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Abstract
The measurement and calculation of the share of social capital in economic growth is of
great importance. The study at hand used Owen’s value approach to calculate the share of
social capital in Iran’s economic growth during the years 2002-2019. This study was
applied in terms of purpose and experimental in terms of method. The obtained results
showed that on average, the share of physical capital, human capital, work force, and social
capital in the log of GDP was 30.78, 28.84, 21.47, and 18.76 percent, respectively. Thus, it
was found that compared to other variables, social capital has the smallest share in Iran’s
economic growth. The examination of the social capital factors indicated that on average,
the share of good governance, social participation, and trust in log of GDP was 6.15, 10.37,
and 2.39 percent, respectively. Therefore, it was found that among social capital indices,
the largest and smallest shares in log of GDP belonged to social participants and trust,
respectively. Moreover, it was revealed that the insignificant role of social capital in Iran’s
economic growth derives from various reasons, including the weakness of informal
institutions, inability to fight against corruption, weak rules and regulations, high levels of
distrust, lack of confidence, and lack of cooperation and teamwork spirit.
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 .1استادیار ،گروه اقتصاد ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه آیتاهلل العظمی بروجردی(ره) ،لرستان ،ایران
 .2کارشناسارشد اقتصاد ،لرستان ،ایران
(تاریخ دریافت 1400/07/12 :ـ تاریخ پذیرش)1400/09/16 :

چکیده
اندازهگیریومحاسبةسهمسرمایةاجتماعی دررشداقتصادیحائزاهمیتاست.دراینتحقیق ،بااستفادهازرویکردارزشاون،سهم
سرمایةاجتماعیدررشداقتصادیایرانبرایدورةزمانی 1381تا1398محاسبهشد.پژوهشحاضرازنوعهدفکاربردیوبهلحاظ
روشتجربیاست.نتایجنشاندادندبهطورمتوسطسهمسرمایةفیزیکی،سرمایةانسانی،نیرویکار ،وسرمایةاجتماعی ازلگاریتم
تولیدناخالصداخلیبهترتیب،30/78،28/84،21/47و18/76درصداست.درنتیجهسرمایةاجتماعینسبتبهسایرمتغیرهاکمترین
سهمازرشداقتصادیکشوررابهخوداختصاصمیدهد.بررسیمؤلفههایسرمایةاجتماعی نشانداد بهطورمتوسطسهمحمکرانی

خوب ،مشارکت اجتماعی ،و اعتماد از لگاریتم تولید ناخالص داخلی به ترتیب  ،6/15 ،10/37و  2/39درصد است .بنابراین ،بین
شاخصهایسرمایةاجتماعی بیش ترینسهمازلگاریتمتولیدناخالصداخلیبهمشارکتاجتماعیوکمترینسهمبهاعتمادتعلقدارد.

مشارکتپایینسرمایةاجتماعیدررشداقتصادیکشورناشیازعواملیچونضعفنهادهایغیررسمی،ناتوانیدرکنترلفساد،ضعف
قوانینومقررات،نااطمینانیباال،عدماعتماد،وفقدانروحیةمشارکتوکارگروهیاست .

کلیدواژگان
رشداقتصادی،رویکردارزشاون،سرمایةاجتماعی .
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مقدمه
سرمایة اجتماعی نقش مهمی در فرایند رشد و توسعة اقتصادی هر کشور بر عهده دارد.
سرمایههای فیزیکی و انسانی قادر به توضیح فقط بخشی از رشد اقتصادی هستند و سرمایة
اجتماعی حلقة مفقودة مهمی است که عملکرد اقتصادی ملتها ،مناطق ،جوامع ،و شرکتها را
تحت تأثیر قرار میدهد (حقگویان و همکاران  .)25 :1395سرمایة اجتماعی همانند سرمایة
فیزیکی و سرمایة انسانی دارای آثار خارجی مثبت است .آثار خارجی مثبت از طریق
اشتراکگذاری اطالعات بین افراد و شرکتها ،تطبیق افراد با فرصتهای اقتصادی و فعالیتهای
جمعی مفید ،و توانایی انطباق افراد با نواقص بازارها و نهادها ایجاد میشوند .بر این اساس،
سرمایة اجتماعی ممکن است به کاهش نااطمینانی موجود در کارآفرینی ،کاهش نوسانات اقتصادی،
کاهش هزینة مبادالت ،و افزایش کارآیی منجر شود و به صورت غیرمستقیم ،از طریق بهبود
سرمایة انسانی و تسهیل دسترسی به اعتبارات ،تولید و رشد اقتصادی را متأثر سازد (

& Agenor

.)Dinh 2015: 41

بررسی وضعیت سرمایة اجتماعی ایران نشان میدهد شاخص سرمایة اجتماعی از  51/8در
سال  2009به  45/2در سال  2019کاهش یافته که باعث شده ایران بین کشورهای جهان در سال
 2019رتبة  129را داشته باشد .بر این اساس شواهد تجربی بر افول سرمایة اجتماعی کشور طی
یک دهة گذشته داللت دارند

(2019

 .) Legatumبا توجه به جایگاه و نقش قابل توجه سرمایة

اجتماعی در توسعة اقتصادی ،سنجش میزان مشارکت سرمایة اجتماعی در رشد اقتصادی کشور
مهم و ضروری است .محاسبة سهم سرمایة اجتماعی از رشد اقتصادی به سیاستگذاران و
برنامهریزان این امکان را میدهد که در صورت پایین بودن سهم سرمایة اجتماعی از رشد اقتصادی
راهکارهای الزم را به منظور دستیابی به سطح مطلوب سرمایة اجتماعی در کشور فراهم آورند .از
آنجا که سرمایة اجتماعی مفهومی با ماهیت کیفی است اندازهگیری آن بسیار مشکل است .از این
رو ،برای اندازهگیری سرمایة اجتماعی از شاخصهای مختلفی مانند اعتماد و شرکت داوطلبانه در
انجمنها و عضویت در تشکلها و حکمرانی خوب استفاده میشود (غفاری و همکاران :1394
 .)26متفاوت بودن شاخصهای اندازهگیری سرمایة اجتماعی محاسبة دقیق سهم سرمایة اجتماعی
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از رشد اقتصادی را با محدودیت مواجه میسازد .بنابراین ،برآورد سهم سرمایة اجتماعی از رشد
اقتصادی نیازمند روشی است که قادر به محاسبة سهم همة مؤلفههای سرمایة اجتماعی از رشد
اقتصادی به صورت هم زمان و در یک معادله باشد .بر این اساس ،در پژوهش حاضر از رویکرد
ارزش اون و دادههای سری زمانی دورة  1381تا  1398استفاده شد .روش ارزش اون رویکرد
تجمعی است که بدون در نظر گرفتن پیچیدگیهای الگو و تعداد و نوع متغیرها میتواند هم سهم
متغیرهای توضیحی و هم سهم مؤلفههای تشکیلدهندة متغیرهای توضیحی را از متغیر وابسته
محاسبه کند (.)Huettner & Sunder 2012: 1241
اهداف و سؤاالت تحقیق
هدف اصلی از پژوهش حاضر اندازهگیری و تعیین سهم سرمایة اجتماعی از رشد اقتصادی کشور
بود .همچنین ،سهم مؤلفههای تشکیلدهندة سرمایة اجتماعی از رشد اقتصادی تعیین شد .در این
زمینه پرسش اصلی تحقیق بدین صورت مطرح شد :سرمایة اجتماعی چند درصد از رشد اقتصادی
کشور را به خود اختصاص میدهد؟ سؤاالت فرعی پژوهش نیز عبارت بودند از :بین متغیرهای
اثرگذار بر رشد اقتصادی کدام متغیر بیشترین سهم از رشد اقتصادی را دارد؟ سهم مؤلفههای
سرمایة اجتماعی از رشد اقتصادی چند درصد است؟ بیشترین و کمترین سهم متعلق به چه
مؤلفههایی است؟
پیشینة نظری تحقیق
تعریف سرمایة اجتماعی
1

مفهوم سرمایة اجتماعی را اولین بار بوردیو ( )1985ارائه کرد .وی سرمایة اجتماعی را فرایند
شناخت متقابل معرفی کرد که ناشی از عضویت در گروهها و شبکههای اجتماعی است
( .)Steckelberg et al. 2021: 3از نظر پاتنام 2و همکارانش ( )1993سرمایة اجتماعی به ویژگیهایی
چون اعتماد و هنجارها و شبکههایی اشاره دارد که قادر به افزایش کارآیی جامعهاند .فوکویاما

3

1. Bourdieu
2. Putnam
3. Fukuyama
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( )1995بر آن است که فقط برخی از هنجارها و ارزشهای مشترک باید سرمایة اجتماعی تلقی
شوند .سرمایة اجتماعی را میتوان مجموعهای از قوانین یا هنجارهای غیررسمی مشترک بین
اعضای یک گروه تعریف کرد که به آنها اجازة همکاری میدهند ( .)Dinda 2008: 2021کلمن

1

( )1988سرمایة اجتماعی را بر اساس کارکرد آن تعریف میکند .وی بر آن است که سرمایة
اجتماعی نهادی واحد نیست ،بلکه شامل مجموعهای از نهادهای گوناگون مشتمل بر جنبهای از
ساختارهای اجتماعی است که کنشهای بین افراد درون ساختار را تسهیل میکنند (رحمانی و
همکاران  .)4 :1386بانک جهانی 2سرمایة اجتماعی را نهادها ،روابط ،شبکهها ،و هنجارهایی
توصیف میکند که کیفیت و کمّیّت تعامالت اجتماعی را تعیین میکنند ( .)Beran 2021: 26به طور
کلی سرمایة اجتماعی شامل نهادهای غیررسمی و سازمانهای ناشناختة مبتنی بر روابط اجتماعی و
شبکهها و انجمنهایی است که دانش مشترک و اعتماد متقابل و هنجارهای اجتماعی را ایجاد
میکنند (.)Ishise & Sawada 2009: 376
تأثیر سرمایة اجتماعی بر رشد اقتصادی

بر اساس نظریات رشد اقتصادی ،ابتدا مالتوس )1798( 3سرمایة طبیعی را عامل مؤثر بر رشد
اقتصادی در نظر گرفت ( .)Steckelberg et al. 2021: 2در مدلهای رشد نئوکالسیک ،که سولو

4

( )1956ارائه کرد ،نیز سرمایهگذاری در فرایندهایی که به توسعة فناوریهای نوآورانه میانجامند
عامل مؤثر بر تولید معرفی میشوند

(2021: 26

 .)Beranبا وجود این ،ناتوانی مدلهای رشد

برونزا در توضیح رشد بهرهوری به مطرح شدن مدلهای رشد درونزا منجر میشود .مدافعان
مدلهای رشد درونزا بر آناند که سیاستها و رفتارهای اقتصادی دولت بر رشد بلندمدت
اقتصادی اثرگذارند .در نتیجه عواملی از جمله سرمایة فیزیکی ،سرمایة انسانی ،هزینههای عمومی
دولت ،و مالیات را عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی میدانند (

Moreno-Hurtado et al. 2018:

 .)168اخیراً محققان با تأکید بر نقش نهادها نشان دادند سرمایة اجتماعی نیز بر رشد اقتصادی

1. Coleman
2. World Bank
3. Malthus
4. Solow
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اثرگذار است ( .)Steckelberg et al. 2021: 2سرمایة اجتماعی مانند سرمایة انسانی میتواند یک
سرمایهگذاری سودآور باشد .اما سرمایة اجتماعی بهتنهایی قادر به ایجاد رشد اقتصادی نیست و به
منزلة جایگزین سایر سرمایهها مطرح میشود که میتواند کمبود سرمایة مالی و انسانی را جبران
کند ( .)Aguilera 2016: 6از نظر فوکویاما ( )1995سرمایة اجتماعی ماهیتی دوگانه دارد؛ به نحوی
که از یک سو با کاهش هزینة مبادالت و افزایش بهرهوری رشد اقتصادی را افزایش میدهد و از
سوی دیگر به تحریف دموکراسی به نفع منافع گروهی خاص منجر میشود (

Carmeci et al.

 .)2021: 2در پژوهشهای مختلف با بهکارگیری مدلهای رشد درونزا تأثیر سرمایة اجتماعی بر
رشد اقتصادی بررسی شده است .در این زمینه ایشی 1و سودا ( )2009با گسترش مدل تعمیمیافتة
سولو ،که منکیو 2و همکارانش ( )1992ارائه کردند ،تأثیر سرمایة اجتماعی بر رشد اقتصادی را
بررسی کردند .آنها اعالم کردند در صورتی که یک کشور در تعادل بلندمدت قرار داشته باشد
لگاریتم درآمد سرانه به منزلة تابعی خطی از میزان پسانداز سرمایة فیزیکی و سرمایة انسانی و
سرمایة اجتماعی در نظر گرفته میشود .در پژوهش سکوئیرا 3و لوپز ( )2011با گسترش مدل
لوکاس ،)1998( 4در کنار سرمایة فیزیکی و انسانی ،تأثیر سرمایة اجتماعی بر رشد اقتصادی بررسی
شد .آنها سرمایة انسانی را تابعی از سرمایة اجتماعی در نظر گرفتند .عالوه بر این بیان کردند از
آنجا که افزایش تحصیالت و انباشت دانش به بهبود سرمایة اجتماعی منجر میشود سرمایة
اجتماعی نیز تابعی از سرمایة انسانی است.
در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر رشد اقتصادی از الگوی توسعهیافتة
رومر )1986( 5استفاده شد که اکوماک 6و ویل ( )2009ارائه کردند .مطابق الگوی اکوماک و ویل
( )2009سرمایة اجتماعی ،از طریق مجرای نوآوری ،رشد اقتصادی را متأثر میسازد .در این الگو
تولید ( ) تابعی از نیروی کار ( ) و سرمایه ( ) و بهرهوری کل عوامل تولید ( ) در نظر
گرفته میشود:
1. Ishise
2. Mankw
3. Sequeira
4. Lucas
5. Romer
6. Akcomal
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() 1
در رابطة  1بهرهوری کل عوامل تولید درونزاست و فرض میشود انباشت سرمایه با ایجاد
دانش جدید (سرمایة انسانی) همراه میشود .در نتیجه بهرهوری عوامل تولید عبارت است از:
() 2
که در آن

موجودی دانش یا ایدههای توسعهیافته را نشان میدهد .رابطة  2نشان میدهد انباشت

سرمایه برای هر فرد اثر خارجی سودمندی برابر با تولید نهایی سرمایه دارد .با ترکیب رابطة  1و 2
رابطة 3حاصل میشود:
() 3
در این الگو انباشت دانش محصول فرعی انباشت سرمایه تلقی میشود .با تبدیل

به ،1

معادلة رشد ساده و استاندارد رومر ( )1986به صورت رابطة  4به دست میآید:
() 4
عالوه بر این رشد موجودی دانش ( ) برابر با کل تالش صورتگرفته در تحقیقات ( )
(هزینة تحقیق و توسعه یا تعداد محققانی که در توسعة ایدههای جدید کار میکنند) ضرب در
میزان اکتشافات است .نوآوری این الگو نسبت به معادلة رومر ( )1986این است که میزان رشد
موجودی دانش ثابت نیست و عالوه بر موجودی دانش به سرمایة اجتماعی نیز بستگی دارد:
() 5
در رابطة ،5

سرمایة اجتماعی را نشان میدهد .در صورتی که تأثیر میزان موجودی دانش و

کل تحقیقات انجامشده در نظر گرفته نشود ،میزان رشد موجودی دانش عبارت است از:
() 6
در رابطة ،6

بیانگر اثر ثابت

و

است .در صورتی که

به افزایش بهرهوری تحقیقات منجر میشود .اگر

افزایش سرمایة اجتماعی

سرمایة اجتماعی تأثیر منفی بر بهرهوری
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تحقیقات میگذارد .چنانچه

بهرهوری تحقیقات مستقل از سرمایة اجتماعی است .در این

الگو فرض میشود

یعنی سرمایة اجتماعی بهرهوری تحقیق را افزایش میدهد

(.)Akcomak & Well 2009: 546
مجراهای اثرگذاری سرمایة اجتماعی بر رشد اقتصادی

مجراهای مختلفی برای اثرگذاری سرمایة اجتماعی بر رشد اقتصادی وجود دارند .بر اساس مجرای
اول سرمایة اجتماعی از طریق تأثیر بر کارآیی و بهرهوری عوامل تولید رشد اقتصادی را تحت تأثیر
قرار میدهد .در دنیای کنونی ،عقد قرارداد کاملی که بتواند همة جوانب و هزینههای یک پیمان را
در بر داشته باشد غیرممکن و بسیار پرهزینه است .در این حالت اعتماد و سرمایة اجتماعی ،از
طریق کاهش فرصتطلبی ،ضعفهای موجود در قراردادهای ناقص را جبران میکنند و ضمن
ایجاد رونق اقتصادی قادر به افزایش بازدهی قراردادها یا به عبارت دیگر افزایش کارآیی و
بهرهوری عوامل تولیدند .با افزایش بهرهوری ،تولید رشد اقتصادی افزایش مییابد (رحمانی و
همکاران  .)5 :1386دومین مجرای اثرگذاری سرمایة اجتماعی بر رشد اقتصادی توسعة مالی است.
در مناطقی با سطح باالی اعتماد اجتماعی ،کاهش نگهداری وجه نقد ،افزایش سرمایهگذاری در
بازار سرمایه ،افزایش دسترسی به اعتبارات نهادی ،و کاهش استفاده از اعتبارات غیررسمی باعث
میشود دسترسی بنگاهها به اعتبارات افزایش یابد .در نتیجه سرمایة اجتماعی از طریق توسعة مالی
رشد اقتصادی را افزایش میدهد ( .)Chou 2006: 900مطابق با مجرای سوم ،سرمایة اجتماعی از
طریق تأثیر بر سرمایة انسانی رشد اقتصادی را متأثر میسازد .سرمایة اجتماعی نقش مهمی در
بهبود سرمایة انسانی دارد .به بیان دیگر مؤلفههای سرمایة اجتماعی ،از جمله وجود نهادهای خوب
و اعتماد قابل توجه بین افراد یک کشور ،به افزایش دانش منجر میشوند و رشد اقتصادی را
افزایش میدهند ( .)Sequeira & Lopes 2011: 470مجرای چهارم تأثیرگذاری سرمایة اجتماعی بر
رشد اقتصادی نوآوری است .تأمین مالی فعالیتهای نوآوری و تحقیق با ریسک همراهاند .در
صورتی که محققان و سرمایهگذاران به یکدیگر اعتماد داشته باشند ،سرمایهگذاری بیشتری به
منظور فعالیتهای نوآورانه صورت میگیرد .در نتیجه هر قدر سرمایة اجتماعی بیشتر باشد،
نوآوری و بهتبع آن رشد اقتصادی افزایش مییابد (.)Akcomak & Well 2009: 545
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پیشینة تجربی تحقیق
در رابطه با تأثیر سرمایة اجتماعی بر رشد اقتصادی پژوهشهای متعددی انجام شده است .در
جدول  1برخی از پژوهشهای صورتگرفته ،که با موضوع تحقیق قرابت بیشتری دارند ،به
اختصار گزارش شده است .مرور پیشینة پژوهش نشان میدهد در هیچیک از پژوهشهای
صورتگرفته سهم سرمایة اجتماعی از رشد اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد ارزش اون و
رویکردهای مبتنی بر تجزیة رگرسیون محاسبه نشده است.
جدول  .1پیشینة پژوهش

نام محقق
Helliwell & Putnam
)(1995

هدف
بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی و
میزان رشد اقتصادی در مناطق شمالی
ایتالیا

Knack & Keefer
)(1997

نتایج
در مناطقی با سرمایة اجتماعی باالتر سطح درآمد تعادلی بیشتر دارد و
همگرایی اقتصادی سریعتر است.

بررسی اهمیت سرمایة اجتماعی بر
عملکرد اقتصادی  29کشور از طریق

بین اعتماد و رشد اقتصادی رابطة مستقیم وجود دارد.

پیمایش ارزش جهانی
Rupasingha et al.
)(2000

بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر رشد
درآمد سرانة ایاالت متحده
بررسی مجراهای اثرگذاری سرمایة

)Boulila et al. (2008

اجتماعی بر رشد اقتصادی  35کشور
در حال توسعه و توسعهیافته

سرمایة اجتماعی به صورت غیرمستقیم به افزایش درآمد سرانه منجر میشود.
اعتماد به عنوان شاخص سرمایة اجتماعی تأثیر مثبت و معنادار بر رشد
اقتصادی دارد.
سرمایة اجتماعی به صورت غیرمستقیم و از طریق ارتقای نوآوری تأثیر مثبت

Akcomak & Weel
)(2009

بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر رشد

و معنادار بر رشد درآمد سرانه دارد .از آنجا که نوآوری با ریسک همراه است،

درآمد سرانة  102منطقة اتحادیة اروپا

در صورت وجود اعتماد بین سرمایهگذاران و محققان ،نوآوری و بهتبع آن
درآمد سرانه افزایش مییابد.

بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر رشد
)Aguilera (2016

اقتصادی  11کشور امریکای شمالی و
جنوبی

Andini & Andini
)(2019

بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی و
رشد اقتصادی در شهرهای ایتالیا

اعتماد تأثیر مثبت و معنادار و مشارکت مدنی تأثیر منفی و معناداری بر رشد
اقتصادی دارند.
رابطة مثبت معناداری بین سرمایة اجتماعی و رشد اقتصادی وجود دارد.
اعتماد بین اقوام مختلف مهمترین سرمایه برای اندونزی است که به کاهش

Suryahadi et al.
)(2020

بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر توسعة

فقر ،افزایش درآمد سرانه ،و افزایش مصرف سرانة اقشار مختلف جمعیت

اقتصادی اندونزی

منجر میشود .با وجود این ،اعتماد زیاد بین اقوام مختلف معایبی دارد؛ از
جمله افزایش نابرابری در جامعه.

تحلیلی از سهم سرمایة اجتماعی در رشد اقتصادی در ایران طی دوره  1398ـ 1381

641 

ادامة جدول  .1پیشینة پژوهش

نام محقق

هدف

)Pio (2020

بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی و
نوآوری بر رشد اقتصادی برزیل

Markowska)Przybyla (2020

بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر
بهرهوری کل عوامل تولید در  16منطقة
لهستان

& Miniesy
)Abdelkarim (2021

بررسی تأثیر اعتماد بر رشد اقتصادی
 104کشور جهان

)Allen (2021

بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر رشد
اقتصادی ایاالت متحده

Bathuure 2021

تأثیر سرمایة اجتماعی و نوآوری
اجتماعی بر رشد اقتصادی  147کشور

رحمانی و همکاران
()1386

بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر رشد
اقتصادی استانهای ایران

صفدری و همکاران
()1387

بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر رشد
اقتصادی ایران

رنانی و مؤیدفر ()1387

بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی و
عملکرد اقتصادی در ایران

قاسمی و همکاران
()1389

بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی و
توسعة اقتصادی

رنانی و دلیری ()1389

بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر رشد
اقتصادی استانهای ایران

صمدی و همکاران
()1391

بررسی رابطة علّی بین سرمایة اجتماعی
و سرمایة انسانی و رشد اقتصادی در
ایران

نتایج
از آنجا که شبکههای روابط شخصی به افزایش کارآیی منجر میشوند،
سرمایة اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد .اما نوآوری
فاقد اثر معنادار بر رشد اقتصادی است.
اعتماد ،تعهد ،مشارکت در باشگاههای ورزشی ،و توجه به منافع عمومی از
طریق کاهش هزینة معامالتی ،افزایش اطالعات و دانش ،افزایش
انعطافپذیری ،و ترویج فرهنگ همکاری به افزایش بهرهوری کل عوامل
تولید منجر میشوند .اما سازمانهای دارای ماهیت انحصاری تأثیر منفی بر
بهرهوری کل عوامل تولید دارند.
اعتماد تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی همة کشورها ،جز کشورهای
حوزة منا ،دارد.
سرمایة اجتماعی یک عامل مهم در تابع تولید در نظر گرفته میشود؛ به
نحوی که برخی تغییرات غیر قابل توضیح در رشد اقتصادی به بهرهوری
ناشی از سرمایة اجتماعی نسبت داده میشوند.
سرمایة اجتماعی و نوآوری اجتماعی تأثیر مثبت قوی بر رشد اقتصادی دارند.
نوآوری اجتماعی از طریق افزایش امنیت و رقابت شغلی به افزایش تولید کاال
و خدمات منجر میشود .عالوه بر این نوآوری اجتماعی شیوهها و باورها و
ساختار قدرت اجتماعی را تغییر میدهد و با افزایش سرمایة اجتماعی همراه
میشود .بنابراین ،ادغام سرمایة اجتماعی و نوآوری اجتماعی رشد اقتصادی را
متأثر میسازد.
سرمایة اجتماعی تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و افزودن سرمایة اجتماعی
به مدلهای رشد اقتصادی به افزایش قدرت توضیحدهندگی مدل منجر
میشود.
بین کاهش سرمایة اجتماعی و رشد اقتصادی رابطة معکوس وجود دارد.
اعتماد رابطة مستقیم با رشد اقتصادی دارد .اما اعتماد عام رشد اقتصادی را
نسبت به اعتماد خاص بیشتر متأثر میسازد .از بین گروههای اجتماعی ،اعتماد
به مراجع قانونی و اقتصادی به مراتب بیشتر از سایر گروهها به افزایش رشد
اقتصادی منجر میشود.
از آنجا که سرمایة اجتماعی درونگروهی بر اعتماد محدود و خاص تأکید
دارد سبب فرقهگرایی و اختالل سازمانی میشود که نتیجة آن عدم توسعه
است .در مقابل ،سرمایة اجتماعی برونگرایی با گسترش شعاع اعتماد،
شکلگیری شبکههای روابط اجتماعی ،و مشارکت افراد در انجمنهای
داوطلبانه نقش مثبتی در فرایند توسعة اقتصادی ایفا میکند.
سرمایة اجتماعی ،به مثابة یکی از اجزای جداییناپذیر تابع تولید ،تأثیر مثبتی
بر رشد اقتصادی دارد .عالوه بر این سرمایة اجتماعی مانند سرمایة فیزیکی و
انسانی دارای کشش تولیدی مثبت و کوچکتر از  1است.
سرمایة انسانی علت تشکیل سرمایة اجتماعی است .عالوه بر این رابطة علّی
دوطرفهای بین سرمایة اجتماعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت وجود
دارد.
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نام محقق

هدف

حیدری و همکاران
()1392

بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی و سرمایة
سالمت بر رشد اقتصادی کشورهای
خاورمیانه

سوری ()1393
خداپرست مشهدی و
همکاران ()1393
مهرگان و دلیری ()1393
غفاری و همکاران
()1394
علمی و قربانی ()1395

بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر رشد
اقتصادی ایران
بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی و آزادی
اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران
بررسی رابطة سرمایة اجتماعی و
توسعة انسانی در استانهای ایران
بررسی تأثیر بیثباتی سرمایة اجتماعی
بر رشد اقتصادی ایران
تأثیر سرمایة اجتماعی و سرمایة انسانی
بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه
و شمال افریقا

موسوی و زارعی ()1396

بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی ،سرمایة
فیزیکی ،سرمایة انسانی ،و سرمایة
محیطی بر رشد اقتصادی ایران

کمالی دهکردی و
همکاران ()1398

تأثیر سرمایة اجتماعی و سرمایة انسانی
و سرمایة فیزیکی بر رشد اقتصادی

چراغی و همکاران
()1398

بررسی عوامل مؤثر بر عدم تحقق رشد
اقتصادی پایدار از منظر سرمایة
اجتماعی در ایران

مؤذنجمشیدی و روحی
()1400

ارائة مدلی جهت ایجاد جهش در تولید
کسبوکارهای دانشبنیان بر اساس
مفاهیم سرمایة اجتماعی

مکیان و همکاران
()1400

بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر رشد
اقتصادی در کشورهای با سرمایة
اجتماعی باال و پایین

نتایج
سرمایة جتماعی و سرمایة انسانی تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند .عالوه بر
این سرمایة اجتماعی به تقویت شاخصهای سالمت روحی و جسمی افراد
جامعه منجر میشوند .از سوی دیگر سالمت افراد جامعه به بهبود سرمایة
اجتماعی میانجامد .بنابراین ،تأثیر متقابل سرمایة اجتماعی و سرمایة سالمت
اثر مضاعفی بر رشد اقتصادی دارد.
سرمایة اجتماعی در کنار سایر عوامل تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی دارد .از
این رو ،ضریب سرمایة اجتماعی در تابع تولید همواره مثبت است.
سرمایة اجتماعی و آزادی اقتصادی تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند.
سرمایة اجتماعی تأثیر مثبتی بر توسعة انسانی دارد.
بیثباتی سرمایة اجتماعی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد.
سرمایة اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد که بیانگر
اهمیت روابط بین افراد در کنار سایر عوامل تولید است .اما سرمایة انسانی ،به
دلیل عدم استفاده در جایگاه مناسب ،تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد.
سرمایة فیزیکی مهمترین عامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشور است .تأثیر
سرمایة اجتماعی بر رشد اقتصادی حدود یکسوم تا یکچهارم سرمایة
فیزیکی است .اما سرمایة انسانی و سرمایة زیستمحیطی تأثیر ناچیزی بر
رشد اقتصادی دارند.
میزان پسانداز و سرمایة انسانی تأثیر مثبت و میزان رشد پروندههای
چکهای مختومه تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند .اما ،با توجه به تعداد
باالی افراد تحصیلکرده و ناتوانی ساختار اقتصادی کشور در جذب نیروی
کار تحصیلکرده ،تأثیر سرمایة انسانی بر رشد اقتصادی قابل توجه نیست.
کاهش سرمایة اجتماعی از طریق تأثیر بر متغیرهای کلیدی اقتصادی به کاهش
کارآیی اجتماعی در روابط تولید و در نتیجه عدم تحقق اقتصاد پایدار منجر
شده است.
اقدامات الزم برای جهش تولید در شرکتهای دانشبنیان کوچک و متوسط
در سه سطح کسبوکار ،سیاستی و حاکمیتی ،و جامعه و شهروندان
طبقهبندی میشوند .عالوه بر این سرمایة اجتماعی در سه بعد ساختاری و
تعاملی و کاربردی به منزلة بستر و تسهیلکنندة اقدامات یادشده بر جهش
تولید کسبوکارهای کوچک و متوسط تأثیرگذار است.
از آنجا که در کشورهای با سرمایة اجتماعی پایین حکمرانی خوب وجود
ندارد و مشارکت زنان در NGOها و مجامع قانونگذاری و محافل اجتماعی
پایینتر از استانداردهای جهانی است ،شاخص حکمرانی خوب و میزان
مشارکت اقتصادی زنان تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارند .عالوه بر این
شاخص درک فساد تأثیر مثبت و معنادار و دسترسی به اینترنت تأثیر منفی و
معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای با سرمایة اجتماعی پایین دارند .اما در
کشورهای با سرمایة اجتماعی باال شاخص حکمرانی خوب و دسترسی به
اینترنت و میزان مشارکت زنان تأثیر مثبت و معنادار و شاخص فساد تأثیر
مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارند.
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کنترل فساد

حاکمیت قانون

چک بالمحل

ثبات سیاسی

مراجعه به کتابخانه
مطبوعات

کیفیت قوانین

اعضای کتابخانه

ارتشا و جعل

کشور

موجر و مستاجر

شرارت
سرقت

اثربخشی دولت

سینما

موسسات فرهنگی

مشارکت در امور

اختالس

قتل

کتابخانه

خودکشی
طالق

ازدواج

تماشاچی سینما

حکمرانی خوب

اعتماد
مخارج بهداشتی دولت

آموزش

مشارکت اجتماعی

سرمایه انسانی
سرمایه اجتماعی

نرخ باروری

لگاریتم موجودی

لگاریتم نیروی

سرمایه فیزیکی

کار
لگاریتم تولید
ناخالص داخلی

نمودار  .1مدل مفهومی تحقیق

روش تحقیق
هدف از پژوهش حاضر برآورد سهم سرمایة اجتماعی از رشد اقتصادی ایران بود .برای این منظور
به پیروی از پیشینة موضوع و الگوی باتور ( )2021مدل مفهومی تحقیق مطابق نمودار  1معرفی
میشود.
با توجه به مدل مفهومی تحقیق برای محاسبة سهم سرمایة اجتماعی در رشد اقتصادی از رابطة
 7استفاده میشود:
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() 7
در رابطة ،7

لگاریتم تولید ناخالص داخلی،

لگاریتم نیروی کار،
بهداشتی دولت،

حکمرانی خوب،
آموزش ،و

لگاریتم موجودی سرمایة فیزیکی،

مشارکت اجتماعی،

اعتماد،

مخارج

میزان باروری را نشان میدهند .مدل مفهومی تحقیق

عبارت است از:
دادهها

در این مطالعه به منظور اندازهگیری سرمایة اجتماعی از سه شاخص حکمرانی خوب
 ،)2021مشارکت اجتماعی

(2016

 ،)Aguileraو اعتماد

(et al. 2021

( Bathuure

 )Suryahadiاستفاده شد.

حکمرانی خوب یک شاخص ترکیبی شامل ثبات سیاسی ،میزان مشارکت مردم در امور کشور،
میزان اثربخشی دولت ،کیفیت قوانین و مقررات ،حاکمیت قانون ،و کنترل فساد است .مشارکت
اجتماعی نیز شاخصی ترکیبی است؛ شامل ازدواج ،تعداد سینما ،تعداد کتابخانه ،تعداد مؤسسات
فرهنگی ،تعداد مطبوعات ،تعداد مراجعه به کتابخانه ،تعداد تماشاچی سینما ،تعداد اعضای
کتابخانه .به منظور اندازهگیری اعتماد از معکوس طالق ،تعداد پروندههای خودکشی ،قتل ،شرارت،
اختالس ،ارتشا ،جعل ،چک بالمحل ،موجر و مستأجر ،و سرقت استفاده شد .عالوه بر این برای
اندازهگیری سرمایة انسانی از سه شاخص نسبت مخارج بهداشتی دولت به تولید ناخالص داخلی،
لگاریتم تعداد فارغالتحصیالن دانشگاهی ،و میزان باروری استفاده شد .مأخذ دادهها بانک مرکزی،
مرکز آمار ایران ،شاخصهای حاکمیت جهانی ،1وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،و بانک جهانی
بودند .برای حقیقی کردن دادهها از شاخص قیمتی مصرفکننده به سال پایة  1383استفاده شد .در
جدول  ،2بهاختصار متغیرهای پژوهش معرفی شده است.

1. worldwide governance indicators
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جدول  .2معرفی متغیرهای پژوهش

نام متغیر
تولید ناخالص داخلی

سرمایة اجتماعی

سرمایة انسانی
موجودی سرمایة فیزیکی
نیروی کار

روش اندازهگیری
مجموع ارزشافزودة گروه کشاورزی ،صنایع و معادن ،خدمات و نفت منهای کارمزد احتسابی
میانگین شاخصهای ثبات سیاسی ،میزان مشارکت مردم در امور کشور ،میزان
حکمرانی خوب
اثربخشی دولت ،کیفیت قوانین و مقررات ،حاکمیت قانون ،کنترل فساد
میانگین شاخصهای ازدواج ،تعداد سینما ،تعداد کتابخانه ،تعداد مؤسسات
فرهنگی ،تعداد مطبوعات ،تعداد مراجعه به کتابخانه ،تعداد تماشاچی سینما ،تعداد
مشارکت اجتماعی
اعضای کتابخانه
معکوس طالق ،تعداد پروندههای خودکشی ،قتل ،شرارت ،اختالس ،ارتشا،
اعتماد
جعل ،چک بالمحل ،موجر و مستأجر ،سرقت
نسبت مخارج بهداشتی دولت به تولید ناخالص داخلی
مخارج بهداشتی دولت
لگاریتم تعداد فارغالتحصیالن دانشگاهی
آموزش
میانگین تعداد کودکان متولدشده در دوران زندگی یک زن
میزان باروری
مجموع ارزش ساختمان و تأسیسات و ماشینآالت و تجهیزاتی که در فرایند تولید استفاده میشوند.
تعداد افرادی که بر حسب قانون کار در سن اشتغال ،یعنی در ردة سنی  10تا  65سال ،قرار دارند و میتوانند در
تولید کاالها و خدمات مشارکت کنند.

روش تجزیة رگرسیون

یکی از روشهای شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی استفاده از روشهای مرسوم
اقتصادسنجی است .با وجود آنکه برآورد ضرایب با روشهای متداول اقتصادسنجی اطالعاتی در
رابطه با همبستگی بین متغیرها و معناداری ضرایب ارائه میکند ،قادر به رتبهبندی متغیرهای
توضیحی نیست

(et al. 2021: 2

 .)Barradoدر عمل برای رفع این محدودیت از رویکردهای

تجزیة رگرسیون استفاده میشود .هدف از تجزیة رگرسیون تعیین سهم هر یک از متغیرهای
توضیحی از متغیر وابسته بر پایة معیار نکویی برازش است .فرض کنید رابطة بین متغیرهای
توضیحی و وابسته با رابطة  8تبیین شود.
() 8
که در آن

متغیر وابسته،

بردار ضرایب متغیرها ،و

متغیرهای توضیحی،

عرض از مبدا،

جزء اخالل را نشان میدهند .در صورتی که همة

گرفته شوند و الگوی فوق برآورد شود ،ضریب تعیین برابر
زیرمجموعهای از رگرسیون فوق به صورت

ها متغیر در نظر

است و در صورتی که هر

برآورد شود ،ضریب تعیین برابر

خواهد بود که نسبتی از ضریب تعیین کل است .بنابراین بر اساس میزان ضریب تعیین میتوان
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سهم هر متغیر از توضیحدهندگی متغیر وابسته را مشخص کرد .اما سؤال این است که ضریب
تعیین بر مبنای چه قاعدهای باید بین متغیرهای توضیحی تقسیم شود؟ شیپلی )1953( 1در پاسخ به
این پرسش معیاری ،تحت عنوان ارزش شیپلی ،را مطرح میکند که بر نتایج رویکرد نظریة بازی
همکارانه 2مبتنی است .در نظریة بازی همکارانه پرسش اصلی این است که چگونه باید مقدار
مشخصی از منافع یا هزینه را منصفانه بین اعضایی که در ایجاد آن مشارکت داشتهاند تقسیم کرد
(& Tettenhorst 2019: 186

 .)Sternبر این اساس ،روش ارزش شیپلی ( ،)1953با تمرکز بر

ضریب تعیین ،سهم و مشارکت رگرسورها را در میزان توضیحدهندگی متغیر وابسته برآورد
میکند .با گسترش روش شیپلی در مباحث مختلف ،روشهای دیگری نیز مطرح شدند که قادرند
عالوه بر تعیین سهم هر متغیر سهم مجموعهای از متغیرهای مستقل را ،که در یک گروه قرار
میگیرند ،در توضیح متغیر وابسته تعیین کنند .روش ارزش اون )1977( 3از جملة این روشهاست
که روشی تجمیعیافته محسوب میشود و در آن امکان دستهبندی متغیرهای توضیحی در گروههای
جداگانه

نیز

وجود

دارد.

اگر

متغیرهای

در

توضیحی

گروه به صورت رابطة  9تقسیمبندی شوند:
() 9
با استفاده از روش ارزش اون امکان محاسبة سهم هر متغیر و سهم هر گروه
وابسته فراهم میشود .برای این منظور از تعریف تابع
مجموعه حاالت ممکن که در آن
میدهد ،یعنی

استفاده میشود .تابع

متغیر توضیحی میتوانند در
 .در تعریف اخیر

از متغیر

گروه تجمیع شوند را نشان

معرف تعداد گروههایی است که

در مدل در نظر گرفته میشوند .بر این اساس ،با توجه به تعداد حاالت ممکن برای تجمیع
متغیرهای توضیحی در گروههای ممکن ،شاخص ارزش اون عبارت است از:
()10
1. Shapley
2. cooperative game theory
3. Owen’s Value
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سهم نهایی متغیر

که در آن

متغیر ،رابطة  9بدون در نظر گرفتن

از ضریب تعیین است .برای محاسبة سهم نهایی هر

گروه و تنها بر اساس متغیرهای توضیحی برآورد و ضریب

تعیین آن محاسبه میشود .سپس ،با خروج هر یک از متغیرهای توضیحی ،رگرسیون مجدد برآورد
و ضریب تعیین آن معادله محاسبه میشود .تفاوت بین ضریب تعیینها میزان سهم نهایی هر متغیر
حذفشده از رگرسیون را نشان میدهد .فرض کنید
میدهد که در آن متغیر
در آن متغیر

جایگاه

1

وضعیتی از متغیرهای رگرسیون را نشان
نیز معرف رگرسیونی است که

را دارد .همچنین

حضور ندارد؛ یعنی

سهم نهایی متغیر

 .در این صورت

برابر است با:

()11
در رابطة ،11
مجموعة متغیرها از جمله

ضریب تعیین رگرسیون را در حالتی نشان میدهد که
ضریب تعیین حاصل

در رگرسیون حضور دارند و

از برآورد الگوی رگرسیونی را در وضعیتی نشان میدهد که متغیر
این دو ضریب تعیین سهم متغیر
متغیر مانند

در رگرسیون

در الگو غایب است .تفاوت

در توضیح متغیر وابسته را منعکس میکند .برای حضور هر
2

متغیره حاالت مختلفی وجود دارد .بنابراین ،با توجه به رابطة ،10

برای محاسبة ارزش اون ،متغیر

از میانگین سهم نهایی

در هر یک از حاالت ممکن به دست

میآید (.)Huettner & Sunder 2012: 1241

در پژوهش حاضر ،برای اندازهگیری سهم متغیرهای توضیحی از رشد اقتصادی بر اساس روش
ارزش اون از رابطة  12استفاده شد:
()12

1. position

 .2مثالً در یک رگرسیون سهمتغیرره دو حالرت بررای متغیرر
رگرسیون حضور دارند و در حالت دوم فقط متغیر

وجرود دارد .در حالرت اول هرر دو متغیرر

در رگرسیون حضور دارد.

و

در
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که در آن ،عالوه بر محاسبة سهم متغیرهای حکمرانی خوب ،مشارکت اجتماعی ،اعتماد ،مخارج بهداشتی
دولت ،آموزش ،و میزان باروری در رشد اقتصادی سهم سه متغیر حکمرانی خوب و مشارکت اجتماعی و
اعتماد به صورت یکجا و در یک گروه تحت عنوان

و سهم سه متغیر مخارج بهداشتی دولت و

آموزش و میزان باروری به صورت یکجا و در یک گروه تحت عنوان

نیز برآورد شد.

یافتههای پژوهش
هدف از پژوهش حاضر محاسبة سهم سرمایة اجتماعی از رشد اقتصادی ایران طی دورة زمانی  1381تا
 1398بود .بدین منظور ابتدا با بهکارگیری سه روش آنتروپی شانون ،تحلیل مؤلفههای اصلی ،و روش
وزن یکسان شاخص ترکیبی اعتماد ،مشارکت اجتماعی ،و حکمرانی خوب ساخته شد .در جدول 3
بهاختصار نتایج حاصل از وزندهی به اجزای شاخصهای اعتماد ،مشارکت اجتماعی ،و حکمرانی
خوب با استفاده از روش آنتروپی شانون و تحلیل مؤلفههای اصلی ارائه شده است.
اعتماد یکی از متغیرهایی است که در اکثر مطالعات تجربی برای اندازهگیری سرمایة اجتماعی به کار
میرود .اعتماد به طور کلی شامل اعتماد به اعضای خانواده و همسایگان و مردم کشور است که یکی از
پرکاربردترین معیارها برای سنجش همکاری بین افراد در نظر گرفته میشود (.)Aguilera 2016: 8

متغیرهای مورد استفاده برای اندازهگیری شاخص اعتماد در این پژوهش شامل اعتماد عمومی ،اعتماد
در خانواده ،اعتماد در معامالت ،و اعتماد بین نزدیکان و آشنایان است .نتایج روش آنتروپی شانون نشان
داد متغیر چک بالمحل بیشترین وزن و متغیر خودکشی کمترین وزن از شاخص اعتماد را به خود
اختصاص میدهند .یافتههای حاصل از روش تحلیل مؤلفههای اصلی نیز حاکی از آن بود که متغیر
اختالس و ارتشا و جعل بیشترین وزن و متغیر طالق کمترین وزن از شاخص اعتماد را به خود
اختصاص میدهند .شاخص دیگری که در این پژوهش به منظور اندازهگیری سرمایة اجتماعی استفاده
شد مشارکت اجتماعی بود .پاتنام ( )1193بر آن بود که مشارکت به افزایش ارتباطات و انتشار اطالعات
منجر میشود .در نتیجه مشارکت با افزایش همکاری و اطمینان و کاهش هزینههای مبادله همراه است
(2021: 253

 .)Bathuureشاخصهای مورد استفاده برای اندازهگیری مشارکت در این پژوهش

دربرگیرندة ابعاد مختلف مشارکت و دسترسی به اطالعات بود .یافتههای روش آنتروپی شانون نشان داد
تعداد مطبوعات بیشترین وزن و ازدواج کمترین وزن از شاخص میزان مشارکت را دارند .بر اساس
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نتایج حاصل از رویکرد تحلیل مؤلفههای اصلی نیز تعداد کتابخانه بیشترین وزن و ازدواج کمترین وزن
از شاخص مشارکت اجتماعی را به خود اختصاص دادند .یکی دیگر از عواملی که نقش مهمی در
فعالیتهای اقتصادی دارد کیفیت نهادهای دولتی است

(2021: 253

 .)Bathuureاز این رو سومین

شاخص مورد استفاده برای اندازهگیری سرمایة اجتماعی حکمرانی خوب بود .شاخصهای حکمرانی
خوب بر اساس شش معیار ثبات سیاسی ،میزان مشارکت مردم در امور کشور ،میزان اثربخشی دولت،
کیفیت قوانین و مقررات ،حاکمیت قانون ،و کنترل فساد تعریف میشود که به هر یک از معیارها از
 -2/5تا  2/5وزن داده میشود .نتایج روش آنتروپی شانون نشان داد کنترل فساد بیشترین وزن و میزان
مشارکت مردم در امور کشور کمترین وزن از شاخص حکمرانی خوب را به خود اختصاص میدهند.
یافتههای روش تحلیل مؤلفههای اصلی نیز نشان داد کیفیت قوانین و مقررات بیشترین وزن و میزان
اثربخشی دولت کمترین وزن از شاخص حکمرانی خوب را به خود اختصاص میدهند.
جدول  .3محاسبة وزن اجزای شاخص اعتماد ،مشارکت اجتماعی ،و حمکرانی خوب

شاخص مشارکت اجتماعی

شاخص اعتماد
نام متغیر

آنتروپی
شانون

تحلیل
مؤلفههای
اصلی

خودکشی

0/0048

-0/16

موجر و
مستأجر

0/236

-0/182

چک
بالمحل

0/264

0/52

تعداد مراجعه
به کتابخانه

اختالس،
ارتشا ،جعل

0/219

0/552

تعداد
مؤسسات
فرهنگی و
هنری

0/11

طالق

0/032

-0/43

ازدواج

0/032

-0/05

شرارت
قتل

0/1362
0/069

-0/066
0/33

سرقت

0/039

0/26

تعداد کتابخانه
تعداد سینما
اعضای
کتابخانه

0/143
0/044

0/46
0/24

0/196

0/44

نام متغیر
تعداد
مطبوعات
تعداد
تماشاچی
سینما

آنتروپی
شانون

تحلیل
مؤلفههای
اصلی

0/236

0/44

0/165

0/22

0/075

0/299

0/45

شاخص حکمرانی خوب
نام متغیر
ثبات
سیاسی
مشارکت
مردم در
امور کشور
میزان
اثربخشی
دولت
کیفیت
قوانین و
مقررات
حاکمیت
قانون
کنترل فساد

آنتروپی
شانون

تحلیل
مؤلفههای
اصلی

0/21

0/412

0/035

0/473

0/277

0/229

0/039

0/494

0/07

0/432

0/37

0/35
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نتایج حاصل از برآورد مدل
به منظور برآورد سهم عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ابتدا ضریب تعیین مدل با استفاده از رویکرد
خطی برآورد شد .سپس سهم هر یک از عوامل با استفاده از روش ارزش اون از ضریب تعیین
مدل محاسبه شد .در جدولهای  4و  5و  6نتایج حاصل از برآورد سهم عوامل مؤثر بر رشد
اقتصادی بهاختصار گزارش شده است.
جدول  .4برآورد سهم عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با بهکارگیری شاخص ترکیبی به روش آنتروپی شانون

نام متغیر

روش آنتروپی شانون
سهم از ضریب تعیین

سهم از ضریب تعیین بر حسب درصد

0/288

30/41

0/2

21/12
6/44

0/061
0/189

0/099

10/45

0/0306

3/06

0/075

7/92
0/27

0/135
0/06

19/95

28/52

14/26
6/34

0/947

100

نتایج مدل نشان داد متغیرهای لگاریتم موجودی سرمایة فیزیکی ،سرمایة انسانی ،لگاریتم
نیروی کار ،و سرمایة اجتماعی به ترتیب سهمی معادل با  ،21/12 ،28/52 ،30/41و  19/95درصد
از لگاریتم تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهند .عالوه بر این ،نتایج مقایسة
شاخصهای سرمایة اجتماعی حاکی از آن بود که مشارکت اجتماعی و حکمرانی خوب و اعتماد
به ترتیب  10/45و  6/44و  3/06درصد از سهم لگاریتم تولید ناخالص داخلی را بر عهده دارند.
مقایسة سرمایة انسانی نیز نشان داد سهم شاخص آموزش و مخارج بهداشتی دولت و میزان
باروری از لگاریتم تولید ناخالص داخلی به ترتیب  14/26و  7/92و  6/34درصد است.
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جدول  .5برآورد سهم عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با بهکارگیری شاخص ترکیبی (روش تحلیل مؤلفههای اصلی)

روش تحلیل مؤلفههای اصلی

نام متغیر

سهم از ضریب تعیین

سهم از ضریب تعیین برحسب درصد

0/292

30/8

0/201

21/2
6/75

0/064
0/177

0/091

18/67

9/6

0/022

2/32

0/073

7/7
0/278

0/138

14/56

0/067

29/33

7/07
100

0/948

نتایج حاصل از شاخص ترکیبی به روش تحلیل مؤلفههای اصلی حاکی از آن بود که لگاریتم
موجودی سرمایه ،سرمایة انسانی ،لگاریتم نیروی کار ،و سرمایة اجتماعی به ترتیب ،29/33 ،30/8
 ،21/2و  18/67درصد از سهم لگاریتم تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهند .یافتههای
حاصل از مقایسة سرمایة اجتماعی نشان داد مشارکت اجتماعی و حکمرانی خوب و اعتماد به ترتیب
 9/6و  6/75و  2/32درصد از سهم لگاریتم تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهند.
نتایج مقایسة سرمایة انسانی نیز نشان داد سهم آموزش و مخارج بهداشتی دولت و میزان باروری از
لگاریتم تولید ناخالص داخلی به ترتیب  14/56و  7/7و  7/07درصد است.
جدول  .6برآورد سهم عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با بهکارگیری شاخص ترکیبی با روش وزن یکسان

نام متغیر

روش وزن یکسان
سهم از ضریب تعیین

سهم از ضریب تعیین بر حسب درصد

0/296

31/14
22/1

0/21
5/26

0/05
0/172

0/105
0/017

18/1

11/05
1/79
7/89

0/075
0/2724

0/136
0/0614

28/66

14/31
6/46

0/9504

100
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بر اساس یافتههای حاصل از شاخص ترکیبی به روش وزن یکسان لگاریتم موجودی سرمایه،
سرمایة انسانی ،لگاریتم نیروی کار ،و سرمایة اجتماعی به ترتیب  ،22/1 ،28/66 ،31/14و 18/1
درصد از سهم لگاریتم تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهند .یافتههای حاصل از
مقایسة سرمایة اجتماعی نشان داد سهم مشارکت اجتماعی و حکمرانی خوب و اعتماد از لگاریتم
تولید ناخالص داخلی به ترتیب  11/05و  5/26و  1/79درصد است .نتایج مقایسة سرمایة انسانی
نیز حاکی از آن بود که آموزش و مخارج بهداشتی دولت و میزان باروری به ترتیب  14/31و 7/89
و  6/46درصد از سهم لگاریتم تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهند.
تحلیل یافتهها
مطابق یافتههای پژوهش سهم سرمایة اجتماعی از لگاریتم تولید ناخالص داخلی بر پایة سه روش
محاسبة شاخص سرمایة اجتماعی در بازة  19/95و  18/1درصد قرار دارد .از این حیث ،یافتههای
پژوهش به نتایج مطالعة رنانی و دلیری ( )1389نزدیک است که در آن کشش تولیدی سرمایة
اجتماعی  0/214درصد است .عالوه بر این رتبهبندی شاخصهای سرمایة اجتماعی نشان داد
حکمرانی خوب و مشارکت اجتماعی و اعتماد به ترتیب بیشترین سهم از لگاریتم تولید ناخالص
داخلی را به خود اختصاص میدهند .سهم مشارکت اجتماعی از لگاریتم تولید ناخالص داخلی
بسته به روش اندازهگیری در بازة  11/05و  9/6درصد قرار دارد .مشارکت اجتماعی نشاندهندة
افزایش ارتباط و تعامل افراد جامعه با یکدیگر است .افزایش ارتباط با سایر افراد از طریق
دسترسی به اطالعات ،گردش اطالعات و سرریز دانش ،آگاهی از اهمیت آموزش و سالمت در
کشور ،افزایش خالقیت افراد و شکلگیری ایدههای جدید بر سرمایة انسانی و نوآوری و بهتبع آن
بر رشد اقتصادی اثرگذار است .در این زمینه پژوهش روپازینگا و همکارانش ( )2000تأثیر مثبت
مشارکت بر رشد اقتصادی را تأیید میکند .سهم حکمرانی خوب از لگاریتم تولید ناخالص داخلی
نیز در دامنة  6/75و  5/26درصد قرار دارد .حکمرانی خوب در کشور با کنترل فساد ،تضمین
حقوق مالکیت و منافع عمومی ،شفافسازی اطالعات ،کاهش رانت ،ایجاد محیط سالم و کاهش
نااطمینانی در کشور سرمایهگذاری در نوآوری و فعالیتهای مولد را افزایش میدهد .از سوی
دیگر افزایش اعتماد به دولت با افزایش حمایت از دولت و پرداخت مالیات و پایبندی به قوانین و
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مقررات کارآیی دولت و بهتبع آن رشد اقتصادی را ارتقا میبخشد .پژوهش باتور ( )2021تأثیر
مثبت حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی را تأیید میکند .سهم اعتماد از لگاریتم تولید ناخالص
داخلی در بازة  3/06و  1/79درصد قرار دارد .وجود اعتماد در کشور با کاهش هزینة مبادله،
کاهش ریسک ،افزایش پسانداز ،افزایش ارتباطات ،و تبادل اطالعات دسترسی بنگاههای اقتصادی
و محققان به اعتبارات را افزایش میدهد .در نتیجه اعتماد نقش مهمی در بهبود رشد اقتصادی دارد.
اما از آنجا که میزان اعتماد در کشور پایین است (دادههای مرکز آمار ایران) اعتماد سهم قابل
توجهی در لگاریتم تولید ناخالص داخلی ندارد .مطالعة مینیسی و عبدالکریم ( )2021تأثیر مثبت
اعتماد بر رشد اقتصادی را تأیید میکند .همچنین یافتهها نشان داد لگاریتم موجودی سرمایة
فیزیکی بیشترین سهم از لگاریتم تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهد .سهم لگاریتم
موجودی سرمایة فیزیکی از لگاریتم تولید ناخالص داخلی بین  31/14و  30/41درصد است .تولید
کاال و خدمات در هر کشوری به تأمین منابع اولیه نیاز دارد .سرمایة فیزیکی یکی از عوامل مهم
تولید در نظر گرفته میشود؛ به نحوی که در صورت عدم تأمین سرمایة کافی تولید کاال و خدمات
در کشور امکانپذیر نیست .به بیان دیگر ،سرمایة فیزیکی نقش اصلی را در تولید کاال و خدمات بر
عهده دارد و سایر عوامل تولید مکمل سرمایة فیزیکی در نظر گرفته میشوند .یافتههای پژوهش
موسوی و زارعی ( )1396نیز نشان میدهد سرمایة فیزیکی مهمترین عامل مؤثر بر رشد اقتصادی
کشور است .متغیر بعدی که سهم مهمی در لگاریتم تولید ناخالص داخلی دارد سرمایة انسانی
است .سهم سرمایة انسانی در لگاریتم تولید ناخالص داخلی بین  29/33و  28/52درصد است.
مقایسة شاخصهای سرمایة انسانی حاکی از آن بود که بیشترین سهم از لگاریتم تولید ناخالص
داخلی به ترتیب به آموزش ،مخارج بهداشتی دولت ،و میزان باروری اختصاص مییابد .سهم
آموزش از لگاریتم تولید ناخالص داخلی در بازة  14/56و  14/31قرار دارد .آموزش از یک سو به
تجهیز اطالعات و دانش جدید ،ارتقای مهارت و شایستگیهای فردی ،افزایش خالقیت ،شکوفایی
استعدادها ،و توانایی انجام دادن بهینة امور منجر میشود و از سوی دیگر به افزایش ابداعات و
اکتشافات و جذب فناوری و انطباق با فناوری جدید میانجامد .در نتیجه آموزش از طریق افزایش
اثربخشی و استفادة بهینه و مولد از سرمایة فیزیکی بهرهوری کل عوامل تولید را افزایش میدهد.
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در پژوهش مکیان و همکارانش ( )1400و رحمانی و همکارانش ( )1386تأثیر مثبت آموزش بر
رشد اقتصادی تأیید شده است  .سهم مخارج بهداشتی دولت از لگاریتم تولید ناخالص داخلی نیز
در دامنة  7/92و  7/7درصد قرار دارد .افزایش مخارج بهداشتی دولت به معنی بهرهمندی افراد
جامعه از مراقبتهای بهداشتی و بهتبع آن افزایش سالمت در کشور است .با توجه به اینکه انگیزه
و توانایی یادگیری افراد سالم نسبت به دیگران بیشتر است ،افزایش سالمت از طریق تأثیر بر
آموزش بهرهوری عوامل تولید و در نتیجه رشد اقتصادی را متأثر میسازد .پژوهش لطفعلیپور و
همکارانش ( )1390تأثیر مثبت مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی را تأیید میکند .سهم میزان
باروری از لگاریتم تولید ناخالص داخلی بین  7/07و  6/34درصد است .تغییرات میزان باروری بر
نیروی فعال کشور مؤثر است و از طریق بهرهوری و اشتغال تولید را متأثر میسازد .اگرچه طی
سالهای اخیر میزان باروری در کشور کاهش یافته است (دادههای بانک جهانی  2002ر  ،)2019به
دلیل مازاد عرضة نیروی کار در کشور ،میزان باروری سهم کمی در لگاریتم تولید ناخالص داخلی
دارد .سرانجام سهم لگاریتم نیروی کار از رشد اقتصادی در بازة  22/1و  21/12قرار دارد .تولید
کاال و خدمات در کشور در گرو وجود نیروی کاری است که قادر به تبدیل مواد اولیه به کاال و
خدمات نهایی باشد .در صورتی که نیروی کار در اقتصادی کافی نباشد ،کیفیت و کمّیّت تولید کاال
و خدمات کاهش می یابد .در نتیجه نیروی کار سهم مهمی در رشد اقتصادی دارد .پژوهش سوری
( )1393تأثیر مثبت نیروی کار بر رشد اقتصادی را تأیید میکند.
نتیجه
هدف از پژوهش حاضر محاسبة سهم عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران از جمله سرمایة
اجتماعی بود .برای این منظور از رویکرد «ارزش اون» و دادههای سری زمانی  1381تا 1398
استفاده شد .برای محاسبة سهمها ،نخست شاخص سرمایة اجتماعی با استفاده از روش آنتروپی
شانون و تحلیل مؤلفههای اصلی و وزن یکسان محاسبه شد که در دو روش اول برای مؤلفههای
شاخص سرمایة اجتماعی وزنهای مختلف در نظر گرفته شد .نتایج تحقیق نشان داد طی دورة
مورد مطالعه سرمایة اجتماعی کمترین سهم از رشد اقتصادی را به خود اختصاص میدهد .با
بررسی وضعیت کشور مشخص شد سرمایة اجتماعی در سطح نامطلوبی قرار دارد .طی سالهای
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اخیر سرمایة اجتماعی به دلیل عواملی از جمله بیثباتی نظام اداری ،ناتوانی در استفاده از شیوة
مدیریتی ضابطهگرا و شایستهساالر ،و عدم توجه به نیروهای نخبه با افول مواجه شده است (دینی
ترکمانی  .)1385بنابراین ،سهم سرمایة اجتماعی از رشد اقتصادی رضایتبخش نیست .بررسی
مؤلفههای تشکیلدهندة سرمایة اجتماعی نیز مبین آن است که شاخصهای حکمرانی خوب و
مشارکت اجتماعی و اعتماد از وضعیت مناسبی برخوردار نیست .طی دهة گذشته کیفیت حکمرانی
در کشور با کاهش مواجه شده است .از آنجا که ایران کشوری در حال گذار است ،به سامان
سیاسی و اجتماعی دست نیافته است .به عبارت دیگر ،در جامعة در حال گذار ایران ،به موازات
فروپاشی نظام سنتی ،نهادهای مدنی نوین قوام نیافتهاند .بنابراین ،افول هنجارها ،رواج بیقانونی،
عدم تعهد و مسئولیتپذیری ،فساد ،بیاعتمادی ،و رانتی شدن جامعه باعث شدهاند حکمرانی
خوب در کشور وضعیت نامطلوبی پیدا کند (ابوالفتحی و قنبری )1398؛ طوری که مطابق آمار
مؤسسة لگاتوم ،از نظر وضعیت حکمرانی خوب ،ایران بین  167کشور رتبة  138را به خود
اختصاص میدهد (شاخص های حکمرانی خوب و ارزیابی وضعیت ایران ،پژوهشکدة امور
اقتصادی  .) 1399کیفیت پایین حکمرانی و عدم نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات به
کاهش مسئولیتپذیری و بیاعتمادی به سیاستهای دولت منجر شده و عدم پایبندی به رعایت
قوانین و مقررات را در پی داشته است .بنابراین نااطمینانی و بیثباتی و انگیزة فعالیتهای
رانتجویانه در کشور افزایش یافته است .افزایش نااطمینانی اقتصادی انگیزة سفتهبازی و
سرمایهگذاریهای نامولد را افزایش داده است .در مقابل ،فعالیتهای نوآورانه ،سرمایهگذاری در
زیرساختهای اقتصادی ،فعالیتهای مولد و صنعتی که رشد اقتصادی را افزایش میدهند در
حاشیه قرار گرفتهاند .همچنین ،مطابق دادههای مرکز آمار ایران ،طی سالهای اخیر بهرغم افزایش
جمعیت مشارکت اجتماعی در کشور کاهش یافته است .مشارکت اجتماعی نقش مهمی در تبادل
اطالعات و گردش دانش و افزایش خالقیت افراد بر عهده دارد .اما در کشور ایران به دلیل عدم
حمایت از مشارکت مدنی از طریق فلسفة سیاسی و عدم احساس نیاز عمومی افراد مشارکت مدنی
نهادینه نشده است (ابوالفتحی و قنبری )1398؛ به نحوی که میزان عضویت در نهادهای مدنی در
وضعیت نامناسبی قرار دارد .عالوه بر این ،افراد حتی با وجود سود بیشتر ناشی از سرمایهگذاری
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مشترک ترجیح میدهند به صورت فردی سرمایهگذاری کنند .تمایل روانی افراد به فعالیت و
سرمایهگذاری فردی بروز خالقیت و نوآوری در محیط کسبوکار را تضعیف میکند (گزارش
مجلس  :1393مسلسل  .)14037بنابراین با کاهش مشارکت اجتماعی سرمایهگذاری ،سرریز دانش،
تبادل اطالعات ،خالقیت و نوآوری در کشور کاهش یافته است .از سوی دیگر میزان جرم در
کشور به دلیل مشکالت اقتصادیر اجتماعی ،مانند تورم و بیکاری و افزایش شکاف طبقانی ،باال
رفته است (ابراهیمی و چاکرزهی )1394؛ طوری که با بررسی تعداد پروندههای مختومه در
دادگاههای عمومی مشخص میشود میزان سرقت ،جعل ،قتل ،خودکشی ،تعداد چکهای بالمحل،
اختالس ،و ارتشا در کشور افزایش یافته است (مرکز آمار ایران) .عالوه بر این بررسی میزان اعتماد
افراد در حوزة عمومی (نهادها و افراد) نشان میدهد افراد جامعه از نظر سطح اعتماد به یکدیگر
در وضعیت نامناسبی قرار دارند که بیانگر بیاعتمادی عام به جامعه است (گزارش مجلس :1393
مسلسل  .)14037کاهش اعتماد بین افراد ،به دلیل عدم پایبندی به تعهدات ،ریسک سرمایهگذاری
و هزینة مبادالت را افزایش داده است .از این رو تمایل افراد به پسانداز و سرمایهگذاری مولد و
بهتبع آن دسترسی بنگاههای اقتصادی و محققان به اعتبارات کاهش یافته است .از سوی دیگر
کاهش اعتماد بین افراد به ایجاد نگرانی از انجام دادن صحیح وظایف منجر شده است .در نتیجه،
تمایل به انجام دادن کارهای گروهی و تبادل اطالعات و نوآوری در کشور کاهش یافته است.
بنابراین ،به دلیل کاهش کیفیت حکمرانی و اعتماد و مشارکت اجتماعی ،سهم سرمایة اجتماعی از
رشد اقتصادی در سطح پایینی قرار دارد.
پیشنهاد
سرمایة اجتماعی از طریق افزایش نوآوری ،بهبود سرمایة انسانی ،افزایش بهرهوری عوامل تولید ،و
تجهیز پسانداز نقش مهمی در دستیابی به رشد و توسعة اقتصادی ایفا میکند .اما وضعیت
نامطلوب و افول سرمایة اجتماعی در کشور باعث شده است این متغیر مهم نسبت به سایر
کشورها کمترین سهم از رشد اقتصادی را به خود اختصاص دهد .در نتیجه ،با توجه به مشارکت
پایین سرمایة اجتماعی در تولید ،افزایش کارایی عملکرد دولت و سیاستهای اعمالشده و
اثرگذاری بیشتر دولت در حوزههای مختلف مانند کاالهای عمومی و تجهیز سرمایهگذاری بخش
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خصوصی الزم و ضروری است .همچنین با توجه به نقش مهم اعتماد و مشارکت اجتماعی در
کاهش هزینههای مبادالتی و تقویت سرعت اطالعات و ابتکارات پیشنهاد میشود ،با تقویت
نهادهای رسمی و غیررسمی ،کاهش میزان جرم ،آموزش روحیة مشارکت ،عدالت و رقابت سالم
از طریق مدارس و رسانهها ،و تشویق به مشارکت افراد در امور سیاسی و فرهنگی زمینة الزم به
منظور ارتقای مشارکت اجتماعی و اعتماد و بهتبع آن دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب فراهم
شود.
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