گرفت نظر در يبعدسه تیخاص يفضا کی توانیم نهیزم نیدرا
-سـه  تیعضو تابع يدارا يبعد سه تیخاص يفضا کی که است واضح). دینیبب را3 نمودار( است يفاز مکعب به موسوم فضا نیا
 نـوع  هشت دهندهنشان کی هر که است گوشه هشت يدارا) 1377 کاسکو،( يفاز مکعب اصطالح به ای يبعدسه يفضا. است يبعد

  .است متفاوت
 يبعد سه تابع نیا. است يبعد سه يفاز مجموعه کی در تیعضو زانیم دهندهنشان مکعب يبعد سه يفضا داخل در نقطه هر

  :کرد مطرح لیذ یکل شکل به توانیم را
  

P={ (x , y, z), µp
(x, y, z)/( x , y, z) Є A× B × C, µp

( x , y ,z ) Є [0,1] } 
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  يبعد سه تیخاص يفضا مثابه به یاجتماع قدرت -3 نمودار

  
  :شامل دهد،یم نشان را "متفاوت نوع" هشت 3 نمودار

  ؛)0و0و0) :  (عاجز( محض عاجز نوع -1
  ؛)1،0،0) : (نامقبول قادر( تیمشروع گونه هر فاقد يابزار قدرت نوع -2
  ؛)0،0،1) : (ماهر داناي( علمی یا کیدئولوژیا فکري اقتدار نوع -3
  ؛)0،1،0) : (قلوب محبوب(یاجتماع جاذبه نوع -4
  ؛)1،0،1) : (دانا قادر(يفکر قدرت با توام يابزار سلطه نوع -5
  ؛)1،0،1) : (نادان محبوب قادر( یاجتماع تیمحبوب با توام يابزار سلطه نوع -6
  ؛)1،1،0) : (محبوب يدانا( یآگاه با توام یاجتماع جذبه نوع -7
  ).1،1، 1) : (مقبول قادر(کامل چندجانبه اقتدار نوع -8
  تمدن: سوم مثال

ــو ــت لیـــ ــتعر در دورانـــ ــدن فیـــ ــد در تمـــ ــار اول جلـــ ــدن خیتـــ ــرق(تمـــ ــ مشـــ ــاهواره نیزمـــ ــدن گـــ    )تمـــ
 چهـار  تمـدن  در. باشـد  ریپـذ امکـان  یفرهنگ تیخالق آن جهینت در که دانست یاجتماع نظمی از عبارت توانیم را تمدن":دیگومی

  :شامل داد، صیتشخ توانیم یاساس رکن
  ؛ياقتصاد امور در اطیاحت و ینیب شیپ -الف
  ؛یاسیس سازمان -ب
  ؛یاخالق سنن -ج
  ).3: 1373("هنر بسط و معرفت راه در کوشش -د

 "تمـدن  کـه  داردیم اظهار حیصر و اجمال به ستیچ تمدن سوال به پاسخ در دورانت لیو ،فلسفه لذات در یعنی گر،ید جاي در
  ).298: 1374( "آزادي و نظم فرهنگ، تیامن از است یبیترک

  از اندعبارت ابعاد نیا. کنم فیتعر باز) بعد چهار(یعل معرف چهار اساس بر را تمدن کردم یسع برداشتی نیچن اساس بر من

 =Sياقتصاد مازاد وجود: ياقتصاد -1

 F=امنیت و يآزاد وجود: یاسیس -2

 E=) گرانید حال تیرعا و یعصب تکاته کنترل ،يزکاریپره زانیم( معاشرت حسن و ادب و اخالق وجود: یاجتماع -3

 K=يهنر و یمعرفت ينوآور و تیخالق وجود: فرهنگ -4
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: يبعـد  چهـار  تیعضـو  تـابع  کی و 2k= 24= 16 يهاگوشه تعداد با میهست مواجه يبعد چهار تیخاص يفضا کی با ما ب،یترت نیبد
µc

(S,F,E,K) . ـ  مکان فضا نیا در هرنقطه و است تصور قابل "متفاوت نوع" شانزده فضا، نیا در  چهـار  تـابع  در عضـویت  از خـاص  زانیـ م کی
  .است تمدن يبعد

  
  کنش يفضا: چهارم مثال

 کـه  اسـت  7یلـ یتحل یمفهـوم  نظـر  مـورد  مفهـوم  اخیر مثال در بود، رفته کاربه ییمحتوا میمفاه آنها در که یقبل مثال سه برخالف
  .است فکر تنظیم براي ايلهیوس

  از اندعبارت نقاط نیا. است فرد به منحصر گوشه شانزده يدارا فضا این. 8است يبعد چهار يپارامتر يفضا کی کنش يفضا
  
  

١- ag il ٩ 0000 ٩- a G I l 0110 
٢- A g il 1000 ١٠ - a G i L 0101 
٣- a G i l 0100 ١١ - a g I L 0011 
۴- a g I l 0010 ١٢ - a G I L 0111 
۵- a g iL 0001 ١٣ - A G I l 1110 
۶- A Gil 1100 ١۴ - A G i L 1101 
٧- A g I l 1010 ١۵ - A g I L 1011 

٨- A g iL 1001 ١۶ - A G I 
L 1111 

 مثـل ( خـرد  سطح تا ياجامعه کالن سطح از یلیتحل سطح هر در تواندیم يبعد چهار خاصیت يفضا کی مثابه به کنش يافض
 هیـ نظر ت،یشخصـ  نظریـه  توسـعه،  هینظر نظام، هینظر دان،یم نظریه ،يباز هینظر مثل( ينظر گوناگون مقاصد يبرا )تیشخص نظام
  .شود واقع استفاده مورد یتجرب و) غیره و تیعامل

 در اسـت؛  "نـوع  در تفـاوت " رسـاننده  که است "یشناسنوع" به ناظر يچندبعد يفضا يهاگوشه شد، نشان خاطر قبًال کهچنان
 تیـ موقع "کـنش  يفضـا  در تیـ موقع اصل" طبق مثال. اندمطرح یکم ریمقاد و هاتفاوت زانیم يچندبعد يفضا داخل در کهیحال

ـ ا در) 40: 1385  چلبـی، ( اسـت  دهیـ پد آن رفتـار  کنندهنییتع يحد تا) سطح هر در( کنش يفضا در خاص دهیپد هر) امکان(  نی
 صفر بین یقیحق عدد کی از استفاده با کنش يفضا در را خاص دهیپد هر تیموقع تواندیم يفاز يچهاربعد تیعضو تابع خصوص،

  .کند یمعرف) معین بازه یک یا( کی و
-یم را تیعضو تابع گرچه. نیست يا فاصله سطح با يمتغیر يفاز تیعضو تابع د،یگویم درستی به) 2005( لنیورکوئ کهچنان

 تیعضـو ی عنـ ی مهـم  نقطـه  سـه  ژهیو به برش، نقاط سازد،یم مجزا ايفاصله متغیر از را آن آنچه کرد، مطرح وستهیپ صورتبه توان
 ،ينظـر  دانـش  از اسـتفاده  بـا  و "يفـاز  اعـداد " از اسـتفاده  بـا  معموالً که است) یخنث نقطه( تقاطع نقطه و کامل تیعضو عدم کامل،
ـ  صـفر  شـامل  سبب، نیهم به و اندیفیک تفاوت معرف برش نقاط. شوندمی مشخص یتجرب و ییمحتوا  یـا  تیعضـو  عـدم  مثـل ( داریمعن
  .باشد یبیترت اسیمق بر یمبتن آنها نیماب ریمقاد اگر یحت شوند،یم) کامل تیعضو

                                                             
1. Analytic concept 

 . دیکن مراجعه) 1385 ،یچلب( کنشي فضا دری اجتماع لیتحل کتاب اول فصل به شتریب اطالعي برا. 8
 .است "حضور" ازی حاک بزرگ حروف و فقدان ای "بتیغ"ي ایگو کوچک حروف. 9



 یریاضـ  انیـ ب احتمـال . اسـت  فتادهین اتفاق هنوز که است يادهیپد به ناظر احتمال. ستین احتمال يفاز تیعضو تابع عالوه، به
 مشـخص  يامجموعـه  در ینـ یع حضـور  بـه  نـاظر  يفـاز  تیعضـو  تـابع  کـه یدرحـال  ،اسـت  ايدهیـ یاپد دادیرو وقوع انتظار) يآمار(

  ). 2005 لن،یورکوئ(است
  

   يفاز تیعضو تابع يسازشاخص
 بتی، و لمی ؛2005ورکوئیلن، ؛1995 آلتروك، ؛1996 زیمرمن،(دهندیم صورت گوناگون صور به را يفاز تیعضو تابع يسازشاخص
  ). 1996 زیمرمن، ؛2005 ورکوئیلن،(است نهیزم این در جیرا نسبتاً انواع از یکی ریز يبندطبقه). 2006 اسکانینگ، ؛2006

  مستقیم                     
  ذهنی هاي ازمعرف استفاده: الف            

  مستقیم غیر               فازي عضویت تابع سازي شاخص

  عینی هاي معرف از استفاده: ب  

ـ ا در. است يفاز ارزش تعییني برا متخصصان نظرات از استفاده مستقیم روش از مراد  معتقـد ) 2005( لنیورکـوئ  خصـوص،  نی
 از باشـد  بهتـر  دیشـا  ،ياقتصـاد  خیتـار  و یاسیس علوم ،یشناسجامعه در یمطالعات کالن يهاحوزه در ژهیوبه اوقات، ياپاره در است
 یمحتـوای  يدارجانـب  يدارا اسـت  ممکن که ینیع یهایمالك از تا شود استفاده يفاز ارزش تعیین براي متخصصان تجربه و دانش
 یذهنـ  میمسـتق  روش که دارد اذعان او همه، نیا با. باشد شده غلو آنها در است ممکن که دولتی يهاداده نهیزم در ژهیو به ؛باشند

 خصـوص  در ژهیـ و بـه  و يجانبـدار  مشکل قضاوت، معضل ر،یتفس مشکل سه جمله از باشد؛ خود خاص مسائل يدارا بالقوه تواندیم
  ). 2005لن،یورکوئ( مختلف ودیق از متفاوت درك مشکل ،10"یانیپا نقاط"

ـ ا. سـت ین یذهن ادراکات از يسازاسیمق ینوع جز يزیچ یذهن يهامعرف از استفاده میرمستقیغ روش  يسـاز اسیـ مق نـوع  نی
  از اندعبارت که است شده لیتشک یاصل جزء سه از عمًال

  ؛)گرید زیچ هر یا شئ، فرد، مثل( بیرونی محرك) 1
  ؛)يعدد نظام( عدد) 2
  .)میده نشان اعداد کمک به و یانتزاع شکل به را یتجرب -یرونیب محرك کی چگونه نکهیا( نگاشت قاعده) 3
 علـوم  در يفـاز  تیعضـو  تـابع  تعیـین  براي میرمستقیغ روش به يسازشاخص نیترمناسب دیشا ها،يسازاسیمق انواع انیم در
  .باشد گوتمن يسازاسیمق و) ترستون( 11"يظاهرالتساو فواصل" يسازاسیمق یاجتماع
-یمـ  فراهم یبیتقر طور به را يافاصله سطح در سنجش امکان داستیپ آن نام از  کهچنان یاول يسازاسیمق مزیت کهیحال در

  .سازدیم ممکن ینسب صورتبه را اسیمق "بودن يبعد کی" امکان که است آن یدوم يسازاسیمق تیمز کند،
 شـرفت یپ زانیـ م ،یفرهنگـ  تکامـل  ریـ نظ یاجتماع کالن صفات سنجش يبرا شودیم را گوتمن اسیمق که کرد اضافه توانیم

  .گرفت کار به نیز غیره و بوروکراتیسم میزان تکنولوژیک،
 فرض شیپ دو بر قانون نیا. است 12"ياسهیمقا قضاوت قانون "بر یمبتن يظاهرالتساو فواصل يسازاسیمق که شودیم يادآوری

 13"یینما زیتما" ندیفرا آن به که دارد وجود یفراوان نیشتریب با پاسخ کی ،یشغل منزلت مثال محرك، هر يبرا کهآن یکی. است استوار

                                                             
10. End points  
11. Equal-appearing intervals 
12. The law of comparative judgment 
13. Modal discriminal process 

 
 



 انهیم علت نیهم به است؛ کینزد تیواقع به داوران تیاکثري داور که ردیپذیم فرض نیا گر،ید عبارت به. ندیگو یم وستاریپ کی يرو
 یپراکندگ مثابه به مزبور عیتوز اریمع انحراف و شودیم قلمداد خاص محرك کی يبرا14 "فیط ارزش "منزله به هاپاسخ یفراوان عیتوز
  .شودیم یتلق) آرا تشتت ای(يزیتما

 گونـاگون  يهـا محـرك  بـه  نسـبت  داوران ادراك زیتما درجه یا زانیم که داردیم انیب ياسهیمقا قضاوت قانون دوم فرض شیپ
 جهـان  در مثـال، ي بـرا  یعنـ ی. اسـت ) یشـغل  منزلـت  مانند( نظر مورد صفت به نسبت هامحرك تفاوت میمستق تابع) مشاغل مثًال(

 نشـان  را خـود  نمـا  یا نیانگیم انه،یم نظیر يمرکز يهاشاخص در تمایز نیا و دارد وجود مشاغل منزلت نیب يبارز تفاوت یاجتماع
  .دهدیم

ـ ا در بتـوان  چنانچه ژهیوبه است؛ يفاز يهاارزش نیتعی يبرا مطمئن هايروش از کیی ینیع هايمعرف از استفاده  از راسـتا  نی
) HDI( یانسـان  توسعه شاخص از)  2005( لنیورکوئ ارتباط نیا در. باشند ينظر يمبنا يدارا که کرد استفاده یمرکب يهاشاخص
 و سـن  اسـتدالل . اسـت ) 1381(سـن  آمارتیـا  هنجـاري  نظریـه  بـر  یمبتنـ  عمـدتاً  شـاخص  نیا. کندیم ادی مناسبي انمونه چونان

) تیـ قابل( امکـان  و یانسـان ) هايقابلیت( يهاتیظرف بسط به ناظر بلکه ست،ین يماد شرفتیپ صرفا توسعه که است نیا همکارانش
  :از اندعبارت که است شده ساخته) جزء سه( معرف سه يمبنا بر یانسان توسعه شاخص رو،نیا از. هست زین امکانات از استفاده

  ؛يماد توسعه معرف منزله به دالر دیخر قدرت با يبرابر برحسب سرانه درآمد -1
  ؛یانسان تیقابل رشد معرف منزله به ناخالص نام ثبت و بزرگساالن سواد نرخ -2
  ).عمر طول و یسالمت( خوب یزندگ از استفاده تیقابل معرف منزله به تولد بدو در یزندگ دیام -3

 اریبسـ  يساختار حال نیع در است، يهنجار هینظر بر یمبتن نکهیا بر عالوه شاخص نیا که کندیم اشاره درستی به ورکوئیلن 
  .دارد يفاز مجموعه نظریه افتیره به کینزد

 هـر  يبرا شاخص نیا کنندگانتهیه اوًال. کندیم اشاره شاخص نیا یطراح دری اساس نکته دو به خود مدعاي از تیحما يبرا او
ـ  براساس هدف يهاایستگاه نیب يعدد ارزش اًیثان. اندشده قائل نییپا و باال "15هدف ایستگاه" کی اصطالح به بعد  خـط،  تـابع  کی
 تیعضـو  ارزش و اسـت  یاساسـ  برش دو يدارا بعد هر ،یعبارت به. است "گاههیتک" دو يدارا بعد هر ثیح نیا از. است شده نییتع
  ).2005لن،یورکوئ( کندیم نییتع یخط یتابع را هدف هايایستگاه نیماب

  
  16انسانی توسعه شاخص ساختار و اجزا .2 جدول

 ياجزا
 شاخص

 هدف ستگاهیا معرف
 بین تیعضو
 هدف يها ایستگاه

 ياقتصاد

 محصول تمیلگار
 داخلی ناخالص

 برحسب سرانه
 قدرت با يبرابر

 دالر دیخر

 100و40000[
 ]دالر

econ = lg  

                                                             
14. Scale value 
15. Goal post. 

 که است شده گرفته نظر در برابر بعد هر  وزن آنها اغلب در لکن است، شده پیشنهادی انسان توسعه شاخص ازی متفاوت نسخ عمل در که شود یمي آور ادی. 16
 سه به جهاني کشورها معموالً آني مبنا بر که است کی و صفر بین مزبور شاخص ریتغی دامنه عالوه، به. شود محسوب شاخص برايي ایراد تواندیم امر نیا

 نییپای انسان باتوسعه ییکشورها و) 8/0 و 5/0 نیب( متوسطی انسان توسعه با ییکشورها)8/0 از باالتر( باالی انسان توسعه با ییکشورها: شوندیم میتقس دسته
 ).5/0 از کمتر(



 یسالمت
 یزندگ دیام

 تولد هنگام
 ]سال 25و85[

 
hel =  

 

 یآموزش
 باسوادي نرخ

 و بزرگساالن
 ناخالص نام ثبت

 ]% 0 و 100 [

 
edu =   AL +  

GE 
 

  484: 2005 ورکوئیلن، از گرفته بر* 

 17واسنجش

ي بـرا . میدهـ  قرار توجه کانون در موقتا را "سنجش" مفهوم ابتدا است الزم شود، ارائه یفیتعر "واسنجش" مفهوم يبرا نکهیا از قبل
 صـرف  يبنـد طبقـه  از اسـت  عبـارت ) سـطح  نیترنییپا در یعنی( کلمه محدود يمعنا در سنجش که شودیم نشان خاطر يادآوری

 مقـوالت  ،یبیترت سنجش سطح در .است یاسم يسازاسیمق نوع از یسنجش نیچن. نظر مورد صفت کی يبرمبنا لیتحل يواحدها
-هم شوند،یم يبندرتبه نظر مورد صفت يرو مقوالت نکهیا بر عالوه ،يافاصله سنجش سطح در. شوندیم مرتب نظر مورد صفت يرو

 تا مقوالت به عدد صیتخص يافاصله سنجش سطح در همه، نیا با. شوندیم مشخص يعدد نظام يمبنا بر زین مقوالت فواصل زمان
 یواقع صفر. ندارد وجود معنی با صفر گر،ید عبارتبه یا ستین مشخص یقیحق صفر سطح، نیا در رایز دارد، ياریاخت جنبه يحدود

  .دارد وجود ینسب سنجش سطح در) یمعن با(
 کـه  یاسـ یمق معموالً ها،زانیم از ریغ به. اندیواقع صفر يدارا قتل، زانیم مثل ،یاجتماع علوم در "هازانیم" ای "هانرخ" معموالً

  .کرد استخراج را سنجش هینظر آن از بتوان که است یمحتوای هینظر محتاج باشد، یقیحق صفر يدارا
ـ  صـفر  حائز که بسازند یاسیمق توانندیم ندرتبه ،یفیک ای یکم از اعم متعارف، یاجتماع پژوهش يهاروش اما  باشـد؛  داریمعن
  .است گرفته صورت هم یتوجه قابل هايکوشش راستا این در گرچه
 يهااسیمق يبرا یحت سازدیم قادر را یاجتماع پژوهشگر بالقوه یشکل به يفاز مجموعه افتیره بر یمبتن واسنجش ،مقابل در

 سـنجش  لهیوسـ ) فواصـل ( مدارج آوردن در قاعده تحت و کردن میتنظ "واسنجش" از منظور. کند فراهم دارمعنی صفر زین یبیترت
  .است

-دغدغـه  بـا  الخصـوص یعل ،یفیک و یکم يهاروش اهداف با زمانهم يفاز یواسنج د،یگویم )2008 و 2007( نیراگ کهچنان
ــا ــاروش يهـــــــــ ــیک يهـــــــــ ــه یفـــــــــ ــما کـــــــــ ــت لیـــــــــ ــ اســـــــــ ــتغ" نیبـــــــــ    رییـــــــــ

ـ  هايروش تیحساس به نسبت يفاز یواسنج عالوه، به. دارد يسازگار شود، قائل زیتما آن ریتفس و "مرتبط رییتغ" با "ربطیب یکم 
  .دارد ییهماوا دقیق، سنجش یعنی گر،یکدی به نسبت موارد قیدق گذارييجا جهت

 دانش از يفاز یواسنج در رو،نیا از. است يفاز مجموعه در تیعضو زانیم قیدق یابیارز بر یمبتن سنج، دقت ،يفاز افتیره در
 متعـارف  يهـا روش در مقابـل،  در. شـود  اسـتفاده  "یخـارج  يهامالك" از دهدیم اجازه یمحتوای دانش. شودیم استفاده یمحتوای

)2008 و 2007 ن،یراگ(شودیم استفاده ییابتدا یواسنج يبرا "یدرون يها مالك" از معموالً) یکم.(  
 يافاصـله  اسیـ مق بـا  يریـ متغ يرو لیـ تحل واحد کی که یارزش سهیمقا قیطر از ییابتدا یواسنج متعارف، یکم يهاروش در

ـ  نیانگیـ م داراسـت، معنی صفر فاقد يافاصله اسیمق چون یعنی. شودیم سهیمقا آن يمرکز يهاشاخص با کند،یم اریاخت  میانـه  ای
 يعدد وزن بودن نامشخص کند،یم بروز اغلب که یمشکل یمنته. شودیم انتخاب سهیمقاي برا یدرون مالك مثابه به فراوانی عیتوز

  .ادیز ای است کم مزبور عدد مقدار ایآ نکهیا بر یمبن است نیانگیم
 ییمحتـوا  دانش اساس بر غالباً هامالك نیا که شودیم استفاده یرونیب يهامالك از شد، گفته کهچنان ،يفاز روش در بالعکس

 یعنـ ی. شودیم پلمید مثل یرسم مدرك کی اخذ به منجر یرسم یلیتحص سال چند که داندیم یجمع دانش مثال. شودیم حاصل

                                                             
17. Calibration 



. دیـ آ دسـت بـه  یلیتحص يهاسال یفراوان عیتوز داخل از مالك نکهیا نه و کندیم فراهم "گسست نقطه" يبرا یمالک یجمع دانش
 کنـد، ینمـ  مطابقـت  یکـ یزیف علـوم  شـرفته یپ یواسـنج  بـا  یفیک یواسنج که دارد اذغان نکته نیا به گرچه) 2008 ،2007( نیراگ

ـ ا در. دانـد یمـ  یاجتمـاع  علـوم  در ،یبـ یترت يهااسیمق براي یحت ،يسازاسیمق يمندساز قاعدهي برا مهم یگام را آن معذالک  نی
 یسـع  محقـق  معمـوالً  و اسـت  "معرف افتیره" بر یمبتن غالباً که دارد اشاره یکم يهاپژوهش در سنجش جیرا روش به او نه،یزم
 حـائز  معرف که است آن افتیره نیا در عمده الزام که کندیم اضافه او. ابدیب خود نظر مورد مفهوم يبرا را هامعرف نیبهتر کندیم

 نیا در. کند مرتب گریکدی به نسبت را آنها بتواند کهی قسم به باشد،) شده مشاهده موارد( لیتحل يواحدها انیم در یکاف واریانس
  .دهد زیتم گریکدی از دقت با را ییجز يهاتفاوت بتواند که شودیم یتلق) برتر( مطلوب سنجشی معموالً افت،یره

 کـه یحـال  در. شـود یمـ  یتلقـ  کسانی ریمتغ کی در راتیتغی تیاهم معموالً ،یکم يهاروش در که است آن مهم اریبس نکته اما
ـ  بـازه  متفـاوت  مناطق در برابر يعدد يهاارزش ندرتبه ،یاجتماع يهادهیپد در که شود توجه است الزم  در ژهیـ و بـه  ر،یـ متغ کی

  .باشند کسانی ییمحتوا تیاهم يدارا آن، عیتوز يهاکرانه
- یمـ  اسـتفاده  ینسـب  سـنجش  اسیمق از کهیزمان یحت که داردیم اظهار) 2007(نیراگ متعارف، واسنجش با يفاز یواسنج سهیمقا با
 بـا  اسیـ مق ،يفـاز  یواسـنج  در کـه یحـال  در. دارد وجـود  دارمعنی صفر که ییجا یعنی است، زیمم یفیک نقطه کی داراي اسیمق نیا شود،
 برابـر ( تقـاطع  نقطه و) صفر برابر( کامل تیعضو عدم ،)کی برابر( کامل تیعضو یعنی است، زیمم یفیک نقطه سه يدارا حداقل يفاز ارزش

 سـنجش  یعنـ ی شـود؛ یمـ  اعمـال  خـاص  سـنجش  بـر  "معنا" یفیک روش همانند يفاز مجموعه افتیره در که دیافزایم ادامه در او). مین
 در یفـ یک روش ییمحتـوا  دانـش  بـا  را یکمـ  روش دقت زمانهم يفاز یواسنج عمًال جهت، نیا از. محض استقراء تا دارد يریتفس خصلت

  .زدیآمیم هم
 که کندیم شنهادیپ "میمستق روش" کی اصطالح به "يفاز مجموعه" به "يافاصله ریمتغ" لیتبد براي) 2008 ،2007( نیراگ

  .شودیم پرداخته آن به ادامه در
ـ  در تیعضـو  زانیـ م واسـنجش  کـه  اسـت  آن مطلـوب  حالت که کندیم دیتاک ابتدا مزبور روش یمعرف يبرا او  مجموعـه " کی
 یجمع دانش یعنی ،ردیگ صورت یاجتماع علوم دانشمندان و متخصصان ينظر دانش و ییمحتوا دانش براساس کامالً دیبا 18"هدف

  .ردیگ قرار یواسنجش نیتعی و صیتشخ يمبنا یاجتماع علوم دانشمندان
 يافاصـله  اسیـ مق بـا  ییهـا معـرف  پژوهشـگر  که است آن اول فرض. است استوار هیپا دو و فرض دو بر نیراگ يشنهادیپ روش
 شـود  يگـذار نـام  و یتلقـ  مجموعـه  مثابـه  به که دارد را آن تیقابل نظر مورد مفهوم که ردیپذیم دوم فرض. دارد اریاخت در متعارف

 عـدم ...  مجموعـه  درون احتماًال کامل، تیعضو آستانه کامل، تیعضو مثل( "یزبان يهابرچسب "یاضیر ترجمه هیپا بر مزبور روش.
. کنـد یمـ  انیـ ب را هدف مجموعه کی در تیعضو گوناگون درجات که) یلفظ( یزبان يهابرچسب یعنی است، استوار) کامل تیعضو

ـ  به توانیم آن بر هیتک با که است یرونیب يارهایمع مثابه به یمحتوای و نظري دانش روش نیا گرید هیپا  نقطـه  سـه  حـداقل  نیتعی
  .پرداخت) کامل 20تیعضو عدم آستانه و تقاطع نقطه ،19کامل تیعضو آستانه( یفیک) حد(

ـ  هـر  يبـرا  سپس،. کندیم مطرح یزبان يهابرچسب با ارزشی 9 يفاز مجموعه کی ابتدا خود يپیشنهاد روش در نیراگ  از کی
 بـه . کنـد یمـ  21"بخـت  زانیم "به لیتبد را يفاز سنجش واحد آن، از پس. دهدیم صیتخص يفاز تیعضو از درجه کی هابرچسب

  .کندیم) نپر عدد هیپا بر( یتمیلگار مقیاس به لیتبد را بخت هايزانیم آن، دنبال
 سـنجش  اریمع مثابه به بخت يهازانیم یاضیر ترجمه نیا در. است استوار بخت يهازانیم تمیلگار بر یاضیر ترجمه نیا اساس

 کـه  آن مـورد  سـه  بـه  زبـانی  چسب بر 9 میان از دهید اجازه. کندیم عمل يفاز ازاتیامت به يافاصله اسیمق لیتبدي برا بینابینی
                                                             

18. Target set  
19. The threshold for full  membership  
20. The threshold for full non- membership 
21. Odd ratio= درجه عضویت فازي  



 تیعضـو  عـدم  آسـتانه  و 22تقـاطع  نقطه کامل، تیعضو آستانه از اندعبارت برچسب سه نیا. کنم اشاره است بیشتري تیاهم يدارا
 تمیلگـار  ب،یترت نیا به که است شده فیتعر/. 047و /.5 ،/.953 تیعضو درجات بیترتبه کیژنر طورهب برچسب سه نیا يبرا. کامل

-یمـ  را يفاز ارزش به آن لیتبد و ايفاصله شاخص واسنجش حساب، نیا با. است -3 و صفر ،3 بیترت به آنها بخت زانیم یعیطب
  :کرد نیتدو و خالصه ریز شرح به چهارمرحله یط توان

   

                                                             
                     1 -فازي عضویت درجه

22. Cross-over point. 



  

1) D = I – C 
          S1 =         اگر                  I  >  C 

2)       S0  0       اگر         I = C 

          S2 =
CN
3

-
-  I < C         اگر                 

 
 
3) L = S×D 
4) m =   =  

  : که يطور به
C = تقاطع نقطه  
D =  تقاطع نقطه از انحراف  
F =  کامل تیعضو آستانه  
I = يافاصله شاخص روش خاص لیتحل) مورد( واحد ارزش  
L =   بخت زانیم تمیلگار
M =  هدف مجموعه در يفاز تیعضو ارزش زانیم  
N =  کامل تیعضو عدم آستانه  
S =  مدرج عدد(اسکالر(  

 منظـور  نیا يبرا که را يافاصله شاخص. دهم نشان واقعی هايداده مبناي بر مثال یک با همراه را روش این کاربرد دهید اجازه
 براي شدهاستفاده يهاداده گرچه. ناممیم "منابع تراکم" را آن که است "يکشاورز ریغ ياقتصاد منابع تراکم درجه" امکرده انتخاب
ـ ا. است توجه جالب یروش و ينظر يهاينوآور یبرخ سبب به معذالک است، يالدیم 1990 سال یحوال به مربوط مزبور شاخص  نی
  .است شده ساخته ،يفنالند محقق ونهنن، تاتو توسط مرکب شاخص
 شومیم ادآوری. شوند مشخص بیتقر به متمرکز ياقتصاد نظم در کشورها تیعضو درجه که است نیا هدف مثال، نیدرا

 نظـم  از انـد عبـارت  کـه  اسـت ) نظـام ( نظـم  نوع چهار نتیجه خود که است "ايجامعه نظم" ینوع بر یمبتن ايجامعه هر که
 منـابع  عیـ توز سـاختار  براسـاس  عمدتاً ياقتصاد نظم نجایا در. یفرهنگ نظم باالخره و ،یجماعت نظم ،ياقتصاد نظم سیاسی،

  .شودمی فیتعر ابیکم
-یمـ  فیـ تعر ياقتصـاد  قدرت منابع تراکم زانیم يمبنا بر را ياقتصاد نظم که است آن نهیزم نیا در ونهنن یمفهوم ينوآور   

 بـر  کـه  دانـد یم گرانید ياقتصاد اتیح کنترل ییتوانا را ياقتصاد قدرت او. داندیم بقا براي مبارزه الزمه را ياقتصاد قدرت و کند
ـ  کنترل از یناش را منابع تمرکز عدم او). 51: 1997ونهنن،( است استوار موثر دیتول تیظرف و مولد منابع کنترل ای/ و تیمالک هیپا  ای

 دولـت  ،یعموم يواحدها ها،شرکت افراد، شامل مستقل نسبتًا يهاگروه از متعددي تعداد دستبه شتیمع ابزار و دیتول ابزار تیمالک
 منـابع  تیـ مالک یا/ و کنترل از ناشی را ياقتصاد منابع تمرکز بالعکس،. داندیم یاسیس يهاگروه و يمرکز دولت اي،منطقه و یمحل

 دهنـد یمـ  لیتشـک  را منسـجم  شیب و کم یاسیس ای یاجتماع گروه کی شیب و کم که داندیم لییقل تعداد دست در مهم ياقتصاد
  ).1997 ونهنن،(

 



 از مرکـب  منابع تراکم شاخص. است ساخته جامعه ابیکم منابع عیتوز ساختار "یتجرب نیجانش" مثابه به را شاخص نیا ونهنن
  از اندعبارت معرف شش نیا. دهندیم لیتشک را مزبور شاخص بعد سه معرف پنج نیا. است میمستق ریغ معرف پنج

  ؛)متکثر ياقتصاد نفعیذ هاي گروه و متنوع اقتصادي يهاتیفعال میرمستقیغ معرف( نیشهرنش جمعیت صد در. 1
  ؛)یاجتماع کار میتقس زانیم و متنوع یشغل ساختار معرف( يرکشاورزیغ شاغل تیجمع صد در. 2
 منـابع  عیـ توز در یپراکنـدگ  زانیم معرف( ساکنان نفر هزار صد هر در یعال آموزش مؤسسات و هادانشگاه انیدانشجو تعداد. 3

   ؛)جدید جامعه حوائج به پاسخگویی يبرا هامهارت و عالی دانش شامل ،يفکر
  ؛)جامعه در موثر مشارکت يبرا ايپایه يفکر منابع عیتوز در یپراکندگ زانیم معرف( بزرگسال تیجمع سوادان با درصد. 4
  ).يکشاورز یاراض کنترل ای تیمالک عیتوز در یپراکندگ زانیم معرف( مساحت کل از یخانوادگ مزارع مساحت درصد. 5
 معـرف . است ياقتصاد و یسازمان قدرت منابع توزیع میمستق ریغ دهندهنشان که دهندیم را يبعد لیتشک دوم و اول معرف دو

 ینسـب  سـطح  صیتشـخ  منـابع  تراکم شاخص از هدف. انديفکر قدرت عیتوز در یپراکندگ زانیم رساننده مجموع در چهارم و سوم
   .است جامعه در ابیکم منابع تیمالک ای/ و کنترل) تمرکز عدم ای/  و( متمرکز عیتوز

-نظـام  او خصـوص  نیا در. دارد توجه نیز ياقتصاد هاينظام یفیک يهایژگیو به خود مطالعه در ونهنن مزبور، شاخص بر عالوه
  ):1997،53(کندیم يبند طبقه عمده دسته چهار به منابع عیتوز دگاهید از را ياقتصاد يها

  ؛)CPE( یعموم تیمالک از ییباال زانیم با متمرکز يزیربرنامه با اقتصاد )١
  ؛)PSD( توجه قابل یخارج تیمالک ای/  و یخصوص بخش و غالب یعموم بخش بر ینتمب اقتصاد )٢
 توجه قابل یخارج تیمالک با ای/  و بزرگ یعموم بخش کی با ای/  و متراکم یخصوص بخش همراه به بازار شیگرا با اقتصاد )٣

)CPS(؛  
  .)MOE( متکثر تیمالک با بازار شیگرا با اقتصاد )۴

 در زانیـ م نیترنییپا و دارد وجود متمرکز يزیربرنامه با اقتصاد در منابع تراکم زانیم نیباالتر که دارد اشاره نکته این هب ونهنن
 هـم  بـا  يحـدود  تـا  و سـتند ین مـانع  و جـامع  الذکرفوق مقوله چهار ثیح نیا از معذالک. متکثر تیمالک با و بازار شیگرا با اقتصاد

  :کنند تغییر توانندیم لیذ شرح به مزبور چهارگانه مقوالت در منابع زانیم که کندیم اضافه او. دارند همپوشانی

 40  تا صفر  از    MOE    در ·

 80 تا  40  از       CPS   در ·

 80 تا  60  از     PSD   در ·

  100 تا  80  از     CPE   در ·
 1990 سـال  یحـوال  در کشـور،  172 بـراي  منـابع  تـراکم  زانیـ م یفراوان عیتوز نهیکم و شینهیب که شود اشاره است الزم ضمنًا

  ). 233-237: 4 ضمیمه در 1997ونهنن،( است 20 و 95 بیترت به میالدي
 متمرکـز  ياقتصـاد  نظـم  با ییکشورها را هدف مجموعه شد، گفته "منابع تراکم شاخص" درباره نجایا تا که یمطالب به توجه با

 مجموعـه  بـراي  را) یفـ یک حـد  سه( یزبان برچسب سه ریمقاد شده، ارائه اطالعات و مزبور شاخص ينظر يمبنا به توجه با و فیتعر
  :میکنیم شنهادیپ ریز شرح به هدف

  90= کامل عضویت آستانه
  60= تقاطع نقطه

  30= کامل عضویت عدم آستانه

  .است شده گزارش 3 جدول در) وار نمونه صورتبه( کشور 17 يبرا يفاز ارزش به منابع تراکم يافاصله شاخص لیتبد جینتا 



  متمرکز اقتصادي نظم با یکشورهای مجموعه در فازي عضویت میزان به منابع تراکم مقیاس تبدیل .3 جدول

      
ــازه ــده اجـ  اینــــــک  دیـ
ــرا محاســبه نحــوه ــهي بـ  نمونـ
 عضـویت  میزان ماننــد يکشــور

 را کســـتانیتاج شـاخص  در که
 منـــابع تـــراکم را 95 ارزش

ــت ــان اسـ ــارکرده نشـ  اختیـــ
  :دهیم

1) D = 95-60 = 35 

2) S =  = 0.1 

3) L = 0.1×35 = 3.5 

4) M =  = 0.97 

 کشور
 تراکم زانیم

 منابع

 نقطه از انحراف
 تقاطع

اسکا
 لر

 تمیلگار
 بخت

 زانیم
 تیعضو

 88/0 2 1/0 20 80 آنگوال

 73/0 1 1/0 10 70 رانیا

 50/0 0 1/0 0 60 لیبرز

 92/0 5/2 1/0 25 85 کیموزامب

 -20 40 کانادا
15/
0 

3- 5/.0  

 82/0 5/1 1/0 15 75 هیسور

 98/0 9/3 1/0 39 99 ترکمنستان

 -10 50 هند
15/
0 

5/1- 18/0 

 -40 20 سلندیا
15/
0 

6 - 00/0 

 -30 30 سوئد
15/
0 

5/4- 01/0 

 97/0 5/3 1/0 35 95 کستانیتاج
 95/0 3 1/0 30 90 مغولستان

 -30 30 انگلستان
15/
0 

5/4- 1/.0 

 -30 30 نروژ
15/
0 

5/4- 1/.0 

 -20 40 ژاپن
15/
0 

3- 5/.0 

 97/0 5/3 1/0 35 95 یشمال کره

 -10 50 یجنوب کره
15/
0 

5/1- 18/0 



 سـخن  بـه . است متمرکز ياقتصاد نظم با ییکشورها مجموعه در کستانیتاج کشور تیعضو يفاز ارزش 97/0 عدد آنکه حیتوض
 شـکل  بـه  باًیتقر 01/0 يفاز ارزش با سوئد کهیحال در ؛است مذکور مجموعه در کشور نیا کامل تیعضو از یحاک مزبور عدد گر،ید

  .ردیگیم قرار مجموعه نیا از خارج کامل
   



  

گیريخالصه و نتیجه  

ـ  تیعضـو  ،يفـاز  مجموعه هینظر در. است يفاز منطق و يفاز مجموعه هینظر بر یمبتن يفاز تیعضو تابع  مجموعـه  در عنصـر  کی
 زانیـ م يفـاز  تیعضـو  تابع واقع، در. نباشد هم و باشد مجموعه کی عضو هم زمانهم تواندیم عنصر هر بلکه ست،ین یقطع ضرورتاً

 نیهمـ  بـه  دارد، يمحـور  نقـش  یزبـان  متغیر ه،ینظر نیا در. کندیم مشخص مجموعه کی در را عنصر کی حضور درجه ای تیعضو
 کنـد،  اریاخت تواندیم یزبان ریمتغ که "یزبان ریمقاد مجموعه" ،"یزبان ریمتغ" پارامتر چهار يفاز مجموعه با ارتباط در معموالً سبب

  .است مطرح "تیعضو تابع" باالخره و کند اریاخت یکم ریمقاد تواندیم یزبان متغیر آن در که "یواقع بازه"
 یمفهـوم  بـر  یمبتنـ  مزبور تابع بعد هر واقع در که است يفاز مجموعه چند دکارتی ضربحاصل نتیجه يچندبعد تیعضو تابع

 مثابـه  بـه  آن ابعـاد  به توجه با توانیم را يچندبعد تیعضو تابع. است شده یتلق) ریمتغ نه و( يفاز مجموعه کی مثابه به که است
 فضـا  داخل در نقطه هر و است متفاوت نوع کی رساننده گوشه هر که کرد تصور گوشه )2(k با) تیوضع يفضا( تیخاص يفضا کی
  .کرد یمعرف کی و صفر دامنه در يعدد ارزش کی با توانیم را

 يهامعرف ای) میرمستقیغ و میمستق(یذهن يهامعرف از استفاده با تواندیم يفاز تیعضو تابع يسازشاخص ،یاجتماع علوم در
 ينظـر  دانـش  و ییمحتـوا  دانـش  از موقـع بـه  و حیصـح  اسـتفاده  اسـت،  تیـ اهم حـائز  نهیزم نیا در آنچه یول ؛ردیگ صورت ینیع

  .است یاجتماع علوم دانشمندان و متخصصان
 بـه  را امکان نیا يفاز افتیره. است) یمعن با صفر( یواقع صفر فقدان مشکل عمدتاً یاجتماع علوم در سنجش معضالت از یکی

 صـفر  زیـ ن یبـ یترت هـاي اسیمق براي حتی ،ییمحتوا و ينظر دانش براساس و يفاز یواسنج براساس تا دهدیم یاجتماع پژوهشگر
 ،یرونیب يارهایمع از استفاده با که کندمی مهیا یاجتماع محقق براي را امکان نیا يفاز یواسنج ن،یا بر افزون. کند فراهم داریمعن

  .آورد فراهم ،یاجتماع يهاشاخص براي زین يگرید یفیک يحد نقاط دار،معنی صفر بر عالوه
 امکانـات  فـازي  مجموعـه  افتیره بر یمبتن یواسنج و عضویت توابع يسازشاخص که است آن ریاخ بحث يمحور نتایج از یکی

 یاجتمـاع  علـوم  پژوهشـگران  براي گوناگون سطوح و ابعاد در یاجتماع علوم عرصه در یفیک و یکم يهاروش تلفیق براي يکارآمد
 يهـا روش يژرفـانگر  و يمعناکـاو  ،ينگر کل با را یکم يهاروش يپهنانگر و یجزءبین دقت، زمانهم کهی قسم به کند،یم فراهم

   .دهد یآشت یفیک
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