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In many countries around the world, governments follow policies and supportive strategies in 
order to control the economic, social, and cultural issues such as reducing poverty and injus-
tice, increasing economic situation, and pursuing developmental plans. Iran, as a developing 
country, needs supportive plans for its development, which actually is noted in the third, twenty 
ninth, and forty third principles of constitution aiming to reduce poverty and establish econom-
ic independence. Moreover, factors of resistance economy for encouraging production and 
employment, economic prosperity and welfare, and democratizing economy are noted as well. 
Subsidy is one of the tools and supportive strategies to improve public earning and welfare. 
Subsidy can have an effective role in wealth distribution. If the economic situation improves, 
it can increase public trust and satisfaction in the government, thus having a positive impact on 
the social capital. Considering the significance of social capital and other related factors, this 
study tries to investigate the effect of supportive policies on social capital from 1996 to 2017. 
The data analysis is done through autoregressive distributed lag (ARDL). The results show that 
there is a positive relationship between the government’s support and expenditure in health, 
housing, and subsidy with social capital. There is, however, a negative relationship between 
government’s support in social security and education with social capital.
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105صحت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

بهار 1400. دورۀ 9. شمارۀ 1 فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

نوع مقاله: علمیـ  پژوهشی

اقتصــادی،  تعییــن جهت  گیری  هــای  به منظــور  اکثــر کشــورهای جهــان، دولت  هــا  در 
ــری، رشــد اقتصــادی و پیشــبرد  ــردن فقــر و نابراب اجتماعــی و فرهنگــی، همچــون ازمیــان ب
ــی  ــای حمایت ــه اتخــاذ سیاســت  های خــاص و اســتفاده از ابزاره ــدام ب ــداف توســعه  ای، اق اه
می  کننــد. ایــران نیــز، به منزلــۀ کشــوری درحــال توســعه، همــواره بــرای پیشــرفت در مســیر 
ــاز خواهــد داشــت و ایــن موضــوع در اصــول ســوم،  ــی نی ــعه بــه سیســتم حمایت توس
بیســت ونهم، ســي ویكم و چهل و ســوم قانــون اساســی درجهــت اســتقالل اقتصــادی و 
ــق  ــور رون ــی به منظ ــاد مقاومت ــات اقتص ــا و الزام ــن مؤلفه  ه ــر و همچنی ــردن فق ــه  کن ک ریش
تولیــد و اشــتغال، رشــد اقتصــادی و رفــاه و مردمــی کــردن اقتصــاد، مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
ــت  ــود وضعی ــتای بهب ــه در راس ــی ک ــت  های حمایت ــا و سیاس ــن ابزاره ــی از ای ــت. یك اس
معیشــتی و رفاهــی قشــرهای نیازمنــد از آن بهــره گرفتــه می  شــود، پرداخــت یارانه  هاســت. 
ــا  ــد ب ــد دارد و می  توان ــع درآم ــود توزی ــر در بهب ــی، نقشــی مؤث ــزار حمایت ــۀ اب ــه، به مثاب یاران
ــه  ــه بهبــود شــرایط اقتصــادی، موجــب رضایــت و اعتمــاد عمومــی افــراد جامعــه ب کمــک ب
نظــام حكومتــی گــردد و از ایــن حیــث بــر میــزان ســرمایۀ اجتماعــی تأثیــر مثبتــی بگــذارد. 
بــا توجــه بــه اهمیــت ســرمایۀ اجتماعــی و ســایر عوامــل مؤثــر بــر آن، در ایــن مطالعــه تــالش 
ــر میــزان ســرمایۀ اجتماعــی در ایــران طــی  ــا تأثیــر سیاســت  های حمایتــی ب شــده اســت ت
 )ARDL( ــی ــۀ توزیع ــا وقف ــیون ب ــتفاده از روش خودرگرس ــا اس ــا 1396 ب دورۀ 1375 ت
ــا و  ــای حمایت  ه ــۀ متغیره ــه رابط ــت ک ــی از آن اس ــش حاک ــج پژوه ــردد. نتای ــی گ بررس
مخــارج دولــت در بخــش بهداشــت، مســكن و یارانه  هــا بــا ســرمایۀ اجتماعــی مثبــت اســت و 
متغیرهــای حمایــت دولــت در بخــش بهزیســتی تأمیــن اجتماعــی و حمایــت دولــت در بخــش 

آموزش با متغیر سرمایۀ اجتماعی رابطۀ منفی دارد. 
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سمانه پارت و همکاران. تأثیر راهبردهای حمایتی سرمایۀ اجتماعی با تأکید بر سیاست های یارانه ای.

1.مقدمه
ــن  ــور تعیی ــا به منظ ــعه، دولت ه ــال توس ــعه یافته و درح ــم از توس ــان، اع ــورهای جه ــب کش در اغل
ــاذ  ــور و اتخ ــي ام ــه در برخ ــه مداخل ــار ب ــی ناچ ــی و فرهنگ ــای اقتصــادی، اجتماع جهت گیری ه
ــبرد  ــتای پیش ــي در راس ــه گاه ــن مداخل ــب اند. ای ــای مناس ــتفاده از ابزاره ــاص و اس ــت های خ سیاس
ــوده  ــا صــادرات، ب ــه تولیــد و مصــرف محصــوالت داخلــي ی سیاســت های اقتصــادی، ماننــد تشــویق ب
ــن  ــدف تأمی ــا ه ــوالً ب ــه معم ــردد ک ــال مي گ ــي اعم ــت های اجتماع ــوزۀ سیاس ــي در ح ــت و گاه اس
ــود.  ــرار مي ش ــص برق ــور اخ ــیب پذیر به ط ــای آس ــت از گروه ه ــم و حمای ــور اع ــي به ط ــاه عموم رف
کشــور ایــران نیــز کــه در مراحــل اولیــۀ رشــد و توســعه گام برمــی  دارد، بــه سیســتم حمایتــی منســجم 
و قــوی نیازمنــد اســت. ایــن موضــوع در اصــول ســوم، بیســت و نهم، ســي و یكم و چهــل ســوم، درجهــت 
ــان  از  ــات انس ــرآوردن  احتیاج ــت  و ب ــر و محرومی ــردن  فق ــه  کن  ک ــه  و ریش ــادی  جامع ــتقالل  اقتص اس
طریــق تأمیــن نیازهــای اساســی و ایجــاد فرصت  هــای یكســان آمــوزش و اشــتغال، لحــاظ شــده اســت. 
ــد و  ــق تولی ــی درجهــت رون ــات اقتصــاد مقاومت ــا و الزام ــن در چارچــوب سیاســت  ها، مؤلفه  ه همچنی
ــن موضــوع اشــاره شــده  ــه اهمیــت ای ــاه و مردمــی کــردن اقتصــاد، ب اشــتغال، رشــد اقتصــادی و رف

ــم و امیــری، 1396(. اســت )کری

یكــی از ایــن ابزارهــا و سیاســت  های حمایتــی جهــت بهبــود وضعیــت معیشــتی و رفاهــی خانوارهای 
ــر  ــال  های اخی ــه در س ــت  ها ک ــل سیاس ــرای این قبی ــت. اج ــت یارانه  هاس ــت پرداخ ــد، سیاس نیازمن
ــش  ــا و کاه ــاه خانواره ــش رف ــرای افزای ــت ب ــی اس ــه، تالش ــرار گرفت ــت  مداران ق ــه سیاس ــورد توج م
ــع  ــود توزی ــر در بهب ــی، نقشــی مؤث ــزار حمایت ــوان اب ــه، به عن ــی در کشــور. یاران ــۀ طبقات ــر و فاصل فق
درآمــد، کاهــش فقــر و درنتیجــه افزایــش رفــاه افــراد ایفــا می  کنــد. درواقــع پرداخــت یارانــۀ نقــدی بــه 
خانوارهــا از طریــق افزایــش قــدرت انتخــاب، افزایــش قــدرت خریــد و بهبــود توزیــع درآمــد در میــان 
آحــاد جامعــه، زمینــۀ اثرگــذاری بــر رفــاه خانوارهــا را فراهــم مــی آورد و باعــث تغییــر در آن می  شــود. 
بــه همیــن ســبب همــواره دولت  هــا درصــدد تصمیم  گیــری و اتخــاذ سیاســت حمایتــی مناســبی بــرای 
پیشــبرد اهــداف سیاســی و اقتصــادی خــود در جامعــه هســتند؛ زیــرا هــر انــدازه وضعیــت معیشــتی و 
اقتصــادی در جامعــه  ای بهبــود یابــد، میــزان رضایــت عمومــی، اعتمــاد و انســجام نیــز در آن به تنــاوب 
افزایــش می یابــد و درنتیجــۀ ایــن افزایــش در میــزان  ســرمایۀ اجتماعــی، جامعــه بــه اهــداف توســعه  ای 

خــود نزدیک تــر خواهــد شــد )نبــوی و رازانــی، 1389(. 

ــر  ــد ب ــا تأکی ــی ب ــرمایۀ اجتماع ــی  س ــای حمایت ــر راهبرده ــی تأثی ــه بررس ــن مطالع ــدف از ای  ه
سیاســت  های یارانــه  ای در ایــران، در بــازۀ زمانــی 1375 تــا 1396 بــا اســتفاده از روش خودرگرســیون 
بــا وقفه  هــای توزیعــی بــوده اســت. بــر ایــن اســاس، ســاختار مقالــۀ حاضــر بــه ایــن صــورت اســت کــه 
در بخــش دوم مطالعــات تجربــی داخلــی و خارجــی و در بخــش ســوم مبانــی نظــری مــرور شــده اســت. 
در بخــش چهــارم روش تحقیــق، در بخــش پنجــم الگــو و یافته  هــای تجربــی حاصــل از بــرآورد الگــو   
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ــان شــده اســت. ــری و پیشــنهاد   ها بی و در بخــش ششــم نتیجه  گی

2.پیشینۀتحقیق

2ـ1.مطالعاتخارجی
ــی و ســالمت را بررســی  ــرمایۀ اجتماع ــان  س ــاط می ــود ارتب ــۀ خ ــگ )2019( در مطالع ــگ و کان جیان
ــرمایۀ  ــزان  س ــر می ــالمت ب ــادار س ــت و معن ــر مثب ــان دهندۀ تأثی ــش نش ــن پژوه ــج ای ــد. نتای کردن
ــرمایۀ  ــزان  س ــد، می ــتر باش ــتی بیش ــع بهداش ــه مناب ــتیابی ب ــزان دس ــدر می ــت. هرق ــی اس اجتماع
اجتماعــی نیــز افزایــش خواهــد یافــت. بــه همیــن دلیــل دولــت بایــد مداخــالت خاصــی را درجهــت 

ــد.  ــام ده ــراد انج ــالمت اف ــع بهداشــت و س مناب

هریســون و دیگــران )2018( در مطالعــه  ای بــه بررســی روابــط متقابــل  ســرمایۀ اجتماعــی و فقــر 
ــه  ــه در تجزی ــی ک ــد. متغیرهای ــده پرداختن ــاالت متح ــتی( در ای ــی بهزیس ــاخص منف ــوان ش )به عن
ــی و  ــط نژادی قوم ــالمتی، رواب ــوزش، س ــر، آم ــامل فق ــده، ش ــخص ش ــش مش ــن پژوه ــل ای و تحلی
ــوان عامــل  ــر به عن ــر اهمیــت وجــود فق ــج تحقیــق مذکــور ب ــان اســت. نتای ــروی کار زن مشــارکت نی
بازدارنــده بــرای ایجــاد  ســرمایۀ اجتماعــی تأکیــد می  کنــد؛ چراکــه در جوامــع فقیرنشــین، افــراد کمتــر 
ــع  ــد مناب ــرا فاق ــی منجــر می  شــود؛ زی ــه ایجــاد  ســرمایۀ اجتماع ــه ب ــد ک ــی می پردازن ــه فعالیت  های ب

ــرای انجــام ایــن کار هســتند.  مــادی ب

لــو، لیــن، ویكــز و هوانــگ )2013( در جســتاری بــه بررســی اثــرات سیاســت  های رفــاه اجتماعــی 
ــا اســتفاده از رگرســیون  ــا 2009م، ب ــن، طــی ســال  های 1989 ت ــد در چی ــری درآم ــر و نابراب ــر فق ب
ــاه اجتماعــی  ــن نتیجــه رســیدند کــه سیاســت  های رف ــه ای ــد و ب ــی پرداختن ــل مربعــات معمول حداق
طــی ســال های مــورد بررســی نقــش مهمــی در کاهــش فقــر )32 درصــد( داشــته اســت. امــا اثــر ایــن 
ــاال  ــا درآمــد ب ــری درآمــدی معكــوس شــده اســت؛ به طــوری کــه خانواده  هــای ب ــر نابراب سیاســت  ها ب
ــدی در  ــای درآم ــان دهک  ه ــری می ــته  اند و نابراب ــال  ها داش ــن س ــی را طــی ای ــت مال بیشــترین منفع

طــول زمــان افزایــش یافتــه اســت.

کوریــم )2013( بــه بررســی برنامــۀ یارانــۀ مــواد غذایــی و کمک  هــای اجتماعــی برپایــۀ داده هــای 
منتشرشــده و داده  هــای میدانــی مربــوط بــه 7 اســتان بــا بیشــترین نــرخ فقــر در مصــر پرداخــت. او بــا 
بررســی تأثیــر یارانــۀ کاالیــی، شــامل یارانــۀ نــان بــرای همــۀ خانوارهــا، و یارانــۀ مــواد غذایــی بــرای 
خانوارهــای فقیــر )درمقابــل یارانه هــای نقــدی( بــر وضعیــت فقــر در مصــر، بــه ایــن نتیجــه رســید کــه 
یارانــۀ کاالیــی بــه یارانــۀ نقــدی ترجیــح داده شــده اســت؛ زیــرا به دلیــل بــاال بــودن نــرخ تــورم در ایــن 
ــی کــه  ــۀ کاالیــی فراهــم می شــود؛ درحال ــوار فقیــر در یاران ــرای خان کشــور، مــواد غذایــی ضــروری ب
بــا پرداخــت یارانــۀ نقــدی به دلیــل افزایــش قیمــت در بــازار، قــدرت خریــد کاهــش می یابــد. باوجــود 
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ــی  ــواد غذای ــه م ــراد کم درآمــد ب ــی به منظــور دســتیابی اف ــۀ کاالی ــع یاران ــن، اصــالح سیســتم توزی ای
ضــروری تشــخیص داده شــده اســت.

ــا  ــرات اصــالح کامــل یارانه هــا را در یمــن و ب بریشــینگل، انگلــک و اکــر )2012( در مطالعــه  ای اث
اســتفاده از مــدل تعــادل عمومــی قابــل محاســبه بررســی کردنــد. نتایــج ایــن تحقیــق به  صــورت کلــی 
ــه  ــر ب ــا کاهــش فق ــش ی ــا افزای ــرده اســت؛ ام ــی ک ــت ارزیاب ــا را مثب ــل یارانه  ه ــش تعدی ــرات افزای اث
ــا  ــالح یارانه  ه ــه  ای از اص ــتراتژی خوش بینان ــان اس ــتگی دارد. محقق ــا بس ــالح یارانه  ه ــۀ اص ــوع برنام ن
ــه ســه دهــک کم درآمــد جامعــه در طــول دورۀ ســرمایه  گذاری  ــۀ نقــدی ب را به صــورت پرداخــت یاران
معرفــی می  کننــد. همچنیــن پیشــنهاد می  کننــد درآمدهــای مالیاتــی تقویــت شــود و ســرمایه  گذاری 

ــت گــردد.  ــت بخش  هــای تولیــدی، هدای ــی اقتصــاد، جهــت تقوی عمومــی در ظرفیت  هــای خال

2ـ2.مطالعاتداخلی
ــی را  ــاط اجتماع ــرمایه و نش ــر س ــی ب ــت اجتماع ــاس امنی ــر احس ــری )1396( تأثی ــپهوند و جعف س
ــد. براســاس نتایــج پژوهــش آن هــا، در ســطح اطمینــان 95 درصــد،  در اســتان لرســتان واکاوی کردن
احســاس امنیــت اجتماعــی تأثیــر مثبــت و معنــاداری بــر نشــاط اجتماعــی دارد و همچنیــن در همیــن 
ســطح اطمینــان، احســاس امنیــت اجتماعــی تأثیــر مثبــت و معنــاداری بــر  ســرمایۀ اجتماعــی جوانــان 
ــی و  ــی و اقتصــادی، اخالق ــی، مال ــت جان ــه امنی ــن منظــور، توجــه بیشــتر ب ــذارد. بدی لرســتان می  گ

ــردد.  ــی می گ ــرمایۀ اجتماع ــود  س ــاز بهب ــان زمینه س ــغلی جوان ــی، و ش عاطف

احمــدی، مجــردی و بادســار )1395( در بررســی اثــرات اقتصــادی و اجتماعــی یارانه  هــا بــر کیفیــت 
زندگــی روســتاییان اظهــار کردنــد اجــرای قانــون هدفمنــدی یارانه هــا هــم بــر بُعــد اقتصــادی و هــم بــر 
بُعــد اجتماعــی کیفیــت زندگــی روســتاییان اثــر مثبــت و معنــاداری داشــته؛ امــا اثــرات اجتماعــی آن 

بیشــتر از اثــرات اقتصــادی اجــرای ایــن قانــون بــوده اســت. 

ــاط  ــن ارتب ــل و تبیی ــه تحلی ــود ب ــۀ خ ــی )1395( در مطالع ــغ و دهان ــی، راســتی، جهان تی بریمان
میــان فقــر و  ســرمایۀ اجتماعــی پرداختنــد. آن هــا بــا بررســی 518 نفــر از ســاکنان مناطــق مرزی شــرق 
ایــران واقــع در اســتان سیســتان و بلوچســتان بیــان کردنــد کــه فقــر بــر  ســرمایۀ اجتماعــی تأثیــر منفی 
ــه  ــورد مطالع ــرزی م ــۀ م ــی در منطق ــرمایۀ اجتماع ــر و  س ــزان از فق ــن می ــل ای ــن عل دارد. از مهم تری
می تــوان بــه ســاختار نابرابــر قــدرت و به تبــع آن، توزیــع نامتعــادل امكانــات و فرصت  هــای اقتصــادی 
ــهیالت  ــه تس ــی ب ــر در دسترس ــت نابراب ــدی و فرص ــغلی و درآم ــای ش ــژه فرصت ه ــی به وی و اجتماع

مالــی و اجتماعــی اشــاره کــرد. 

ــكاری را  ــر و بی ــزان فق ــر می ــا ب ــدی یارانه  ه ــر هدفمن ــریفی رنانی )1392( اث ــامتی و ش ــی، س بیگ
ــب  ــن مطالعــه ضری ــورد اســتفاده در ای ــر م ــد. شــاخص فق ــی کردن ــا 1395 ارزیاب طــی دورۀ 1350 ت
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جینــی اســت کــه شــكاف فقــر را بیــان می کنــد. طبــق نتایــج، زمانــی کــه به دلیــل اجــرای سیاســت 
ــش  ــن افزای ــد، ای ــش می  یاب ــرق، افزای ــه ب ــرژی، ازجمل ــای ان ــت حامل  ه ــا قیم ــازی یارانه  ه هدفمندس
ــن سیاســت  ها  ــا اتخــاذ ای ــا ب ــری درآمده ــی نابراب ــردد؛ یعن ــی می  گ ــب جین ــش در ضری موجــب افزای

بیشــتر شــده اســت. 

3.چارچوبنظری
ــب  ــدی مكات ــی طبقه بن ــار اصل ــوان معی ــه به عن ــری ک ــت نظ ــر اهمی ــت، عالوه ب ــش دول ــف نق تعری
ــز  ــن راهبرد  هــای توســعه و کالن اقتصــادی نی ــی و تدوی ــت اقتصــاد مل اقتصــادی داراســت، در مدیری
بســیار کلیــدی اســت. اشــاعه و توســعۀ فنــاوری، انفجــار جمعیــت و ادغــام در اقتصــاد جهانــی تحــت 
ــب  ــای مناس ــا واکنش  ه ــن پدیده ه ــر ای ــازد دربراب ــر می  س ــا را ناگزی ــدن، دولت  ه ــی ش ــوان جهان عن
و پاســخ های الزم داشــته باشــند. بــا بررســی نقــش مفهومــی و تاریخــی دولــت و بــه اســتناد شــواهد 
تجربــی ناشــی از عملكــرد و اتخــاذ سیاســت  ها و خط مشــی  های دولــت و نهادهــای دولتــی و آثــار آن 
بــر توســعۀ فرهنگــی و اقتصــادی دولت  هــا در ســطح جهــان، می  تــوان چنیــن اظهــار کــرد کــه توســعۀ 
ــی  ــور کل ــت. به ط ــر نیس ــر و کارا امكان پذی ــت مؤث ــود دول ــدون وج ــدار ب ــی پای ــادی و اجتماع اقتص
ــر  ــاع دربراب ــت: دف ــمیت یاف ــای آدام اس ــوان در آموزه  ه ــی را می  ت ــی اجتماع ــت در زندگ ــت دول دخال
تهاجــم خارجــی، برقــراری عدالــت قضایــی و امنیــت داخلــی و نهایتــاً امــوری کــه منفعــت اقتصــادی 
ــی  ترین  ــت اساس ــت دول ــزان دخال ــور، می ــی مذک ــوارد حاکمیت ــر از م ــد. فرات ــن نمی  کن ــازار را تأمی ب
جنبــۀ   تمایــز ایدئولوژیــک میــان دیدگاه  هــای مختلــف در فلســفۀ سیاســی اســت. درمجمــوع می  تــوان 
طیفــی را تصــور کــرد کــه در راســت  ترین نقطــۀ آن، حداقــل دخالــت دولــت امــری مطلــوب و مــورد 
توجــه اســت و در چپ  تریــن نقطــۀ آن، دخالــت کامــل دولــت مــورد تأکیــد قــرار می  گیــرد. طرفــداران 
ــرای  ــا ب ــند ت ــد آزاد باش ــراد بای ــه اف ــد ک ــن عقیده  ان ــر ای ــا( ب ــا و نئولیبرال ه ــه )لیبرال ه ــدم مداخل ع
خــود تصمیمــات اقتصــادی بگیرنــد؛ درحالــی   کــه حامیــان مداخلــۀ دولــت )رادیكال  هــا و دولــت رفــاه( 
ــی  ــای ذات ــی و نابرابری  ه ــد مشــكالت و مســائل اجتماع ــت می  توان ــۀ دول ــه مداخل ــد ک ــن باورن ــر ای ب

ــد )عدالت جــو و حســن زاده، 1395(.  نظــام ســرمایه  داری را حــل کن

بنابریــن دولت  هــا همــواره صرف نظــر از حیطــۀ حاکمیتــی، در راســتای نقــش توزیعــی تخصیصــی 
ــت  ــون شكس ــی، همچ ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــای اقتص ــور جهت  گیری  ه ــود، به منظ ــی خ و تثبیت
بــازار، حفــظ حقــوق افــراد، تجــارت بین  الملــل، شكســت در اهــداف بین  المللــی نظیــر نابرابــری و فقــر 
ناچــار بــه مداخلــه و اتخــاذ سیاســت  های خــاص حمایتــی و اســتفاده از ابزارهــای مربوطــه می  شــوند 

)کالنتــری و رحیمــی، 1385(. 

3ـ1.سیاستهایحمایتیدولت
ــای اقتصــادی و  ــه درجهــت حمایت  ه ــی اســت ک ــا و راهبردهای ــه  ای از ابزاره ــی مجموع سیاســت حمایت
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ــادی  ــای اقتص ــت  ها در حوزه  ه ــن سیاس ــود. ای ــرا می  ش ــذ و اج ــت اخ ــط دول ــه، توس ــی در جامع اجتماع
و اجتماعــی و بــا هــدف حمایــت درآمــدی از افــراد جامعــه، پشــتیبانی از نیــروی کار داخلــی، حمایــت از 
مصرف کننــدگان، افزایــش رقابــت در بــازار تولیــد و صــادرات، حمایــت از افــراد فقیــر و توانمندســازی آن هــا 
از طریــق افزایــش دارایی  هــا و افزایــش فرصت  هــای در دســترس افــراد، ازمیــان بــردن نابرابــری و افزایــش 
رفــاه و تأمیــن اجتماعــی، پشــتیبانی از مخترعــان و نــوآوران عرصــۀ علمــی، حفــظ یــک فرهنــگ مصرفــی 
خــاص در جامعــه و... اتخــاذ می  شــوند تــا بدیــن ترتیــب، امنیــت معیشــتی و اجتماعــی افــراد تأمیــن گــردد. 

ــای  ــا را در حوزه  ه ــوان آن ه ــی می  ت ــور کل ــا به ط ــد؛ ام ــترده  ای دارن ــۀ گس ــت  ها دامن ــن سیاس ای
تأمیــن اجتماعــی و اقتصــادی تعریــف کــرد. 

ــی و  ــای اجتماع ــال ناهنجاری  ه ــت درقب ــه دول ــت ک ــی اس ــی حمایت  های ــای اجتماع حمایت  ه
اقتصــادی پدیدآمــده، در اختیــار افــراد جامعــه می گــذارد کــه ازجملــۀ آن هــا می  تــوان بهبــود کّمــی 
ــه مناطــق محــروم و تأمیــن نیازهــای بهداشــتی،  ــردم، توجــه ب و کیفــی شــرایط عمومــی زندگــی م
ــغلی و  ــت ش ــاد امنی ــردم، ایج ــی م ــن نیازهــای اساس ــش تأمی ــا، افزای ــی آن ه ــی و عمران آموزش

ــرد.   ــام ب ــی را ن ــن اجتماع ــتغال و تأمی ــوزش و اش ــه آم ــتیابی ب ــان در دس ــای یكس فرصت  ه

ــت  های  ــاذ سیاس ــا اتخ ــاد کالن، ب ــی اقتص ــای اساس ــی از بخش  ه ــوان یك ــت، به عن ــن دول همچنی
ــاد را در  ــد و اقتص ــت یاب ــور دس ــِش روی کش ــعه ای پی ــداف توس ــه اه ــد ب ــب می  توان ــادی مناس اقتص
ــوزۀ اقتصــادی را  ــت در ح ــی دول ــدری، 1395(. سیاســت های حمایت ــد )حی ــت کن ســطح کالن هدای
ــه  ــرل عرضــه، بیمــۀ محصــوالت و پرداخــت یاران ــوان در چارچــوب سیاســت  هایی همچــون کنت می ت

ــرار داد.  ــدگان ق ــدگان و تولیدکنن ــه مصرف کنن ب

ــری و اجــرا  ــح و در موقعیت  هــای مناســب تصمیم  گی اگــر سیاســت  های حمایتــی به صــورت صحی
ــا  ــت ی ــل، تثبی ــتغال کام ــد داشــت؛ همچــون اش ــه خواهن ــای چشــمگیری در جامع ــوند، کارایی ه ش
تحقــق عدالــت اجتماعــی کــه درنتیجــۀ تخصیــص بهینــۀ منابــع روی می  دهــد و یــا عرضــۀ کاالهــا و 
خدمــات عمومــی، کاهــش قاچــاق، کاهــش فقــر و کمــک بــه گروه  هــای کم درآمــد، افزایــش رقابــت در 
ــۀ طبقاتــی و افزایــش امنیــت اجتماعــی و اقتصــادی. یارانه  هــا، به عنــوان  ــازار تولیــد و کاهــش فاصل ب
ــا  ــاه و تأمیــن اجتماعــی ایف ــت، نقــش بســیار مهمــی در افزایــش رف یكــی از ابزارهــای حمایتــی دول
ــرار  ــت  مداران ق ــه سیاس ــورد توج ــر م ــال  های اخی ــه در س ــت  ها ک ــن سیاس ــرای ای ــد. اج می کنن
گرفتــه، تالشــی اســت درجهــت افزایــش رفــاه و کاهــش فقــر و فاصلــۀ طبقاتــی در کشــور )جریبــی و 

صفــری، 1390(. 

3ـ2.سیاستهاییارانهای
ــا سرنوشــت معیشــتی  ــه ب ــم اقتصــادی اســت ک ــن مفاهی ــن و بحث   برانگیز  تری ــی از عام  تری ــه یك یاران
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ــا آن،  ــط ب ــادی مرتب ــث اقتص ــان مباح ــک دارد و در می ــاط نزدی ــردم ارتب ــیعی از م ــرهای وس قش
دیدگاه  هــای گوناگونــی ابــراز شــده اســت. به طــور کلــی یارانــه را می  تــوان ابــزار سیاســت  های 
ــه ضــرورت  ــک سیاســت و ن ــادی کــه آن را فقــط ی اقتصــادی دانســت و برخــالف پنداشــت عــدۀ زی

ــت.  ــت اس ــی دول ــت مال ــم سیاس ــای مه ــی از ابزاره ــه یك ــد، یاران ــادی می  پندارن اقتص

تعاریــف متعــددی از یارانــه بیــان شــده اســت کــه در ادامــه بــه برخــی از آن هــا اشــاره می شــود. 
یارانــه عبــارت اســت از پرداخت  هــای انتقالــی بالعــوض نقــدی و غیرنقــدی دولــت )به صــورت 
ــرای  ــتقیم ب ــتقیم و غیرمس ــورت مس ــه به ص ــده( ک ــۀ تمام ش ــدی و هزین ــۀ بهره  من ــاوت هزین ما به التف
افزایــش قــدرت خریــد واقعــی مصرف کننــدگان یــا افزایــش قــدرت فــروش تولیدکننــدگان، عادالنه  تــر 
کــردن توزیــع درآمــد، ثبــات اقتصــادی و جبــران آثــار ناشــی از سیاســت  های دولــت به منظــور حفــظ 

ــی، 1387(. ــاه اجتماعــی اعطــا می  شــود )عطای ــا ارتقــای رف ی

یارانــه بــه هرگونــه پرداخــت انتقالــي از محــل خزانــۀ دولــت کــه به منظــور حمایــت از 
ــه به صــورت  ــردد ک ــرد، اطــالق مي  گ ــد صــورت مي  گی ــع درآم ــود توزی ــد و بهب قشــرهای کم درآم
ــي  ــداف کل ــرد. اه ــق مي  گی ــات تعل ــدگان کاال و خدم ــا و تولیدکنن ــه خانواره ــی ب ــا کاالی ــدی ی نق
ــر  ــع بهت ــا، توزی ــت قیمت ه ــاب، تثبی ــع کمی ــری مناب ــد نمــودن و به کارگی ــه هدفمن پرداخــت یاران
ــت  ــک سیاس ــه ی ــت یاران ــع پرداخ ــت. درواق ــدی اس ــای درآم ــكاف دهک  ه ــش ش ــد و کاه درآم
حمایتــي و ابــزار اقتصــادی محســوب می  شــود )نظــری، 1388(. یارانه  هــا ازجملــه ابزارهــای مهــم 
ــای  ــا در قیمت  ه ــد ت ــكان را می  دهن ــن ام ــدگان ای ــه مصرف کنن ــه ب ــا هســتند ک ــی دولت ه حمایت
ــند  ــته باش ــی داش ــان دسترس ــورد نظرش ــات م ــا و خدم ــه کااله ــازار ب ــای ب ــر از قیمت  ه پایین ت
ــدگان  ــد تولیدکنن ــا درآم ــد ت ــث می  گردن ــد باع ــای تولی ــش هزینه  ه ــق کاه ــن از طری و همچنی
ــداف  ــن اه ــی، مهم  تری ــدی کل ــد. در جمع بن ــش یاب ــه، افزای ــدون مداخل ــت ب ــا حال ــه ب در مقایس
ــا  ــت. ب ــد اس ــۀ درآم ــع عادالن ــادی و توزی ــات اقتص ــع، ثب ــص کارای مناب ــه تخصی ــت یاران پرداخ
ــوان  ــی می  ت ــور کل ــه، به ط ــون یاران ــای گوناگ ــبات و کاربرده ــی محاس ــوع و پیچیدگ ــه تن ــه ب توج
ــی  ــدی و توزیع ــی، تولی ــۀ مصرف ــش یاران ــه بخ ــه س ــت آن، ب ــل پرداخ ــاس مراح ــا را براس یارانه  ه

طبقه بنــدی کــرد.

ــددی  ــادی متع ــی و اقتص ــار اجتماع ــی، آث ــت  های حمایت ــر سیاس ــون دیگ ــز همچ ــا نی یارانه ه
را در جامعــه برجــای می  گذارنــد. از آثــار مثبــت هدفمنــدی یارانه  هــا می  تــوان بــه تحقــق 
ــر  ــراف و تبذی ــری از اس ــرژی و جلوگی ــرف ان ــت مص ــع، مدیری ــۀ مناب ــص بهین ــت در تخصی عدال
ــی  ــای منف ــرد. پیامده ــاره ک ــی اش ــاه اجتماع ــن رف ــداز و تأمی ــگ پس ان ــش فرهن ــع و افزای مناب
ــرهای  ــر قش ــورم ب ــن ت ــتر ای ــار بیش ــی و فش ــار تورم ــامل آث ــز ش ــا نی ــت یارانه ه ــی از پرداخ ناش
ــی  ــای اجتماع ــش ناهنجاری  ه ــع آن، افزای ــر و به تب ــروز فق ــری و ب ــش نابراب ــه و افزای ــن جامع پایی
ــتی  ــه    ای به درس ــی یاران ــت  های حمایت ــر سیاس ــع اگ ــت. درواق ــی اس ــرمایۀ اجتماع ــش  س و کاه
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ــت و  ــد داش ــی خواه ــادی و اجتماع ــرد اقتص ــر عملك ــی ب ــار مثبت ــود، آث ــرا ش ــزی و اج برنامه  ری
ــتی  ــورت نادرس ــر به ص ــل اگ ــد و درمقاب ــد ش ــی خواه ــرمایۀ اجتماع ــای  س ــب ارتق ــه موج درنتیج
ــر  ــی منج ــرمایه  های اجتماع ــش س ــری و کاه ــر و نابراب ــش فق ــه افزای ــود، ب ــرا ش ــف و اج تعری

می گــردد )خانــزادی و حیدریــان، 1398(. 

3ـ3.سرمایۀاجتماعی
ایــدۀ ســرمایۀ اجتماعــی در مجموعــۀ تاریخــی ایده  هــای مرتبــط بــا شــكل  های مختلــف ســرمایه قــرار 
گرفتــه اســت. ابتــدا مفهــوم ســرمایۀ فیزیكــی معرفــی شــد تــا روش  هایــی تبییــن گــردد کــه ابــزار و 
ــوم ســرمایۀ انســانی را  ــر )1990( مفه ــد. ســپس بیك ــد اقتصــاد را تســهیل می  کنن ماشــین آالت، تولی
مطــرح کــرد کــه در آن، افــراد از طریــق آمــوزش و توســعۀ شــغلی بــه ایــن امــكان دســت یابنــد تــا 
تولیــد را تســهیل نماینــد. ســرمایۀ اجتماعــی، به عنــوان مفهــوم جدیدتــر، تصریــح می  کنــد کــه برخــی 
روابــط اجتماعــی )بــرای مثــال شــبكه  های متراکــم و هنجارهــای متقابــل( هــم قــادر بــه آسان ســازی 
ــد  ــن بحــث را درانداختن ــان ای ــی، محقق ــرمایۀ اجتماع ــی س ــا معرف ــن، ب ــر ای ــد هســتند. عالوه ب تولی
ــی  ــی مفهوم ــرمایۀ اجتماع ــد.  س ــت می آی ــز به دس ــادی نی ــای غیراقتص ــق کااله ــی از طری ــه کارای ک
ــان انســان  ها تمرکــز دارد؛ روابطــی کــه در تمــام  ــط می ــر رواب ــی ب فرارشــته  اي اســت کــه به طــور کل
ــا را تحــت  ــار و نگــرش آن ه ــان دارد و رفت ــر انســان  ها جری ــره و در طــول عم ــی روزم لحظــات زندگ

ــدی زاده، 1397(.  ــد )حمی ــرار می  ده ــر ق تأثی

ــاد  ــر اعتم ــی ب ــاي مبتن ــط و پیونده ــبكه  اي از رواب ــی ش ــرمایۀ اجتماع ــر،  س ــوم مدرن  ت در مفه
ــی  ــاي اجتماع ــازمان  ها و نهاده ــا، س ــا گروه  ه ــراد ب ــالت اف ــی و تعام ــردي و بین گروه ــی بین ف اجتماع
اســت کــه قریــن هم بســتگی و انســجام اجتماعــی و برخــورداري افــراد و گروه  هــا از حمایــت اجتماعــی 
ــراي تســهیل کنش  هــا درجهــت تحقــق اهــداف فــردي و جمعــی اســت )عبداللهــی و  و انــرژي الزم ب

موســوي، 1386(. 

دقیق  تریــن مفهــوم  ســرمایۀ اجتماعــی مربــوط بــه نظریــۀ پاتنــام اســت. از نظــر پاتنــام،  ســرمایۀ 
اجتماعــی روابــط بیــن افــراد، شــبكه  هاي اجتماعــی و هنجارهــاي متقابــل و اعتمــاد اجتماعــی اســت 

ــق حاصــل می  شــود.  ــن طری کــه از ای

3ـ4.یارانهوسرمایۀاجتماعی
ــترده  تر  ــذاري گس ــادي و واگ ــت  هاي اقتص ــراي سیاس ــترش اج ــل گس ــر، به دلی ــال  هاي اخی در س
بــه بخــش خصوصــي، شــاهد رشــد فقــر و نابرابــري در بیشــتر کشــورهاي جهــان بوده  ایــم. به گفتــۀ 
بســیاري از متخصصــان علــوم اجتماعــي و اقتصــادي، ریشــۀ گرفتاري  هــا و عقب ماندگي  هــاي 
بخــش اعظــم جمعیــت کــرۀ زمیــن مرتبــط بــا فقــر اســت. فقــر فقــط به وجودآورنــدۀ عقب ماندگــي 
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مــادي، کم ســوادی، وضعیــت نامناســب بهداشــتي، بدبختــي و فســاد نیســت؛ بلكــه خــود از آن  هــا 
ناشــي مي  شــود و تشدیدشــان مي کنــد. پژوهشــگران بــر ایــن باورنــد کــه فقــر و نابرابــري 
اصلي  تریــن سرچشــمۀ ایجــاد دیگــر مشــكالت اجتماعــي اســت و شــاید دلیــل اصلــي آن هــا باشــد 

)نبــوی و رازانــی، 1389(.

ــت.  ــیده نیس ــی پوش ــر کس ــاه ب ــود رف ــر و کمب ــری، فق ــرب نابراب ــار مخ ــروز، آث ــان ام در جه
وجــود معضــالت اجتماعــی همچــون فقــر در طــی زمــان موجــب به وجــود آمــدن نابرابــری میــان 
قشــرهای مختلــف جامعــه می شــود و زمینــۀ آســیب بــه ریشــه  های فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی 
ــی  ــی، حــس نارضایت ــری در حــوزۀ عموم ــش نابراب ــد. درصــورت افزای ــم می کن ــه را فراه آن جامع
ــروت و  ــع ث ــدازه توزی ــر ان ــه ه ــود؛ چراک ــی می  ش ــت اجتماع ــت و امنی ــاس رضای ــن احس جایگزی
ــدی  ــزان هم بســتگی و پایبن ــر به نظــر برســد، می ــه و نابراب ــه ناعادالن ــراد جامع ــی از منظــر اف دارای
ــن تعارضــات در ســطح  ــود. ای ــد ب ــر خواه ــالم ضعیف  ت ــه  ای س ــی و جامع ــتن زندگ ــه داش ــراد ب اف
ــد  ــه می  کن ــدی مواج ــاکار آم ــران و ن ــا بح ــش ب ــیر اهداف ــروی در مس ــت را در پیش ــیعی دول وس
ــروز  ــۀ ب ــاع زمین ــری در اجتم ــر و نابراب ــی ناشــی از فق ــی و نارضایت )بشــریه، 1384(. وجــود ناامن
ــی  ــرمایۀ اجتماع ــارز  س ــای ب ــه از ویژگی  ه ــی را ک ــجام اجتماع ــارکت و انس ــاد، مش ــش اعتم کاه

اســت، فراهــم مــی  آورد )نادمــی، 1388(. 

 ســرمایۀ اجتماعــی ســنگ بنــای جامعــۀ مرفــه و دولــت کارآمــد اســت و در ســایۀ حفــظ تقویــت و 
انباشــت ایــن منبــع ارزشــمند اســت کــه جامعــه می  توانــد از دســتاوردهای توســعه و حكمرانــی خــوب 
بهره  منــد شــود. از همیــن روی دولــت همــواره موظــف اســت محیــط اجتماعــی اعتمــادآوری را فراهــم 
ــاری اعضــای  ــه همــكاری و همی ــل ب ــا، تمای ــه حفــظ قول و قراره ــدی ب ــری، پایبن ــه اعتمادپذی آورد ک

جامعــه را ســودمند و معنــادار ســازد )عبــاس زاده و کرمــی، 1390(. 

ــا،  ــیاري از عرصه  ه ــی در بس ــرمایۀ اجتماع ــق  س ــیار عمی ــرات بس ــه اث ــه ب ــا توج ــوع ب درمجم
می  تــوان بــه تأثیــر  ســرمایۀ اجتماعــی، به منزلــۀ کاالي عمومــی و همگانــی، در بهبــود کارایــی دولــت 
ــی دارد.  ــرمایۀ اجتماع ــد  س ــش رون ــازنده  اي در افزای ــش س ــز نق ــت نی ــر دول ــرف دیگ ــرد. از ط ــی ب پ
دولــت می  توانــد به وســیلۀ اقدامــات و سیاســت  های خــود، درجهــت تضعیــف یــا رشــد و ارتقــای ایــن 

ــردارد )خضــری، 1384(.  ســرمایۀ مهــم گام ب

همان طــور کــه پیش  تــر بیــان شــد، مســئلۀ فقــر و راه  هــای ازمیــان بــردن آن کــه در 
ــور  های  ــژه در کش ــا، به وی ــادی دنی ــت  گذاری اقتص ــتری در سیاس ــت بیش ــر اهمی ــای اخی دهه  ه
درحــال توســعه، یافتــه یكــی از وظایــف اصلــی دولت هــا بــرای تقویــت و انباشــت  ســرمایۀ 
ــی  ــر از یــک مــوج جهان ــه مســئلۀ فقــر و فقرزدایــی متأث ــران نیــز توجــه ب اجتماعــی اســت. در ای
ــرار داده اســت.  ــر ق ــه کشــورهای درحــال توســعه را بیــش از ســایر کشــورها تحــت تأثی ــوده ک ب
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ــا تحقــق انقــالب اســالمي ایــران، برقــراري عدالــت اجتماعــي و نابودســازي فقــر به عنــوان یكــي  ب
ــه  ــا توجــه ب ــرار گرفــت و ب از اهــداف اساســي انقــالب، مــورد توجــه رهبــران و سیاســت مداران ق
ــت  ــه سیاس ــت از جامع ــر و محرومی ــه  کني فق ــئوالن، ریش ــردم و مس ــۀ م ــعارهاي عدالت  خواهان ش
ــون اساســي در اصــول  و اســتراتژي محــوري و بنیــادي درنظــر گرفتــه شــد؛ به طــوري کــه در قان
ــق  ــاه، ح ــاد رف ــر، ایج ــد فق ــي مانن ــه موضوعات ــوم ب ــي ویكم و چهل و س ــت  ونهم، س ــوم، بیس س
ــت ونهم  ــل بیس ــت. اص ــده اس ــاره ش ــكن اش ــي و مس ــن اجتماع ــورداري از تأمی ــگان در برخ هم
ــر  ــع فق ــه رف ــازد نســبت ب ــف مي  س ــت را مكل ــز دول ــران نی ــوري اســالمي ای ــون اساســي جمه قان
ــاي کشــور  ــد. یكــي از برنامه  ه ــدام نمای ــه همــۀ قشــرها اق ــي ب ــن اجتماع ــات تأمی ــم خدم و تعمی
ــه پیشــنهاد مشــترك  ــه ب ــر و کاهــش آن سیاســت پرداخــت یارانه  هاســت ک ــا فق ــارزه ب ــراي مب ب
ــادۀ  ــتناد م ــه اس ــور و ب ــزی کش ــت و برنامه  ری ــازمان مدیری ــی و س ــن اجتماع ــاه و تأمی وزارت رف
ــی،  ــران رســید )نبــوی و رازان ــه تصویــب هیئــت وزی ــون برنامــۀ چهــارم، در ســال 1384 ب 95 قان
1389(. همچنیــن در چارچــوب سیاســت  ها، مؤلفه  هــا و الزامــات اقتصــاد مقاومتــی درجهــت 
ــه اهمیــت  ــاه عمومــی و مردمــی کــردن اقتصــاد، ب ــق تولیــد و اشــتغال، رشــد اقتصــادی و رف رون

ــری، 1396(. ــم و امی ــن موضــوع اشــاره شــده اســت )کری ای

ــه،  ــت یاران ــت پرداخ ــی، سیاس ــت اجتماع ــوزۀ حمای ــود در ح ــری موج ــی نظ ــاس مبان براس
به منزلــۀ یكــی از سیاســت  های حمایتــی دولــت، اگــر صحیــح اجــرا شــود، موجــب افزایــش ســرمایۀ 
اجتماعــی خواهــد شــد. یارانــه یكــی از انــواع ابزارهــای حمایتــی دولــت اســت کــه دولــت به وســیلۀ 
ــرف  ــطح مص ــا س ــد ت ــع کن ــر توزی ــت ارزان  ت ــه قیم ــات را ب ــا و خدم ــی از کااله ــد برخ آن می  توان
ــۀ درآمــد کمــک کنــد. اگــر  ــع عادالن ــه توزی ــق افزایــش دهــد و ب ــن طری کاالهــای اساســی را از ای
پرداخــت یارانه  هــا، به مثابــۀ سیاســت حمایتــی، بــا مدیریــت صحیــح، منضبــط، منســجم و پاســخ گو 
ــدی را  ــری درآم ــر و نابراب ــا، فق ــد خانواره ــش درآم ــا افزای ــد ب ــوه می  توان ــراه باشــد، به طــور بالق هم
در جامعــه کاهــش دهــد و از طریــق آزادســازی قیمت  هــا منجــر بــه افزایــش ســطح مصــرف بهینــه 
ــاع  ــی را در اجتم ــی عموم ــزان نارضایت ــب، می ــن ترتی ــه همی ــردد؛ و ب ــی گ ــاه اجتماع ــش رف و افزای
ــطح  ــز در س ــی را نی ــرمایۀ اجتماع ــد و  س ــا ببخش ــت را ارتق ــه دول ــت ب ــاد مل ــد، اعتم ــش ده کاه
کشــور افزایــش دهــد. بنابرایــن سیاســت حمایتــی یارانــه صرفــاً سیاســتی اقتصــادی نیســت. درواقــع 
عالوه بــر پیامدهــای اقتصــادی کــه اقتصاددانــان آن را بررســی می کننــد، تزریــق پــول بــه خانوارهــا 
ــا  ــان ام ــرات پنه ــوان تأثی ــا را می  ت ــی از آن ه ــه یك ــراه دارد ک ــی به هم ــی مختلف ــای اجتماع تأثیره

ــرد )ازکیــا و رودبارکــی، 1393(. ــام ب ــر روابــط و مناســبات اجتماعــی ن مهــم ب

بنابرایــن مطابــق آنچــه بیــان شــد و همچنیــن بــا توجــه بــه اهــداف اجتماعــی و اقتصــادی حاصــل 
از پرداخــت یارانه هــا و دیگــر سیاســت  های حمایتــی مذکــور، آثــار سیاســت  های حمایتــی بــر  ســرمایۀ 

اجتماعــی در شــكل 1 آورده شــده اســت.
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شکل 1. اثرات سیاست های حمایتی بر  سرمایۀ اجتماعی )منبع: یافته های تحقیق(

4.روشتحقیق

4ـ1.معرفیروشبرآوردالگو

)ARDL( 4ـ1ـ1. روش خودرگرسیون با وقفه  های توزیعی
ــا  ــی1 متغیره ــای مانای ــد آزمون  ه ــدا بای ــو ابت ــن الگ ــت تخمی ــنجی، جه ــات اقتصادس ــای ادبی برمبن
ــوِد  ــم نب ــود، علی رغ ــتفاده ش ــا اس ــای نامان ــدل از متغیره ــرآورد م ــه در ب ــرد. چنانچ ــورت گی ص
ــه  ــت؛ درنتیج ــی اس ــدار باالی ــت آمده مق ــن به دس ــب تعیی ــا، ضری ــن متغیره ــه  ای بی ــچ رابط هی
ــیون کاذب(  ــئلۀ رگرس ــا مس ــدن ب ــه ش ــرد )مواج ــورت گی ــت ص ــن اس ــی ممك ــتنباط  های غلط اس
ــهADF( 2( و  ــر تعمیم  یافت ــن منظــور معمــوالً از آزمون  هــای دیكــی  فول ــرای ای ــی، 1387(. ب )گجرات

1. فرایند تصادفی هنگامی مانا است که گشتاورهای آن )میانگین و واریانس( در طول زمان ثابت باشد و مقدار کوواریانس بین دو دورۀ زمانی، 
تنها به وقفۀ بین دو دوره بستگی داشته باشد و ارتباطی به زمان واقعی محاسبۀ کوواریانس نداشته باشد )گجراتی، 1387(. 

2. Augmented Dickey-Fuller

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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فیلیپــس پــرونPP( 3( اســتفاده می  شــود. درصــورت نامانــا بــودن، از روش تفاضل  گیــری بــرای رفــع 
آن بهــره گرفتــه می شــود )نوفرســتی، 1378(. به منظــور بــرآورد روابــط بلندمــدت بیــن متغیرهــای 
الگــو و تحلیل  هــای پویــا از روش خودرگرســیونی بــا وقفــۀ توزیعــی )ARDL( اســتفاده می  شــود. در 
ایــن روش، تعــداد وقفه  هــای بهینــه توســط یكــی از معیارهــای آکائیــک4، شــوارتز بیزیــن5 و حنــان 
ــود  ــتفاده می  ش ــاECM( 7( اس ــح خط ــوی تصحی ــدت از الگ ــردد و در کوتاه  م ــن می  گ ــن6 تعیی کوئی
ــز  ــدت را نی ــمت بلندم ــل به س ــرعت تعدی ــدت، س ــی کوتاه  م ــط پویای ــان دادن رواب ــن نش ــه ضم ک

ــكینی، 1384(.  ــد )تش ــان می  ده نش

ــترده  ــای گس ــا وقفه  ه ــرداری ب ــیون ب ــتفاده از روش خودرگرس ــا اس ــین )2001( ب ــران و ش پس
ــدت  ــب بلندم ــوان ضرای ــه می  ت ــد ک ــان دادن ــب نش ــای مناس ــردن وقفه  ه ــور ک ــا منظ )ARDL( و ب
ــه  ــی اســت ک ــن درحال ــدل را به  دســت آورد و ای ــک م ــورد نظــر در ی ــای م ــان متغیره ســازگاری می
ــتی،  ــود )نوفرس ــام می  ش ــدل انج ــای م ــودن متغیره ــا )I)1 ب ــه  )I)0ی ــه ب ــدون توج ــور ب روش مذک

.)1378

ــی و  ــای توضیح ــن متغیره ــدت بی ــط بلندم ــی و رواب ــی هم گرای ــرای بررس ــر، ب ــۀ حاض در مطالع
نــرخ خودکشــی در دورۀ زمانــی 1353 تــا 1393 از روش ARDL بــرای متغیرهــا اســتفاده شــده اســت. 

ARDL الگویــی پویــا بــوده و شــكل کلــی آن بــه ایــن صــورت اســت )تشــكینی، 1384(:

ــر  ــدأ، متغی ــرض از مب ــد ع ــی مانن ــای غیرتصادف ــردار متغیره ــه و  ب ــر وقف ــا، L عملگ در اینج
ــا وقفه  هــای ثابــت اســت.  متغیــر وابســته و  متغیرهــای  ــرون  زا ب مجــازی و ســایر متغیرهــای ب

3. Phillips-Perron
4. Akaike
5. Schwarz 
6. Hannan-Quinn
7. Error Correction Model
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ــرآورد  ــرای ب ــر وابســته و مســتقل اســت. ب ــای متغی ــداد وقفه  ه ــب تع مســتقل اســت.  به ترتی
الگــو، ابتــدا بایــد حداکثــر طــول وقفــۀ مــدل )m( توســط محقــق تعییــن گــردد و ســپس بــا اســتفاده 
ــه  ــر  ب ــن مقادی ــات ممك ــام ترکیب ــرای تم ــزار Microfit ب از نرم  اف
تعــداد  معادلــه بــه روش حداقــل مربعــات معمولــی )OLS( بــرآورد شــود. در ادامــه تعــداد 
ــا  ــن و ی ــان کوئی ــن، حن ــوارتز بیزی ــک، ش ــای آکائی ــی از معیاره ــتفاده از یك ــا اس ــه ب ــای بهین وقفه  ه
ضریــب تعییــن تعدیل  شــده انتخــاب می  شــوند. پســران و شــین )1995( درمــورد تصریــح وقفه  هــای 
ــه در  ــن ضابط ــرا ای ــد؛ زی ــنهاد می  کنن ــن را پیش ــوارتز بیزی ــی ش ــار اطالعات ــری معی ــو، به  کارگی الگ
ــرود.  ــت ن ــادی ازدس ــۀ آزادی زی ــا درج ــود ت ــث می  ش ــد و باع ــی می  کن ــا صرفه  جوی ــداد وقفه  ه تع
بــرای محاســبۀ ضرایــب بلندمــدت مــدل، از همــان مــدل پویــا اســتفاده می  شــود. ضرایــب بلندمــدت 

ــد.  ــت می  آی ــۀ 4 به دس ــای X از رابط ــه متغیره ــوط ب مرب

       )4(

ــران )1996(  ــران و دیگ ــوان از روش پس ــدت، می  ت ــۀ بلندم ــود رابط ــی وج ــرای بررس ــال ب ح
ــیلۀ  ــی به  وس ــورد بررس ــای م ــن متغیره ــدت بی ــۀ بلندم ــود رابط ــن روش، وج ــرد. در ای ــتفاده ک اس
ــورد  ــا، م ــح خط ــرم تصحی ــا در ف ــای متغیره ــا  داری وقفه  ه ــون معن ــرای آزم ــارۀ F، ب ــبۀ آم محاس
آزمایــش قــرار می  گیــرد. نكتــۀ مهــم ایــن اســت کــه توزیــع F یادشــده غیراســتاندارد اســت. پســران 
ــا تعــداد رگرســورها و اینكــه مــدل شــامل  و پســران )1997( مقادیــر بحرانــی مناســب را متناظــر ب
عــرض از مبــدأ و رونــد اســت یــا خیــر، محاســبه کردنــد. آن  هــا دو گــروه از مقادیــر را ارائــه کردنــد: 
ــا کــه همگــی  ــن مبن ــر ای ــا ایســتا هســتند و دیگــری ب ــن اســاس کــه تمامــی متغیره ــر ای یكــی ب
غیرایســتا )بــا یــک بــار تفاضل  گیــری ایســتا شــده( هســتند. اگــر F محاســباتی در خــارج ایــن مــرز 
ــا )I)1 باشــند،  ــا )I)0ی ــه متغیره ــه دانســتن اینك ــاز ب ــدون نی ــی ب ــم قطع ــک تصمی ــرد، ی ــرار بگی ق
ــر  ــۀ صف ــرد، فرضی ــرار بگی ــی ق ــدودۀ باالی ــر از مح ــباتی فرات ــه F محاس ــود. چنانچ ــه می  ش گرفت
ــۀ  ــی باشــد، فرضی ــر از محــدودۀ پایین ــر پایین  ت ــوِد رابطــۀ بلندمــدت رد می شــود و اگ ــر نب ــی ب مبن
صفــر یادشــده پذیرفتــه می  شــود. اگــر هــم F محاســباتی در بیــن دو محــدوده قــرار گیــرد، نتایــج 
اســتنباط غیرقطعــی و وابســته بــه ایــن اســت کــه متغیرهــا )0(Iیــا )1(I باشــند )تشــكینی، 1384(.

ــا وقفه  هــای گســترده، در بیــن روش  هــای هم جمعــی آن  مزیــت بســیار مهــم روش خودتوضیــح ب
اســت کــه ایــن روش بــدون درنظــر گرفتــن ایــن بحــث کــه متغیرهــای مــدل، )0(Iیــا )I)1 هســتند، 
کاربــردی اســت. بــه عبــارت دیگــر، در ایــن روش نیــازی بــه تقســیم متغیرهــا بــه متغیرهــای هم بســته 

از درجــۀ صفــر و یــک نیســت )همــان(. 
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4ـ2.معرفیالگوومتغیرها
بــر  یارانــه  ای  تأثیــر سیاســت  های حمایتــی  بــرآورد  استخراج شــده جهــت  نهایــی  الگــوی 
ــۀ 5  ــورت رابط ــران )2018( به ص ــون و دیگ ــوی هریس ــه الگ ــتناد ب ــا اس ــی ب ــرمایۀ اجتماع  س

می  گــردد. ارائــه 

که در آن:

sc: شاخص  سرمایۀ اجتماعی

LSE: لگاریتم مخارج دولت در بخش بهزیستی و تأمین اجتماعی )میلیارد ریال(

LHE: لگاریتم مخارج دولت در بخش مسكن )میلیارد ریال(

LHEE: لگاریتم مخارج دولت در بخش بهداشت )میلیارد ریال(

LTS: لگاریتم یارانه  های پرداختی دولت )میلیارد ریال(

GINI: ضریب جینی )درصد(

LYI: لگاریتم درآمد ملی سرانه )میلیارد ریال(

INF: نرخ تورم )درصد(

ــت و  ــازمان مدیری ــاری س ــالنامه  های آم ــاز از س ــورد نی ــای م ــه داده  ه ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
برنامه  ریــزی کشــور و همچنیــن پایــگاه اطالعاتــی بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران جمــع آوری 

ــت.  ــا 1396 اس ــی از 1375 ت ــورد بررس ــده و دورۀ م ش

ــا بررســی مطالعــات مختلــف، عوامــل اثرگــذار  ــرای محاســبۀ شــاخص  ســرمایۀ اجتماعــی، ب  ب
ــاد،  ــی اعتم ــی، یعن ــۀ  ســرمایۀ اجتماع ــی اســتخراج و در چارچــوب ســۀ مؤلف ــر  ســرمایۀ اجتماع ب
ــا اســتفاده از روش تحلیــل عاملــی  انســجام و مشــارکت اقتصــادی، دســته بندی شــد و درنهایــت ب
وزنــی، اقــدام بــه محاســبۀ شــاخص  ســرمایۀ اجتماعــی شــد. ایــن عوامــل در جــدول 1 ارائــه شــده 

اســت. 
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جدول 1. متغیرهای شاخص  سرمایۀ اجتماعی

نمادمتغیر

نمادی برای انحراف اجتماعی و نبوِد اعتماد عمومی در جامعهمعكوس سرانۀ قتل عمد

نمادی برای انحراف اجتماعی و فقدان اعتماد عمومی در جامعهمعكوس سرانۀ ایراد ضرب و جرح

نمادی برای انحراف اجتماعی و نبوِد اعتماد عمومی در جامعهمعكوس سرانۀ ایجاد تخریب

نمادی برای انحراف اجتماعی و فقدان اعتماد عمومی در جامعهمعكوس سرانۀ اعمال منافی عفت

نمادی برای اعتماد در سطح میانی، اعتماد در معامالت و دارای تأثیر معكوس سرانۀ اختالس و ارتشا
مستقیم بر جامعه

نمادی برای انحراف اجتماعی و نبوِد اعتماد عمومی در جامعهمعكوس سرانآۀ سرقت

نمادی برای انحراف اجتماعی و فقدان اعتماد عمومی در جامعهمعكوس سرانۀ تصرف عدوانی و مزاحمت

نمادی برای عدم اعتماد در معاملهمعكوس سرانۀ صدور چک بالمحل

نمادی برای مقدار عمق اعتماد در خانوادهمعكوس سرانۀ طالق

نمادی برای مشارکت از بُعد فرهنگیسرانۀ تماشاگران فیلم در سینما

نمادی برای مشارکت اجتماعی و دسترسی به اطالعاتسرانۀ اعضای کتابخانه

نمادی برای عمق مشارکتسرانۀ مراجعه به کتابخانه

نسبت درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای 
نمادی برای اعتماد به دولت و مشارکت اجتماعیعمومی کشور

نمادی برای اعتماد بخش خصوصی به بخش دولتیشاخص فضای کسب  وکار
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شــكل 2 رونــد شــاخص  ســرمایۀ اجتماعــی را بــرای کشــور ایــران طــی دورۀ 1375 تــا 1396 نشــان 
ــد.  می ده
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شکل 2. روند شاخص  سرمایۀ اجتماعی کشور طی دوره زمانی 1375 تا 1396)منبع: یافته های تحقیق(

5.یافتههایتجربیتحقیق
نخســتین مرحلــه در بــرآورد الگــوی ســری   زمانــی، بررســی ایســتایی متغیرهــای آن الگوســت. به  طــور 
کلــی هــر ســری   زمانــی هنگامــی ایســتا نامیــده می  شــود کــه میانگیــن و واریانــس آن در طــی زمــان 
ثابــت باشــد و مقــدار کوواریانــس بیــن دو دورۀ زمانــی، تنهــا بــه فاصلــه یــا وقفــه بیــن دو دوره بســتگی 
ــرای  ــه، ب ــن مطالع ــد. در ای ــته باش ــس نداش ــبه کوواریان ــی محاس ــان واقع ــه زم ــی ب ــته و ارتباط داش
تشــخیص ایســتایی متغیرهــای ســری   زمانــی از آزمــون   دیكــی فولــر تعمیم  یافتــه اســتفاده شــده کــه 
نتایــج آن در جــدول 2 قابــل مشــاهده اســت. طــول وقفــه براســاس معیــار شــوارتز )SIC( تعییــن شــده 

اســت.

صد
در
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جدول 2. نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم یافته

بررسی مانایی
مقادیر بحرانی

ADF متغیر ها آماره
%10 %5 %1

نامانا -3/26 -3/64 -4/64 -1/77
)0/68( SC

مانا -3/26 -3/65 -4/49 -4/28
)0/015( D(SC)

مانا -3/26 -3/65 -4/64 -4/17
)0/017( LSE

نامانا -3/26 -3/64 -4/64 -2/76
)0/22( LHE

مانا -3/27 -3/67 -4/53 -5/11
)0/003( D(LHE)

نامانا -3/26 -3/65 -4/49 -2/80
)0/21( LEDE

مانا -3/26 -3/67 -4/53 -3/68
)0/04( D(LEDE)

مانا -3/26 -3/64 -4/64 -3/57
)0/05( LHEE

نامانا -3/26 -3/64 -4/64 -1/09
)0/90( LTS

مانا -3/26 -3/65 -4/49 -4/41
)0/01( D(LTS)

نامانا -3/26 -3/64 -4/64 -2/44
)0/34( GINI

مانا -3/26 -3/65 -4/49 29,-5
)0/002( D(GINI)

نامانا -3/26 -3/64 -4/64 0/28
)0/98( LYI

مانا -3/26 -3/65 -4/49 -4/92
)0/004( D(YI)

نامانا -3/26 -3/65 -4/49 -3/20
)0/11( INF

مانا -3/26 -3/65 -4/49 -4/04
)0/02( D(INF)
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همان طــور کــه نتایــج جــدول 2 نشــان می دهــد، آزمــون ADF بــراي تک تــک متغیرهــا 
ــار  ــا یــک ب صــورت گرفتــه اســت و متغیرهــای LSE و LHEE در ســطح و ســایر متغیرهــای مــدل ب
ــه  ــه ب ــی، در ادام ــری زمان ــای س ــتایی متغیره ــی ایس ــس از بررس ــده اند. پ ــتا ش ــری ایس تفاضل گی
ــه شــده اســت.  ــا وقفه  هــای گســترده پرداخت ــح ب ــرآورد مــدل کوتاه مــدت براســاس روش خودتوضی ب

ــده اســت.  ــه در جــدول 3 آم ــۀ بهین ــک وقف ــۀ ی ــدل برپای ــن م ــج ای نتای
جدول 3. نتایج حاصل از رابطۀ کوتاه مدت

t آمارۀ )prob( انحراف معیار ضرایب متغیر

1/77 )0/119( 0/095 0/165 CS )-1(

)0/252( -1/24 2/11 -2/63 LSE

)0/817( 0/441 0/806 0/659 LHE

)0/003( 4/44 1/14 -5/11 LEDE

)0/001( 5/37 2/03 10/90 LHEE

)0/121( 1/76 2/28 4/02 LTS

)0/323( 1/06 2/14 -2/28  LTS ) -1(

)0/000( 6/20 17/29 107/23 GINI

)0/001( 6/07 21/46 -130/44 GINI ) -1(

)0/001( -5/62 0/404 -2/27 LYI

)0/006( -3/86 0/306 -1/18 LYI )-1(

)0/000( 7/51 0/029 0/218 INF

)0/001( -5/62 0/041 -0/23 INF ) -1(

)0/002( -5/01 0/150 -0/754 T

h(DW) = -3/21           R2= 0/98        R-2= 0/95
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بــا توجــه بــه نتایــج جــدول 3، متغیرهــای مخــارج دولــت در بخــش بهزیســتی و تأمیــن اجتماعــی و 
آمــوزش در ســطح دارای اثــر منفــی بــر  ســرمایۀ اجتماعــی اســت و مخــارج دولــت در بخــش مســكن و 
بهداشــت نیــز در ســطح رابطــۀ مثبتــی بــا  ســرمایۀ اجتماعــی دارد. همچنیــن مخــارج یارانــه  ای در ســطح 
دارای اثــر مثبتــی بــر  ســرمایۀ اجتماعــی اســت و بــا یــک دوره وقفــه، ایــن رابطــه منفــی می  گــردد. متغیــر 
درآمــد ملــی ســرانه نیــز در ســطح و بــا یــک دوره وقفــه، دارای اثــر منفــی بــر  ســرمایۀ اجتماعــی اســت. 

مقادیــر بــاالی ضرایــب تعییــن نشــان  دهندۀ آن اســت کــه متغیرهــای مســتقل موجــود در مــدل 
ــادار  ــی از معن ــباتی حاک ــارۀ F محاس ــد. آم ــی دارن ــرخ خودکش ــادی در ن ــی زی ــدرت توضیح  دهندگ ق
بــودن کل رگرســیون بــرآوردی اســت. به دلیــل حضــور وقفه  هــای متغیــر وابســته، از آمــارۀ h- دوربیــن 

واتســون8 اســتفاده شــده کــه مقــدار آن دال بــر نبــوِد خودهم بســتگی بیــن جمــالت اخــالل اســت. 

جهــت حصــول اطمینــان از برقــراری فــروض کالســیک )نبــوِد خودهم بســتگی، فــرم تبعــی صحیــح، 
ــتفاده  ــخیص اس ــای تش ــوان از آماره  ه ــس( می  ت ــانی واریان ــماند و همس ــالت پس ــال جم ــع نرم توزی

ــه شــده   اســت. کــرد. نتایــج ایــن آزمون  هــا در جــدول 4 ارائ
جدول 4. نتایج حاصل از آماره های تشخیص

LM آزمون  F آزمون فروض کالسیک

)prob( آماره )prob( F آمارۀ فرضیۀ صفر

)0/000( 14/26 )0/012( 12/70 عدم خودهم بستگي

)0/161( 1/96 )0/461( 0/619 تصریح مدل

)0/549( 1/199 — — نرمالیتي

)0/153( 2/04 )0/168( 2/05 همساني واریانس

)منبع: یافته های تحقیق(

از آنجایــی کــه احتمــال مربــوط بــه آزمون  های خودهم بســتگی، ناهمســانی واریانــس، تورش تصریــح و نرمالیتی 
بزرگ تــر از 0/05 اســت، بنابرایــن فرضیــۀ صفــر ایــن آزمــون مبنــی بــر نبــودِ خودهم بســتگی، ناهمســانی واریانــس، 

عــدم تــورش تصریــح و نرمالیتــی را نمی  تــوان رد کــرد و مــدل بــرآوردی فــروض کالســیک را تأمیــن می  کنــد.

بــرای اطمینــان از ثبــات ســاختاری مــدل، آزمون  هــای مجموع پســماند تجمعــی بازگشــتی CUSUM9 و 

8. دامنۀ مورد پذیرش برای h- دوربین واتسون بین 1/96 و 1/96- است. 
9. Cumulative Sum of Recursive Residual (CUSUM)
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مجــذور پســماند تجمعــی بازگشــتی CUSUMSQ10 کــه منعكس کننــدۀ ثبــات در ضرایب تخمینــی در طول 
دورۀ مــورد بررســی هســتند، انجــام شــده اســت. ایــن آزمون  هــا   کــه هنســن11 )1992( آن هــا را ارائــه کــرده، 
بیــان می  کنــد پارامترهــای تخمین زده شــده در یــک ســری زمانــی ممكــن اســت در طــی زمــان تغییــر کننــد 
و پارامترهــای بی  ثبــات نیــز ممكــن اســت بــه عــدم تشــخیص صحیــح منجــر شــود؛ لــذا انجــام آزمــون ثبات 
پارامتــری ضــروری به نظــر می  رســد. اگــر نمودارهــای ارائه شــده داخــل فاصلــۀ اطمینــان 95 درصــد باشــند، 
فرضیــۀ صفــر مبنــی بــر وجــود ثبــات ســاختاری را نمی  تــوان رد کــرد و اگــر نمودارهــا از فاصلــۀ اطمینــان 
بیــرون زده باشــند یــا به عبارتــی فاصلــۀ اطمینــان را قطــع کــرده باشــند، فرضیــۀ صفــر را می  تــوان رد کــرد.

CUSUM شکل 3. نتایج پایداري الگو با استفاده از آزمون

CUSUMQ شکل 4. نتایج پایداري الگو با استفاده از آزمون

10. Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals (CUSUMQ)
11. Hansen
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ــورد  ــی م ــن منحن ــرار گرفت ــل ق ــود، به دلی ــاهده مي  ش ــكل 3 و 4 مش ــه در ش ــه ک  همان گون
ــبي  ــداري مناس ــرآوردي از پای ــوي ب ــان، الگ ــۀ اطمین ــن فاصل ــاال و پایی ــای ب ــن کرانه  ه ــر بی نظ

برخــوردار اســت. 

ــی بلندمــدت بیــن متغیرهــای موجــود در الگــو، الزم  ــارۀ وجــود رابطــۀ تعادل قبــل از بحــث درب
ــام  ــرای انج ــرد. ب ــورت گی ــود ص ــای موج ــن متغیره ــدت بی ــی بلندم ــود هم گرای ــون وج ــت آزم اس
ــن  ــه ای ــت. ب ــده اس ــتفاده ش ــتر12 )1992( اس ــی، دوالدو و مس ــی از روش بنرج ــون هم گرای آزم
منظــور، بــا اســتفاده از مــدل ARDL، الگــوی پویــای رابطــۀ مبادلــۀ خالــص بــرآورد شــده اســت. در 
ــدت  ــۀ بلندم ــا رابط ــتگی ی ــود هم  انباش ــر وج ــر بیانگ ــۀ صف ــون بنرجــی، دوالدو و مســتر، فرضی آزم
ــش دارد، آن  ــدت گرای ــادل بلندم ــدت به ســمت تع ــای کوتاه  م ــۀ پوی ــه رابط ــرط آنك ــرا ش اســت؛ زی
ــد عــدد 1 را از  ــرای انجــام آزمــون مــورد نظــر بای اســت کــه مجمــوع ضرایــب کمتــر از 1 باشــد. ب
ــب مذکــور  ــار ضرای ــر مجمــوع انحــراف معی ــر وابســته کــم کــرد و ب ــۀ متغی ــب باوقف مجمــوع ضرای

تقســیم کــرد.

                                           )6(

ــی،  ــط بنرج ــده توس ــی ارائه ش ــر بحران ــق مقادی ــدر مطل ــت آمده از ق ــق t به  دس ــدر مطل ــر ق اگ
ــوِد هم  انباشــتگی رد می  شــود  ــر نب ــی ب ــر مبن ــۀ صف ــر باشــد، فرضی دوالدو و مســتر )1992( بزرگ ت

ــرد13 )تشــكینی، 1384(. ــرا می گی ــرش ق ــورد پذی و وجــود رابطــۀ بلندمــدت م

ــق آن از  ــدر مطل ــه ق ــا 7/12- اســت ک ــر ب ــباتی براب ــارۀ محاس ــز، آم ــر نی ــدل حاض ــرآورد م در ب
قــدر مطلــق مقــدار بحرانــی ارائه شــده توســط بنرجــی، دوالو و مســتر )4/52- در ســطح 95 درصــد( 
ــر نبــوِد هم  انباشــتگی )رابطــۀ بلندمــدت( در ســطح  ــر اســت؛ بنابرایــن فرضیــۀ صفــر مبنــی ب بزرگ  ت
ــرآورد مــدل  اطمینــان 95 درصــد رد می شــود و وجــود رابطــۀ بلندمــدت پذیرفتــه می  شــود. نتایــج ب

بلندمــدت در جــدول 5 بیــان شــده اســت.    

12. Banerjee, Dolado & Master
13. جهت رد یا پذیرش مقدار، t به دست آمده از برآورد با مقادیر بحرانی t موجود در جداول مربوط به آزمون t در کتب 
آماری با توجه به سطوح معناداری )1، 5 و 10 درصد( مقایسه می شود. اگر t به دست آمده از برآورد از مقادیر موجود در 
جدول بیشتر باشد، نشان دهندۀ معنادار بودن است و در غیر این صورت، معنادار نیست. همچنین می توان به این  صورت 
هم عمل کرد: اگر قدر مطلق t بهدست آمده بیشتر از 2 باشد، می توان گفت متغیر مورد نظر معنادار است )البته به سطح 

معنادار بودن بستگی دارد(.
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جدول 5. نتایج حاصل از برآورد ضرایب بلندمدت مدل

Prob انحراف معیار ضرایب متغیر

)0/045( 2/66 -3/159 LSE

)0/445( 0/975 0/789 LHE

)0/001( 1/15 -6/12 LEDE

)0/003( 2/93 13/07 LHEE

)0/016( 1/93 2,08 LTS

)0/059( 17/64 -27/81 GINI

)0/000( 0/678 -4/14 LYI

)0/778( 0/063 -0/018 INF

(0/007( 0/23 -0/904 T

)منبع: یافته های تحقیق(

نتایــج حاصــل از بــرآورد رابطــۀ بلندمــدت مــدل نشــان می  دهــد مخــارج دولــت در بخش بهزیســتی 
و تأمیــن اجتماعــی )LSE( در بلندمــدت، رابطــۀ منفــی بــا  ســرمایۀ اجتماعــی دارد؛ به طــوری   کــه بــا 
ــت.  ــد یاف ــد کاهــش خواه ــزان 159,3 واح ــه می ــی ب ــرمایۀ اجتماع ــش یک واحــدی در LSE، س افزای
ایــن نتیجــه برخــالف انتظــارات تئوریــک اســت. دلیــل ایــن موضــوع ممكــن اســت تخصیــص غیربهینــه 
ــار  ــه انتظ ــه اگرچ ــوی ک ــد؛ به نح ــف باش ــای مختل ــن بخش  ه ــع در بی ــن مناب ــب ای ــع نامناس و توزی
مــی  رود ایــن مخــارج موجــب بهبــود و ارتقــای  ســرمایۀ اجتماعــی شــود، بی توجهــی بــه اولویت  هــا در 
ــه ایــن هــدف می شــود و همچنیــن افــرادی کــه دسترســی  ایــن بخــش، منجــر بــه دســت نیافتــن ب
کمتــری بــه امكانــات بهزیســتی و تأمیــن اجتماعــی دارنــد، میــزان رضایتمنــدی و رفــاه اجتماعی شــان 
تنــزل می یابــد و ســرانجام بــا کاهــش میــزان رضایــت عمومــی و ســطح رفــاه،  ســرمایۀ اجتماعــی نیــز 

ــرد.  ــتی می گی کاس

ــا  ســرمایۀ  ــی ب ــدت رابطــۀ منف ــز در بلندم ــوزش نی ــت در بخــش آم ــا و مخــارج دول حمایت  ه
اجتماعــی دارد؛ یعنــی بــا 1 واحــد افزایــش مخــارج دولــت در بخــش آمــوزش،  ســرمایۀ اجتماعــی 
ــک ســازگار  ــا انتظــارات تئوری ــن نتیجــه ب ــه ای ــت ک ــد یاف ــزان 12,6 واحــد کاهــش خواه ــه می ب
ــا افزایــش مخــارج و حمایت  هــای دولــت در بخــش آمــوزش،  نیســت؛ به عبارتــی انتظــار مــی  رود ب
ــت  ــزان رضای ــع آن می ــد و به تب ــش یاب ــه افزای ــراد جامع ــات اف ــی و اطالع ــواد، آگاه ــطح س س
ــه اســت.  ــی در جامع ــای ســطح  ســرمایۀ اجتماع ــه نتیجــۀ آن ارتق ــرد ک ــی گی ــم فزون ــی ه عموم

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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ــن  ــۀ ای ــص بهین ــه تخصی ــت ب ــی دول ــت بی توجه ــن اس ــج ممك ــازگاری در نتای ــن ناس ــل ای دلی
حمایت  هــا در بیــن بخش  هــا و مناطــق و اســتان  های مختلــف و همچنیــن بی اعتنایــی بــه 
ــش  ــه افزای ــه ب ــد ک ــه باش ــیل  های جامع ــا پتانس ــب ب ــردی متناس ــی و کارب ــای عموم آموزش  ه
روحیــۀ خالقیــت، نــوآوری و کارآفرینــی در بیــن افــراد منجــر می شــود. به عبارتــی هرقــدر 
ــش  ــب افزای ــد، موج ــور باش ــی و خالقیت مح ــای عموم ــتای آموزش  ه ــت در راس ــای دول حمایت  ه
کمیــت و کیفیــت افــراد کارآفریــن در جامعــه می شــود کــه نتیجــۀ آن افزایــش اشــتغال و رضایــت 
ــوزش    ــن آم ــد آورد. بنابرای ــراه خواه ــعه را به هم ــود رشــد و توس ــا خ ــه ب ــود ک ــد ب ــی خواه عموم
ــای  ــاغل و فناوری  ه ــدارك مش ــۀ ت ــجویان در زمین ــراد و دانش ــازی اف ــت توانمند  س ــد درجه بای
نویــن و پرکاربــرد جامعــه باشــد و نــه صرفــاً مباحثــی کــه جنبــۀ نظــری دارنــد؛ چراکــه آمــوزش 
مباحــث صرفــاً نظــری موجــب کاهــش ســطح تخصــص میــان دانش آموختــگان می  گــردد و 
ــی  ــن سیاســت حمایت ــب، ای ــن ترتی ــه همی ــد. ب ــش می ده ــز افزای ــكاری را نی درنتیجــه ســطح بی
ــر  ــت ب ــد و درنهای ــد ش ــگان خواه ــی دانش آموخت ــدی و نارضایت ــی، ناامی ــب رواج مدرك گرای موج

ــد گذاشــت.  ــی خواه ــر منف ــی تأثی ــرمایۀ اجتماع ــزان س می

ــت در  ــای دول ــارج و حمایت  ه ــدل، مخ ــدت م ــرآورد بلندم ــل از ب ــج حاص ــق نتای ــن طب همچنی
ــی  ــرمایۀ اجتماع ــا  س ــی ب ــۀ مثبت ــدت رابط ــت )LHEE) در بلندم ــكن )LHE( و بهداش ــش مس بخ
دارد؛ به طــوری کــه افزایــش یک واحــدی در LHE و LHEE  ســرمایۀ اجتماعــی را به ترتیــب بــه 
میــزان 0/789 واحــد و 13/07 واحــد افزایــش خواهــد داد. درواقــع بــا حمایت  هــا و مخــارج دولــت در 
ــات رفاهــی در بخــش مســكن و درنتیجــه  ــراد از امكان بخش  هــای مســكن و بهداشــت، بهره منــدی اف
ــات بهداشــتی و ســالمت نیــز  ــه امكان رفــاه اجتماعــی افزایــش خواهــد یافــت. همچنیــن دسترســی ب
موجــب افزایــش امیــد بــه زندگــی و رضایتمنــدی افــراد جامعــه خواهــد شــد و بدیــن ترتیــب،  ســرمایۀ 

اجتماعــی ارتقــا خواهــد یافــت.

ــت  ــۀ مثب ــدت رابط ــت، در بلند  م ــی دول ــت  های حمایت ــر از سیاس ــی دیگ ــوان یك ــا، به عن یارانه  ه
ــی  ــرمایۀ اجتماع ــا  س ــزان یارانه  ه ــش در می ــد افزای ــه 1 واح ــوری   ک ــی دارد؛ به ط ــرمایۀ اجتماع ــا  س ب
ــراد،  ــد اف ــزان درآم ــش در می ــل افزای ــا به دلی ــع یارانه  ه ــد داد. درواق ــش خواه ــد افزای را 2/07 واح
زمینه  هــای افزایــش رفــاه و مصــرف را در جامعــه پدیــد مــی  آورد کــه ایــن عوامــل بالقــوه نقــش مثبتــی 
ــرده اســت،  ــاره ک ــام اش ــه پاتن ــور ک ــد داشــت. همان  ط ــی خواه ــرمایۀ اجتماع ــزان  س ــش می در افزای
ــی  ــرمایۀ اجتماع ــرۀ  س ــد، دای ــر باش ــترده  تر و عادالنه  ت ــه گس ــی در جامع ــاه اجتماع ــرۀ رف ــه دای هرچ

نیــز فراخ تــر می گــردد. 

ضریــب جینــی نیــز، به عنــوان یكــی از عوامــل اثرگــذار بــر  ســرمایۀ اجتماعــی، در بلندمــدت رابطــۀ 
منفــی بــا  ســرمایۀ اجتماعــی دارد و بــا کاهــش ضریــب جینــی )بهبــود توزیــع درآمــد(، ســطح  ســرمایۀ 

اجتماعــی افزایــش پیــدا خواهــد کــرد.
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ــۀ  ــی رابط ــرمایۀ اجتماع ــا س ــرانه ب ــی س ــد مل ــدت، درآم ــج بلندم ــاس نتای ــن براس همچنی
منفــی دارد کــه ایــن نتیجــه هــم بــا نظریه  هــای اقتصــادی ســازگاری نــدارد و از نظــر تئوریكــی، 
انتظــار مــی رود بــا افزایــش درآمــد ســرانه، ســطح رفــاه و قــدرت خریــد افــراد افزایــش یابــد. امــا 
ــد را  ــراد ثروتمن ــد اف ــد ســرانه، درآم ــش درآم ــه افزای از تحلیل  هــای اقتصــادی مشــهود اســت ک
ــد  ــۀ درآم ــع ناعادالن ــن خــود ناشــی از توزی ــه ای ــش داده ک ــه افزای ــر جامع ــراد فقی بیشــتر از اف
اســت. گســترش توزیــع ناعادالنــۀ درآمــد و توســعۀ رانــت منجــر بــه کاهــش تولیــد و اشــتغال و 
ــن امــر موجــب افزایــش نارضایتــی عمومــی در ســطوح مختلــف جامعــه می شــود کــه  نتیجــۀ ای
ــه در  ــی اگرچ ــد. به عبارت ــش می ده ــی را کاه ــرمایۀ اجتماع ــطح  س ــت س ــوع درنهای ــن موض ای
ــد  ــطح درآم ــی، س ــی و غیرنفت ــادرات نفت ــش ص ــطۀ افزای ــی به واس ــورد بررس ــال  های م ــی س ط
ــورت  ــراد به ص ــا و اف ــدی خانواره ــبد درآم ــد در س ــد در درآم ــن رش ــه، ای ــش یافت ــی افزای مل
ــر، شــكاف درآمــدی و کاهــش  ســرمایۀ اجتماعــی  ــش فق کامــل ظاهــر نشــده و نتیجــۀ آن افزای

بــوده اســت.

بــرای مقایســۀ رفتــار کوتاه  مــدت متغیرهــا بــا مقادیــر بلندمــدت، از الگــوی تصحیــح خطــای مرتبــط 
بــا رابطــۀ کوتاه مــدت اســتفاده شــده اســت. بــا توجــه بــه نتایــج، اگــر ECM از نظــر آمــاری معنــادار و 
منفــی باشــد، بیانگــر ســرعت تعدیــل باالســت و همچنیــن معنــادار بــودن ضریــب ECM نشــان دهندۀ 
وجــود رابطــۀ بلندمــدت و معنــادار بیــن متغیر هــای الگوســت. برپایــۀ نتایــج، ضریــب )ECM )-1 برابــر 
ــر دوره   ــدت، در ه ــی در کوتاه م ــوك ناگهان ــروز ش ــورت ب ــد درص ــان می ده ــه نش ــا 0/83- اســت ک ب
ــوی  ــمت الگ ــدت به س ــوی کوتاه م ــک دوره الگ ــول ی ــاً در ط ــود و تقریب ــل می ش ــوك تبدی ــر ش از اث

بلندمــدت هم گــرا خواهــد شــد.

6.نتیجهگیری
ــر  ــن تأثی ــور و همچنی ــداف کش ــبرد اه ــی در پیش ــرمایۀ اجتماع ــش  س ــت و نق ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
سیاســت  های حمایتــی بــر ارتقــای ســرمایۀ اجتماعــی، هــدف از ایــن مطالعــه بررســی تأثیــر راهبردهای 
حمایتــی  ســرمایۀ اجتماعــی بــا تأکیــد بــر سیاســت  های یارانــه  ای در ایــران، در بــازۀ زمانــی 1375 تــا 

ــوده اســت.  ــا وقفه  هــای توزیعــی ب ــا اســتفاده از روش خودرگرســیون ب 1396، ب

ــت،  ــرآورد مــدل بلندمــدت نشــان می  دهــد رابطــۀ مخــارج و حمایت  هــای دول ــج حاصــل از ب نتای
در بخــش بهزیســتی تأمیــن اجتماعــی و آمــوزش، بــا  ســرمایۀ اجتماعــی منفــی اســت و حمایت  هــای 
ــا  ســرمایۀ اجتماعــی دارد. همچنیــن  دولــت در بخــش مســكن، بهداشــت و یارانه  هــا رابطــۀ مثبتــی ب
ــن  ــی دارد. بنابرای ــری منف ــی اث ــرمایۀ اجتماع ــر  س ــی ب ــب جین ــرانه و ضری ــی س ــد مل ــر درآم متغی
درمجمــوع به  منظــور افزایــش  ســرمایۀ اجتماعــی در کشــور، توجــه بــه تمــام حمایت  هــای اجتماعــی و 

اقتصــادی و آثــار آن  هــا بــر ابعــاد زندگــی خانوارهــا مهــم و ضــروری اســت.
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7.پیشنهادها
پیشنهادها و توصیه  های سیاست گذاری برگرفته از نتایج مدل این مطالعه به این شرح است: 

ـ بــا توجــه بــه رابطــۀ منفــی میــان متغیــر حمایــت اجتماعــی و بهزیســتی بــا  ســرمایۀ اجتماعــی، 
ــه  ــد ک ــی کن ــمی را طراح ــی مكانیس ــت حمایت ــن سیاس ــتای ای ــت در راس ــود دول ــنهاد می  ش پیش
ــای  ــد حمایت  ه ــه نیازمن ــا و قشــرهای جامع ــازده و ضــرورت را دارا باشــد. برخــی گروه  ه بیشــترین ب
ــق  ــای مناط ــش مزای ــت افزای ــب درجه ــتراتژی مناس ــاذ اس ــن اتخ ــتند؛ بنابرای ــت هس ــتقیم دول مس
ــر  ســرمایۀ اجتماعــی  ــرات مثبتــی ب محــروم و پوشــش تمامــی قشــرهای نیازمنــد در ایــن زمینــه، اث
خواهــد گذاشــت. به عبارتــی بازنگــری در اولویت  هــای دولــت در ایــن بخــش و هدایــت منابــع مربــوط 
بــه ایــن بخــش به ســمت گرو  ه هــای نیازمنــد واقعــی در راســتای افزایــش رضایــت عمومــی ایــن گــروه 
حرکــت می کنــد و در کنــار تخصیــص بهینــه و توزیــع مناســب، موجبــات افزایــش  ســرمایۀ اجتماعــی 

خواهــد شــد. 

ــایی  ــا شناس ــت ب ــود دول ــنهاد می  ش ــی پیش ــوزش همگان ــت آم ــت سیاس ــه اهمی ــه ب ــا توج  ب
ــای  ــه، راه  ه ــن زمین ــهیالت الزم در ای ــاد تس ــرمایه  گذاری و ایج ــش س ــروم و افزای ــق مح مناط
دسترســی افــراد فقیــر ایــن مناطــق را بــه خدمــات آموزشــی همــوار ســازد. همچنیــن بــا توجــه بــه 
ــود  ــی خ ــت  های حمایت ــد در سیاس ــت می  توان ــگان، دول ــیاری از دانش آموخت ــكاری بس ــكل بی مش
ــن  ــر ای ــا ب ــردازد ت ــد بپ ــای جدی ــا فناوری  ه ــق ب ــی و منطب ــث عمل ــه مباح ــوزش ب ــۀ آم در زمین
ــت  ــن سیاس ــیلۀ ای ــن به وس ــم آورد و همچنی ــگان را فراه ــرای دانش آموخت ــزۀ الزم ب ــاس، انگی اس
ــق  ــن طری ــز از ای ــی را نی ــود بخشــد و  ســرمایۀ اجتماع ــی ســطح اشــتغال را در کشــور بهب حمایت
افزایــش دهــد. همچنیــن هدایــت ایــن حمایت  هــا به ســمت مناطــق و گروه  هــای محــروم و 
ــی  ــی آموزش ــن تمرکززدای ــی و تخصصــی و همچنی ــای عموم ــت گســترش آموزش  ه ــالش درجه ت

ــد. ــک نمای ــداف کم ــن اه ــبرد ای ــه پیش ــد ب می  توان

ــا  ــن سیاســت و ب ــب ای ــا و معای ــز مزای ــا و نی ــت سیاســت پرداخــت یارانه  ه ــه اهمی ــا توجــه ب ـ ب
عنایــت بــه اینكــه هــدف از اجــرای ایــن سیاســت افزایــش رفــاه و کاهــش فقــر و نابرابــری در جامعــه و 
ــا بررســی تمــام جنبه  هــای ایــن سیاســت  ــد ب ــوده، دولــت می  توان حمایــت از قشــرهای آســیب پذیر ب
ــد و  ــرهای کم درآم ــدی قش ــش توانمن ــث افزای ــا باع ــن پرداخت  ه ــه ای ــم آورد ک ــرایطی را فراه ش
ــا سیاســت  های تــورم زا،  آســیب پذیر گــردد. درواقــع جایگزیــن کــردن سیاســت  های حمایتــِی بهتــر ب
ســطح درآمــد واقعــی و رفــاه خانوارهــا را در جامعــه افزایــش می  دهــد و بــه همیــن ترتیــب بــا افزایــش 
ــد  ــر می  رس ــت. به نظ ــد رف ــی خواه ــه فزون ــز رو ب ــی نی ــرمایۀ اجتماع ــزان  س ــا، می ــطح درآمده در س
به منظــور نیــل بــه ایــن اهــداف، دولــت بایــد ســازوکاری دقیــق بــا حداقــل خطــا را بــرای شناســایی 

ــد.  ــاد کن ــزی و ایج ــه  ای برنامه  ری ــای یاران ــد حمایت  ه ــرهای نیازمن قش
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