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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 injustice, 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 economic 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.
JEL Classification: H25, H50, C10.
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در اکثــر کشــورهای جهــان ،دولتهــا بهمنظــور تعییــن جهتگیریهــای اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی ،همچــون ازمیــان بــردن فقــر و نابرابــری ،رشــد اقتصــادی و پیشــبرد
اهــداف توســعهای ،اقــدام بــه اتخــاذ سياســتهای خــاص و اســتفاده از ابزارهــای حمایتــی
میکننــد .ایــران نیــز ،بهمنزلــۀ کشــوری درحــال توســعه ،همــواره بــرای پیشــرفت در مســیر
توســعه بــه سیســتم حمایتــی نیــاز خواهــد داشــت و ایــن موضــوع در اصــول ســوم،
بيســتونهم ،ســيويكم و چهلوســوم قانــون اساســی درجهــت اســتقالل اقتصــادی و
ریشــهکن کــردن فقــر و همچنیــن مؤلفههــا و الزامــات اقتصــاد مقاومتــی بهمنظــور رونــق
تولیــد و اشــتغال ،رشــد اقتصــادی و رفــاه و مردمــی کــردن اقتصــاد ،مــورد توجــه قــرار گرفتــه
اســت .یکــی از ایــن ابزارهــا و سیاســتهای حمایتــی کــه در راســتای بهبــود وضعیــت
معیشــتی و رفاهــی قشــرهای نیازمنــد از آن بهــره گرفتــه میشــود ،پرداخــت یارانههاســت.
یارانــه ،بهمثابــۀ ابــزار حمایتــی ،نقشــی مؤثــر در بهبــود توزیــع درآمــد دارد و میتوانــد بــا
کمــک بــه بهبــود شــرایط اقتصــادی ،موجــب رضایــت و اعتمــاد عمومــی افــراد جامعــه بــه
نظــام حکومتــی 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 تــاش
شــده اســت تــا تأثیــر سیاســتهای حمایتــی بــر میــزان ســرمایۀ اجتماعــی در ایــران طــی
دورۀ  1375تــا  1396بــا اســتفاده از روش خودرگرســیون بــا وقفــۀ توزیعــی ()ARDL
بررســی گــردد .نتایــج پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه رابطــۀ متغیرهــای حمایتهــا و
مخــارج دولــت در بخــش بهداشــت ،مســکن و یارانههــا 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.
طبقهبندی .C10 ،H50 ،H25 :JEL
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دکتر آزاد خانزادی
نشانی :کرمانشاه ،دانشگاه رازی
تلفن+98 )918( 8725956 :
پست الکترونیکazadkhanzadi@gmail.com :

صحت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

105

بهار  .1400دورۀ  .9شمارۀ 1

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

 .1مقدمه

در اغلــب کشــورهای جهــان ،اعــم از توســعهیافته و درحــال توســعه ،دولتهــا بهمنظــور تعییــن
جهتگیریهــای اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی ناچــار بــه مداخلــه در برخــي امــور و اتخــاذ
سياســتهای خــاص و اســتفاده از ابزارهــای مناســباند .ايــن مداخلــه گاهــي در راســتای پيشــبرد
سياس ـتهای اقتصــادی ،ماننــد تشــويق بــه توليــد و مصــرف محصــوالت داخلــي يــا صــادرات ،بــوده
اســت و گاهــي در حــوزۀ سياســتهای اجتماعــي اعمــال ميگــردد کــه معمــوالً بــا هــدف تأميــن
رفــاه عمومــي بهطــور اعــم و حمايــت از گروههــای آســيبپذير بهطــور اخــص برقــرار ميشــود.
کشــور ایــران نیــز کــه در مراحــل اولیــۀ رشــد و توســعه گام برمــیدارد ،بــه سیســتم حمایتــی منســجم
تونهم ،سـيويكم و چهــل ســوم ،درجهــت
و قــوی نیازمنــد اســت .ایــن موضــوع در اصــول ســوم ،بيسـ 
ن احتیاجــات انســان از
ت و بــرآورد 
ن فقــر و محرومیــ 
ن کــرد 
ل اقتصــادی جامعــه و ریشــهک 
اســتقال 
طریــق تأمیــن نیازهــای اساســی و ایجــاد فرصتهــای یکســان آمــوزش و اشــتغال ،لحــاظ شــده اســت.
همچنیــن در چارچــوب سیاســتها ،مؤلفههــا و الزامــات اقتصــاد مقاومتــی درجهــت رونــق تولیــد و
اشــتغال ،رشــد اقتصــادی و رفــاه و مردمــی کــردن اقتصــاد ،بــه اهمیــت ایــن موضــوع اشــاره شــده
اســت (کریــم و امیــری.)1396 ،
یکــی از ایــن ابزارهــا و سیاســتهای حمایتــی جهــت بهبــود وضعیــت معیشــتی و رفاهــی خانوارهای
نیازمنــد ،سیاســت پرداخــت یارانههاســت .اجــرای اینقبیــل سیاســتها کــه در ســالهای اخیــر
مــورد توجــه سیاســتمداران قــرار گرفتــه ،تالشــی اســت بــرای افزایــش رفــاه خانوارهــا و کاهــش
فقــر و فاصلــۀ طبقاتــی در کشــور .یارانــه ،بهعنــوان ابــزار حمایتــی ،نقشــی مؤثــر در بهبــود توزیــع
درآمــد ،کاهــش فقــر و درنتیجــه افزایــش رفــاه افــراد ایفــا میکنــد .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 مـیآورد و باعــث تغییــر در آن میشــود.
بــه همیــن ســبب همــواره دولتهــا درصــدد تصمیمگیــری و اتخــاذ سیاســت حمایتــی مناســبی بــرای
پیشــبرد اهــداف سیاســی و اقتصــادی خــود در جامعــه هســتند؛ زیــرا هــر انــدازه وضعیــت معیشــتی و
اقتصــادی در جامعــهای بهبــود یابــد ،میــزان رضایــت عمومــی ،اعتمــاد و انســجام نیــز در آن بهتنــاوب
افزایــش مییابــد و درنتیجــۀ ایــن افزایــش در میــزانســرمایۀ اجتماعــی ،جامعــه بــه اهــداف توســعهای
خــود نزدیکتــر خواهــد شــد (نبــوی و رازانــی.)1389 ،
هــدف از ایــن مطالعــه بررســی تأثیــر راهبردهــای حمایتــیســرمایۀ اجتماعــی بــا تأکیــد بــر
سیاســتهای یارانــهای در ایــران ،در بــازۀ زمانــی  1375تــا  1396بــا اســتفاده از روش خودرگرســیون
بــا وقفههــای 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 یافتههــای تجربــی حاصــل از بــرآورد الگــو
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و در بخــش ششــم نتیجهگیــری و پیشــنهادها بیــان شــده اســت.

 .2پیشینۀ تحقیق
2ـ .1مطالعات خارجی
جیانــگ و کانــگ ( )2019در مطالعــۀ خــود ارتبــاط میــانســرمایۀ اجتماعــی و ســامت را بررســی
کردنــد .نتایــج ایــن پژوهــش نشــاندهندۀ تأثیــر مثبــت و معنــادار ســامت بــر میــزانســرمایۀ
اجتماعــی اســت .هرقــدر میــزان دســتیابی بــه منابــع بهداشــتی بیشــتر باشــد ،میــزانســرمایۀ
اجتماعــی نیــز افزایــش خواهــد یافــت .بــه همیــن دلیــل دولــت بایــد مداخــات خاصــی را درجهــت
منابــع بهداشــت و ســامت افــراد انجــام دهــد.
هریســون و دیگــران ( )2018در مطالعــهای بــه بررســی روابــط متقابــلســرمایۀ اجتماعــی و فقــر
(بهعنــوان شــاخص منفــی بهزیســتی) در ایــاالت متحــده پرداختنــد .متغیرهایــی کــه در تجزیــه
و تحلیــل ایــن پژوهــش مشــخص شــده ،شــامل فقــر ،آمــوزش ،ســامتی ،روابــط نژادیقومــی و
مشــارکت نیــروی کار زنــان اســت .نتایــج تحقیــق مذکــور بــر اهمیــت وجــود فقــر بهعنــوان عامــل
بازدارنــده بــرای ایجــادســرمایۀ اجتماعــی تأکیــد میکنــد؛ چراکــه در جوامــع فقیرنشــین ،افــراد کمتــر
بــه فعالیتهایــی میپردازنــد کــه بــه ایجــادســرمایۀ اجتماعــی منجــر میشــود؛ زیــرا فاقــد منابــع
مــادی بــرای انجــام ایــن کار هســتند.
لــو ،لیــن ،ویکــز و هوانــگ ( )2013در جســتاری بــه بررســی اثــرات سیاســتهای رفــاه اجتماعــی
بــر فقــر و نابرابــری درآمــد در چیــن ،طــی ســالهای  1989تــا 2009م ،بــا اســتفاده از رگرســیون
حداقــل مربعــات معمولــی پرداختنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه سیاســتهای رفــاه اجتماعــی
طــی ســالهای مــورد بررســی نقــش مهمــی در کاهــش فقــر ( 32درصــد) داشــته اســت .امــا اثــر ایــن
سیاســتها بــر نابرابــری درآمــدی معکــوس شــده اســت؛ بهطــوری کــه خانوادههــای بــا درآمــد بــاال
بیشــترین منفعــت مالــی را طــی ایــن ســالها داشــتهاند و نابرابــری میــان دهکهــای درآمــدی در
طــول زمــان افزایــش یافتــه اســت.
کوریــم ( )2013بــه بررســی برنامــۀ یارانــۀ مــواد غذایــی و کمکهــای اجتماعــی برپایــۀ دادههــای
منتشرشــده و دادههــای میدانــی مربــوط بــه  7اســتان 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 یارانههــای نقــدی) بــر وضعیــت فقــر در مصــر ،بــه ایــن نتیجــه رســید کــه
یارانــۀ کاالیــی بــه یارانــۀ نقــدی ترجیــح داده شــده اســت؛ زیــرا بهدلیــل بــاال بــودن نــرخ تــورم در ایــن
کشــور ،مــواد غذایــی ضــروری بــرای خانــوار فقیــر در یارانــۀ کاالیــی فراهــم میشــود؛ درحالــی کــه
بــا پرداخــت یارانــۀ نقــدی بهدلیــل افزایــش قیمــت در بــازار ،قــدرت خریــد کاهــش مییابــد .باوجــود
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ایــن ،اصــاح سیســتم توزیــع یارانــۀ کاالیــی بهمنظــور دســتیابی افــراد کمدرآمــد بــه مــواد غذایــی
ضــروری تشــخیص داده شــده اســت.
بریشــینگل ،انگلــک و اکــر ( )2012در مطالعــهای اثــرات اصــاح کامــل یارانههــا را در یمــن و بــا
اســتفاده از مــدل تعــادل عمومــی قابــل محاســبه بررســی کردنــد .نتایــج ایــن تحقیــق بهصــورت کلــی
اثــرات افزایــش تعدیــل یارانههــا را مثبــت ارزیابــی کــرده اســت؛ امــا افزایــش یــا کاهــش فقــر بــه
نــوع برنامــۀ اصــاح یارانههــا بســتگی دارد .محققــان اســتراتژی خوشبینانــهای از اصــاح یارانههــا
را بهصــورت پرداخــت یارانــۀ نقــدی بــه ســه دهــک کمدرآمــد جامعــه در طــول دورۀ ســرمایهگذاری
معرفــی میکننــد .همچنیــن پیشــنهاد میکننــد درآمدهــای مالیاتــی تقویــت شــود و ســرمایهگذاری
عمومــی در ظرفیتهــای خالــی اقتصــاد ،جهــت تقویــت بخشهــای تولیــدی ،هدایــت گــردد.
2ـ .2مطالعات داخلی
ســپهوند و جعفــری ( )1396تأثیــر احســاس امنیــت اجتماعــی بــر ســرمایه و نشــاط اجتماعــی را
در اســتان لرســتان واکاوی کردنــد .براســاس نتایــج پژوهــش آنهــا ،در ســطح اطمینــان  95درصــد،
احســاس امنیــت اجتماعــی تأثیــر مثبــت و معنــاداری بــر نشــاط اجتماعــی دارد و همچنیــن در همیــن
ســطح اطمینــان ،احســاس امنیــت اجتماعــی تأثیــر مثبــت و معنــاداری بــرســرمایۀ اجتماعــی جوانــان
لرســتان میگــذارد .بدیــن منظــور ،توجــه بیشــتر بــه امنیــت جانــی ،مالــی و اقتصــادی ،اخالقــی و
عاطفــی ،و شــغلی جوانــان زمینهســاز بهبــودســرمایۀ اجتماعــی میگــردد.
احمــدی ،مجــردی و بادســار ( )1395در بررســی اثــرات اقتصــادی و اجتماعــی یارانههــا بــر کیفیــت
زندگــی روســتاییان اظهــار کردنــد اجــرای قانــون هدفمنــدی یارانههــا 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.
بریمانــی ،راســتی ،جهانتیــغ و دهانــی ( )1395در مطالعــۀ خــود بــه تحلیــل و تبییــن ارتبــاط
میــان فقــر وســرمایۀ اجتماعــی پرداختنــد .آنهــا بــا بررســی  518نفــر از ســاکنان مناطــق مرزی شــرق
ایــران واقــع در اســتان سیســتان و بلوچســتان بیــان کردنــد کــه فقــر بــرســرمایۀ اجتماعــی تأثیــر منفی
دارد .از مهمتریــن علــل ایــن میــزان از فقــر وســرمایۀ اجتماعــی در منطقــۀ مــرزی مــورد مطالعــه
میتــوان بــه ســاختار نابرابــر قــدرت و بهتبــع آن ،توزیــع نامتعــادل امکانــات و فرصتهــای اقتصــادی
و اجتماعــی بهویــژه فرصتهــای شــغلی و درآمــدی و فرصــت نابرابــر در دسترســی بــه تســهیالت
مالــی و اجتماعــی اشــاره کــرد.
بیگــی ،ســامتی و شــریفیرنانی ( )1392اثــر هدفمنــدی یارانههــا بــر میــزان فقــر و بیــکاری را
طــی دورۀ  1350تــا  1395ارزیابــی کردنــد .شــاخص فقــر مــورد اســتفاده در ایــن مطالعــه ضریــب
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جینــی اســت کــه شــکاف فقــر را بیــان میکنــد .طبــق نتایــج ،زمانــی کــه بهدلیــل اجــرای سیاســت
هدفمندســازی یارانههــا قیمــت حاملهــای انــرژی ،ازجملــه بــرق ،افزایــش مییابــد ،ایــن افزایــش
موجــب افزایــش در ضریــب جینــی میگــردد؛ یعنــی نابرابــری درآمدهــا بــا اتخــاذ ایــن سیاســتها
بیشــتر شــده اســت.

 .3چارچوب نظری

تعریــف نقــش دولــت ،عالوهبــر اهمیــت نظــری کــه بهعنــوان معیــار اصلــی طبقهبنــدی مکاتــب
اقتصــادی داراســت ،در مدیریــت اقتصــاد ملــی و تدویــن راهبردهــای توســعه و کالن اقتصــادی نیــز
بســیار کلیــدی اســت .اشــاعه و توســعۀ فنــاوری ،انفجــار جمعیــت و ادغــام در اقتصــاد جهانــی تحــت
عنــوان جهانــی شــدن ،دولتهــا را ناگزیــر میســازد دربرابــر ایــن پدیدههــا واکنشهــای مناســب
و پاس ـخهای الزم داشــته باشــند .بــا بررســی نقــش مفهومــی و تاریخــی دولــت و بــه اســتناد شــواهد
تجربــی ناشــی از عملکــرد و اتخــاذ سیاســتها و خطمشــیهای دولــت و نهادهــای دولتــی و آثــار آن
بــر توســعۀ فرهنگــی و اقتصــادی دولتهــا در ســطح جهــان ،میتــوان چنیــن اظهــار کــرد کــه توســعۀ
اقتصــادی و اجتماعــی پایــدار بــدون وجــود دولــت مؤثــر و کارا امکانپذیــر نیســت .بهطــور کلــی
دخالــت دولــت در زندگــی اجتماعــی را میتــوان در آموزههــای آدام اســمیت یافــت :دفــاع دربرابــر
تهاجــم خارجــی ،برقــراری عدالــت قضایــی و امنیــت داخلــی و نهایت ـاً امــوری کــه منفعــت اقتصــادی
بــازار را تأمیــن نمیکنــد .فراتــر از مــوارد حاکمیتــی مذکــور ،میــزان دخالــت دولــت اساســیترین
جنبــۀ تمایــز ایدئولوژیــک میــان دیدگاههــای مختلــف در فلســفۀ سیاســی اســت .درمجمــوع میتــوان
طیفــی را تصــور کــرد کــه در راســتترین نقطــۀ آن ،حداقــل دخالــت دولــت امــری مطلــوب و مــورد
توجــه اســت و در چپتریــن نقطــۀ آن ،دخالــت کامــل دولــت مــورد تأکیــد قــرار میگیــرد .طرفــداران
عــدم مداخلــه (لیبرالهــا و نئولیبرالهــا) بــر ایــن عقیدهانــد کــه افــراد بایــد آزاد باشــند تــا بــرای
ـی کــه حامیــان مداخلــۀ دولــت (رادیکالهــا و دولــت رفــاه)
خــود تصمیمــات اقتصــادی بگیرنــد؛ درحالـ 
بــر ایــن باورنــد کــه مداخلــۀ دولــت میتوانــد مشــکالت و مســائل اجتماعــی و نابرابریهــای ذاتــی
نظـ�ام سـ�رمایهداری را حـ�ل کنـ�د (عدالتجــو و حس ـنزاده.)1395 ،
بنابریــن دولتهــا همــواره صرفنظــر از حیطــۀ حاکمیتــی ،در راســتای نقــش توزیعــی تخصیصــی
و تثبیتــی خــود ،بهمنظــور جهتگیریهــای اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی ،همچــون شکســت
بــازار ،حفــظ حقــوق افــراد ،تجــارت بینالملــل ،شکســت در اهــداف بینالمللــی نظیــر نابرابــری و فقــر
ناچــار بــه مداخلــه و اتخــاذ سیاســتهای خــاص حمایتــی و اســتفاده از ابزارهــای مربوطــه میشــوند
(کالنتــری و رحیمــی.)1385 ،
3ـ .1سیاستهای حمایتی دولت
سیاســت حمایتــی مجموعــهای از ابزارهــا و راهبردهایــی اســت کــه درجهــت حمایتهــای اقتصــادی و
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اجتماعــی در جامعــه ،توســط دولــت اخــذ و اجــرا میشــود .ایــن سیاســتها در حوزههــای اقتصــادی
و اجتماعــی و بــا هــدف حمایــت درآمــدی از افــراد جامعــه ،پشــتیبانی از نیــروی کار داخلــی ،حمایــت از
مصرفکننــدگان ،افزایــش رقابــت در بــازار تولیــد و صــادرات ،حمایــت از افــراد فقیــر و توانمندســازی آنهــا
از طریــق افزایــش داراییهــا و افزایــش فرصتهــای 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 میشــوند تــا بدیــن ترتیــب ،امنیــت معیشــتی و اجتماعــی افــراد تأمیــن گــردد.
ایــن سیاســتها دامنــۀ گســتردهای دارنــد؛ امــا بهطــور کلــی میتــوان آنهــا را در حوزههــای
تأمیــن اجتماعــی و اقتصــادی تعریــف کــرد.
حمایتهــای اجتماعــی حمایتهایــی اســت کــه دولــت درقبــال ناهنجاریهــای اجتماعــی و
کمــی
اقتصــادی پدیدآمــده ،در اختیــار افــراد جامعــه میگــذارد کــه ازجملــۀ آنهــا میتــوان بهبــود ّ
و کیفــی شــرایط عمومــی زندگــی مــردم ،توجــه بــه مناطــق محــروم و تأمیــن نیازهــای بهداشــتی،
آموزشــی و عمرانــی آنهــا ،افزایــش تأمیــن نیازهــای اساســی مــردم ،ایجــاد امنیــت شــغلی و
فرصتهــای یکســان در دســتیابی بــه آمــوزش و اشــتغال و تأمیــن اجتماعــی را نــام بــرد.
همچنیــن دولــت ،بهعنــوان یکــی از بخشهــای اساســی اقتصــاد کالن ،بــا اتخــاذ سیاســتهای
پیــشروی کشــور دســت یابــد و اقتصــاد را در
اقتصــادی مناســب میتوانــد بــه اهــداف توســعهای
ِ
ســطح کالن هدایــت کنــد (حیــدری .)1395 ،سیاســتهای حمایتــی دولــت در حــوزۀ اقتصــادی را
میتــوان در چارچــوب سیاســتهایی همچــون کنتــرل عرضــه ،بیمــۀ محصــوالت و پرداخــت یارانــه
بــه مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان قــرار داد.
اگــر سیاســتهای حمایتــی بهصــورت صحیــح و در موقعیتهــای مناســب تصمیمگیــری و اجــرا
شــوند ،کاراییهــای چشــمگیری در جامعــه خواهنــد داشــت؛ همچــون اشــتغال کامــل ،تثبیــت یــا
تحقــق عدالــت اجتماعــی کــه درنتیجــۀ تخصیــص بهینــۀ منابــع روی میدهــد و یــا عرضــۀ کاالهــا و
خدمــات عمومــی ،کاهــش قاچــاق ،کاهــش فقــر و کمــک بــه گروههــای کمدرآمــد ،افزایــش رقابــت در
بــازار تولیــد و کاهــش فاصلــۀ طبقاتــی و افزایــش امنیــت اجتماعــی و اقتصــادی .یارانههــا ،بهعنــوان
یکــی از ابزارهــای حمایتــی دولــت ،نقــش بســیار مهمــی در افزایــش رفــاه و تأمیــن اجتماعــی ایفــا
میکننــد .اجــرای ایــن سیاســتها کــه در ســالهای اخیــر مــورد توجــه سیاســتمداران قــرار
گرفتــه ،تالشــی اســت درجهــت افزایــش رفــاه و کاهــش فقــر و فاصلــۀ طبقاتــی در کشــور (جریبــی و
صفــری.)1390 ،
3ـ .2سیاستهای یارانهای
یارانــه یکــی از عامتریــن و بحثبرانگیزتریــن مفاهیــم اقتصــادی اســت کــه بــا سرنوشــت معیشــتی
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قشــرهای وســیعی از مــردم ارتبــاط نزدیــک دارد و در میــان مباحــث اقتصــادی مرتبــط بــا آن،
دیدگاههــای گوناگونــی ابــراز شــده اســت .بهطــور کلــی یارانــه را میتــوان ابــزار سیاســتهای
اقتصــادی دانســت و برخــاف پنداشــت عــدۀ زیــادی کــه آن را فقــط یــک سیاســت و نــه ضــرورت
اقتصــادی میپندارنــد ،یارانــه یکــی از ابزارهــای مهــم سیاســت مالــی دولــت اســت.
تعاریــف متعــددی از یارانــه بیــان شــده اســت کــه در ادامــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره میشــود.
یارانــه عبــارت اســت از پرداختهــای انتقالــی بالعــوض نقــدی و غیرنقــدی دولــت (بهصــورت
مابهالتفــاوت هزینــۀ بهرهمنــدی و هزینــۀ تمامشــده) کــه بهصــورت مســتقیم و غیرمســتقیم بــرای
افزایــش قــدرت خریــد واقعــی مصرفکننــدگان یــا افزایــش قــدرت فــروش تولیدکننــدگان ،عادالنهتــر
کــردن توزیــع درآمــد ،ثبــات اقتصــادی و جبــران آثــار ناشــی از سیاســتهای دولــت بهمنظــور حفــظ
یــا ارتقــای رفــاه اجتماعــی اعطــا میشــود (عطایــی.)1387 ،
يارانــه بــه هرگونــه پرداخــت انتقالــي از محــل خزانــۀ دولــت کــه بهمنظــور حمايــت از
قشــرهای کمدرآمــد و بهبــود توزيــع درآمــد صــورت ميگيــرد ،اطــاق ميگــردد کــه بهصــورت
نقــدی یــا کاالیــی بــه خانوارهــا و توليدکننــدگان کاال و خدمــات تعلــق ميگيــرد .اهــداف کلــي
پرداخــت يارانــه هدفمنــد نمــودن و بهکارگيــری منابــع کميــاب ،تثبيــت قيمتهــا ،توزيــع بهتــر
درآمــد و کاهــش شــکاف دهکهــای درآمــدی اســت .درواقــع پرداخــت يارانــه يــک سياســت
حمايتــي و ابــزار اقتصــادی محســوب میشــود (نظــری .)1388 ،یارانههــا ازجملــه ابزارهــای مهــم
حمایتــی دولتهــا هســتند کــه بــه مصرفکننــدگان ایــن امــکان را میدهنــد تــا در قیمتهــای
پایینتــر از قیمتهــای بــازار بــه کاالهــا و خدمــات مــورد نظرشــان دسترســی داشــته باشــند
و همچنیــن از طریــق کاهــش هزینههــای تولیــد باعــث میگردنــد تــا درآمــد تولیدکننــدگان
در مقایســه بــا حالــت بــدون مداخلــه ،افزایــش یابــد .در جمعبنــدی کلــی ،مهمتریــن اهــداف
پرداخــت یارانــه تخصیــص کارای منابــع ،ثبــات اقتصــادی و توزیــع عادالنــۀ درآمــد اســت .بــا
توجــه بــه تنــوع و پیچیدگــی محاســبات و کاربردهــای گوناگــون یارانــه ،بهطــور کلــی میتــوان
یارانههــا را براســاس مراحــل پرداخــت آن ،بــه ســه بخــش یارانــۀ مصرفــی ،تولیــدی و توزیعــی
طبقهبنــدی کــرد.
یارانههــا نیــز همچــون دیگــر سیاســتهای حمایتــی ،آثــار اجتماعــی و اقتصــادی متعــددی
را در جامعــه برجــای میگذارنــد .از آثــار مثبــت هدفمنــدی یارانههــا میتــوان بــه تحقــق
عدالــت در تخصیــص بهینــۀ منابــع ،مدیریــت مصــرف انــرژی و جلوگیــری از اســراف و تبذیــر
منابــع و افزایــش فرهنــگ پسانــداز و تأمیــن رفــاه اجتماعــی اشــاره کــرد .پیامدهــای منفــی
ناشــی از پرداخــت یارانههــا نیــز شــامل آثــار تورمــی و فشــار بیشــتر ایــن تــورم بــر قشــرهای
پاییــن جامعــه و افزایــش نابرابــری و بــروز فقــر و بهتبــع آن ،افزایــش ناهنجاریهــای اجتماعــی
و کاهــش ســرمایۀ اجتماعــی اســت .درواقــع اگــر سیاســتهای حمایتــی یارانــهای بهدرســتی
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برنامهریــزی و اجــرا شــود ،آثــار مثبتــی بــر عملکــرد اقتصــادی و اجتماعــی خواهــد داشــت و
درنتیجــه موجــب ارتقــای ســرمایۀ اجتماعــی خواهــد شــد و درمقابــل اگــر بهصــورت نادرســتی
تعریــف و اجــرا شــود ،بــه افزایــش فقــر و نابرابــری و کاهــش ســرمایههای اجتماعــی منجــر
میگــردد (خانــزادی و حیدریــان.)1398 ،
3ـ.3سرمایۀ اجتماعی
ایــدۀ ســرمایۀ اجتماعــی در مجموعــۀ تاریخــی ایدههــای مرتبــط بــا شــکلهای مختلــف ســرمایه قــرار
گرفتــه اســت .ابتــدا مفهــوم ســرمایۀ فیزیکــی معرفــی شــد تــا روشهایــی تبییــن گــردد کــه ابــزار و
ماشـ�ینآالت ،تولیـ�د اقتصـ�اد را تسـ�هیل میکننـ�د .سـ�پس بیکــر ( )1990مفهــوم ســرمایۀ انســانی را
مطــرح کــرد کــه در آن ،افــراد از طریــق آمــوزش و توســعۀ شــغلی بــه ایــن امــکان دســت یابنــد تــا
تولیــد را تســهیل نماینــد .ســرمایۀ اجتماعــی ،بهعنــوان مفهــوم جدیدتــر ،تصریــح میکنــد کــه برخــی
روابــط اجتماعــی (بــرای مثــال شــبکههای متراکــم و هنجارهــای متقابــل) هــم قــادر بــه آسانســازی
تولیــد هســتند .عالوهبــر ایــن ،بــا معرفــی ســرمایۀ اجتماعــی ،محققــان ایــن بحــث را درانداختنــد
کــه کارایــی از طریــق کاالهــای غیراقتصــادی نیــز بهدســت میآیــد.ســرمایۀ اجتماعــی مفهومــی
فرارشــتهاي اســت کــه بهطــور کلــی بــر روابــط میــان انســانها تمرکــز دارد؛ روابطــی کــه در تمــام
لحظــات زندگــی روزمــره و در طــول عمــر انســانها جریــان دارد و رفتــار و نگــرش آنهــا را تحــت
تأثیــر قــرار میدهــد (حمیــدیزاده.)1397 ،
در مفهــوم مدرنتــر،ســرمایۀ اجتماعــی شــبکهاي از روابــط و پیوندهــاي مبتنــی بــر اعتمــاد
اجتماعــی بینفــردي و بینگروهــی و تعامــات افــراد بــا گروههــا ،ســازمانها و نهادهــاي اجتماعــی
اســت کــه قریــن همبســتگی و انســجام اجتماعــی و برخــورداري افــراد و گروههــا از حمایــت اجتماعــی
و انــرژي الزم بــراي تســهیل کنشهــا درجهــت تحقــق اهــداف فــردي و جمعــی اســت (عبداللهــی و
موســوي.)1386 ،
دقیقتریــن مفهــومســرمایۀ اجتماعــی مربــوط بــه نظریــۀ پاتنــام اســت .از نظــر پاتنــام،ســرمایۀ
اجتماعــی روابــط بیــن افــراد ،شــبکههاي اجتماعــی و هنجارهــاي متقابــل و اعتمــاد اجتماعــی اســت
کــه از ایــن طریــق حاصــل میشــود.
3ـ .4یارانه وسرمایۀ اجتماعی
در ســالهاي اخيــر ،بهدليــل گســترش اجــراي سياســتهاي اقتصــادي و واگــذاري گســتردهتر
بــه بخــش خصوصــي ،شــاهد رشــد فقــر و نابرابــري در بيشــتر كشــورهاي جهــان بودهايــم .بهگفتــۀ
بســياري از متخصصــان علــوم اجتماعــي و اقتصــادي ،ريشــۀ گرفتاريهــا و عقبماندگيهــاي
بخــش اعظــم جمعيــت كــرۀ زميــن مرتبــط بــا فقــر اســت .فقــر فقــط بهوجودآورنــدۀ عقبماندگــي
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مــادي ،كمســوادی ،وضعيــت نامناســب بهداشــتي ،بدبختــي و فســاد نیســت؛ بلكــه خــود از آنهــا
ناشــي ميشــود و تشديدشــان ميکنــد .پژوهشــگران بــر ايــن باورنــد كــه فقــر و نابرابــري
اصليتريــن سرچشــمۀ ايجــاد ديگــر مشــكالت اجتماعــي اســت و شــايد دليــل اصلــي آنهــا باشــد
(نبــوی و رازانــی.)1389 ،
در جهــان امــروز ،آثــار مخــرب نابرابــری ،فقــر و کمبــود رفــاه بــر کســی پوشــیده نیســت.
وجــود معضــات اجتماعــی همچــون فقــر در طــی زمــان موجــب بهوجــود آمــدن نابرابــری میــان
قشــرهای مختلــف جامعــه میشــود و زمینــۀ آســیب بــه ریشــههای فرهنگــی ،سیاســی و اقتصــادی
آن جامعــه را فراهــم میکنــد .درصــورت افزایــش نابرابــری در حــوزۀ عمومــی ،حــس نارضایتــی
جایگزیــن احســاس رضایــت و امنیــت اجتماعــی میشــود؛ چراکــه هــر انــدازه توزیــع ثــروت و
دارایــی از منظــر افــراد جامعــه ناعادالنــه و نابرابــر بهنظــر برســد ،میــزان همبســتگی و پایبنــدی
افــراد بــه داشــتن زندگــی و جامعــهای ســالم ضعیفتــر خواهــد بــود .ایــن تعارضــات در ســطح
وســیعی دولــت را در پیشــروی در مســیر اهدافــش بــا بحــران و نــاکار آمــدی مواجــه میکنــد
(بشــریه .)1384 ،وجــود ناامنــی و نارضایتــی ناشــی از فقــر و نابرابــری در اجتمــاع زمینــۀ بــروز
کاهــش اعتمــاد ،مشــارکت و انســجام اجتماعــی را کــه از ویژگیهــای بــارز ســرمایۀ اجتماعــی
اسـ�ت ،فراهـ�م مـ�یآورد (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 میتوانــد از دســتاوردهای توســعه و حکمرانــی خــوب
بهرهمنــد شــود .از همیــن روی دولــت همــواره موظــف اســت محیــط اجتماعــی اعتمــادآوری را فراهــم
لوقرارهــا ،تمایــل بــه همــکاری و همیــاری اعضــای
آورد کــه اعتمادپذیــری ،پایبنــدی بــه حفــظ قو 
جامعــه را ســودمند و معنــادار ســازد (عبــاسزاده و کرمــی.)1390 ،
درمجمــوع بــا توجــه بــه اثــرات بســیار عمیــقســرمایۀ اجتماعــی در بســیاري از عرصههــا،
میتــوان بــه تأثیــرســرمایۀ اجتماعــی ،بهمنزلــۀ کاالي عمومــی و همگانــی ،در بهبــود کارایــی دولــت
پــی بــرد .از طــرف دیگــر دولــت نیــز نقــش ســازندهاي در افزایــش رونــدســرمایۀ اجتماعــی دارد.
دولــت میتوانــد بهوســیلۀ اقدامــات و سیاســتهای خــود ،درجهــت تضعیــف یــا رشــد و ارتقــای ایــن
ســرمایۀ مهــم گام بــردارد (خضــری.)1384 ،
همانطــور کــه پیشتــر بیــان شــد ،مســئلۀ فقــر و راههــای ازمیــان بــردن آن کــه در
دهههــای اخیــر اهمیــت بیشــتری در سیاســتگذاری اقتصــادی دنیــا ،بهویــژه در کشــورهای
درحــال توســعه ،یافتــه یکــی از وظایــف اصلــی دولتهــا بــرای تقویــت و انباشــت ســرمایۀ
اجتماعــی اســت .در ایــران نیــز توجــه بــه مســئلۀ فقــر و فقرزدایــی متأثــر از یــک مــوج جهانــی
بــوده کــه کشــورهای درحــال توســعه را بیــش از ســایر کشــورها تحــت تأثیــر قــرار داده اســت.
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بــا تحقــق انقــاب اســامي ايــران ،برقــراري عدالــت اجتماعــي و نابودســازي فقــر بهعنــوان يكــي
از اهــداف اساســي انقــاب ،مــورد توجــه رهبــران و سیاس ـتمداران قــرار گرفــت و بــا توجــه بــه
شــعارهاي عدالتخواهانــۀ مــردم و مســئوالن ،ريشــهكني فقــر و محروميــت از جامعــه سياســت
و اســتراتژي محــوري و بنيــادي درنظــر گرفتــه شــد؛ بهطــوري كــه در قانــون اساســي در اصــول
ســوم ،بيســتونهم ،ســيويكم و چهلوســوم بــه موضوعاتــي ماننــد فقــر ،ايجــاد رفــاه ،حــق
همــگان در برخــورداري از تأميــن اجتماعــي و مســكن اشــاره شــده اســت .اصــل بیســتونهم
قانــون اساســي جمهــوري اســامي ايــران نيــز دولــت را مكلــف ميســازد نســبت بــه رفــع فقــر
و تعميــم خدمــات تأميــن اجتماعــي بــه همــۀ قشــرها اقــدام نمايــد .يكــي از برنامههــاي كشــور
بــراي مبــارزه بــا فقــر و کاهــش آن سیاســت پرداخــت يارانههاســت كــه بــه پيشــنهاد مشــترك
وزارت رفــاه و تأميــن اجتماعــى و ســازمان مديريــت و برنامهريــزى كشــور و بــه اســتناد مــادۀ
 95قانــون برنامــۀ چهــارم ،در ســال  1384بــه تصويــب هيئــت وزيــران رســيد (نبــوی و رازانــی،
 .)1389همچنیــن در چارچــوب سیاســتها ،مؤلفههــا و الزامــات اقتصــاد مقاومتــی درجهــت
رونــق تولیــد و اشــتغال ،رشــد اقتصــادی و رفــاه عمومــی و مردمــی کــردن اقتصــاد ،بــه اهمیــت
ایــن موضــوع اشــاره شــده اســت (کریــم و امیــری.)1396 ،
براســاس مبانــی نظــری موجــود در حــوزۀ حمایــت اجتماعــی ،سیاســت پرداخــت یارانــه،
بهمنزلــۀ یکــی از سیاســتهای حمایتــی دولــت ،اگــر صحیــح اجــرا شــود ،موجــب افزایــش ســرمایۀ
اجتماعــی خواهــد شــد .یارانــه یکــی از انــواع ابزارهــای حمایتــی دولــت اســت کــه دولــت بهوســیلۀ
آن میتوانــد برخــی از کاالهــا و خدمــات را بــه قیمــت ارزانتــر توزیــع کنــد تــا ســطح مصــرف
کاالهــای اساســی را از ایــن طریــق افزایــش دهــد و بــه توزیــع عادالنــۀ درآمــد کمــک کنــد .اگــر
پرداخــت یارانههــا ،بهمثابــۀ سیاســت حمایتــی ،بــا مدیریــت صحیــح ،منضبــط ،منســجم و پاس ـخگو
همــراه باشــد ،بهطــور بالقــوه میتوانــد بــا افزایــش درآمــد خانوارهــا ،فقــر و نابرابــری درآمــدی را
در جامعــه کاهــش دهــد و از طریــق آزادســازی قیمتهــا منجــر بــه افزایــش ســطح مصــرف بهینــه
و افزایــش رفــاه اجتماعــی گــردد؛ و بــه همیــن ترتیــب ،میــزان نارضایتــی عمومــی را در اجتمــاع
کاهــش دهــد ،اعتمــاد ملــت بــه دولــت را ارتقــا ببخشــد وســرمایۀ اجتماعــی را نیــز در ســطح
کشــور افزایــش دهــد .بنابرایــن سیاســت حمایتــی یارانــه صرفـاً سیاســتی اقتصــادی نیســت .درواقــع
عالوهبــر پیامدهــای اقتصــادی کــه اقتصاددانــان آن را بررســی میکننــد ،تزریــق پــول بــه خانوارهــا
تأثیرهــای اجتماعــی مختلفــی بههمــراه دارد کــه یکــی از آنهــا را میتــوان تأثیــرات پنهــان امــا
مهــم بــر روابــط و مناســبات اجتماعــی نــام بــرد (ازکیــا و رودبارکــی.)1393 ،
بنابرایــن مطابــق آنچــه بیــان شــد و همچنیــن بــا توجــه بــه اهــداف اجتماعــی و اقتصــادی حاصــل
از پرداخــت یارانههــا و دیگــر سیاســتهای حمایتــی مذکــور ،آثــار سیاســتهای حمایتــی بــرســرمایۀ
اجتماعـ�ی در شــکل  1آورده شــده اســت.
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تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

 .4روش تحقیق
4ـ .1معرفی روش برآورد الگو
4ـ1ـ .1روش خودرگرسیون با وقفههای توزیعی ()ARDL

برمبنــای ادبیــات اقتصادســنجی ،جهــت تخمیــن الگــو ابتــدا بایــد آزمونهــای مانایــی 1متغیرهــا
صــورت گیــرد .چنانچــه در بــرآورد مــدل از متغیرهــای نامانــا اســتفاده شــود ،علیرغــم نبــو ِد
هیــچ رابطــهای بیــن متغیرهــا ،ضریــب تعییــن بهدســتآمده مقــدار باالیــی اســت؛ درنتیجــه
اســتنباطهای غلطــی ممکــن اســت صــورت گیــرد (مواجــه شــدن بــا مســئلۀ رگرســیون کاذب)
(گجراتــی .)1387 ،بــرای ایــن منظــور معمــوالً از آزمونهــای دیکــیفولــر تعمیمیافتــه )ADF( 2و

 .1فرایند 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
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فیلیپــس پــرون )PP( 3اســتفاده میشــود .درصــورت نامانــا بــودن ،از روش تفاضلگیــری بــرای رفــع
آن بهــره گرفتــه میشــود (نوفرســتی .)1378 ،بهمنظــور بــرآورد روابــط بلندمــدت بیــن متغیرهــای
الگــو و تحلیلهــای پویــا از روش خودرگرســیونی بــا وقفــۀ توزیعــی ( )ARDLاســتفاده میشــود .در
ایــن روش ،تعــداد وقفههــای بهینــه توســط یکــی از معیارهــای آکائیــک ،4شــوارتز بیزیــن 5و حنــان
کوئیــن 6تعییــن میگــردد و در کوتاهمــدت از الگــوی تصحیــح خطــا )ECM( 7اســتفاده میشــود
کــه ضمــن نشــان دادن روابــط پویایــی کوتاهمــدت ،ســرعت تعدیــل بهســمت بلندمــدت را نیــز
نشــان میدهــد (تشــکینی.)1384 ،
پســران و شــین ( )2001بــا اســتفاده از روش خودرگرســیون بــرداری بــا وقفههــای گســترده
( )ARDLو بــا منظــور کــردن وقفههــای مناســب نشــان دادنــد کــه میتــوان ضرایــب بلندمــدت
ســازگاری میــان متغیرهــای مــورد نظــر در یــک مــدل را بهدســت آورد و ایــن درحالــی اســت کــه
روش مذکــور بــدون توجــه بــه )I(0یــا ) I(1بــودن متغیرهــای مــدل انجــام میشــود (نوفرســتی،
.)1378
در مطالعــۀ حاضــر ،بــرای بررســی همگرایــی و روابــط بلندمــدت بیــن متغیرهــای توضیحــی و
نــرخ خودکشــی در دورۀ زمانــی  1353تــا  1393از روش  ARDLبــرای متغیرهــا اســتفاده شــده اســت.
 ARDLالگویــی پویــا بــوده و شــکل کلــی آن بــه ایــن صــورت اســت (تشــکینی:)1384 ،

بــردار متغیرهــای غیرتصادفــی ماننــد عــرض از مبــدأ ،متغیــر
در اینجــا L ،عملگــر وقفــه و
متغیرهــای
مجــازی و ســایر متغیرهــای بــرونزا بــا وقفههــای ثابــت اســت .متغیــر وابســته و
3. Phillips-Perron
4. Akaike
5. Schwarz
6. Hannan-Quinn
7. Error Correction Model
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بهترتیــب تعــداد وقفههــای متغیــر وابســته و مســتقل اســت .بــرای بــرآورد
مســتقل اســت.
الگــو ،ابتــدا بایــد حداکثــر طــول وقفــۀ مــدل ( )mتوســط محقــق تعییــن گــردد و ســپس بــا اســتفاده
بــه
از نرمافــزار  Microfitبــرای تمــام ترکیبــات ممکــن مقادیــر
معادلــه بــه روش حداقــل مربعــات معمولــی ( )OLSبــرآورد شــود .در ادامــه تعــداد
تعــداد
وقفههــای بهینــه بــا اســتفاده از یکــی از معیارهــای آکائیــک ،شــوارتز بیزیــن ،حنــان کوئیــن و یــا
ضریــب تعییــن تعدیلشــده انتخــاب میشــوند .پســران و شــین ( )1995درمــورد تصریــح وقفههــای
الگــو ،بهکارگیــری معیــار اطالعاتــی شــوارتز بیزیــن را پیشــنهاد میکننــد؛ زیــرا ایــن ضابطــه در
تعــداد وقفههــا صرفهجویــی میکنــد و باعــث میشــود تــا درجــۀ آزادی زیــادی ازدســت نــرود.
بــرای محاســبۀ ضرایــب بلندمــدت مــدل ،از همــان مــدل پویــا اســتفاده میشــود .ضرایــب بلندمــدت
مربــوط بــه متغیرهــای  Xاز رابطــۀ  4بهدســت میآیــد.
()4
حــال بــرای بررســی وجــود رابطــۀ بلندمــدت ،میتــوان از روش پســران و دیگــران ()1996
اســتفاده کــرد .در ایــن روش ،وجــود رابطــۀ بلندمــدت بیــن متغیرهــای مــورد بررســی بهوســیلۀ
محاســبۀ آمــارۀ  ،Fبــرای آزمــون معنــاداری وقفههــای متغیرهــا در فــرم تصحیــح خطــا ،مــورد
آزمایــش قــرار میگیــرد .نکتــۀ مهــم ایــن اســت کــه توزیــع  Fیادشــده غیراســتاندارد اســت .پســران
و پســران ( )1997مقادیــر بحرانــی مناســب را متناظــر بــا تعــداد رگرســورها و اینکــه مــدل شــامل
عــرض از مبــدأ و رونــد اســت یــا خیــر ،محاســبه کردنــد .آنهــا دو گــروه از مقادیــر را ارائــه کردنــد:
یکــی بــر ایــن اســاس کــه تمامــی متغیرهــا ایســتا هســتند و دیگــری بــر ایــن مبنــا کــه همگــی
غیرایســتا (بــا یــک بــار تفاضلگیــری ایســتا شــده) هســتند .اگــر  Fمحاســباتی در خــارج ایــن مــرز
قــرار بگیــرد ،یــک تصمیــم قطعــی بــدون نیــاز بــه دانســتن اینکــه متغیرهــا )I(0یــا ) I(1باشــند،
گرفتــه میشــود .چنانچــه  Fمحاســباتی فراتــر از محــدودۀ باالیــی قــرار بگیــرد ،فرضیــۀ صفــر
مبنــی بــر نبــو ِد رابطــۀ بلندمــدت رد میشــود و اگــر پایینتــر از محــدودۀ پایینــی باشــد ،فرضیــۀ
صفــر یادشــده پذیرفتــه میشــود .اگــر هــم  Fمحاســباتی در بیــن دو محــدوده قــرار گیــرد ،نتایــج
اســتنباط غیرقطعــی و وابســته بــه ایــن اســت کــه متغیرهــا )I(0یــا ) I(1باشـ�ند (تشــکینی.)1384 ،
مزیــت بســیار مهــم روش خودتوضیــح بــا وقفههــای گســترده ،در بیــن روشهــای همجمعــی آن
اســت کــه ایــن روش بــدون درنظــر گرفتــن ایــن بحــث کــه متغیرهــای مــدلI(0) ،یــا ) I(1هســتند،
کاربــردی اســت .بــه عبــارت دیگــر ،در ایــن روش نیــازی بــه تقســیم متغیرهــا بــه متغیرهــای همبســته
از درجــۀ صفــر و یــک نیســت (همــان).
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4ـ .2معرفی الگو و متغیرها
الگــوی نهایــی استخرا جشــده جهــت بــرآورد تأثیــر سیاســتهای حمایتــی یارانــهای بــر
ســرمایۀ اجتماعــی بــا اســتناد بــه الگــوی هریســون و دیگــران (  )2018بهصــورت رابطــۀ 5
ارائــه میگــردد.

که در آن:
 :scشاخصسرمایۀ اجتماعی
 :LSEلگاریتم مخارج دولت در بخش بهزیستی و تأمین اجتماعی (میلیارد ریال)
 :LHEلگاریتم مخارج دولت در بخش مسکن (میلیارد ریال)
 :LHEEلگاریتم مخارج دولت در بخش بهداشت (میلیارد ریال)
 :LTSلگاریتم یارانههای پرداختی دولت (میلیارد ریال)
 :GINIضریب جینی (درصد)
 :LYIلگاریتم درآمد ملی سرانه (میلیارد ریال)
 :INFنرخ تورم (درصد)
شــایان ذکــر اســت کــه دادههــای مــورد نیــاز از ســالنامههای آمــاری ســازمان مدیریــت و
برنامهریــزی کشــور و همچنیــن پایــگاه اطالعاتــی بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران جمـعآوری
شــده و دورۀ مــورد بررســی از  1375تــا  1396اســت.
بــرای محاســبۀ شــاخص ســرمایۀ اجتماعــی ،بــا بررســی مطالعــات مختلــف ،عوامــل اثرگــذار
بــر ســرمایۀ اجتماعــی اســتخراج و در چارچــوب ســۀ مؤلفــۀ ســرمایۀ اجتماعــی ،یعنــی اعتمــاد،
انســجام و مشــارکت اقتصــادی ،دســتهبندی شــد و درنهایــت بــا اســتفاده از روش تحلیــل عاملــی
وزنــی ،اقــدام بــه محاســبۀ شــاخص ســرمایۀ اجتماعــی شــد .ایــن عوامــل در جــدول  1ارائــه شــده
اســت.
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جدول  .1متغیرهای شاخصسرمایۀ اجتماعی
متغیر

نماد

معکوس سرانۀ قتل عمد

نمادی برای انحراف اجتماعی و نبو ِد اعتماد عمومی در جامعه

معکوس سرانۀ ایراد ضربوجرح

نمادی برای انحراف اجتماعی و فقدان اعتماد عمومی در جامعه

معکوس سرانۀ ایجاد تخریب

نمادی برای انحراف اجتماعی و نبو ِد اعتماد عمومی در جامعه

معکوس سرانۀ اعمال منافی عفت

نمادی برای انحراف اجتماعی و فقدان اعتماد عمومی در جامعه

معکوس سرانۀ اختالس و ارتشا

نمادی برای اعتماد در سطح میانی ،اعتماد در معامالت و دارای تأثیر
مستقیم بر جامعه

معکوس سرانآۀ سرقت

نمادی برای انحراف اجتماعی و نبو ِد اعتماد عمومی در جامعه

معکوس سرانۀ تصرف عدوانی و مزاحمت

نمادی برای انحراف اجتماعی و فقدان اعتماد عمومی در جامعه

معکوس سرانۀ صدور چک بالمحل

نمادی برای عدم اعتماد در معامله

معکوس سرانۀ طالق

نمادی برای مقدار عمق اعتماد در خانواده

سرانۀ تماشاگران فیلم در سینما

نمادی برای مشارکت از بُعد فرهنگی

سرانۀ اعضای کتابخانه

نمادی برای مشارکت اجتماعی و دسترسی به اطالعات

سرانۀ مراجعه به کتابخانه

نمادی برای عمق مشارکت

نسبت درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای
عمومی کشور

نمادی برای اعتماد به دولت و مشارکت اجتماعی

شاخص فضای کسبوکار

نمادی برای اعتماد بخش خصوصی به بخش دولتی

(منبع :یافتههای تحقیق)
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شــکل  2رونــد شــاخصســرمایۀ اجتماعــی را بــرای کشــور ایــران طــی دورۀ  1375تــا  1396نشــان
میدهــد.
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شکل  .2روند شاخصسرمایۀ اجتماعی کشور طی دوره زمانی  1375تا (1396منبع :یافتههای تحقیق)

 .5یافتههای تجربی تحقیق

نخســتین مرحلــه در بــرآورد الگــوی ســریزمانــی ،بررســی ایســتایی متغیرهــای آن الگوســت .بهطــور
کلــی هــر ســریزمانــی هنگامــی ایســتا نامیــده میشــود 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
داشــته و ارتباطــی بــه زمــان واقعــی محاســبه کوواریانــس نداشــته باشــد .در ایــن مطالعــه ،بــرای
ـون دیکــی فولــر تعمیمیافتــه اســتفاده شــده کــه
ـری زمانــی از آزمـ 
تشــخیص ایســتایی متغیرهــای سـ 
نتایــج آن در جــدول  2قابــل مشــاهده اســت .طــول وقفــه براســاس معیــار شــوارتز ( )SICتعییــن شــده
اســت.
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جدول  .2نتایج آزمون دیکی فولر تعمیمیافته
مقادیر بحرانی

متغیرها

آماره ADF

SC

-1/77
()0/68

-4/64

)D(SC

-4/28
()0/015

-4/49

-3/65

LSE

-4/17
()0/017

-4/64

-3/65

-3/26

LHE

-2/76
()0/22

-4/64

-3/64

-3/26

نامانا

)D(LHE

-5/11
()0/003

-4/53

-3/67

-3/27

مانا

LEDE

-2/80
()0/21

-4/49

-3/65

-3/26

نامانا

)D(LEDE

-3/68
()0/04

-4/53

-3/67

-3/26

مانا

LHEE

-3/57
()0/05

-4/64

-3/64

-3/26

مانا

LTS

-1/09
()0/90

-4/64

-3/64

-3/26

نامانا

)D(LTS

-4/41
()0/01

-4/49

-3/65

-3/26

مانا

GINI

-2/44
()0/34

-4/64

-3/64

-3/26

نامانا

)D(GINI

29,-5
()0/002

-4/49

-3/65

-3/26

مانا

LYI

0/28
()0/98

-4/64

-3/64

-3/26

نامانا

)D(YI

-4/92
()0/004

-4/49

-3/65

-3/26

مانا

INF

-3/20
()0/11

-4/49

-3/65

-3/26

نامانا

)D(INF

-4/04
()0/02

-4/49

-3/65

-3/26

مانا

(منبع :یافتههای تحقیق)

بررسی مانایی

%1

%5

%10

-3/64

-3/26

نامانا

-3/26

مانا
مانا
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همانطــور کــه نتایــج جــدول  2نشــان میدهــد ،آزمــون  ADFبــراي تکتــک متغيرهــا
صــورت گرفتــه اســت و متغیرهــای  LSEو  LHEEدر ســطح و ســایر متغیرهــای مــدل بــا یــک بــار
تفاضلگیــری ایســتا شــدهاند .پــس از بررســی ایســتایی متغیرهــای ســری زمانــی ،در ادامــه بــه
بــرآورد مــدل کوتاهمــدت براســاس روش خودتوضیــح بــا وقفههــای گســترده پرداختــه شــده اســت.
نتایــج ایــن مــدل برپایــۀ یــک وقفــۀ بهینــه در جــدول  3آمــده اســت.
جدول  .3نتایج حاصل از رابطۀ کوتاهمدت
متغیر

ضرایب

انحراف معیار

()prob

آمارۀ t

(CS )-1

0/165

0/095

()0/119

1/77

LSE

-2/63

2/11

-1/24

()0/252

LHE

0/659

0/806

0/441

()0/817

LEDE

-5/11

1/14

4/44

()0/003

LHEE

10/90

2/03

5/37

()0/001

LTS

4/02

2/28

1/76

()0/121

(LTS ) -1

-2/28

2/14

1/06

()0/323

GINI

107/23

17/29

6/20

()0/000

(GINI ) -1

-130/44

21/46

6/07

()0/001

LYI

-2/27

0/404

-5/62

()0/001

(LYI )-1

-1/18

0/306

-3/86

()0/006

INF

0/218

0/029

7/51

()0/000

(INF ) -1

-0/23

0/041

-5/62

()0/001

T

-0/754

0/150

-5/01

()0/002

R-2= 0/95
(منبع :یافتههای تحقیق)
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R2= 0/98

h(DW) = -3/21
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بـ�ا توجـ�ه بـ�ه نتایـ�ج جــدول  ،3متغیرهــای مخــارج دولــت در بخــش بهزیســتی و تأمیــن اجتماعــی و
آمــوزش در ســطح دارای اثــر منفــی بــرســرمایۀ اجتماعــی اســت و مخــارج دولــت در بخــش مســکن و
بهداشــت نیــز در ســطح رابطــۀ مثبتــی بــاســرمایۀ اجتماعــی دارد .همچنیــن مخــارج یارانــهای در ســطح
دارای اثــر مثبتــی بــرســرمایۀ اجتماعــی اســت و بــا یــک دوره وقفــه ،ایــن رابطــه منفــی میگــردد .متغیــر
درآمــد ملــی ســرانه نیــز در ســطح و بــا یــک دوره وقفــه ،دارای اثــر منفــی بــرســرمایۀ اجتماعــی اســت.
مقادیــر بــاالی ضرایــب تعییــن نشــاندهندۀ آن اســت کــه متغیرهــای مســتقل موجــود در مــدل
قــدرت توضیحدهندگــی زیــادی در نــرخ خودکشــی دارنــد .آمــارۀ  Fمحاســباتی حاکــی از معنــادار
بــودن کل رگرســیون بــرآوردی اســت .بهدلیــل حضــور وقفههــای متغیــر وابســته ،از آمــارۀ  -hدوربیــن
واتســون 8اســتفاده شــده کــه مقــدار آن دال بــر نبــو ِد خودهمبســتگی بیــن جمــات اخــال اســت.
جهــت حصــول اطمینــان از برقــراری فــروض کالســیک (نبــو ِد خودهمبســتگی ،فــرم تبعــی صحیــح،
توزیــع نرمــال جمــات پســماند و همســانی واریانــس) میتــوان از آمارههــای تشــخیص اســتفاده
کــرد .نتایــج ایــن آزمونهــا در جــدول  4ارائــه شــدهاســت.
جدول  .4نتایج حاصل از آمارههای تشخیص
فروض کالسیک

آزمون LM

آزمون F

فرضیۀ صفر

آمارۀ F

()prob

آماره

()prob

عدم خودهمبستگي

12/70

()0/012

14/26

()0/000

تصريح مدل

0/619

()0/461

1/96

()0/161

نرماليتي

—

—

1/199

()0/549

همساني واريانس

2/05

()0/168

2/04

()0/153

(منبع :یافتههای تحقیق)

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

از آنجایــی کــه احتمــال مربــوط بــه آزمونهای خودهمبســتگی ،ناهمســانی واریانــس ،تورش تصریــح و نرمالیتی
بزرگتــر از 0/05اســت ،بنابرایــن فرضیــۀ صفــر ایــن آزمــون مبنــی بــر نبــو ِد خودهمبســتگی ،ناهمســانی واریانــس،
عــدم تــورش تصریــح و نرمالیتــی را نمیتـوان رد کــرد و مــدل بــرآوردی فــروض کالســیک را تأمیــن میکنــد.
بــرای اطمینــان از ثبــات ســاختاری مــدل ،آزمونهــای مجموع پســماند تجمعــی بازگشــتی  CUSUM9و
 .8دامنۀ مورد پذیرش برای  -hدوربین واتسون بین  1/96و  -1/96است.
)9. Cumulative Sum of Recursive Residual (CUSUM

سمانه پارت و همکاران .تأثیر راهبردهای حمایتی سرمایۀ اجتماعی با تأکید بر سیاستهای یارانهای.
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مجــذور پســماند تجمعــی بازگشــتی  CUSUMSQ10کــه منعکسکننــدۀ ثبــات در ضرایب تخمینــی در طول
ـا کــه هنســن )1992( 11آنهــا را ارائــه کــرده،
دورۀ مــورد بررســی هســتند ،انجــام شــده اســت .ایــن آزمونهـ
بیــان میکنــد پارامترهــای تخمینزدهشــده در یــک ســری زمانــی ممکــن اســت در طــی زمــان تغییــر کننــد
و پارامترهــای بیثبــات نیــز ممکــن اســت بــه عــدم تشــخیص صحیــح منجــر شــود؛ لــذا انجــام آزمــون ثبات
پارامتــری ضــروری بهنظــر میرســد .اگــر نمودارهــای ارائهشــده داخــل فاصلــۀ اطمینــان  95درصــد باشــند،
فرضیــۀ صفــر مبنــی بــر وجــود ثبــات ســاختاری را نمیتــوان رد کــرد و اگــر نمودارهــا از فاصلــۀ اطمینــان
بیــرون زده باشــند یــا بهعبارتــی فاصلــۀ اطمینــان را قطــع کــرده باشــند ،فرضیــۀ صفــر را میتــوان رد کــرد.

شکل  .3نتايج پايداري الگو با استفاده از آزمون CUSUM

شکل  .4نتايج پايداري الگو با استفاده از آزمون CUSUMQ
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)10. Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals (CUSUMQ
11. Hansen
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همانگونـ�ه کـ�ه در شــکل  3و  4مشــاهده ميشــود ،بهدلیــل قــرار گرفتــن منحنــی مــورد
نظــر بيــن کرانههــای بــاال و پاییــن فاصلــۀ اطمينــان ،الگــوي بــرآوردي از پايــداري مناســبي
برخــوردار اســت.
قبــل از بحــث دربــارۀ وجــود رابطــۀ تعادلــی بلندمــدت بیــن متغیرهــای موجــود در الگــو ،الزم
اســت آزمــون وجــود همگرایــی بلندمــدت بیــن متغیرهــای موجــود صــورت گیــرد .بــرای انجــام
آزمــون همگرایــی از روش بنرجــی ،دوالدو و مســتر )1992( 12اســتفاده شــده اســت .بــه ایــن
منظــور ،بــا اســتفاده از مــدل  ،ARDLالگــوی پویــای رابطــۀ مبادلــۀ خالــص بــرآورد شــده اســت .در
آزمــون بنرجــی ،دوالدو و مســتر ،فرضیــۀ صفــر بیانگــر وجــود همانباشــتگی یــا رابطــۀ بلندمــدت
اســت؛ زیــرا شــرط آنکــه رابطــۀ پویــای کوتاهمــدت بهســمت تعــادل بلندمــدت گرایــش دارد ،آن
اســت کــه مجمــوع ضرایــب کمتــر از  1باشــد .بــرای انجــام آزمــون مــورد نظــر بایــد عــدد  1را از
مجمــوع ضرایــب باوقفــۀ متغیــر وابســته کــم کــرد و بــر مجمــوع انحــراف معیــار ضرایــب مذکــور
تقســیم کــرد.
()6
اگــر قــدر مطلــق  tبهدســتآمده از قــدر مطلــق مقادیــر بحرانــی ارائهشــده توســط بنرجــی،
دوالدو و مســتر ( )1992بزرگتــر باشــد ،فرضیــۀ صفــر مبنــی بــر نبــو ِد همانباشــتگی رد میشــود
و وجــود رابطــۀ بلندمــدت مــورد پذیــرش قــرا میگیــرد( 13تشــکینی.)1384 ،
در بــرآورد مــدل حاضــر نیــز ،آمــارۀ محاســباتی برابــر بــا  -7/12اســت کــه قــدر مطلــق آن از
قــدر مطلــق مقــدار بحرانــی ارائهشــده توســط بنرجــی ،دوالو و مســتر ( -4/52در ســطح  95درصــد)
بزرگتــر اســت؛ بنابرایــن فرضیــۀ صفــر مبنــی بــر نبــو ِد همانباشــتگی (رابطــۀ بلندمــدت) در ســطح
اطمینــان  95درصــد رد میشــود و وجــود رابطــۀ بلندمــدت پذیرفتــه میشــود .نتایــج بــرآورد مــدل
بلندمــدت در جــدول  5بیــان شــده اســت.
12. Banerjee, Dolado & Master

 .13جهت رد یا پذیرش مقدار t ،بهدستآمده از برآورد با مقادیر بحرانی  tموجود در جداول مربوط به آزمون  tدر کتب
آماری با توجه به سطوح معناداری ( 5 ،1و  10درصد) مقایسه میشود .اگر  tبهدستآمده از برآورد از مقادیر موجود در
جدول بیشتر باشد ،نشاندهندۀ معنادار بودن است و در غیر این صورت ،معنادار نیست .همچنین میتوان به این صورت
هم عمل کرد :اگر قدر مطلق  tبهدستآمده بیشتر از  2باشد ،میتوان گفت متغیر مورد نظر معنادار است (البته به سطح
معنادار بودن بستگی دارد).
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جدول  .5نتايج حاصل از برآورد ضرايب بلندمدت مدل
متغیر

ضرایب

انحراف معیار

Prob

LSE

-3/159

2/66

()0/045

LHE

0/789

0/975

()0/445

LEDE

-6/12

1/15

()0/001

LHEE

13/07

2/93

()0/003

LTS

2,08

1/93

()0/016

GINI

-27/81

17/64

()0/059

LYI

-4/14

0/678

()0/000

INF

-0/018

0/063

()0/778

T

-0/904

0/23

((0/007

(منبع :یافتههای تحقیق)
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نتایــج حاصــل از بــرآورد رابطــۀ بلندمــدت مــدل نشــان میدهــد مخــارج دولــت در بخش بهزیســتی
و تأمیــن اجتماعــی ( )LSEدر بلندمــدت ،رابطــۀ منفــی بــاســرمایۀ اجتماعــی دارد؛ بهطــوریکــه بــا
افزایــش یکواحــدی در  ،LSEســرمایۀ اجتماعــی بــه میــزان  159,3واحــد کاهــش خواهــد یافــت.
ایــن نتیجــه برخــاف انتظــارات تئوریــک اســت .دلیــل ایــن موضــوع ممکــن اســت تخصیــص غیربهینــه
و توزیــع نامناســب ایــن منابــع در بیــن بخشهــای مختلــف باشــد؛ بهنحــوی کــه اگرچــه انتظــار
مــیرود ایــن مخــارج موجــب بهبــود و ارتقــایســرمایۀ اجتماعــی شــود ،بیتوجهــی بــه اولویتهــا در
ایــن بخــش ،منجــر بــه دســت نیافتــن بــه ایــن هــدف میشــود و همچنیــن افــرادی کــه دسترســی
کمتــری بــه امکانــات بهزیســتی و تأمیــن اجتماعــی دارنــد ،میــزان رضایتمنــدی و رفــاه اجتماعیشــان
تنــزل مییابــد و ســرانجام بــا کاهــش میــزان رضایــت عمومــی و ســطح رفــاه،ســرمایۀ اجتماعــی نیــز
کاســتی میگیــرد.
حمایتهــا و مخــارج دولــت در بخــش آمــوزش نیــز در بلندمــدت رابطــۀ منفــی بــا ســرمایۀ
اجتماعــی دارد؛ یعنــی بــا  1واحــد افزایــش مخــارج دولــت در بخــش آمــوزش ،ســرمایۀ اجتماعــی
بــه میــزان  12,6واحــد کاهــش خواهــد یافــت کــه ایــن نتیجــه بــا انتظــارات تئوریــک ســازگار
نیســت؛ بهعبارتــی انتظــار مــیرود بــا افزایــش مخــارج و حمایتهــای دولــت در بخــش آمــوزش،
ســطح ســواد ،آگاهــی و اطالعــات افــراد جامعــه افزایــش یابــد و بهتبــع آن میــزان رضایــت
عمومــی هــم فزونــی گیــرد کــه نتیجــۀ آن ارتقــای ســطح ســرمایۀ اجتماعــی در جامعــه اســت.
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دلیــل ایــن ناســازگاری در نتایــج ممکــن اســت بیتوجهــی دولــت بــه تخصیــص بهینــۀ ایــن
حمایتهــا در بیــن بخشهــا و مناطــق و اســتانهای مختلــف و همچنیــن بیاعتنایــی بــه
آموزشهــای عمومــی و کاربــردی متناســب بــا پتانســیلهای جامعــه باشــد کــه بــه افزایــش
روحیــۀ خالقیــت ،نــوآوری و کارآفرینــی در بیــن افــراد منجــر میشــود .بهعبارتــی هرقــدر
حمایتهــای دولــت در راســتای آموزشهــای عمومــی و خالقیتمحــور باشــد ،موجــب افزایــش
کمیــت و کیفیــت افــراد کارآفریــن در جامعــه میشــود کــه نتیجــۀ آن افزایــش اشــتغال و رضایــت
عمومــی خواهــد بــود کــه بــا خــود رشــد و توســعه را بههمــراه خواهــد آورد .بنابرایــن آمــوزش
بایــد درجهــت توانمندســازی افــراد و دانشــجویان در زمینــۀ تــدارک مشــاغل و فناوریهــای
نویــن و پرکاربــرد جامعــه باشــد و نــه صرف ـاً مباحثــی کــه جنبــۀ نظــری دارنــد؛ چراکــه آمــوزش
مباحــث صرفــاً نظــری موجــب کاهــش ســطح تخصــص میــان دانشآموختــگان میگــردد و
درنتیجــه ســطح بیــکاری را نیــز افزایــش میدهــد .بــه همیــن ترتیــب ،ایــن سیاســت حمایتــی
موجــب رواج مدرکگرایــی ،ناامیــدی و نارضایتــی دانشآموختــگان خواهــد شــد و درنهایــت بــر
میــزان ســرمایۀ اجتماعــی تأثیــر منفــی خواهــد گذاشــت.
همچنیــن طبــق نتایــج حاصــل از بــرآورد بلندمــدت مــدل ،مخــارج و حمایتهــای دولــت در
بخــش مســکن ( )LHEو بهداشــت ( )LHEEدر بلندمــدت رابطــۀ مثبتــی بــاســرمایۀ اجتماعــی
دارد؛ بهطــوری کــه افزایــش یکواحــدی در  LHEو LHEEســرمایۀ اجتماعــی را بهترتیــب بــه
میــزان  0/789واحــد و  13/07واحــد افزایــش خواهــد داد .درواقــع بــا حمایتهــا و مخــارج دولــت در
بخشهــای مســکن و بهداشــت ،بهرهمنــدی افــراد از امکانــات رفاهــی در بخــش مســکن و درنتیجــه
رفــاه اجتماعــی افزایــش خواهــد یافــت .همچنیــن دسترســی بــه امکانــات بهداشــتی و ســامت نیــز
موجــب افزایــش امیــد بــه زندگــی و رضایتمنــدی افــراد جامعــه خواهــد شــد و بدیــن ترتیــب،ســرمایۀ
اجتماعــی ارتقــا خواهــد یافــت.
یارانههــا ،بهعنــوان یکــی دیگــر از سیاســتهای حمایتــی دولــت ،در بلندمــدت رابطــۀ مثبــت
بــاســرمایۀ اجتماعــی دارد؛ بهطــوریکــه  1واحــد افزایــش در میــزان یارانههــاســرمایۀ اجتماعــی
را  2/07واحــد افزایــش خواهــد داد .درواقــع یارانههــا بهدلیــل افزایــش در میــزان درآمــد افــراد،
زمینههــای افزایــش رفــاه و مصــرف را در جامعــه پدیــد مــیآورد کــه ایــن عوامــل بالقــوه نقــش مثبتــی
در افزایــش میــزانســرمایۀ اجتماعــی خواهــد داشــت .همانطــور کــه پاتنــام اشــاره کــرده اســت،
هرچــه دایــرۀ رفــاه اجتماعــی در جامعــه گســتردهتر و عادالنهتــر باشــد ،دایــرۀســرمایۀ اجتماعــی
نیــز فراختــر میگــردد.
ضریــب جینــی نیــز ،بهعنــوان یکــی از عوامــل اثرگــذار بــرســرمایۀ اجتماعــی ،در بلندمــدت رابطــۀ
منفــی بــاســرمایۀ اجتماعــی دارد و بــا کاهــش ضریــب جینــی (بهبــود توزیــع درآمــد) ،ســطحســرمایۀ
اجتماعــی افزایــش پیــدا خواهــد کــرد.
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همچنیــن براســاس نتایــج بلندمــدت ،درآمــد ملــی ســرانه بــا ســرمایۀ اجتماعــی رابطــۀ
منفــی دارد کــه ایــن نتیجــه هــم بــا نظریههــای اقتصــادی ســازگاری نــدارد و از نظــر تئوریکــی،
انتظــار مـیرود بــا افزایــش درآمــد ســرانه ،ســطح رفــاه و قــدرت خریــد افــراد افزایــش یابــد .امــا
از تحلیلهــای اقتصــادی مشــهود اســت کــه افزایــش درآمــد ســرانه ،درآمــد افــراد ثروتمنــد را
بیشــتر از افــراد فقیــر جامعــه افزایــش داده کــه ایــن خــود ناشــی از توزیــع ناعادالنــۀ درآمــد
اســت .گســترش توزیــع ناعادالنــۀ درآمــد و توســعۀ رانــت منجــر بــه کاهــش تولیــد و اشــتغال و
نتیجــۀ ایــن امــر موجــب افزایــش نارضایتــی عمومــی در ســطوح مختلــف جامعــه میشــود کــه
ایــن موضــوع درنهایــت ســطح ســرمایۀ اجتماعــی را کاهــش میدهــد .بهعبارتــی اگرچــه در
طــی ســالهای مــورد بررســی بهواســطۀ افزایــش صــادرات نفتــی و غیرنفتــی ،ســطح درآمــد
ملــی افزایــش یافتــه ،ایــن رشــد در درآمــد در ســبد درآمــدی خانوارهــا و افــراد بهصــورت
کامــل ظاهــر نشــده و نتیجــۀ آن افزایــش فقــر ،شــکاف درآمــدی و کاهــش ســرمایۀ اجتماعــی
بــوده اســت.
بــرای مقایســۀ رفتــار کوتاهمــدت متغیرهــا بــا مقادیــر بلندمــدت ،از الگــوی تصحیــح خطــای مرتبــط
بــا رابطــۀ کوتاهمــدت اســتفاده شــده اســت .بــا توجــه بــه نتایــج ،اگــر  ECMاز نظــر آمــاری معنــادار و
منفــی باشــد ،بیانگــر ســرعت تعدیــل باالســت و همچنیــن معنــادار بــودن ضریــب  ECMنشــاندهندۀ
وجــود رابطــۀ بلندمــدت و معنــادار بیــن متغیرهــای الگوســت .برپایــۀ نتایــج ،ضریــب ( ECM (-1برابــر
بــا  -0/83اســت کــه نشــان میدهــد درصــورت بــروز شــوک ناگهانــی در کوتاهمــدت ،در هــر دوره
از اثــر شــوک تبدیــل میشــود و تقریبــاً در طــول یــک دوره الگــوی کوتاهمــدت بهســمت الگــوی
بلندمــدت همگــرا خواهــد شــد.

 .6نتیجهگیری

بــا توجــه بــه اهمیــت و نقــشســرمایۀ اجتماعــی در پیشــبرد اهــداف کشــور و همچنیــن تأثیــر
سیاســتهای حمایتــی بــر ارتقــای ســرمایۀ اجتماعــی ،هــدف از ایــن مطالعــه بررســی تأثیــر راهبردهای
حمایتــیســرمایۀ اجتماعــی بــا تأکیــد بــر سیاســتهای یارانــهای در ایــران ،در بــازۀ زمانــی  1375تــا
 ،1396بــا اســتفاده از روش خودرگرســیون بــا وقفههــای توزیعــی بــوده اســت.
نتایــج حاصــل از بــرآورد مــدل بلندمــدت نشــان میدهــد رابطــۀ مخــارج و حمایتهــای دولــت،
در بخــش بهزیســتی تأمیــن اجتماعــی و آمــوزش ،بــاســرمایۀ اجتماعــی منفــی اســت و حمایتهــای
دولــت در بخــش مســکن ،بهداشــت و یارانههــا رابطــۀ مثبتــی بــاســرمایۀ اجتماعــی دارد .همچنیــن
متغیــر درآمــد ملــی ســرانه و ضریــب جینــی بــرســرمایۀ اجتماعــی اثــری منفــی دارد .بنابرایــن
درمجمــوع بهمنظــور افزایــشســرمایۀ اجتماعــی در کشــور ،توجــه بــه تمــام حمایتهــای اجتماعــی و
اقتصــادی و آثــار آنهــا بــر ابعــاد زندگــی خانوارهــا مهــم و ضــروری اســت.
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 .7پیشنهادها

پیشنهادها و توصیههای سیاستگذاری برگرفته از نتایج مدل این مطالعه به این شرح است:
ـ بــا توجــه بــه رابطــۀ منفــی میــان متغیــر حمایــت اجتماعــی و بهزیســتی بــاســرمایۀ اجتماعــی،
پیشــنهاد میشــود دولــت در راســتای ایــن سیاســت حمایتــی مکانیســمی را طراحــی کنــد کــه
بیشــترین بــازده و ضــرورت را دارا باشــد .برخــی گروههــا و قشــرهای جامعــه نیازمنــد حمایتهــای
مســتقیم دولــت هســتند؛ بنابرایــن اتخــاذ اســتراتژی مناســب درجهــت افزایــش مزایــای مناطــق
محــروم و پوشــش تمامــی قشــرهای نیازمنــد در ایــن زمینــه ،اثــرات مثبتــی بــرســرمایۀ اجتماعــی
خواهــد گذاشــت .بهعبارتــی بازنگــری در اولویتهــای دولــت در ایــن بخــش و هدایــت منابــع مربــوط
بــه ایــن بخــش بهســمت گروههــای نیازمنــد واقعــی در راســتای افزایــش رضایــت عمومــی ایــن گــروه
حرکــت میکنــد و در کنــار تخصیــص بهینــه و توزیــع مناســب ،موجبــات افزایــشســرمایۀ اجتماعــی
خواهــد شــد.
بــا توجــه بــه اهمیــت سیاســت آمــوزش همگانــی پیشــنهاد میشــود دولــت بــا شناســایی
مناطــق محــروم و افزایــش ســرمایهگذاری و ایجــاد تســهیالت الزم در ایــن زمینــه ،راههــای
دسترســی افــراد فقیــر ایــن مناطــق را بــه خدمــات آموزشــی همــوار ســازد .همچنیــن بــا توجــه بــه
مشــکل بیــکاری بســیاری از دانشآموختــگان ،دولــت میتوانــد در سیاســتهای حمایتــی خــود
در زمینــۀ آمــوزش بــه مباحــث عملــی و منطبــق بــا فناوریهــای جدیــد بپــردازد تــا بــر ایــن
اســاس ،انگیــزۀ الزم بــرای دانشآموختــگان را فراهــم آورد و همچنیــن بهوســیلۀ ایــن سیاســت
حمایتــی ســطح اشــتغال را در کشــور بهبــود بخشــد و ســرمایۀ اجتماعــی را نیــز از ایــن طریــق
افزایــش دهــد .همچنیــن هدایــت ایــن حمایتهــا بهســمت مناطــق و گروههــای محــروم و
تــاش درجهــت گســترش آموزشهــای عمومــی و تخصصــی و همچنیــن تمرکززدایــی آموزشــی
میتوانــد بــه پیشــبرد ایــن اهــداف کمــک نمایــد.
ـ بــا توجــه بــه اهمیــت سیاســت پرداخــت یارانههــا و نیــز مزایــا و معایــب ایــن سیاســت و بــا
عنایــت بــه اینکــه هــدف از اجــرای ایــن سیاســت افزایــش رفــاه و کاهــش فقــر و نابرابــری در جامعــه و
حمایــت از قشــرهای آســیبپذیر بــوده ،دولــت میتوانــد بــا بررســی تمــام جنبههــای ایــن سیاســت
شــرایطی را فراهــم آورد کــه ایــن پرداختهــا باعــث افزایــش توانمنــدی قشــرهای کمدرآمــد و
ـی بهتــر بــا سیاســتهای تــورم زا،
آســیبپذیر گــردد .درواقــع جایگزیــن کــردن سیاســتهای حمایتـ ِ
ســطح درآمــد واقعــی و رفــاه خانوارهــا را در جامعــه افزایــش میدهــد و بــه همیــن ترتیــب بــا افزایــش
در ســطح درآمدهــا ،میــزانســرمایۀ اجتماعــی نیــز رو بــه فزونــی خواهــد رفــت .بهنظــر میرســد
بهمنظــور نیــل بــه ایــن اهــداف ،دولــت بایــد ســازوکاری دقیــق بــا حداقــل خطــا را بــرای شناســایی
قشــرهای نیازمنــد حمایتهــای یارانــهای برنامهریــزی و ایجــاد کنــد.
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