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Social capital has recently been noted as a main reason for economic development in every so-
ciety. World Bank has termed social capital as ‘the invisible wealth of a country’, encapsulating 
all the institutions, relationships, and values which form social relationships. Analyzing the sig-
nificant effect of social capital on economic development is fundamental in economic decisions. 
To this end, the current paper takes some variables of social capital, namely, good governance, 
corruption index, access to internet, and women’s contribution in labor market to be compared 
among the countries with high social capital and those with low social capital from 1998 to 2014. 
The findings indicate that the countries with high social capital, indexes of good governance, 
access to internet, education registration rate, and women’s contribution rate in the labor market 
have a direct significant effect on economic development; however, the corruption index has 
a negative effect in this regard. In countries with low social capital, the corruption index has a 
negative significant effect on economic development. Indexes of good governance and women’s 
contribution rate are not significant for countries with low social capital. On the other hand, access 
to internet has a negative effect on economic development in countries with low social capital, 
while the effect of education registration has a significant positive effect.
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نوع مقاله: علمیـ  پژوهشی

در ســال های اخیــر، از ســرمایۀ اجتماعــی به عنــوان زیربنــای رشــد و توســعۀ اقتصــادی هــر 
جامعــه یــاد  می شــود. بانــک جهانــی ســرمایۀ اجتماعــی را »ثــروت نامرئــی کشــور« می نامــد 
و آن را دربرگیرنــدۀ نهادهــا، روابــط و هنجارهایــی می دانــد کــه تعامــات اجتماعــی را شــکل 
ــر رشــد اقتصــادی  ــر معنــا داری ب می دهنــد. تبییــن ایــن موضــوع کــه ســرمایۀ اجتماعــی اث
ــور، در  ــن منظ ــرد. بدی ــد ک ــا خواه ــادی ایف ــای اقتص ــی در تصمیم گیری ه ــش مهم دارد، نق
ایــن پژوهــش از بیــن متغیرهــای ســرمایۀ اجتماعــی، بــه بررســی مقایســه ای تأثیــر متغیرهــای 
حکمرانــی خــوب، شــاخص فســاد، دسترســی بــه اینترنــت و مشــارکت زنــان در بــازار کار بــر 
ــا  ــی و کشــورهای ب ــرمایۀ اجتماع ــزان س ــن می ــا باالتری ــن کشــورهای ب ــد اقتصــادی بی رش
ــده  ــه ش ــا 2014م پرداخت ــی 1998 ت ــازۀ زمان ــی در ب ــرمایۀ اجتماع ــزان س ــن می پایین تری
ــاخص های  ــاال، ش ــی ب ــرمایۀ اجتماع ــا س ــورهای ب ــد در کش ــان می ده ــج نش ــت. نتای اس
حکمرانــی خــوب، دسترســی بــه اینترنــت، میــزان ثبت نــام در آمــوزش عالــی و نــرخ مشــارکت 
زنــان اثــر مســتقیم و معنــا داری بــر رشــد اقتصــادی دارد و شــاخص  فســاد دارای اثــر منفــی 
بــر رشــد اقتصــادی اســت. در کشــورهای بــا ســرمایۀ اجتماعــی پاییــن، شــاخص فســاد اثــر 
منفــی و معنــادار بــر رشــد اقتصــادی دارد. شــاخص های حکمرانــی خــوب و نــرخ مشــارکت 
ــه  ــی ب ــر دسترس ــوده و اث ــا ب ــن بی معن ــی پایی ــرمایۀ اجتماع ــا س ــورهای ب ــرای کش ــان ب زن
اینترنــت بــر رشــد اقتصــادی کشــورهای بــا ســرمایۀ اجتماعــی پاییــن منفــی و معنــا دار و اثــر 
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1. مقدمه  
زمانــی  کــه از مشــکات اقتصــادی کشــور ســخن به میــان می آیــد، اغلــب از کمبــود ســرمایۀ فیزیکــی 
ــچ ســخنی  ــی هی ــاد می شــود و از ســرمایه های اجتماع ــن معضــات ی ــه  یکــی از بزرگ تری ــادی( ب )م
در میــان نیســت. ایــن درحالــی اســت کــه ضــرورت ســرمایۀ اجتماعــی در شــرایط رکــودی یــا تورمــی 
کــه نیــاز بــه اعتمادســازی اســت، بیــش از هــر ســرمایۀ دیگــری احســاس می شــود. ســرمایۀ اجتماعــی 
ــی را از ســر راه حــرکات  ــای الینحــل اجتماع ــد بســیاری از معماه ــایر ســرمایه ها می توان ــار س در کن
ــلی،  ــد )متوس ــر کن ــی را امکان پذی ــادی و اجتماع ــتابان اقتص ــد ش ــردارد و رش ــه ب ــعه ای جامع توس

ــنی، 1386(. ــا و حس طیب نی

ــخ بشــر  ــت تاری ــه قدم ــی ب ــرمایۀ اجتماع ــان، پیشــینۀ س ــان و مردم شناس ــح جامعه شناس به تصری
ــادی در حــوزۀ جامعه شناســی  ــود می ــۀ ن ــل ده ــا اوای ــن بحــث ت ــا ای ــات بشــری اســت. ام و اجتماع
ــای  ــی و کارکرده ــرمایۀ اجتماع ــه س ــان ب ــه اقتصاددان ــه توج ــود ک ــان ب ــن زم ــد. از ای ــدود مان مح
اقتصــادی آن جلــب شــد. بدیــن ترتیــب، اقتصادانــان بــر موضــوع ســرمایۀ اجتماعــی متمرکــز شــدند 
ــن  ــه ای ــتند و ب ــد اقتصــادی انگاش ــور رش ــه برخــی آن را موت ــد ک ــاال بردن ــی ب ــا جای و ارزش آن را ت
نتیجــه رســیدند کــه اگــر در جامعــه ای ســرمایۀ اجتماعــی گســترش یابــد و انباشــت آن بــه حــد کافــی 
برســد، ســرمایۀ انســانی و اقتصــادی از دیگــر مناطــق بــه آن جامعــه ســرازیر می شــود )رنانــی، 1385(. 
ســرمایۀ اجتماعــی، به عنــوان ســومین حلقــه از حلقه هــای تکاملــی ســرمایه )پــس از ســرمایۀ فیزیکــی 
و ســرمایۀ انســانی(، در جایــگاه عامــل تعیین کننــده در فراینــد تولیــد و توســعه مــورد توجــه بســیاری 
ــان واقــع شــد. ســرمایۀ اجتماعــی، در کنــار ســرمایه های اقتصــادی و انســانی، بخشــی از  از اقتصاددان
ــرداری از ســرمایۀ انســانی و فیزیکــی  ــرای بهره ب ــد کــه بســتر مناســبی ب ــی به شــمار می آی ــروت مل ث

ــی و تقــوی، 1390(.  ــه موفقیــت قلمــداد می شــود )پورکیان ــرای نیــل ب و راهــی ب

ــا  ــال های 1998 ت ــی س ــادی ط ــد اقتص ــر رش ــی ب ــرمایۀ اجتماع ــر س ــی اث ــه بررس ــه ب ــن مقال ای
ــن  ــی پایی ــرمایۀ اجتماع ــا س ــورهای ب ــاال و کش ــی ب ــرمایۀ اجتماع ــا س ــورهای ب ــرای کش 2014م  ب
پرداختــه اســت. بــر ایــن اســاس، در بخش هــای بعــدی مبانــی نظــری مربــوط بــه ســرمایۀ اجتماعــی 
ــری،  ــی نظ ــۀ مبان ــع آوری و مطالع ــس از جم ــت. پ ــده اس ــان ش ــته بی ــات گذش ــدادی از مطالع و تع
ــدوق  ــی و صن ــک جهان ــفافیت، بان ــی ش ــازمان بین الملل ــب از س ــای مناس ــم آوردن داده ه ــا فراه ب
ــا اســتفاده از روش هــای اقتصادســنجی مناســب، رابطــۀ  ــاده کــردن متغیرهــا ب ــول و آم ــی پ بین الملل
بیــن ســرمایۀ اجتماعــی و رشــد اقتصــادی واکاوی شــده اســت. ســپس ضمــن بیــان مــدل مــورد نظــر 

ــت.   ــده اس ــش آم ــای پژوه ــه، یافته ه ــرای مطالع ب

2. پیشینۀ تحقیق
درمورد بررسی رابطۀ شاخص های سرمایۀ اجتماعی و رشد اقتصادی مطالعات متعددی در خارج و داخل 
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انجام شده است که مهم ترین مطالعات در این قسمت بیان می شود.

2ـ1. مطالعات خارجی
ــد  ــر رش ــی ب ــرمایۀ اجتماع ــر س ــی اث ــال بررس ــود به دنب ــش خ ــر1 )1997( در پژوه ــاک و کیف کن
ــی و  ــرمایۀ اجتماع ــش س ــه افزای ــد ک ــی  برده ان ــور پ ــۀ 29 کش ــا مطالع ــا ب ــد. آن ه ــادی بوده ان اقتص
اعتمــاد می توانــد باعــث افزایــش رشــد اقتصــادی گــردد؛ به طــوری کــه تغییــر در اعتمــاد بــه میــزان 
ــار )0/56  ــم انحــراف معی ــه 14 درصــد( رشــد را بیــش از نی ــک ب ــاً نزدی ــار )تقریب ــک انحــراف معی ی

ــد.  ــر می کن ــار تغیی ــد( دچ درص

ــادی  ــردی اقتص ــوان »رویک ــود باعن ــای خ ــاکردوت2 )2002( در پژوهش ه ــون و س ــزر، لیبس گلی
ــا اســتفاده از مــدل ســرمایه گذاری اســتاندارد اقتصــادی، الگوهــای انباشــت  بــه ســرمایۀ اجتماعــی« ب

ــد: ــه دادن ــه ایــن صــورت ارائ ــد و نتایــج خــود را ب ســرمایۀ اجتماعــی را طراحــی کردن

1. سرمایۀ اجتماعی با باال رفتن سن کاهش می یابد.

2. سرمایۀ اجتماعی در مشاغلی با توانایی های برتر اجتماعی افزایش می یابد.

3. سرمایۀ اجتماعی در بین مالکان بیشتر است.

4. روابط اجتماعی با افزایش فواصل فیزیکی به  شدت کاهش می یابد.

ــه  ــز ب ــی نی ــرمایۀ اجتماع ــد، در س ــرمایه گذاری می کنن ــانی س ــرمایۀ انس ــه در س ــی ک 5. مردم
ســرمایه گذاری دســت می زننــد.

ســوي میاناندا3 )2007( در بررســي خــود بــه تشــکیل ســرمایۀ اجتماعــي از طریــق ســرمایۀ انســاني 
ــا وارد کــردن  ــر رشــد اقتصــادي 63 کشــور دنیــا پرداختــه اســت. ایــن مطالعــه ابتــدا ب و تأثیــر آن ب
ــر  ــان ب ــي اثرگذاري ش ــد و بررس ــع تولی ــي در تاب ــاني و اجتماع ــي، انس ــه گانۀ فیزیک ــرمایه هاي س س
ــه  ــت ک ــي از آن اس ــج حاک ــردازد. نتای ــري مي پ ــر دیگ ــک ب ــل هری ــرات متقاب ــح اث ــه توضی ــد، ب رش
ــن کشــورها داشــته و ســرمایۀ  ــر رشــد اقتصــادي ای ــا داري ب ــت و معن ــر مثب ــي تأثی ســرمایۀ اجتماع
اجتماعــي به عنــوان یکــي از عوامــل تشــکیل دهندۀ تابــع تولیــد معرفــي شــده اســت. از طــرف دیگــر 
ــه اســت  ــن نتیجــه دســت یافت ــه ای ــز ب ــل ســرمایه هاي اجتماعــي و انســاني نی ــط متقاب درمــورد رواب
کــه بیــن شــاخص اعتمــاد و متوســط ســال هاي تحصیــل، همچنیــن شــاخص اعتمــاد و ســطح درآمــد 
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سرانه ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. 

بارانــو4 )2011( در مقالــه ای باعنــوان »مدیریــت ســرمایۀ اجتماعــی به عنــوان پایــۀ اساســی بــرای 
ــرای روش پژوهــش ســرمایۀ  ــی را ب ــاروس«، چارچوب ــات زیرســاخت های ب ــدار از اطاع توســعۀ پای
اجتماعــی پیشــنهاد می کنــد. هــدف از تحقیــق وی، تجزیــه و تحلیــل عوامــل تعیین کننــدۀ ســرمایۀ 
ــان شــده اســت.  ــی و اقتصــادی، بی ــوان اســاس توســعۀ اطاعات ــاروس، به  عن ــوی در ب ــی ق اجتماع
ــجام  ــوان انس ــی به  عن ــت های اساس ــداف سیاس ــا اه ــی ب ــرمایۀ اجتماع ــه س ــد ک ــح می ده وی توضی
اجتماعــی، مدیریــت منابــع و افزایــش مشــارکت عمومــی در روند هــای سیاســی مــورد توجــه اســت. 
ــو معتقــد اســت ارتباطــات اجتماعــی کــه در مدرســه یــا دانشــگاه پدیــد آمــده، منابــع مهمــی  باران
ــد.  ــل می کن ــوزش رســمی را تکمی ــر آم ــور مؤث ــه به ط ــای علمــی اســت ک ــش و مهارت ه ــرای دان ب
ــت گذاری های  ــث سیاس ــد باع ــر آن می توان ــا ب ــتر دولت ه ــکای بیش ــر و ات ــی قوی ت ــرمایۀ اجتماع س

مؤثرتــری شــود.

یئــون آن و هانــگ کیــم5 )2017( ســرمایۀ اجتماعــی و نقــش آن در نــوآوری صنایــع کشــور کــرۀ 
ــان، 391 کارخانــۀ کــرۀ جنوبــی به عنــوان  جامعــۀ آمــاری  جنوبــی را بررســی کردنــد. در پژوهــش آن
ــان نشــان داد ابعــاد ارتباطــی و شــناختی ســرمایۀ اجتماعــی نقــش  انتخــاب شــد. نتایــج پژوهــش آن

واســطه  ای بســیار مهمــی در ایجــاد نــوآوری ســازمانی دارد.

2ـ2. مطالعات داخلی 
رنانــی )1381( در تحلیــل خــود باعنــوان »ســقوط ســرمایۀ اجتماعــی، بحــران عقانیــت و 
ــی  ــرمایۀ اجتماع ــدام س ــا انه ــران ب ــی ای ــۀ کنون ــت جامع ــد اس ــران« معتق ــه در ای ــاع برنام امتن
ــده  ــزی ش ــی و برنامه ری ــکان پیش بین ــدم ام ــت و ع ــران در عقانی ــث بح ــه باع ــت ک روبه روس
ــه  ــوف ب ــت گذاران معط ــت سیاس ــۀ هم ــگ، هم ــس از جن ــال های پ ــد در س ــت. او می نویس اس
افزایــش ســرمایۀ اقتصــادی بــوده اســت؛ امــا در همیــن دوره ســرمایۀ اجتماعــی و انســانی به حــدی 
کاهــش یافتــه کــه نمی توانســته اســت از ســرمایه های اقتصــادی حمایــت کنــد. بنابرایــن تزریــق 
ســرمایۀ اقتصــادی بــه جامعــه و اقتصــاد پرثمــر نیســت. شــاهد ایــن مدعــا رونــد آمــار خودکشــی، 
ــکات  ــاق، مش ــی، ط ــم اجتماع ــاد، جرای ــش اعتی ــارج، افزای ــه خ ــرت ب ــا، مهاج ــاد و فحش فس
روانــی، ناهنجارهــای اجتماعــی، ســکته های ناگهانــی، پرخاشــگری، ورشکســتگی های مالــی، 
قانون شکنی هاســت.  بــه  بی تفاوتــی  افزایــش  و  رانندگــی  تصادف هــای  برگشــتی،  چک هــای 
ــرای بازســازی ســرمایۀ اجتماعــی مســتلزم عبــور  ــه طرحــی ب ــاور اســت کــه هرگون ــر ایــن ب او ب
از شــرایط بی ثبــات و نامطمئــن کنونــی و پدیــداری نوعــی تناســب در اقتــدار بخش هــای 
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ــه اســت.  ــت و جامع ــف حکوم مختل

ــرمایۀ  ــه س ــرد اقتصــادی« ب ــی و عملک ــرمایۀ اجتماع ــام »س ــود به ن ــۀ خ ــوری )1384( در مقال س
ــت  ــی و وضعی ــرمایۀ اجتماع ــری س ــا اندازه گی ــردازد. وی ب ــای اقتصــادی آن می پ ــی و پیامده اجتماع
ســرمایۀ اجتماعــی در ایــران، نظریه هــا و مدل هــای مربــوط بــه ســرمایۀ اجتماعــی و تأثیــر آن 
ــد.  ــی می کن ــرمایه گذاری، را بررس ــادی و س ــد اقتص ــار رش ــاس دو معی ــادی، براس ــرد اقتص در عملک
براســاس ایــن تحقیــق، تولیــد ســرانه بــدون نفــت رابطــۀ منفــی و کامــًا معنــاداری بــا کاهــش ســرمایۀ 

اجتماعــی دارد کــه کشــش آن حــدود 0/05- اســت.

ــد رویکــرد منفــی فوکویامــا  ــا و دیگــران )1386( در پژوهــش »ســرمایۀ اجتماعــی از دی طیب نی
ــاي موجــود، به جــاي ســنجش شــاخص هاي  ــه محدودیت ه ــا توجــه ب ــد ب ــاش کرده ان ــران« ت در ای
ســرمایۀ اجتماعــي، بــا بررســي شــواهد و آثــار آن در جامعــه، بــا اســتفاده از روش جایگزیــن فوکویامــا، 
ــق  ــد. طب ــی کنن ــته را بررس ــال هاي گذش ــي س ــران، ط ــي در ای ــرمایۀ اجتماع ــت س ــد و وضعی رون
ــا 1383 افزایــش و در ســال هاي  ــرآورد مي شــود ســرمایۀ اجتماعــي در ســال های 1381 ت ــج، ب نتای
ــروض  ــش، ف ــن پژوه ــت آمده در ای ــد به دس ــورد رون ــت. درم ــه اس ــش یافت ــا 1381 کاه 1365 ت
ــي  ــوان فرسایش ــا 1367، مي ت ــال هاي 1365 ت ــراي س ــال ب ــراي مث ــود؛ ب ــرح می ش ــي مط مختلف
شــدن و مشــکات ناشــي از آن و اتخــاذ سیاســت هاي تعدیــل را کــه باعــث تحمیــل فشــار اقتصــادي 
ــر در  ــد، عوامــل مؤث ــر مــردم جامعــه و غفلــت از توســعۀ سیاســي و معیشــت آن هــا گردی ــراوان ب ف
ــز  ــا 1381 نی ــال هاي 1376 ت ــي در س ــد کاهش ــورد رون ــت. درم ــي دانس ــرمایۀ اجتماع ــش س کاه
ــوده  ــردم ب ــتگي م ــث هم بس ــه باع ــي را ک ــتفاده از عوامل ــه و سوء  اس ــت زدگي جامع ــوان سیاس مي ت
اســت، مــورد توجــه قــرار داد. دربــارۀ دالیــل افزایــش ســرمایۀ اجتماعــی در ســال 1383 نســبت بــه 
1381، مي تــوان تغییــر رویکــردي را مــورد توجــه قــرار داد کــه نهادهــاي انتظامــي، دینــي، قضایــي 

ــته اند.  ــال ها داش ــن س ــانه اي در ای و رس

ــی  ــرمایۀ اجتماع ــانی، س ــرمایۀ انس ــۀ »س ــدیان فاحیه )1391( در مقال ــان و اس ــدی، مرزب صم
ــرمایۀ  ــان س ــت می ــۀ علی ــران 1387ـ1350« رابط ــاد ای ــوردی اقتص ــۀ م ــادی، مطالع ــد اقتص و رش
ــدف  ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــد. ب ــد اقتصــادی را بررســی کردن ــانی و رش ــرمایۀ انس ــی، س اجتماع
از آزمــون ایســتایی، باوجــود شکســت ســاختاری زیوت  اندریــوز، و همچنیــن آزمــون علیــت 
ــر  ــه نشــان داد اث ــن مطالع ــج ای ــد. نتای ــت اســتفاده کردن ــو جهــت بررســی مســئلۀ علی تودا یوماموت
ســرمایۀ انســانی بــر رشــد اقتصــادی غیرمســتقیم اســت و از طریــق اثرگــذاری بــر ســرمایۀ اجتماعــی 
ــرمایۀ  ــکیل س ــت تش ــت، عل ــا نف ــادی ب ــد اقتص ــن رش ــردد. همچنی ــادی می گ ــد اقتص ــث رش باع

ــت. ــی اس اجتماع

نصراللهــی و اســامی )1392( در پژوهــش »بررســی رابطــۀ ســرمایۀ اجتماعــی و توســعۀ پایــدار 
در ایــران« ابتــدا بــا اســتفاده از روش تحلیــل عاملــی، شــاخص معــرف ســرمایۀ اجتماعــی در ایــران 
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طــی دورۀ 1363 تــا 1390 را محاســبه کــرده  و در مرحلــۀ بعــد بــا اســتفاده از فراینــد خودتوضیــح 
ــی و  ــرمایۀ اجتماع ــن س ــدت بی ــۀ بلندم ــود رابط ــترده )ARDL(6 وج ــای گس ــا وقفه ه ــرداری ب ب
ــه شــاخص معرفی شــده  ــا توجــه ب ــن تحقیــق، ب ــد. در ای ــرار داده ان محیط زیســت را مــورد آزمــون ق
ــوان  ــی به عن ــای عموم ــده در دادگاه ه ــۀ تشکیل ش ــای مختوم ــداد پرونده ه ــا، از تع ــوی فوکویام از س
شــاخصی بــرای نشــان دادن انحرافــات اجتماعــی اســتفاده شــده اســت. در ایــن راســتا، 7 شــاخص 
ــد از:  ــه عبارت ان ــه شــده ک ــی درنظــر گرفت ــر بخــش از ســاختار ســرمایۀ اجتماع ــرای محاســبۀ ه ب
ــب، ســرانۀ ســرقت، ســرانۀ تصــرف  ــراد ضــرب و جــرح، ســرانۀ ایجــاد تخری ســرانۀ قتــل، ســرانۀ ای
ــش  ــج پژوه ــل. نتای ــک بامح ــدور چ ــرانۀ ص ــا و س ــاس و ارتش ــرانۀ اخت ــت، س ــی و مزاحم عدوان
ــادار  ــت و معن ــر مثب ــی دارای اث ــرمایۀ اجتماع ــه، س ــورد مطالع ــد در دورۀ م ــان می ده ــی نش تجرب
ــۀ  ــت رابط ــامت محیط زیس ــی و س ــرمایۀ اجتماع ــای س ــن مؤلفه ه ــت و بی ــت اس ــر محیط زیس ب

ــوی وجــود دارد. مســتقیم و ق

ــدي  ــۀ کلی ــم پنجاه ویک گان ــی مفاهی ــه معرف ــی ب ــیم جدول ــا ترس ــیبانی ) 1394( ب ــوي و ش موس
ــک ســو تحــوالت  ــژه دارد: از ی ــت وی ــل اهمی ــه دو دلی ــه ب ــد ک ــا 2013م پرداخته  ان از ســال 1916 ت
ــر  ــوي دیگ ــد و از س ــی می  کن ــاله بررس ــی نودوهفت س ــب زمان ــی را در قال ــرمایۀ اجتماع ــی س مفهوم
مهم تریــن مفاهیــم و فراوانــی تکــرار آن هــا را نشــان می  دهــد. براســاس ایــن دو بُعــد، عمــق مفهومــی 

ــی و تحــوالت آن رصــد می  شــود. ــرمایۀ اجتماع س

نــوری، هاشــمی، محمــودی و طباطبایــی )1395( بــه بررســی اثــرات ســرمایۀ اجتماعــی بــر توســعۀ 
پایــدار کشــاورزی در روســتاهای دهســتان آبــاده طشــک پرداختنــد. نتایــج تحقیــق حاکــی از آن اســت 
ــا یکدیگــر و توســعۀ پایــدار کشــاورزی رابطــۀ معنــاداری وجــود  کــه بیــن ابعــاد ســرمایۀ اجتماعــی ب
دارد و در بیــن ابعــاد ســرمایۀ اجتماعــی مشــارکت بــا اثــر کلــی 67/. بیشــترین تأثیــر را بــر پایــداری 
کشــاورزی داشــته اســت. از نظــر وضعیــت ســرمایۀ اجتماعــی، روســتای طشــک در بیــن روســتاهای 
مــورد مطالعــه، باالتریــن ســطح را دارا بــوده؛ زیــرا در ایــن روســتا میانگیــن ابعــاد چهارگانــۀ ســرمایۀ 
ــا میانگیــن  ــد انســجام اجتماعــی ب ــوده کــه ایــن اختــاف در بُع اجتماعــی بیــش از ســایر روســتاها ب
ــه روســتای  ــی اســت ک ــن درحال ــن 4/59 محســوس  تر اســت. ای ــا میانگی ــی ب ــط اجتماع 4/29 و رواب

ــت. ــته اس ــه را داش ــن رتب ــاد پایین تری صفی آب

ــتان  های  ــعه در اس ــی و توس ــرمایۀ اجتماع ــی س ــه بررس ــادی )1396( ب ــادی و صالح  آب حیدرآب
ایــران پرداختنــد. نتایــج تحقیــق نشــان داد نه تنهــا رابطــۀ مثبتــی بیــن توســعه و ســرمایۀ 
اجتماعــی در ایــران وجــود نــدارد، بلکــه ایــن رابطــه منفــی اســت. ایــن رابطــه بــه ماهیــت فراینــد 
توســعه در ایــران برمی  گــردد؛ زیــرا توســعه در ایــران دولتــی بــوده و تحــت تأثیــر حــوزۀ اقتصــاد 

قــرار نــدارد.

6. Auto Regressive Distributed Lag 
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ــه اندازه گیــری و بررســی مقایســه ای ســرمایۀ  محمدیان منصــور، جعفــری و مهــرگان )1397( ب
ــود  ــی از آن ب ــش ایشــان حاک ــج پژوه ــد. نتای ــتان های کشــور پرداختن ــک اس ــه تفکی ــی ب اجتماع
کــه اســتان زنجــان باالتریــن ســطح ســرمایۀ اجتماعــی و اســتان ایــام پایین تریــن ســطح ســرمایۀ 
ــبت  ــدی به نس ــوان رون ــز، می ت ــوری نی ــاس کش ــی را دارد. در مقی ــورد بررس ــازۀ م ــی در ب اجتماع
ــوع  ــن ن ــش ای ــه نق ــه ب ــا توج ــرد. ب ــه ک ــور ماحظ ــی کش ــرمایۀ اجتماع ــزان س ــت را در می ثاب
ــود  ــنهاد می ش ــور، پیش ــود در کش ــرمایه های موج ــایر س ــت س ــری از ظرفی ــرمایه در بهره  گی س
ــی  ــوان هــدف عال ــش ســطح ســرمایۀ اجتماعــی کشــور به عن ــرای افزای سیاســت گذاری مناســبی ب

انجــام شــود.

ــرار  ــران ق ــول ســرمایۀ اجتماعــی در ای ــدی  زاده )1397( موضــوع بررســی خــود را واکاوی اف حمی
ــد. عوامــل  ــول ســرمایۀ اجتماعــی اثرگذارن ــج پژوهــش او، درمجمــوع، 94 عامــل در اف داد. طبــق نتای
شناسایی شــده در قالــب 4 بُعــد، شــامل ابعــاد اجتماعــی )44 عامــل(، اقتصــادی )15 عامــل( و فناورانــه 
ــرار و  ــا 7 تک ــی ب ــش فردگرای ــده، افزای ــل شناسایی ش ــن عوام ــدند. در بی ــدی ش ــل( طبقه  بن )10 عام
ــرمایۀ  ــول س ــر اف ــذار ب ــل اثرگ ــن عوام ــوان مهم  تری ــرار به عن ــا 6 تک ــران ب ــرد مدی ــف در عملک ضع

اجتماعــی معرفــی شــدند.

3. چارچوب، تعاریف، شاخص ها   
حلقــۀ اتصــال ســرمایۀ اجتماعــی بــا اقتصــاد مبادلــه اســت. ســرمایۀ اجتماعــی شــرایطی را به وجــود 
ــورد  ــرف م ــه ط ــه متوج ــارتی ک ــل خس ــا، به  دلی ــودن فرصت ه ــه از رب ــرد در مبادل ــه ف ــی آورد ک م
ــه قابــل اعتمــاد می ســازد؛ به  نحــوی  مبادلــه می شــود، خــودداری کنــد و ایــن مســئله او را در مبادل
ــد  ــش می ده ــه( را کاه ــۀ مبادل ــه )هزین ــرف مبادل ــر ط ــارت ب ــار و نظ ــرل رفت ــۀ کنت ــه هزین ک
ــه  ــت ک ــه ای اس ــوع هزین ــه آن ن ــۀ مبادل ــه هزین ــت ک ــاد داش ــا اعتق )Francois, 2002(. فوکویام
درصــورت فقــدان ســرمایۀ اجتماعــی، در ســازمان ها و جوامــع گســترش پیــدا خواهــد کــرد. به بــاور 
ــد  ــدارد، مجبورن ــود ن ــا وج ــن آن ه ــاد بی ــر اعتم ــی ب ــط مبتن ــه رواب ــبکه هایی ک ــع و ش وی، جوام
برپایــۀ اتصــاالت رســمی و قراردادهــای دفتــری بــه نظــم و تعــادل برســند. بدیــن ترتیــب، آنــان در 
کنش هــای اجتماعــی مجبــور بــه اســتفاده از قراردادهــای ازپیــش تنظیم شــده و هزینه هــای همــراه 
آن خواهنــد بــود؛ هزینه هایــی کــه درصــورت وجــود ســرمایۀ اجتماعــی و اعتمــاد، وجــود نخواهنــد 

   .)Fukuyama, 2000( ــت داش

لیــن و نجنــت7 اعتقــاد داشــتند یکــی از کارکردهــای ســرمایۀ اجتماعــی، به عنــوان بخشــی از یــک 
ــاد  ــد. به اعتق ــش می ده ــزاران را کاه ــان کارگ ــه می ــۀ مبادل ــه هزین ــت ک ــن اس ــادی، ای ــادۀ اقتص نه
ــارۀ فرصت هــای  ــرارداد، کســب اطاعــات درب ــی درمــورد ق ــوع هزینه هــا شــامل چانه زن ــن ن آن هــا، ای

7. Lynn & Najnt 



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

192

بهار 1400. دورۀ 9. شمارۀ 1

سید نظام الدین مکیان و همکاران. سرمایۀ اجتماعی و رشد اقتصادی مطالعۀ مقایسه ای بین کشورهای با سرمایۀ اجتماعی باال و کشورهای با سرمایۀ اجتماعی پایین.

ــق  ــد طری ــه چن ــی ب ــرمایۀ اجتماع ــت. س ــرای آن اس ــت اج ــرارداد و ضمان ــر ق ــارت ب ــتد و نظ دادوس
ــون ســبب می شــود تجــارت  ــد ایــن هزینه هــا را کاهــش دهــد؛ بدیــن ترتیــب کــه نظــم و قان می توان
ــدون اینکــه الزم باشــد کارگــزاران درگیــر فعالیت هــای حمایتــی پرهزینــه  و تولیــد صــورت گیــرد، ب
شــوند. احســاس و درک مشــترک از اخاقیــات اطمینــان می دهــد کــه مــردم مبــادرت بــه دزدی یــا 
کاه بــرداری از یکدیگــر نخواهنــد کــرد، حتــی در مواقعــی کــه فرصــت ایــن کار را داشــته باشــند. از آنجا 
ــی در فعالیت هــای  ــا افزایــش اعتمــاد عــام، مشــارکت ســازمان یافته و عقان کــه ســرمایۀ اجتماعــی ب
اجتماعــی، گســترش همیــاری و احتــرام عمومــی بــه ترتیبــات قانونــی و قواعــد رســمی و غیررســمی 
ناظــر بــر رفتارهــای اجتماعــی افزایــش می یابــد، پــس هر چــه رفتارهــای ذکرشــده در جامعــه به طــور 
ــود  ــه بیشــتر خواهــد ب ــار دو طــرف مبادل ــکان پیش بینــی رفت گســترده تری وجــود داشــته باشــد، ام

)رنانــی، 1385(. 

ســرمایۀ اجتماعــی درواقــع متغیــر کیفــی پنهانــی اســت کــه از طریــق اثرگــذاری بــر مبادلــه و 
ــرد اقتصــاد  ــود عملک ــکاری و بهب ــش هم ــه، افزای ــای آن موجــب ســهولت در مبادل کاهــش هزینه ه
می گــردد. بهبــود کارایــی در تخصیــص منابــع، از طریــق افزایــش عدالــت در توزیــع امکانــات، وضعیت 
هنجــاری جامعــه را متأثــر می ســازد و قــدرت منابــع ســرمایۀ اجتماعــی را در تعییــن ســاختار کان 
ــطح  ــی در س ــرمایۀ اجتماع ــش س ــه افزای ــر ب ــود منج ــه خ ــن چرخ ــد. ای ــش می ده ــه افزای جامع
جامعــه می شــود. بــه  عبــارت دیگــر، می تــوان مشــاهده کــرد کــه بیــن ســرمایۀ اجتماعــی، کارایــی 
ــل شناســایی و تعریــف اســت )نجفــی، مؤمنــی،  اجتماعــی و رشــد اقتصــادی رابطــه ای دو ســویه قاب

ــوی، 1392(.   ــی و موس فتح الله

3ـ1. تعاریف سرمایۀ اجتماعی
ــال 1916م  ــان8 در س ــام هانیف ــی به ن ــار جامعه شناس ــتین ب ــی را نخس ــرمایۀ اجتماع ــوان س عن
مطــرح کــرد. پــس از او، ســرمایۀ اجتماعــی بــه یکــی از محورهــاي مهــم مطالعاتــی جامعه شناســان 
ــه در  ــی اســت ک ــوم اجتماع ــی در عل ــم چندوجه ــه مفاهی ــی ازجمل ــل شــد. ســرمایۀ اجتماع تبدی
ــون  ــال 1980م وارد مت ــد و از س ــرح ش ــک مط ــی و آکادمی ــورت علم ــتم به ص ــرن بیس ــل ق اوای
ــام و  ــارت10، پاتن ــن9، ب ــون کلم ــانی همچ ــپس کس ــد و س ــی گردی ــی و جامعه شناس ــوم سیاس عل
ــد )رنانــی، 1386(. کلمــن12 )1988( معتقــد اســت ســرمایۀ اجتماعــی  پورتــس11 آن را بســط دادن
ــش  ــه کن ــود ک ــون ش ــیوه هایی دگرگ ــه ش ــراد ب ــان اف ــط می ــه رواب ــد ک ــود می آی ــی به وج هنگام

ــد.   را تســهیل کن

8. Hanifan
9. Colman
10. Barrett
11. Potnam & Ports
12. Coleman
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ــت  ــه جه ــع  انگاشــته می  شــود ک ــازمانی جوام ــۀ گم شــده و راه حــل س ــی حلق ســرمایۀ اجتماع
ــد )Ballet, Sirven & Melani, 2007( .در  ــنهاد می  ده ــته جمعی را پیش ــدام دس ــکات، اق ــل مش ح
چارچــوب توســعه، به طــور کلــی ســرمایۀ اجتماعــی شــامل چهــار ویژگــی اصلــی مشــارکت، اعتمــاد، 
روابــط متقابــل و همــکاری اســت )Gard McGehee et al., 2010(. ســرمایۀ اجتماعــی اصطاحــی اســت 
ــی از آن  ــد اجتماع ــی درآم ــا حت ــی و ی ــروت اجتماع ــی  رود و ث ــه کار م ــاي وســیع ب ــه گاه در معن ک
برمی  آیــد و گاه در فضــاي محــدود، منابــع و تجهیــزات غیرفــردي و غیرخصوصــی را شــامل می  شــود. 
ــورد  ــد و م ــد می  آی ــه پدی ــرمایۀ جامع ــا س ــه ب ــت ک ــزي اس ــی چی ــرمایۀ اجتماع ــا، س ــن معن بدی
ــاي  ــی ســرمایۀ اجتماعــی مزای اســتفادۀ همــگان اســت )Yang, Chen & Cheng, 2009(. به طــور کل
اقتصــادي، اجتماعــی و فرهنگــی را به دنبــال دارد و بهــره  وري ســازمان را بهبــود می  بخشــد. به نظــر 
ــی  ــر مثبت ــد تأثی ــی می  توان ــرمایۀ اجتماع ــا س ــه از راه آن ه ــم  هایی ک ــورد مکانیس ــد درم می  رس
ــم  ها  ــن مکانیس ــن ای ــود دارد. مهم تری ــادی وج ــق زی ــد، تواف ــته باش ــادي داش ــرد اقتص ــر عملک ب
ــوآوري،  ــش و ن ــراد، تســهیم دان ــی اف ــر جابه  جای ــرخ پایین  ت ــادالت، ن ــر تب شــامل هزینه    هــاي پایین  ت
ــادی  ــد اقتص ــه رش ــر ب ــود منج ــا خ ــه این ه ــد ک ــوالت باش ــت محص ــود کیفی ــک  پذیري و بهب ریس

.)Starrett, 2015( می  شــود 

3ـ2. اندازه گیری سرمایۀ اجتماعی
ــری  ــوۀ اندازه گی ــارۀ نح ــاع درب ــدان اجم ــی فق ــرمایۀ اجتماع ــتی های س ــن کاس ــی از بزرگ تری یک
ــل  ــی به دالی ــق از ســرمایۀ اجتماع ــی به دســت آوردن مقیاســی واحــد و دقی آن اســت. به طــور کل
مختلــف امکان پذیــر نیســت. اول اینکــه، جامع تریــن تعریــف از ســرمایۀ اجتماعــی تعریفــی 
ــت  ــه، ماهی ــود؛ دوم اینک ــامل می ش ــف را ش ــی مختل ــد تحلیل ــد واح ــه چن ــت ک ــدی اس چندبُع
ــمی و  ــازمان های رس ــن س ــه بی ــر موازن ــا تغیی ــان، ب ــول زم ــی در ط ــرمایۀ اجتماع ــکال س و اَش
ــر می کنــد؛ ســوم اینکــه، ســرمایۀ اجتماعــی متغیــری اســت کــه هــم در ســطح  غیر رســمی، تغیی
ــن  ــد، ای ــود می آی ــه به وج ــن زمین ــه در ای ــکالی ک ــود دارد و اِش ــطح کان وج ــم در س ــرد و ه ُخ
اســت کــه در بســیاری از مــوارد ســرمایۀ اجتماعــی ممکــن اســت در ســطح ُخــرد تقویــت شــود، 
درحالــی کــه در همــان زمــان در ســطح کان درحــال تخریــب اســت. درنتیجــه روش هــای علمــی 
اندکــی بــرای اندازه گیــری ســرمایۀ اجتماعــی وجــود دارد. ایــن ضعــف باعــث شــده اســت محققــان 
ــه  ــاد ب ــد اعتم ــد؛ مانن ــر بگیرن ــت را درنظ ــه واقعی ــک ب ــاخص هایی نزدی ــوند ش ــور ش معاصــر مجب
دولــت، تمایــل بــه رأی دادن، نــرخ رشــد شــرکت مــردم در انتخابــات، عضویــت در نهادهــای مدنــی 
 .)Walkak & Narayan, 2000( ــد ــام داده ان ــه انج ــای داوطلبان ــردم فعالیت ه ــه م ــاعت هایی ک و س
ــرآورد  ــتقیم ب ــتقیم و غیرمس ــا دو روش مس ــی را ب ــرمایۀ اجتماع ــوان س ــل می ت ــن دلی ــه  همی ب
ــردی  ــا رویک ــاو13 ب ــام و واتن ــن، پاتن ــود، کلم ــاهده می ش ــدول 1 مش ــه در ج ــور ک ــرد. همان ط ک

13. Vatnav
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ــا روشــی غیرمســتقیم  ــا فوکویام ــد؛ ام ــرار داده ان ــورد بررســی ق ــی را م مســتقیم، ســرمایۀ اجتماع
ــنجش  ــای س ــا، به ج ــت. در روش فوکویام ــرده اس ــی ک ــی معرف ــرمایۀ اجتماع ــی س ــرای ارزیاب را ب
ــر،  ــارت دیگ ــه  عب ــی و ب ــرمایۀ اجتماع ــود س ــوان نب ــت، می ت ــوان ارزش مثب ــری به  عن و اندازه گی
ــاوی و  ــرح دع ــدر، ط ــواد مخ ــرف م ــت، مص ــرم و جنای ــزان ج ــل می ــی ازقبی ــات اجتماع انحراف
ــوم  ــای مرس ــا روش ه ــابه را ب ــوارد مش ــات و م ــت مالی ــرار از پرداخ ــی، ف ــی، خودکش دادخواه
ــاری  ــای رفت ــود هنجاره ــی وج ــرمایۀ اجتماع ــون س ــه چ ــود ک ــرض می ش ــرد. ف ــری ک اندازه گی
مبتنــی بــر تشــریک مســاعی را منعکــس می کنــد، انحرافــات اجتماعــی نیــز بالفعــل بازتــاب نبــود 
ــرای  ــاخص ها ب ــن ش ــی از مهم تری ــود )Fukuyama, 2000(. برخ ــد ب ــی خواه ــرمایۀ اجتماع س

ــت.  ــده اس ــر ش ــدول 1 ذک ــی در ج ــرمایۀ اجتماع ــری س اندازه گی

جدول 1. شاخص های اندازه گیری سرمایۀ اجتماعی )به  لحاظ نظری(

شاخصمحقق

اعتمادکلمن

پاتنام

درصد مشارکت در انتخابات
درصد افراد روزنامه خوان

درصد افرادی که معتقدند بیشتر افراد جامعه قابل اعتماد هستند.
درصد افراد عضو انجمن ها

 درصد افرادی که پیوسته به مکان های مذهبی می روند.

واتناو
میزان عضویت در انجمن ها

میزان اعتماد به سایر شهروندان
میزان مشارکت در فعالیت های مدنی و فعالیت های داوطلبانه

فوکویاما:
روش 

جایگزین

میزان جرم و جنایت
مصرف مواد مخدر

طرح دعاوی دادگاهی، خودکشی
فرار از پرداخت مالیات

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن)منبع: طیب نیا، متوسلی و حسنی، 6831(

http://www.jmsp.ir/
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4. روش تحقیق

4ـ1. معرفی الگو و داده های تخمین 
ــی  ــرمایۀ اجتماع ــرای س ــی ب ــاخص های متنوع ــد، ش ــین برمی آی ــات پیش ــه از مطالع ــور ک همان ط
وجــود دارد. در ایــن تحقیــق، از 4 شــاخص بــرای ســرمایۀ اجتماعــی و 1 شــاخص بــرای رشــد اقتصــادی 
اســتفاده شــده اســت. از آنجــا کــه یکــی از متغیرهــای تأثیرگــذار در مدل هــای رشــد نیــروی  کار اســت، 
در ایــن مطالعــه از ایــن متغیــر به  عنــوان متغیــر کنترلــی در مــدل بهــره گرفتــه شــده کــه از متغیــر 
درصــد ثبت نــام در آمــوزش عالــی نســبت بــه جمعیــت بــه  عنــوان جایگزیــن و تقریبــی از نیــروی کار 
در مــدل اســتفاده شــده اســت. از آنجــا کــه پژوهــش حاضــر تلفیــق داده هــای ســری زمانــی بــا مقاطــع 
مختلــف اســت، روش تخمیــن روش رگرســیونی بــا اســتفاده از داده هــای تابلویــی اســت تــا اثــر برخــی 
ــاال  و  ــی ب ــرمایۀ اجتماع ــا س ــورهای ب ــادی کش ــد اقتص ــر رش ــی را ب ــرمایۀ اجتماع ــاخص های س ش
کشــورهای بــا ســرمایۀ اجتماعــی  پاییــن14 در بــازۀ زمانــی 1998 تــا 2014م بررســی نمایــد. به  منظــور 
بــرآورد رابطــۀ شــاخص های ســرمایۀ اجتماعــی و رشــد اقتصــادی از مــدل زیــر اســتفاده شــده اســت.

Gdpit= αi + β1ggit + β2cpit + β3pfit+ β4netit + β5lfit +                )1(

در این مدل، متغیرها بدین شرح است:

ــاخص  ــوان ش ــال 2005م به  عن ــت س ــه دالر ثاب ــی ب ــص داخل ــد ناخال ــرات تولی gdp: درصــد تغیی
رشــد اقتصــادی؛

gg: حکمرانی خوب به  عنوان شاخص اول سرمایۀ اجتماعی؛

Cpi: شاخص درک فساد بخش عمومی به  عنوان شاخص دوم سرمایۀ اجتماعی؛

pf: نرخ مشارکت اقتصادی زنان به  عنوان شاخص سوم سرمایۀ اجتماعی؛

14. درمورد انتخاب کشورها و تقسیم آن  ها به دو گروه دارای سرمایۀ اجتماعی باال و دارای سرمایۀ اجتماعی پایین شایان ذکر 
است که به دلیل ناقص بودن داده  ها یا عدم دسترسی به داده  های برخی کشورها، به ناچار 21 کشور براساس رتبه  بندی مؤسسۀ 
لگاتیم )Logatim( انتخاب شده  اند: کشورهای دارای سرمایۀ اجتماعی باال شامل سوئد، نروژ، امریکا، دانمارک، ژاپن، ایتالیا، 
اسپانیا، لهستان، اتریش و فناند، و کشورهای با سرمایۀ اجتماعی پایین شامل ایران، ترکیه، تونس، لبنان، اردن، بنگادش، 
آلبانی، بوسنی، رومانی، گرجستان و هندوستان است. داده  های این پژوهش از پایگاه داده  های بانک جهانی، صندوق بین  المللی 

پول و سازمان شفافیت بین الملل استخراج شده است.



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

196

بهار 1400. دورۀ 9. شمارۀ 1

سید نظام الدین مکیان و همکاران. سرمایۀ اجتماعی و رشد اقتصادی مطالعۀ مقایسه ای بین کشورهای با سرمایۀ اجتماعی باال و کشورهای با سرمایۀ اجتماعی پایین.

net: درصد کاربران اینترنت به عنوان شاخص چهارم سرمایۀ اجتماعی؛

lf: درصد ثبت نام در آموزش عالی نسبت به کل جمعیت به  عنوان متغیر کنترلی.15 

شرح و توضیح متغیرهای مستقل ملحوظ در تابع رشد اقتصادی در ادامه آمده است. 

4ـ2. شاخص حکمرانی خوب
ــده  ــتفاده ش ــوب اس ــی خ ــاخص حکمران ــی از ش ــرمایۀ اجتماع ــنجش س ــرای س ــش، ب ــن پژوه در ای
ــی  ــک جهان ــر ســرمایۀ اجتماعــی تأثیــر می گــذارد. بان کــه خــود دارای زیرشــاخص هایی اســت کــه ب
ــر  ــق اظهارنظ ــد از: ح ــه عبارت ان ــد ک ــف می کن ــاخص تعری ــۀ 6 ش ــوب را برپای ــی خ )2012( حکمران
ــررات،  ــی مق ــار مال ــت، ب ــی دول ــی و اثربخش ــونت، کارای ــدم خش ــی و ع ــات سیاس ــخ گویی، ثب و پاس
حاکمیــت قانــون و کنتــرل فســاد. بــه هرکــدام از ایــن زیرشــاخص ها از 2/5- تــا 2/5 وزن داده شــده 

ــا 15+ اســت. کــه مجمــوع وزن هــر شــاخص بیــن 15- ت

4ـ3. شاخص فساد
ــت،  ــوان ارزش مثب ــی، به  عن ــرمایۀ اجتماع ــری س ــنجش و اندازه گی ــای س ــن، به ج در روش جایگزی
ــزان جــرم  ــل می ــی، ازقبی ــات اجتماع ــر، انحراف ــارت دیگ ــه عب ــی و ب ــرمایۀ اجتماع ــود س ــوان نب می ت
ــا  ــوارد مشــابه، را ب ــت و م ــرار از مالی ــواد مخــدر، خودکشــی، فســاد، ف ــت، طــاق، مصــرف م و جنای
ــاد اداری از  ــه فس ــوط ب ــای مرب ــرد )Fukuyama, 2000(. داده ه ــری ک ــوم اندازه گی ــای مرس روش ه
ــزان  ــاخص، می ــن ش ــت. در ای ــده اس ــتخراج ش ــالیانه اس ــورت س ــل به ص ــفافیت بین المل ــۀ ش مؤسس
پرداخــت و دریافــت رشــوه، میــزان ارتــکاب بــه اختــاس و جرایــم مشــابه از ســوی مقامــات سیاســی 
ــدی شــده اســت.  ــا 10 رتبه بن ــر ت ــاس صف ــور در طــول مقی ــی می شــود. شــاخص مذک و اداری ارزیاب
ــدارد و  ــود ن ــاد وج ــه در آن فس ــود ک ــوط می ش ــه کشــوری مرب ــرۀ 10 ب ــدی، نم ــن رتبه بن ــۀ ای برپای
ــفافیت  ــازمان ش ــت )س ــاد اس ــزان فس ــترین می ــه دارای بیش ــق دارد ک ــوری تعل ــه کش ــر ب ــرۀ صف نم

.)2012 بین الملــل، 

4ـ4. شاخص نرخ مشارکت زنان
ــتند،  ــان هس ــادی جه ــانی و اقتص ــرمایه های انس ــن س ــی از مهم تری ــان بخش ــه زن ــه اینک ــه ب ــا توج ب
وقتــی کــه ســرمایۀ اجتماعــی و ابعــاد آن در بیــن زنــان تشــکیل می شــود و گســترش می یابــد، ســبب 
می گــردد زنــان بــه تــاش گســترده ای جهــت توســعۀ همه جانبــه دســت بزننــد. همچنیــن آگاهــی از 
میــزان ســرمایۀ اجتماعــی آنــان و دانســتن نــوع ارتباطشــان بــا یکدیگــر بــرای هــر نــوع برنامه ریــزی 
ــی، 1391(. در  ــهبازی و غام ــره ای، ش ــادی، ن ــان الزم اســت )صادقی عمروآب ــی آن ــی و فرهنگ اجتماع

15. متغیرهای این پژوهش از لحاظ هم خطی با توجه به آزمون  های انجام شده و اینکه هیچ کدام تابع دیگری نیست، مشکلی ندارد.
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ایــن پژوهــش، از نــرخ مشــارکت نیــروی کار زنــان نســبت بــه جمعیــت 15 ســال و باالتــر کــه از لحــاظ 
ــد، اســتفاده شــده اســت.  اقتصــادی فعال ان

4ـ5. شاخص دسترسی به اینترنت
ــف  ــن تعری ــوم ســرمایۀ اجتماعــی را چنی ــی، مفه ــۀ اجتماع ــای نظری ــاب بنیاد ه جیمــز کلمــن در کت
ــروه  ــراد آن گ ــرای اف ــی ب ــوان منبع ــد به  عن ــروه می توان ــی گ ــاختار اجتماع ــه س ــه چگون ــد ک می  کن
عمــل نمایــد. شــاخص های پیشــنهادی وی پیچیــده  اســت کــه یکــی از آن هــا دسترســی بــه اطاعــات 
ــن  ــه  همی ــت. ب ــت اس ــتفاده از اینترن ــه و اس ــده، روزنام ــای منتشرش ــه، کتاب ه ــق کتاب خان از طری
دلیــل، از افــرادی کــه بــه اینترنــت دسترســی دارنــد، به   عنــوان شــاخصی از ســرمایۀ اجتماعــی بهــره 

ــود. ــه می ش گرفت

4ـ6. شاخص نیروی کار )متغیر کنترلی(
ــارت  ــت و مه ــد، از کیفی ــت می کن ــه دریاف ــاس آموزشــی ک ــروی کار براس ــد اســت نی ــولتز16 معتق ش
ــور، 1380(.  ــد )مهدی پ ــز می کن ــر متمای ــروی کار دیگ ــه او را از نی ــود ک ــوردار می ش ــی برخ متفاوت
ــن  ــت، در ای ــی اس ــرمایۀ اجتماع ــاخص های س ــی از ش ــات یک ــه تحصی ــی  ک ــور از آنجای ــن منظ بدی
ــروه ســنی  ــن گ ــت ای ــه کل جمعی ــی نســبت ب ــوزش عال ــام در آم پژوهــش از شــاخص درصــد ثبت ن

ــتفاده شــده اســت. ــی اس ــر کنترل ــن متغی ــوان اولی ــروی کار به  عن ــرای شــاخص نی ب

5. آزمون های برازش داده ها 
در اقتصادســنجی داده هــای پانلــی، در حالــت کلــی فــرض بــر ایــن اســت کــه داده هــای مــورد اســتفاده 
اســتقال مقطعــی دارنــد. ایــن پیش فــرض، هماننــد ســایر فــروض، می توانــد برقــرار نباشــد؛ بنابرایــن 
نخســتین مرحلــه در اقتصادســنجی داده هــای پانلــی پیــش از انجــام هــر آزمونــی، تشــخیص وابســتگی 
یــا اســتقال مقطعــی اســت. آزمون هــای متعــددی بــرای ایــن منظــور در متــون پیشــنهاد شــده اســت 
ــران19 )2004(  ــون CD پس ــاگان18 )1980( و آزم ــوش و پ ــن17 )1937(، بری ــای فریدم ــه آزمون ه ک
ــون وابســتگی مقطعــی پســران  ــی، از آزم ــرای ســنجش وابســتگی مقطع ــا هســتند. ب برخــی از این  ه
بهــره گرفتــه شــده کــه فــرض صفــر ایــن آزمــون عــدم وابســتگی مقطعــی در متغیرهاســت. پســران 
)2004( آزمونــی بــرای تشــخیص اســتقال مقطعــی بــرای پانل هــای متــوازن و نامتــوازن ارائــه کــرد. 

ــود: ــف می ش ــر تعری ــون به صــورت زی ــن آزم ــب ای ــر و رقی ــای صف فرضیه ه

16. Schultz 
17. Freidman
18. Brcusch & Pagan
19. Pesaran
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کــه در آن،  ضریــب هم بســتۀ گشــتاور حاصل ضربــی اختال هاســت. بــه ایــن ترتیــب، بــا رد شــدن 
فــرض صفــر، وابســتگی مقطعــی در داده هــای پانــل تأییــد می شــود )صمــدی و دیگــران، 1391(.

ــرای هــر دو دســته  ــج آزمــون وابســتگی مقطعــی، وجــود وابســتگی مقطعــی ب ــه نتای ــا توجــه ب ب
ــود. ــد می ش ــور تأیی کش

جدول 2. آزمون وابستگی مقطعی پسران کشورهای با سرمایۀ اجتماعی باال و پایین

کشور
کشورهای با سرمایۀ اجتماعی پایینکشورهای با سرمایۀ اجتماعی باالآماره

17/0319/44آمارۀ آزمون

0/0000/000آمارۀ احتمال

)منبع: محاسبات تحقیق(

5ـ1. آزمون ایستایی
در قســمت قبــل، بــرای تشــخیص وابســتگی یــا اســتقال مقطعــی بیــن داده هــای مــورد اســتفاده، از 
آزمــون CD پســران اســتفاده شــد. حــال در مرحلــۀ اول و قبــل از تخمیــن مدل هــا، به منظــور جلوگیری 
ــرد. از آنجــا  ــر روی متغیرهــای مــدل صــورت می گی از انجــام رگرســیون کاذب، آزمــون ریشــه واحد ب
ــه واحد  ــوم ریش ــای مرس ــتفاده از روش ه ــد، اس ــد ش ــل تأیی ــای پان ــی در داده ه ــتگی مقطع ــه وابس ک
ــوع  ــال وق ــینIPS( 22(، احتم ــران21 و ش ــم، پس ــن )LL( و ای ــن20 و لی ــای لِِوی ــد آزمون ه ــی، مانن پانل
ــه واحد  ــای ریش ــکل، آزمون ه ــن مش ــع ای ــرای رف ــد داد. ب ــش خواه ــه واحد کاذب را افزای ــج ریش نتای
پانلــی متعــددی، باوجــود وابســتگی مقطعــی، پیشــنهاد شــده کــه آزمــون ریشــه واحد ADF به  صــورت 

مقطعــی )CADF( یــا CIPS از آن جملــه اســت.

پســران )2003( بــا تبدیــل آزمون هــای ADF و IPS، بــا درنظــر گرفتــن وابســتگی مقطعــی، آمــارۀ 

20. Levine
21. Pesaran
22. Shin
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ــروف  ــون CIPS مع ــه آزم ــه ب ــدان ریشــه واحد پیشــنهاد داده ک ــا فق ــرای بررســی وجــود ی ــی ب آزمون
اســت. آمــارۀ ایــن آزمــون بــه ایــن صــورت اســت:

                                                    )2(

کــه در آن، ti آمــارۀ الگــوی CADF بــرای هــر مقطــع انفــرادی در پانــل اســت. مقــدار آمــارۀ فرمــول 
بــاال بــا مقادیــر بحرانــی محاسبه شــده توســط پســران مقایســه و درصــورت بزرگ تــر بــودن ایــن آمــاره 
از مقادیــر بحرانــی، فرضیــۀ صفــر )نامانــا بــودن( متغیــر رد می شــود و مانایــی متغیــر مــورد پذیــرش 

قــرار می گیــرد )صمــدی و دیگــران، 1391(.

ــرمایۀ  ــا س ــورهای ب ــای کش ــام متغیره ــود، تم ــاهده می  ش ــداول 3 و 4 مش ــه در ج ــور ک همان ط
اجتماعــی بــاال و کشــورهای بــا ســرمایۀ اجتماعــی پاییــن بــا یــک بــار تفاضل گیــری، ایســتا شــده اند.

جدول 3. آزمون ایستایی پسران کشورهای با سرمایۀ اجتماعی باال

با یک  بار تفاضل گیریدر سطحمتغیر

Gdp-2/710
0/095

-2/866
0/040

gg-2/677
0/112

-3/041
0/012

cpi-1/969
0/788

-3/072
0/010

pf-2/757
0/074

-3/200
0/003

net-2/753
0/076

-2/837
0/047

lf-2/274
0/472

-2/874
0/038
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جدول 4. آزمون ایستایی پسران با کشورهای با سرمایۀ اجتماعی پایین

با یک  بار تفاضل گیریدر سطحمتغیر

Gdp-0/968
0/167

-2/33
0/01

gg-0/258
0/398

-3/771
0/000

cpi-1/448
0/074

-3/515
0/000

pf-1/133
0/129

-1/88
0/03

net-2/215
0/553

-2/855
0/038

lf-2/145
0/634

-3/178
0/003

)منبع: محاسبات تحقیق(

5ـ2. آزمون هم انباشتگی

ــه واحد  ــا دارای ریش ــه متغیره ــد ک ــخص ش ــتایی مش ــای ایس ــتفاده از آزمون ه ــا اس ــه ب ــس از آنک پ
ــرای  ــد. ب ــا یکدیگــر دارن ــی بلندمــدت ب ــا متغیرهــا رابطــۀ تعادل ــد بررســی شــود کــه آی هســتند، بای
ــی اســتفاده می شــود. فرضیــۀ  ــی بلندمــدت، از آزمــون پیشــنهادی پدرون ــه رابطــۀ تعادل ــردن ب پــی  ب
ــن  ــتگی بی ــدم هم انباش ــر ع ــی ب ــی مبتن ــتفاده از روش پدرون ــا اس ــتگی ب ــون هم انباش ــر در آزم صف
متغیرهــای مــدل اســت. بــا توجــه بــه اینکــه تمــام متغیرهــا، بــا فــرض عــرض از مبــدأ و رونــد دارای 
ریشــه واحد هســتند، آزمــون هم انباشــتگی بــا ایــن فــرض بــرای هــر دو دســته کشــور مــورد بررســی 

ــرد. ــرار می گی ق
ــه ارزش احتمال هــای  ــا توجــه ب ــاال، ب در گــروه اول، یعنــی کشــورهای دارای ســرمایۀ اجتماعــی ب
ــر  ــۀ صف ــی ADF و PP، فرضی ــون درون گروه ــی ADF و PP و آزم ــارۀ بین گروه ــت آمده از آم به دس
ــو  ــای الگ ــن متغیره ــت بی ــوان گف ــه نمی شــود. درنتیجــه می ت ــوِد هم انباشــتگی پذیرفت ــر نب ــی ب مبن
ــرمایۀ  ــا س ــورهای ب ــی کش ــروه دوم، یعن ــرای گ ــود. ب ــد می ش ــدت تأیی ــی بلندم ــۀ تعادل ــود رابط وج
 ،ADFــی ــون بین گروه ــی PP و آزم ــی و بین گروه ــون  درون گروه ــۀ دو آزم ــن، برپای ــی پایی اجتماع
ــی  ــا رابطــۀ تعادل ــروه کشــور، هم انباشــتگی ی ــد نمی شــود. درنتیجــه در هــر دو گ ــر تأیی ــۀ صف فرضی
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بلندمــدت بیــن متغیرهــا وجــود دارد.  

6. یافته های تخمین الگو در چارچوب داده های پانل 
ــرای کشــورهای انتخاب شــده از رده بنــدی ســرمایۀ اجتماعــی  در ایــن قســمت، الگــوی معرفی شــده ب
طــی ســال های 1998 تــا 2014م تخمیــن زده شــده اســت. بــه  همیــن منظــور، ابتــدا بــرای انتخــاب 
بیــن روش هــای پانــل دیتــا و پولینــگ دیتــا از آزمــون F لیمــر اســتفاده می شــود. ایــن آزمــون مشــخص 
ــر از  ــاداری بزرگ ت ــورت معن ــت، به ص ــرات ثاب ــا اث ــیون ب ــن رگرس ــب تعیی ــا ضری ــه آی ــد ک می کن
ضریــب تعییــن مــدل رگرســیونی پولینــگ اســت یــا خیــر. طبــق آمــارۀ F لیمــر به دســت آمده بــرای 
کشــورهای بــا ســرمایۀ اجتماعــی بــاال، فرضیــۀ صفــر مبنــی بــر پذیــرش روش پولینــگ رد می شــود. 
ارزش احتمــال آزمــون F لیمــر بــرای کشــورهای بــا ســرمایۀ اجتماعــی پاییــن کمتــر از 0/05 بــوده کــه 
نشــان دهندۀ پانــل بــودن مــدل اســت. بنابرایــن بــرای هــر دو دســته از کشــور، روش مــدل رگرســیونی 

پانــل بــر روش پولینــگ برتــری دارد.

ــه  ــرای اینک ــت، ب ــل اس ــر پان ــورد نظ ــای م ــا در گروه ه ــوب داده ه ــد چارچ ــن ش ــه روش ــال ک ح
مشــخص شــود مــدل در قالــب کدام یــک از روش هــای اثــرات ثابــت یــا اثــرات تصادفــی قابــل بررســی 
اســت، از آزمــون هاســمن اســتفاده می شــود. در ایــن آزمــون، فــرض صفــر وجــود اثــرات تصادفــی در 
مــدل اســت. آمــارۀ آزمــون هاســمن کشــورهای بــا ســرمایۀ اجتماعــی بــاال و کشــورهای بــا ســرمایۀ 

ــد.  ــرات ثابــت در مــدل را می نمایان اجتماعــی پاییــن کمتــر از 0/05 اســت کــه وجــود اث
جدول 5. آزمون اثرات ثابت و هاسمن

کشورهای با سرمایۀ اجتماعی پایینکشورهای با سرمایۀ اجتماعی باال

FlimerProbFlimerProb

2/910/00327/470/002

ProbProb

19/450/00112/210/03

)منبع: محاسبات تحقیق(

ــن  ــب و همچنی ــار ضرای ــرآورد انحــراف معی ــر ب ــس ب ــم ناهمســانی واریان ــر مه ــه تأثی ــا توجــه ب ب
ــوِد  ــا نب ــود ی ــورد وج ــن، درم ــه تخمی ــه هرگون ــن ب ــل از پرداخت ــت قب ــاری، الزم اس ــتنباط آم اس
ــی از  ــای تابلوی ــورد داده ه ــری ناهمســانی درم ــون براب ــرای آزم ــق شــود. ب ــس ناهمســانی تحقی واریان
آزمــون نســبت درســت نمایی )LR( اســتفاده می شــود. بررســی آمــارۀ ایــن آزمــون در جــدول 6 نشــان 
می دهــد فرضیــۀ صفــر یــا ناهمســانی واریانــس جمــات اخــال در کشــورهای بــا ســرمایۀ اجتماعــی 
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بــاال و ســرمایۀ اجتماعــی پاییــن رد می شــود و مــدل رگرســیونی در کشــورهای بــا ســرمایۀ اجتماعــی 
ــا ســرمایۀ اجتماعــی پاییــن دارای ناهمســانی واریانــس اســت. ــاال و کشــورهای ب ب

جدول 6. آزمون واریانس ناهمسانی جمالت اخالل

کشورهای با سرمایۀ اجتماعی پایینکشورهای با سرمایۀ اجتماعی باال

LR chi2(10)ProbLR chi2(11)Prob

26/600/00127/470/002

)منبع: محاسبات تحقیق(

از دیگــر فــروض کاســیک، عــدم خودهم بســتگی جمــات اخــال اســت. بــرای بررســی 
خودهم بســتگی، از آزمــون خودهم بســتگی وولدریــج در داده هــای پانــل اســتفاده شــده اســت. فــرض 
صفــر در ایــن آزمــون نبــوِد خودهم بســتگی مرتبــۀ اول اســت. در جــدول 7، نتایــج آزمــون وولدریــج 
بیــان شــده اســت. نتایــج ایــن جــدول حاکــی از آن اســت کــه در کشــورهای بــا ســرمایۀ اجتماعــی بــاال 

ــود دارد. ــال وج ــات اخ ــتگی در جم ــن خودهم بس ــی پایی ــرمایۀ اجتماع و س
جدول 7. آزمون خودهم بستگی وولدریج

کشورهای با سرمایۀ اجتماعی پایینکشورهای با سرمایۀ اجتماعی باال

F (1, 9)ProbF (1, 10)Prob

17/510/00212/000/006

)منبع: محاسبات تحقیق(

ــن زده  ــورت کارآ تخمی ــتفاده از GLS به ص ــا اس ــیونی ب ــدل رگرس ــک م ــای ی ــه پارامتره چنانچ
ــت.  ــد داش ــانی خواه ــس یکس ــود و واریان ــد ب ــته نخواه ــم وابس ــه ه ــا ب ــات خط ــد، جم ــده باش ش
ــا  ــی ب ــای توضیح ــاط متغیره ــردن ارتب ــرف ک ــرای برط ــاً ب ــا غالب ــل دیت ــدۀ GLS در پان تخمین زنن
ــای جمــات  ــت ویژگی ه ــن حال ــه در ای ــه اینک ــا توجــه ب ــه می شــود. ب ــه کار گرفت جمــات خطــا ب
ــد در  ــه بتوان ــم ک ــود، نیازمندی ــه نمی ش ــر گرفت ــتگی، درنظ ــانی و خودهم بس ــم از ناهمس ــا، اع خط
شــرایط وجــود واریانــس ناهمســانی یــا وابســتگی پیاپــی جمــات خطــا، مــدل رگرســیونی را تخمیــن 
ــد و  ــرآورد می کن ــه روش GLS ب ــدل را ب ــه در گام اول م ــات تعمیم یافت ــل مربع ــد. روش حداق بزن
باقی مانده هــای حاصــل از آن را به عنــوان وزن بــرای برطــرف کــردن ناهمســانی واریانــس در 
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ــس و  ــانی واریان ــود ناهمس ــه وج ــه ب ــا توج ــدل را ب ــت م ــرد و درنهای ــه کار می گی ــۀ دوم ب مرحل
Stata  خودهم بســتگی جمــات خطــا، تخمیــن می زنــد. یکــی از ایــن آزمون هــا در نرم  افــزار

ــدل  ــکات م ــوع مش ــه ن ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــر اس ــۀ امکان پذی ــات تعمیم یافت ــل مربع ــون حداق آزم
ــد.  ــام می ده ــب را انج ــن مناس ــون، تخمی ــورد آزم م

FGLS جدول 8. نتایج تخمین الگو به روش

متغیر وابسته GDP )تولید ناخالص داخلی(: کشورهای با سرمایۀ اجتماعی باال

Zp> zضرایبمتغیرهای توضیحی

gg0/1332/820/005

cpi-0/143-2/690/007

pf0/0333/460/001

net0/0315/010/000

lf0/0173/250/001

0/7752/810/005عرض از مبدأ

Prob=0/000Wald chi2 =36/25

متغیر وابسته: GDP )تولید ناخالص داخلی(: کشورهای با سرمایۀ اجتماعی پایین

Zp> zضرایبمتغیرهای توضیحی

gg0/0380/570/568

cpi0/2812/890/04

pf0/010/790/43

net-0/049-6/460/000

lf0/0172/480/013

4/8368/420/000عرض از مبدأ

Prob=0/000Wald chi2 =112/42
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نتایــج نشــان دهندۀ آن اســت کــه در کشــورهای بــا ســرمایۀ اجتماعــی بــاال، شــاخص های 
حکمرانــی خــوب، دسترســی بــه اینترنــت، میــزان ثبت نــام در آمــوزش عالــی و نــرخ مشــارکت زنــان 
اثــر مســتقیم و معنــاداری بــر رشــد اقتصــادی دارد کــه بــا یــک واحــد تغییــر در نــرخ ایــن شــاخص ها، 
ــر  ــد و شــاخص  فســاد اث ــر می کن ــب 0/13، 0/03، 0/01 و 0/03 درصــد تغیی رشــد اقتصــادی به ترتی
منفــی و معنــادار بــر رشــد اقتصــادی دارد. ضریــب متغیرهــا در کشــورهای بــا ســرمایۀ اجتماعــی بــاال 
نشــان می دهــد به ترتیــب شــاخص فســاد و ســپس شــاخص حکمرانــی خــوب بیشــترین اثرگــذاری را 
بــر رشــد اقتصــادی دارد؛ به طــوری کــه بــا افزایــش 1 درصــد در شــاخص فســاد، رشــد اقتصــادی 0/14 
درصــد کاهــش و بــا افزایــش 1 درصــد در شــاخص حکمرانــی خــوب، رشــد اقتصــادی بــه میــزان 0/13 
درصــد افزایــش می یابــد. ضرایــب متغیرهــا بــرای کشــورهای بــا ســرمایۀ اجتماعــی پاییــن بیانگــر آن 
ــر رشــد اقتصــادی گذاشــته  ــر را ب اســت کــه شــاخص فســاد، در میــان ســایر متغیرهــا، بیشــترین اث
کــه ایــن اثــر منفــی و معنــادار بــوده اســت و بــا کاهــش یک درصــدی ایــن شــاخص، رشــد اقتصــادی 
0/28 درصــد افزایــش می یابــد. شــاخص حکمرانــی خــوب و نــرخ مشــارکت زنــان بــرای کشــورهای بــا 
ســرمایۀ اجتماعــی پاییــن بی  معنــا بــوده کــه گویــای آن اســت در ایــن گــروه از کشــورها، حکمرانــی 
ــن موضــوع اســتنباط می شــود کــه  ــان، ای ــرخ مشــارکت زن ــدارد و از نظــر شــاخص ن خــوب وجــود ن
میــزان مشــارکت زنــان در NGOهــا، مجامــع قانون گــذاری  و محافــل اجتماعــی کشــورهای بــا ســرمایۀ 
ــادار  ــی و معن ــر منف ــت. اث ــاخص اس ــن ش ــی ای ــتاندارد جهان ــزان اس ــر از می ــن، کمت ــی پایی اجتماع
ــن نشــان دهندۀ  ــی پایی ــرمایۀ اجتماع ــا س ــد اقتصــادی کشــورهای ب ــر رش ــت ب ــه اینترن ــی ب دسترس
اســتفادۀ نادرســت و نابجــا از اینترنــت در میــان جوامــع اســت و درصورتــی کــه دسترســی بــه اینترنــت 
1 درصــد افزایــش یابــد، رشــد اقتصــادی 0/04 درصــد کاهــش می یابــد. اثــر میــزان ثبت نــام ناخالــص 
ــن،  ــی پایی ــا ســرمایۀ اجتماع ــی کشــورهای ب ــروه دوم، یعن ــر رشــد اقتصــادی گ ــی ب ــوزش عال در آم
ــادی 0/01  ــد اقتص ــاخص، رش ــن ش ــرخ ای ــدی در ن ــر یک واح ــا تغیی ــه ب ــت ک ــادار اس ــت و معن مثب

ــد.   ــر می کن ــد تغیی درص

۷. نتیجه گیری
ــورد توجــه بســیاری از  ــر م ــه طــی 15 ســال اخی ــی فرارشــته ای اســت ک ــی مفهوم ســرمایۀ اجتماع
ــرار گرفتــه اســت. ســرمایۀ اجتماعــی توانســته در مــدت زمــان کوتاهــی  ــوم انســانی ق شــاخه های عل
جایــگاه مناســبی را در مباحــث اقتصــادی بیابــد و ســهم بســزایی در تبییــن مســائل رشــد و توســعه 
کســب کنــد. ســرمایۀ اجتماعــی هــم بــر رونــد توســعه اثرگــذار اســت و هــم از آن اثــر می پذیــرد؛ بــه 
ــا رشــد اقتصــادی کشــور، ســرمایۀ اجتماعــی آن افزایــش می یابــد. از ایــن  رو نادیــده  همیــن دلیــل ب
ــل  ــن دالی ــود. ای ــد ب ــا خواه ــادی خط ــد اقتص ــای رش ــی در برنامه ریزی ه ــرمایۀ اجتماع ــتن س انگاش
ــد  ــر رش ــی ب ــرمایۀ اجتماع ــر س ــل بحــث و اث ــی به تفصی ــرمایۀ اجتماع ــارۀ س ــا درب ــد ت ــزه ای ش انگی
ــود  ــی وج ــرمایۀ اجتماع ــری س ــرای اندازه گی ــی ب ــه روش کّم ــل آنک ــود. به دلی ــی ش ــادی بررس اقتص
ــر  ــر ســرمایۀ اجتماعــی ب ــا اث ــه شــد ت ــدارد، از بعضــی شــاخص های ســرمایۀ اجتماعــی بهــره گرفت ن
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سید نظام الدین مکیان و همکاران. سرمایۀ اجتماعی و رشد اقتصادی مطالعۀ مقایسه ای بین کشورهای با سرمایۀ اجتماعی باال و کشورهای با سرمایۀ اجتماعی پایین.

رشــد اقتصــادی کشــورهای بــا ســرمایۀ اجتماعــی بــاال و کشــورهای بــا ســرمایۀ اجتماعــی پاییــن در 
ــرار گیــرد.  ــا 2014م مــورد کاوش ق ــی 1998 ت ــازۀ زمان ب

ــا  ــورهای ب ــاال و کش ــی ب ــرمایۀ اجتماع ــا س ــورهای ب ــان داد در کش ــتقال نش ــون اس ــج آزم نتای
ــا توجــه بــه وجــود وابســتگی مقطعــی  ســرمایۀ اجتماعــی پاییــن وابســتگی مقطعــی وجــود نــدارد. ب
ــا درنظــر گرفتــن  ــی را ب ــون مانای ــون ایســتایی CADF اســتفاده شــد کــه آزم ــا، از آزم بیــن متغیره
ــور در  ــته کش ــر دو دس ــرای ه ــا ب ــدام از متغیره ــد. هیچ ک ــام می ده ــی انج ــتگی مقطع ــود وابس وج
ــس از بررســی ایســتایی،  ــری ایســتا شــده اند. پ ــار تفاضل گی ــک  ب ــا ی ــی ب ــد؛ ول ســطح ایســتا نبوده ان
هم انباشــتگی دو دســته کشــور بــا اســتفاده از هم انباشــتگی پدرونــی بررســی شــد کــه وجــود رابطــۀ 
ــن  ــی پایی ــرمایۀ اجتماع ــا س ــاال و کشــورهای ب ــی ب ــرمایۀ اجتماع ــا س ــرای کشــورهای ب ــدت ب بلندم
تأییــد گردیــد. در قســمت تخمین هــای بــا چارچــوب پانــل دیتــا، پــس از آنکــه بــا اســتفاده از آمــارۀ 
ــون  ــری داده  شــد، آزم ــر دو دســته کشــور برت ــرای ه ــا ب ــر روش پولینــگ دیت ــا ب ــل دیت F لیمــر پان
ــا  ــورهای ب ــاال و کش ــی ب ــرمایۀ اجتماع ــا س ــورهای ب ــدل کش ــت را در م ــرات ثاب ــود اث ــمن وج هاس
ــا  ــورهای ب ــاال و کش ــی ب ــرمایۀ اجتماع ــا س ــورهای ب ــرد. در کش ــد ک ــن تأیی ــی پایی ــرمایۀ اجتماع س
ســرمایۀ اجتماعــی پاییــن، خودهم بســتگی و ناهمســانی واریانــس وجــود داشــته کــه به دلیــل وجــود 
مشــکات در مــدل، از آزمــون FGLS بــرای تخمیــن نهایــی اســتفاده شــد کــه در جــدول زیــر نتایــج 

ــر شــده اســت.  ــن پژوهــش به طــور خاصــه ذک ای
جدول 9. مقایسۀ نتایج کشورهای با سرمایۀ اجتماعی باال و سرمایۀ اجتماعی پایین

کشورهای با سرمایۀ اجتماعی پایینکشورهای با سرمایۀ اجتماعی باالمتغیرها

Ggمثبت و بی معنامثبت و معنادار

Cpiمنفی و معنادارمنفی و معنادار

Pfمثبت و بی معنامثبت و معنادار

Netمنفی و معنادارمثبت و معنادار

Lfمثبت و معنادارمثبت و معنادار
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سید نظام الدین مکیان و همکاران. سرمایۀ اجتماعی و رشد اقتصادی مطالعۀ مقایسه ای بین کشورهای با سرمایۀ اجتماعی باال و کشورهای با سرمایۀ اجتماعی پایین.

ــا  ــرای کشــورهای ب ــودن برخــی شــاخص ها ب ــا ب ــورد بی معن ــج جــدول 9، درم ــه  نتای ــه ب ــا توج ب
ســرمایۀ اجتماعــی پاییــن کــه ایــران هــم در گــروه ایــن کشورهاســت، می تــوان گفــت در کشــورهای بــا 
ســرمایۀ اجتماعــی پاییــن، شــاخص حکمرانــی خــوب )Gg( اثــر معنــاداری بــر رشــد اقتصــادی نداشــته 
ــور  ــدارد. همین ط ــود ن ــوب وج ــی خ ــوالً حکمران ــورها اص ــته از کش ــن دس ــد در ای ــان می ده ــه نش ک
ــه  ــت ک ــی از آن اس ــده، حاک ــر ش ــا  دار ظاه ــی و معن ــورت منف ــه به ص ــاد )Cpi(  ک ــاخص درک فس ش
کاهــش فســاد اثــر مثبــت و معنــاداری بــر رشــد اقتصــادی دارد. معنــادار نبــودن شــاخص نــرخ مشــارکت 
ــان )pf( در  ــزان مشــارکت زن ــا ســرمایۀ اجتماعــی پاییــن نشــان می دهــد می ــرای کشــورهای ب ــان ب زن
NGOهــا، مجامــع قانون گــذاری  و محافــل اجتماعــی کشــورهای بــا ســرمایۀ اجتماعــی پاییــن کمتــر از 
ــه  میــزان اســتاندارد جهانــی ایــن شــاخص اســت. همچنیــن درمــورد دلیــل تأثیــر منفــی دسترســی ب
ــوۀ  ــت نح ــوان گف ــن می ت ــی پایی ــرمایۀ اجتماع ــا س ــورهای ب ــادی کش ــد اقتص ــر رش ــت )Net( ب اینترن
ــا ســرمایۀ اجتماعــی پاییــن  ــرای افزایــش ثــروت از اینترنــت در میــان کشــورهای ب اســتفادۀ درســت ب
ــی خــوب،  ــاال، شــاخص  های حکمران ــا ســرمایۀ اجتماعــی ب ــا در کشــورهای ب ــه اســت. ام شــکل نگرفت
دسترســی بــه اینترنــت، میــزان ثبت نــام در آمــوزش عالــی و نــرخ مشــارکت زنــان اثــر مثبــت و معنــا  دار 

بــر رشــد اقتصــادی دارد و شــاخص فســاد دارای اثــر منفــی بــر رشــد اقتصــادی اســت.

حــال بــا توجــه بــه نتایــج ایــن پژوهــش الزم اســت سیاســت گذاران اقتصــادی و سیاســی به منظــور 
ــای اقتصــادی  ــان در فعالیت ه ــرخ مشــارکت اقتصــادی زن ــی خــوب، ن ــاخص های حکمران ــش ش افزای
ــرای تولیــد ثــروت بیشــتر و کاهــش یــا حــذف   و فرهنگ ســازی درجهــت کاربــرد صحیــح اینترنــت ب

فســاد در بخــش عمومــی اقــدام نماینــد.
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