
 25-50ـ صفحات  1394فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پایدار) ـ سال پانزدهم ـ شماره چهارم ـ زمستان 

 

 ARDLبی ثباتی اجتماعی و رشد اقتصادي: تحلیلی بر اساس الگوي 

 

 1هادي غفاري

 2مهدي جلولی

 3علی چنگی آشتیانی

 
 8/8/1392تاریخ پذیرش:       20/6/1392 تاریخ دریافت:

 

 چکیده

ر بلفه هاي فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نیز ؤبر رشد اقتصادي یک کشور، برخی م مؤثرغیر از عوامل اقتصادي 

 هاي اجتماعی حائز اهمیت هستند. بی ثباتی مؤلفهمی باشند که در این خصوص  مؤثررشد و توسعه اقتصادي 

صادي بر رشد اقت مؤثرهاي اجتماعی  مؤلفهاجتماعی ناشی از آسیب ها و تهدیدات اجتماعی در زمره مهمترین 

 یک جامعه است. 

، در پی  Microfit 4.1و  Eviews 5و بهره برداري از نرم افزارهاي  ARDLمقاله حاضر، با استفاده از مدل 

می باشد. به کمک روش  1360 -1390ات و پیامدهاي بی ثباتی اجتماعی بر رشد اقتصادي ایران در دوره تأثیریافتن 

اتی ثب ، شاخصی براي بیانواع روشهاي تحلیل داده هاي چند متغیره استیکی از هاي اساسی، که  مؤلفهتحلیل 

 اجتماعی (فقدان سرمایه اجتماعی) ساخته شد. 

یافته ها حاکی از آن است که بیشترین میزان اثرگذاري بر رشد اقتصادي را متغیر سرمایه فیزیکی دارد. بعد از 

هستند. توجه خاص دولتمردان  مؤثرماعی بر رشد اقتصادي متغیر نیروي کار و متغیر شاخص فقدان سرمایه اجت ،آن

به بهبود شرایط اجتماعی و کاهش انواع آسیب هاي اجتماعی در جامعه می تواند به افزایش رشد اقتصادي کمک 

 شایانی نماید.
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 مقدمه .1

از آنجایی که سرمایه اجتماعی داراي جنبه کیفی است، اندازه گیري آن بسیار مشکل است. 

خیریه،  شرکت داوطلبانه در انجمن ها و گیري سرمایه اجتماعی با موضوعاتی مانند اعتماد، اندازه

فضاي روابط بین افراد در محله  ،سرمایه اجتماعیها و غیره مرتبط است. در واقع  عضویت در تشکل

و شهر، محیط کار، روابط بین دولت و مردم را توصیف می کند که اندازه گیري آن بسیار پیچیده 

خواهد بود. بدیهی است که در این زمینه ها اطالعات آماري  مناسبی در دسترس نیست. مطالعات 

ش سرمایه اجتماعی صورت گرفته که بر هریک از آنها میدانی بسیاري در برخی از کشورها براي سنج

 اشکاالتی نیز وارد شده است.

اما می توان موضوع را از جنبه دیگري مالحظه کرد. به جاي سنجش و اندازه گیري سرمایه 

فقدان سرمایه اجتماعی یا به عبارت دیگر انحرافات توان اجتماعی به عنوان یک ارزش مثبت، می

جرم و جنایت، فروپاشی خانواده، مصرف مواد مخدر، طرح دعاوي و دادخواهی، اجتماعی از قبیل 

خودکشی، فرار از مالیات و موارد مشابه را اندازه گیري کرد. فرض بر این است که چون سرمایه 

ي رفتاري مبتنی بر تشریک مساعی را منعکس می کند، انحرافات اجتماعی رهااجتماعی وجود هنجا

 ).Fukuyama, 1997بازتاب فقدان سرمایه اجتماعی خواهد بود (نیز به طور بالفعل 

 نیمکهایی استفاده میاز داده ،گیري مستقیم سرمایه اجتماعیبنابراین در این مطالعه به جاي اندازه

که بیانگر میزان کاهش سرمایه اجتماعی است. به عبارت دیگر، وضعیت سرمایه اجتماعی را بر حسب 

 8له ضمن معرفی در رابطه با جرایم و تخلفات مختلف بررسی می کنیم. این مقاآمار و ارقام موجود 

هاي عمومی قوه قضاییه دادگاه درصد پرونده هاي مختومه 90ش از اجتماعی که بی جرم و تخلف عمده

 8را به خود اختصاص می دهند، با روش هایی که معرفی می گردند، به کمک اطالعات و آمار این 

 شاخص فقدان سرمایه اجتماعی می پردازیم.جرم، به ساخت 

 

 مرور مطالعاتی و پیشینه تحقیق .2

ین بر روي پیش اقتصادي در مطالعات انجام گرفتهبر رشد  مؤثربیشترین تمرکز بر عوامل غیراقتصادي 

انسانی، مخارج بهداشتی، فناوري اطالعات، مخارج تحقیق و توسعه و سطح  متغیرهاي سرمایه

تحصیالت بوده که تمامی این موارد در قسمت مطالعات انجام گرفته مرور شده اند لیکن به دلیل 

د سرمایه اجتماعی بر رش بویژهسرمایه انسانی و  تأثیرمطالعات مربوط به  محدودیت حجم مقاله، صرفاً

 می گردند.اقتصادي ذکر 
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 مطالعات داخلی

 مطالعه نتیجه سال  نمحققا

 منجر به ضعف نسبی رشد اقتصادي می شود. سرمایه اجتماعی تنزل  1381 متوسلی و بی نیاز

 رابطه اي وجود ندارد. توسعه اقتصادي میان سرمایه اجتماعی و  1382 تاجبخش

 منفی و معناداري با کاهش سرمایه اجتماعی دارد. نفت رابطه بدون تولید سرانه 1384 سوري

 سرمایه اجتماعی برون گروهی اثر مثبت و معنی داري بر رشد دارد. 1385 امیري و رحمانی

 سرمایه اجتماعی درون گروهی اثر منفی و معنی داري بر رشد دارد.

ل ک کارآییی از اعتماد اثر مثبتی بر عملکرد اقتصادي داشته و توضیح دهنده بخش 1385 آذري

 عوامل تولید است.

 افزایش میزان اعتماد در سطح عمودي در ایران باعث افزایش رشد اقتصادي می شود.  1390 صادقی

ارتقاء کارکردي نظریه اقتصاد سیاسی قانون اساسی موجب انظباط مالی دولت، گسترش  1390 دادگر

 شود.  اقتصادي میسرمایه اجتماعی و رفاه شهروندان و افزایش رشد 

 سرمایه اجتماعی اثر مثبت بر رشد اقتصادي دارد. 1392 حیدري و همکاران

 اثر مضاعفی بر رشد اقتصادي دارد. ،ارتباط متقابل سرمایه اجتماعی و سرمایه سالمت

 مطالعات خارجی

 مطالعه نتیجه سال  نامحقق

 رشد اقتصادي ندارد. سرمایه اجتماعی نقش توضیح دهندگی باالیی بر 1996 هلی ول

 است. مؤثرعنوان شاخصی از سرمایه اجتماعی بر رشد و توسعه اقتصادي ه اعتماد ب 1997 اینگلهارت

 سرمایه اجتماعی شرط الزم وکافی براي پیدایش یک اقتصاد نیرومند می باشد. 2002 افه و فوش

اثرگذاري بر سرمایه گذاري منجر به افزایش رشد اقتصاد  سرمایه اجتماعی به واسطه 2003 هی یرپ

 .می شود

بگلسدیک و 

 اسمولدرس
2003 

 سرمایه اجتماعی مثبت بر رشد اقتصادي و  تأثیربرون گروهی  سرمایه اجتماعی 

 منفی بر آن دارد. تأثیردرون گروهی 

بگلسدیک و 

 اسمولدرس
 میان رشد اقتصادي و سرمایه اجتماعی مثبت و معنی دار است. رابطه 2004

 مثبت و معناداري با رشد اقتصادي دارد. هاي مشترك گروهی و اعتماد رابطهفعالیت  2005 بگلسدیک و چیک

 مو
2006 

 قابل جنوبی کره در فیزیکی و انسانی سرمایه به نسبت نزولی بازدهی غیر فرضیه

 .است نبوده تأیید

 .است داشته درآمد سطح بر اثر مثبت اجتماعی و سرمایه انسانی سرمایه 2007 دیندا

 سرمایه اجتماعی اثر مثبت بر بهره وري و رشد دارد. 2008 نایت و یوه

 سرمایه اجتماعی اثر مثبت بر توسعه اقتصادي دارد. 2011 گروتائرت و بستلر

 ارتقاء توسعه اقتصادي می شود.سرمایه اجتماعی و شبکه هاي اجتماعی باعث  2012 ریلی

 بی ثباتی اجتماعی اثر منفی بر رشد اقتصادي داشته است. 2012 نایت
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 مبانی نظري  .3

 . سرمایه اجتماعی پل ارتباطی جامعه شناسی و اقتصاد1-3

 ثروت أنشم تبیین براي اقتصادي تئوري ابزار ترین اي پایه که است تولید تابع اجزاي از یکی سرمایه

 شکل در چه و) زمین و کار نیروي سرمایه، از تابعی محصول( تولید تابع کالسیک شکل در چه ؛است

 یم نتیجه تولید از دارد، جریان تولید فرایند در که شود می شامل را آنچه سرمایه آن، شده اصالح

 . شود می گرفته کار به بیشتر تولید براي و شود

 وسعهت با ارتباط در ملل ثروت دهنده تشکیل جزء چهار عنوان به سرمایه نوع چهار بر جهانی بانک

 :کند می تأکید پایدار

 جانوران و گیاهان معادن، جنگل، آب، زمین، مثل محیطی هاي دارایی یعنی: طبیعی سرمایه) 1

 .شود می مربوط پایدار توسعه محیطی بعد به که

 تجهیزات و ها ساختمان ها کارخانه آالت، ماشین معموالً که): بشرساخت( شده تولید سرمایه) 2

 .دارد داللت پایدار توسعه اقتصادي بعد بر که هاست جاده و آهن راه خطوط مثل زیربنایی

 و است مبتنی بهداشت و آموزش مهارت، بر که افراد سازنده هاي ظرفیت: انسانی سرمایه) 3

 .دهد می تشکیل را پایدار توسعه اجتماعی بعد اجتماعی سرمایه با همراه

 رب متکی روابط و مشترك هنجارهاي با که یمؤسسات و ها انجمن ها، شبکه: اجتماعی سرمایه) 4

 .)1380ثانی، شریفیان( کنند می تسهیل را همکاري و گیرند می شکل اعتماد

 علوم هاي رشته از بسیاري توجه مورد اخیراً که است اي فرارشته مفهومی اجتماعی سرمایه

 لومع و شناسی جامعه اقتصاد، بین مهمی ارتباطی پل واقع در مفهوم این. است گرفته قرار انسانی

 براي مردمی ارتباطات بویژه اجتماعی، هاي ارزش بررسی به جدیدتر نگرشی با که است سیاسی

 ). 11 -12: 1384فیلد،( پردازد می کالن سطح در مشترك اهداف به دستیابی

 سرمایه و اجتماعی سرمایه بین ارتباط بررسی به اجتماعی، سرمایه تر دقیق بررسی با مقاله این در

 .پردازیم می اقتصادي

 

 اقتصادي رشد و توسعه و اجتماعی . پیوند سرمایه2-3

 ار رشد اقتصادي و اجتماعی سرمایه رابطه زمینه در گرفته صورت مبانی نظري و مطالعات توانمی

 زا تولید و اقتصادي رشد بر اجتماعی سرمایه اثر هامدل این در. کرد خالصه زیر الگوي 7 در حداقل

 واسط متغیر یک بر تأثیر طریق از اجتماعی سرمایه واقع در. شودمی بررسی واسطه متغیر یک طریق

 :شودمی اقتصادي رشد تحقق موجب
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 انسانی سرمایه بر گذاري تأثیر طریق از )الف

 مالی) توسعه( سرمایه بازار بر گذاريتأثیر طریق از )ب

 بنگاهی بین تعامالت و نوآوري بر گذاري تأثیر طریق از )ج

 معامالت و مبادالت بر گذاريتأثیر طریق از )د

 کارآفرینان مشارکت بر گذاريتأثیر طریق از )ه

   مناطق بین همگرایی گذاريتأثیر طریق از )و

 گذاري بر بهره وري  تأثیراز طریق  )ز

 رشد روي مثبتی اثر اجتماعی سرمایه دهدمی نشان که دارد وجود زیادي تجربی مطالعات

 گذاريسرمایه رشد نرخ به اجتماعی سرمایه ابعاد که کندمی بیان) Barro, 1999( بارو. دارد اقتصادي

 قانون که داد نشان 2001 سال در وي. کندمی کمک داخلی، ناخالص تولید در آن سهم و خصوصی

 . است داشته اقتصادي رشد روي مثبتی اثر بهتر هايدستورالعمل  و

 گذاريسرمایه نرخ و رشد روي بر اجتماعی هنجارهاي و اعتماد اثر ارزیابی کیفر به و ناك

 از بعضی در اقتصادي ماندگیعقب دالیل از یکی آنان). Knack & Keefer, 1997(اند پرداخته

 اعتماد میزان که جوامعی در هاآن اعتقاد به و دانندمی هاکشور آن در اطمینان عدم از ناشی را کشورها

 قوقح حفظ براي کمتري هزینه افراد نتیجه در و بوده کمتر دیگران حقوق از استفاده سوء است، باال

 داختپر به کمتري نیاز جوامع این در. پردازندمی دیگران، احتمالی هاياستفاده سوء با مقابله در خود

 هاکارآفرین  است، پایین اعتماد سطح که جوامعی در که حالی در دارد؛ وجود امور انجام براي رشوه

 صتفر دلیل همین به و کنند خود هايفعالیت  بر نظارت و کنترل صرف را باالیی هاي هزینه باید

 یاجتماع سرمایه هرجاکه این، بر عالوه. دارند تولیدي فرآیند هاي و محصوالت در نوآوري براي اندکی

 سهیلت را گذاريسرمایه تواندمی است، شخصی روابط بر متکی که اعتبار رسمی بازارهاي باشد؛ باال

 .کند

 54 در چیک و بگلسدیک توسط اقتصادي توسعه در اجتماعی سرمایه نقش مورد در ايمطالعه

 این بررسی پژوهش این از هدف. است گرفته انجام میالدي 1950 -1998 زمانی دوره در اروپا منطقه

 دياقتصا رشد در) یافته تعمیم اعتماد و مشارکتی هايفعالیت( اجتماعی سرمایه آیا که بود پرسش

 فعالیت عنوان به اجتماعی سرمایه که دهدمی نشان آمده دستبه نتایج دارد؟ اثر مناطق، متفاوت

 تایجن همچنین. است داشته اروپایی مناطق در اقتصادي رشد هايتفاوت  با مثبتی ارتباط مشارکتی

 طحس بلکه کند،نمی تحریک را ايمنطقه اقتصاد رشد ايشبکه روابط وجود فقط که است داده نشان

 ). Beugelsdijk & Schaik 2005(است  مؤثر روابط این در نیز هاشبکه  واقعی فعالیت
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 . رشد اقتصادي3-3

 مایکل تودارومعین.  دوره یک طی کشور یک ملی ناخالص تولید افزایش از است عبارت اقتصادي رشد

 افزایش زمان طی اقتصادي تولید ظرفیت ،آن اثر در که داندپایداري می فراینداقتصادي را  رشد

 تريدقیق اقتصادي مفهوم رشد کوزنتس نظر از اما شود.ملی می درآمد سطح افزایش سبب و یابدمی

 تر کاالهايمتنوع چه عرضه هر منظور به تولیدي ظرفیت بلندمدت افزایش از: است عبارت و دارد

 ).77ص : 1381مردم (محمدزاده،  به اقتصادي

 

 رشد هاي. نظریه1-3-3

 رشد الگوهاي و 1اسمیت آدام "ملل ثروت" کتاب نوشتن زمان از اقتصادي رشد هاينظریه تاریخ

ده و است، دنبال ش رشد الگوهاي آغازگر که نئوکالسیک الگوهاي با شروع و بیستم قرن در کالسیک

 رابرت الهمق با اقتصادي رشد مدرن هاينظریه که بتوان گفت شاید. یابدمی ادامه نوین رشد الگوهاي با

 شد. آغاز ”اقتصادي رشد نظریه دربارة ايمقاله“ عنوان با )Robert Solow, 1956( 2سولو

 

 درونزا رشد . نظریه1-1-3-3

 لوکاس و )Romer, 1986( رومر توسط اقتصادي رشد روي بر مطالعات  ،1980 دهه اواسط از

)Lucas, 1988( ياقتصاد مدت بلند بیشتر رشد درك در مطالعات جدید براي. اي شدتازه وارد مرحله 

 نرخ توسط مدت بلند سرانۀ رشد نرخ ها،آن در نئوکالسیک که رشد هايمدل هايمحدودیت از باید

 لندب رشد چون در این مطالعات نرخ .شدمی دوري ماند،می ثابت و شده تعیین برونزا تکنولوژي رشد

 .گویندمی درونزا رشد هايمدل نهاآ به گردد،می تعیین الگو یا مدل درون در مدت

 اساس بر تواند می اقتصادي رشد که است آن معنی به درونزا رشد هاي مدل ساخت براي تالش

 و تحقیق وري، بهره ءارتقا انسانی، سرمایه توسعه مانند اقتصاد درونی سازوکارهاي از اي مجموعه

 اننش خواهند می ها مدل این که گفت باید خالصه طور به. افتد اتفاق...  و دولت هاي هزینه توسعه،

 نیز را رشد نرخ توانند می کنند، تغییر اقتصاد در موجود ساختاري متغیرهاي که صورتی در که دهند

 یماتیتصم از تابعی را تکنولوژي تغییرات نحوي به که اند کرده سعی ها مدل این عمده. دهند تغییر

 است ینا تکنولوژي رشد نرخ بودن برونزا اصلی مشکل. دهند نشان شود، می گرفته اقتصاد درون که

. دهد نشان تکنولوژي رشد نرخ روي بر را اقتصادي تصمیمات و سرمایه انباشت اثرات تواند نمی که

 و رشد سبب که عواملی ،برونزا تکنولوژي برخالف باید گردد، درونزا تکنولوژي که است قرار اگر حال

                                                                                                                   
1. Adam Smith 

2. Solow, R 
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 .شود گرفته نظر در نیز دگرد می تکنولوژي توسعه

 با الگوها این در .است بلندمدت تعادل طبیعی نتیجه اقتصادي رشد درونزا، رشد الگوهاي در

 و شده نقض سرمایه نهایی بازدهی نزولی بودن فرض تکنولوژي، و اندازپس اهمیت بر مجدد تأکید

 دلیل به رشد که فرض این جاي جدید به نظریات .شودمی الگو وارد مقیاس به نسبت فزاینده بازدهی

 در که اقتصادي نیروهاي بر شناخت دهد،می رخ الگو بدون و خودکار طور به و برونزا تکنولوژي بهبود

   .کنندمی تأکید دارند، قرار تکنولوژي توسعه پس

توسط  انسانی سرمایه و محور دانایی اقتصاد معرفی با 1980 دهه اواخر در رشد جدید هاينظریه     

 پیدا توسعه دیگران و مارتین ساالیی بارو، نظیر اقتصاددانانی جانب از و شده مطرح لوکاس و رومر

اظهار  توانمی رومر و سولو استاندارد الگوهاي و رشد جدید و نئوکالسیک نظریات به با توجه .کرد

 کشورهاي که است این در کشورها اقتصادي رشد نرخ و سرانه درآمد سطوح در علت تفاوت که کرد

 بیشتري گذاريسرمایه فناوري و تحقیقات و آموزش توسعه و فیزیکی هايایجاد سرمایه براي ثروتمند

 .اندکرده

انسانی به جاي نیروي کار در مدل  سرمایهلوکاس تالش کرد با لحاظ  :انسانی لوکاس مدل سرمایه

بین کشورها بر حسب نرخ رشد را با این عامل توضیح دهد. او  رشد سولو، تفاوت هاي مشاهده شده

در مدل سولو  "پیشرفت فنی"یک موتور محرك جایگزین و یا مکمل  بیان نمود که هدف او ارائه

 حد ات او کار شیوه. کرد اقدام سولو انسانی در مدل باشد که براي این منظور او به معرفی سرمایه می

 يکاال تولید تابع که شود می معرفی تولید تابع دو مدل این در. باشد می سولو روش اساس بر زیادي

 :است زیر صورت به او اشاره مورد

)( 1uhLAKY
aa -

=                                                                                              (1) 

 اختصاص زمان مدت u کار، نیروي L سرمایه، موجودي K تکنولوژي، A کاال، تولید Y در آن، که

     ،شودمی مشاهده که همچنان. باشد می افراد متوسط مهارت h تولید و امر به فرد هر توسط یافته

  .باشد می تکنولوژي و انسانی سرمایه فیزیکی، سرمایه از تابعی کاال تولید ،حالت ایندر 

 :شود می بیان زیر تولید تابع از استفاده با هم انسانی سرمایه در افزایش چگونگی     

)1( uhh -=f                                                                                                  (2) 

)1( u
h

h
-=f

&

                                                                                                       (3) 

 .)Lucas, 1988( پردازد می مهارت کسب به و نکرده کار فرد که است زمانی مدت) u- 1(در آن،  که

    :بگیریم نظر در را زیر فروض ،سولو مدل همانند سادگی براي اگر حال

KD tt d=                                                                                                       (4) 
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sYS tt =                                                                                                            (5) 

g
A

A
=
&

                                                                                                               (6) 

n
L

L
=
&

                                                                                                               (7) 

 سرمایه حسب بر را متغیرها کرد،می تبدیل مؤثر سرانه به را متغیرها که سولو مدل جاي به و

 رد کنیم، دنبال را سولو رشد مدل در تعادل به رسیدن براي شده انجام روش و نوشته مؤثر انسانی

 نرخ با ربراب سرانه متغیرهاي رشد نرخ و صفر برابر مؤثر انسانی سرمایه متغیرهاي رشد نرخ بلندمدت

 . است تکنولوژي رشد

 سرانه تولید روي بر تواند می فرد آموزش ساعات در تغییر که است يتأثیر ،مدل این در مهم نکته

 هايمهارت افزایش باعث ،طرف یک از) مهارت کسب منظور به( آموزش ساعات افزایش. باشد داشته

 ولیدت به یافته اختصاص زمان کاهش باعث ،دیگر سوي از و دهد می افزایش را سرانه و تولید شده فرد

 .)1383 ،رومر( است مبهم سرانه تولید روي بر آن نهایی اثر و کندمی کم را سرانه تولید و شده کاال

 .دهد می ارائه کشورها بین درآمد تفاوت براي را هایی داللت که است این لوکاس مدل ویژگی

 ها فاوتت این که کند می بیان یعنی د،شو می شناسایی را ها تفاوت این براي اضافی منبع یک اوالً،

 توجه با نیاً،ثا و باشند فیزیکی سرمایه در تفاوت بر عالوه انسانی سرمایه در تفاوت از ناشی توانند می

 جودو شناسایی که کرد فرض توان می انسانی، سرمایه انباشت چگونگی مورد در الگو فرضیات به

  دهد نمی تغییر فیزیکی سرمایه انباشت اثرات مورد در را سولو الگوي هاي داللت انسانی، سرمایه

 .)1383 ،رومر(

در این مطالعه با استفاده از رویکرد مدل سرمایه انسانی لوکاس که در باال بدان اشاره گردید، به 

 مدل اثرگذاري بی ثباتی اجتماعی بر رشد اقتصادي می پردازیم.تبیین 

 

 تبیین و معرفی کلی مدل رشد اقتصادي  .4

شود  این قسمت با توجه به مبانی نظري مطرح شده به تصریح و معرفی الگوهاي رشد اقتصادي پرداخته می

. در این ورد می گردندو بعد از آن به بحث پایایی متغیرها می پردازیم و سپس مدل هاي مورد نظر برآ

یه فقدان سرماداگالس براي برآورد ضرایب و بررسی اثر بخشی شاخص -مطالعه از تابع تولید کاب

 استفاده می شود.اجتماعی 
 

 فوق می توان این تابع را به صورت خطی نوشت: ا گرفتن لگاریتم از طرفین رابطهب
LQ = +  LL + LK +  LSC +         
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 که در آن:

LQ1376: لگاریتم تولید ناخالص داخلی کشور (به قیمت ثابت سال ( 

LL لگاریتم نیروي کار : 

LK لگاریتم سرمایه فیزیکی : 

LSCعنوان متغیر جانشین براي ناهنجاري ها ه بکه ( : لگاریتم شاخص فقدان سرمایه اجتماعی

 و نابسامانی هاي اجتماعی در نظر گرفته شده است).

 (لگاریتم عامل برونزاي تکنولوژي یا دانش فنی) مبدأعرض از : 

 ، ترتیب سهم نیروي کار، سرمایه فیزیکی و شاخص فقدان سرمایه ه ضرایب تابع، ب:  ،

 اجتماعی

 : جمله اخالل

 

 هاي آماري شرحی بر داده .4-1

سی در انجام کارهاي تجربی و  سا سائل ا سنجی  بویژهبی تردید یکی از م صاد  سازي اقت درامر الگو 

ست. نیاز این تحقیق به اطالعات آماري،  کالن، امکان دستیابی به اطالعات آماري مناسب و دلخواه ا

بنا به ماهیت آن، بســیار گســترده بوده و ســعی و تالش زیادي شــده اســت تا مجموعه منســجم و 

ــري زمانی متغیرهاي مورد نظر الگوها تهیه و ــتفاده قرار گیرد. آمارهاي  هماهنگی از آمار س مورد اس

سال  سط 1376نیروي کار و تولیدناخالص داخلی (به قیمت هاي ثابت  شده تو ) از اطالعات گزارش 

 دست آمده است. ه بانک مرکزي، مرکز آمار ایران و سالنامه هاي آماري ب

ــمی آمار آنها براي که دارند وجود متغیر دو بوده، الگو نیاز مورد که ییمتغیرها میان در  رس

شده گزارش سرمایه اجتماعی ن شاخص فقدان  سرمایه فیزیکی و دیگري  ست، یکی   نای به ناچار. ا

 شود.می اشاره آنها ساخت چگونگی به زیر در که اند شده تولید موجود اطالعات به توجه با آمارها

 زمانی محدوده ابتداي که ،1360 سال در فیزیکی سرمایه انباشت :فیزیکی سرمایه انباشتالف) 

 و معادن و صنایع نفت و گاز، کشاورزي، هايبخش در سرمایه انباشت از مجموع است، مورد مطالعه

 دارایی، امور و اقتصاد وزارت براي) 1373( مازار عرب عباس و نوفرستی محمد توسط که خدمات

 به نسبت ها قیمت عمومی سطح افزایش میزان گرفتن نظر در با سپس ،آمده دست به شده، گزارش

 دبع و قبل دوران براي و شده ساخته ها بخش سرمایه انباشت به مربوط آمار آنها، گزارش پایه سال

 اه بخش گذاري سرمایه به مربوط آمار از استفاده با ها بخش سرمایه انباشت زمانی سري انقالب، از

 است. شده محاسبه زیر صورت به
ka  = 0.981  * ka (-1)  + ia  - kadwar  
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ks  = 0.897  * ks (-1)  + is  - ksdwar  

ki  = 0.943  * ki (-1)  + ii  - kidwar 

ko  = 0.978  * ko (-1)  + io  - kodwar  

k = ka + ki + ko + ks 

kaانباشت سرمایه در بخش کشاورزي : 

ksانباشت سرمایه در بخش خدمات : 

ki سرمایه در بخش صنایع و معادن: انباشت 

koانباشت سرمایه در بخش نفت و گاز : 

ksانباشت سرمایه در بخش خدمات : 

 انهدام میزان دهنده به ترتیب نشـــان  ،ksdwar و kadwar ،kodwar ،kidwar متغیرهاي 

شت شاورزي،  هاي بخش سرمایه انبا   جنگ هايسال در خدمات و معادن و صنایع ،و گاز نفت ک

ست تحمیلی صادي خسارات برآورد نهایی گزارش از آن جاري ارقام که ا   معاونت تحمیلی جنگ اقت

صادي امور  قیمت ضمنی شاخص به توجه با و شده برگرفته) 1369( بودجه و برنامه سازمان اقت

چهار  در نهایت با جمع میزان سرمایه  .است شده تبدیل 76 سال ثابت قیمت به اي سرمایه کاالهاي

 دست آمد.ه ب 1376بخش فوق، متغیر سرمایه فیزیکی به قیمت ثابت سال 

طور که همان :روش هاي ساخت شاخص فقدان سرمایه اجتماعی (ناهنجاري هاي اجتماعی)ب) 

در مقدمه بدان اشاره گردید، مشکل سنجش شاخص سرمایه اجتماعی در مطالعات داخلی به دلیل 

نتیجه رسیدیم که به جاي  وجود دارد. همچنین طبق نظر فوکویاما، به اینفقدان آمارهاي مورد نیاز 

 یک متغیر جانشین به عنواناجتماعی، می توان فقدان سرمایه اجتماعی را محاسبه و  محاسبه سرمایه

 در نظر گرفت. سرمایه اجتماعیبراي شاخص 

آسیب هاي اجتماعی  مینهو اطالعات الزم و کافی در زیکی از مشکالت این مطالعه، فقدان آمار 

موجود چندان قابل استناد نیستند، زیرا منبع  همچنین، آمار و اطالعات پراکندهدر ایران می باشد. 

طالعات تعداد پرونده هاي نکرده است. براي این منظور، ترجیح داده شد تا از ا تأییدموثقی آنها را 

استفاده شود. در  1360-1390الهاي قضاییه طی س ررسی شده) دادگاه هاي عمومی قوه(ب مختومه

 ادامه، به روش هاي ساخت شاخص فقدان سرمایه اجتماعی می پردازیم. 

اجتماعی در  هاي عمدهآسیب هاي مختومهیک میانگین وزنی ساده از تعداد پرونده ،روش اول

 هاي عمدهیبآس باشد. در روش دوم، با استفاده از تعداد پرونده هاي مختومههاي عمومی میدادگاه

فقدان سرمایه اجتماعی به دست شاخصی براي  1،هاي اساسی مؤلفهاجتماعی و به کمک روش تحلیل 

 می آید. 

                                                                                                                   
1. Principal Component Analysis 
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زنی از تعداد در این روش، یک میانگین و :میانگین وزنی ساده از آسیب هاي اجتماعی -روش اول

قتل (عمد و غیرعمد)،  -1اجتماعی که عبارتند از:  پرونده هاي مختومه جرایم و آسیب هاي عمده

 تصرف عدوانی و مزاحمت، -5سرقت،  -4اختالس، ارتشاء و جعل،  -3ایراد ضرب و جرح،  -2

شود و به عنوان طالق، محاسبه می -8تخلفات راهنمایی و رانندگی و  -7صدور چک بالمحل،  -6

 ر این رابطه قرار داده شده است.گردد. در زیشاخص فقدان سرمایه اجتماعی معرفی می
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 که در آن:

  Eاختالس، ارتشاء و جعل:              Mایراد ضرب و جرح:                 KIقتل(عمد و غیرعمد): 

  Oصدور چک بالمحل:      Iتصرف عدوانی و مزاحمت:             S                         : سرقت

 SIشاخص فقدان سرمایه اجتماعی:                     DIطالق:     DO راهنمایی و رانندگی:تخلفات 

دادگاه هاي  متغیر از کل پرونده هاي مختومه در اول نام متغیرها به معنی سهم هر Sحرف 

 عمومی می باشد.

 

 اطالعات تحلیل در اساسی نقش از چندگانه هاي داده تحلیل :هاي اساسی مؤلفهتحلیل  -روش دوم

در بر  مشاهده هر براي را زیادي متغیرهاي یا ها حالت هاي چندگانه، داده است. مجموعه برخوردار

متغیر وجود داشته باشد، هر متغیر می تواند داراي چند بعد باشد.  nاگر در هر مجموعه داده . دارند

 هاي اساسی مؤلفهتحلیل  با توجه به اینکه اغلب درك و شهود فضاي چند بعدي دشوار است، روش

)PCA را بر اساس شاخص ترکیبی و دسته بندي مشاهدات مشابه کاهش می دهد. ) ابعاد کلیه مشاهدات

هاي غیر  مؤلفهمتغیرهاي موجود در یک فضاي چند حالته همبسته به یک مجموعه از  ،در این روش

اي ه مؤلفهکه هر یک از آنها ترکیب خطی از متغیرهاي اصلی می باشند.  همبسته خالصه می شوند

ماتریس  ده می شوند که از بردارهاي ویژه) نامیPCهاي اساسی ( مؤلفه ،غیرهمبسته به دست آمده

 دست می آیند.ه کوواریانس یا ماتریس همبستگی متغیرهاي اصلی ب

هاي اساسی عبارتند از: کاهش تعداد متغیرها و  مؤلفهکاربرد  عمده روش تحلیل  ،به طور کلی

یافتن ساختار ارتباطی بین متغیرها که در حقیقت همان دسته بندي متغیرهاست. مزیت اصلی کاربرد 

در  مؤثراین روش در اقتصادسنجی از بین بردن همخطی در مدلها به واسطه تعداد زیاد متغیرهاي 

 مدل می باشد.

 ؛متغیرهایی که بررسی می شوند ده در هر مدل برابر است با تعدادهاي استخراج ش مؤلفهتعداد 
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اول مقدار قابل  مؤلفهدو یا سه  ها را انتخاب نمود. معموالً مؤلفهمی توان تعداد مشخصی از این  اما

 اول براي ادامه کار مؤلفهتوجهی از پراکندگی داده ها را در نظر می گیرد. بنابراین، انتخاب دو یا سه 

کفایت می کند. اما در برخی از موارد ضروري است معیارهاي دیگري را نیز براي یافتن تعداد 

 هاي الزم مورد توجه قرار داد. این معیارها عبارتند از:  مؤلفه

هاي اساسی مرتبط، نمودار اسکري  مؤلفه): ترسیم مقادیر ویژه در برابر 1معیار اول (آزمون اسکري

اساسی مشخص  مؤلفهنمایش می دهد. در این نمودار تغییر در میزان اهمیت مقادیر ویژه براي هر را 

 می شود.

هایی که مقدار ویژه آنها بزرگتر از یک است را در نظر گرفته و از  مؤلفهمعیار دوم (ارزش ویژه): 

 ها صرف نظر می کنیم. مؤلفهسایر 

راي ب و هایی که درصد بیشتري از پراکندگی را توضیح می دهند مؤلفهمعیار سوم (واریانس): 

 س را در نظر می گیرد.نبیشترین واریا ،اول مؤلفه معموالً .ادامه کار کفایت می کنند

براي محاسبه  :هاي اساسی مؤلفهشاخص فقدان سرمایه اجتماعی به روش تحلیل محاسبه 

دادگاه هاي عمومی بر اساس  پرونده هاي مختومهطالعات تعداد شاخص فقدان سرمایه اجتماعی، از ا

هاي  دادگاه تعریف شده در پرونده هاي مختومهنوع جرم استفاده شده است. از میان انواع جرم 

دادگاه هاي عمومی را تشکیل  درصد پرونده هاي مختومه 90ش از جرم اصلی که بی  8عمومی، تعداد 

 استفاده شده است.  1360-1390 شاخص مذکور طی سالهاي، براي محاسبه می دهند

، نشان 1اولین گام در بررسی ارتباط بین متغیرها، بررسی ماتریس همبستگی آنهاست. جدول 

 با توانمی همبستگی، درجه این به توجه باداده ها وجود دارد.  دهد که همبستگی باالیی میان همهمی

 شاخص نام به ترکیبی شاخص یک، متغیرها تعداد با کاهش اساسی هاي مؤلفه تحلیل روش از استفاده

 .نمود ارائه فقدان سرمایه اجتماعی

  

                                                                                                                   
1. Scree Test 
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 ماتریس همبستگی میان متغیرهاي آسیب هاي اجتماعی عمده .1جدول 

 
 

) نشان می دهد فرضیه صفر (عدم وجود همبستگی) براي مجموعه 2(جدول  1نتایج آزمون بارتلت

 داده هاي مذکور رد می شود، یعنی یک ارتباط قوي میان متغیرها وجود دارد.

 

 نتایج آزمون بارتلت .2جدول 

 
 

شود،  که مشاهده میدهد. چنان نشان می Eviews، نتایج حاصل از برآورد را در نرم افزار 3جدول 

بردار و همه پراکندگی  8ستفاده شده، یعنی با تعداد متغیرهاي ا هاي استخراج شده برابر مؤلفهتعداد 

 داده ها در بررسی در نظر گرفته شده است.  مجموعه

  

                                                                                                                   
1. Bartlett’s Test 

متغیر KI M E S I O DO DI

KI 1

M 0/91 1

E 0/87 0/81 1

S 0/91 0/93 0/93 1

I 0/89 0/86 0/98 0/97 1

O 0/78 0/74 0/94 0/91 0/96 1

DO 0/65 0/64 0/61 0/64 0/70 0/63 1

DI 0/76 0/84 0/66 0/69 0/54 0/68 0/72 1

کمیت بحرانی در سطح 5 درصد درجه آزادي آماره آزمون

29 7 235/6



 تحلیلی بر اساس .../ هادي غفاري، مهدي جلولی و علی چنگی آشتیانیثباتی اجتماعی و رشد اقتصادي : بی

 

 

38 

 هاي اساسی مؤلفهنتایج برآورد تحلیل  .3جدول 

 
 

بزرگتر از یک می باشد و حدود  مؤلفهاولین  نیز نشان می دهد، مقدار ویژه 3 همانطور که جدول

عبارت دیگر، همه معیارها ه بازگو می شود. ب مؤلفهها توسط این درصد پراکندگی مجموعه داده 62

دست ه شاخص فقدان سرمایه اجتماعی ب ،اول کافی است و از آن مؤلفهنشان می دهد که انتخاب 

 آید.می

 

1پایایی آزمون .4-2
 متغیرها 

 رشد اقتصادي عبارتند از: متغیرهاي مدل هاي پیشنهادي

LQ1376: لگاریتم تولید ناخالص داخلی کشور (به قیمت ثابت سال ( 

LL لگاریتم نیروي کار : 

LK لگاریتم سرمایه فیزیکی : 

LSIهاي اجتماعی): لگاریتم شاخص فقدان سرمایه اجتماعی (به روش میانگین وزنی از آسیب 

SSPC هاي اساسی) مؤلفه: شاخص فقدان سرمایه اجتماعی (به روش تحلیل 

  

                                                                                                                   
1. Stationarity 
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 نتایج آزمون دیکی فولر براي متغیرهاي الگوهاي رشد .4جدول

 فرم تابع متغیر
 آماره

 مشاهده شده
درجه  ADFمقادیر بحرانی 

 %10 %5 %1 پایایی

LQ  22/3 -57/3 -3/4 -74/3 و با روند مبدأبا عرض از- I(1) 

LL  22/3 -57/3 -32/4 -61/3 و بدون روند مبدأبا عرض از- I(1) 

LK  62/2 -96/2 -67/3 -88/5 و بدون روند مبدأبا عرض از- I(2) 

LSI  62/2 -96/2 -67/3 -13/5 و بدون روند مبدأبا عرض از- I(1) 

SSPC  62/2 -96/2 -67/3 -21/5 و بدون روند مبدأبا عرض از- I(1) 

 

      I(1)  بار تفاضل گیري پایا گردیده و  این معنی است که متغیر با یکبهI(2)  به معنی این است

 که متغیر با دوبار تفاضل گیري پایا شده است.

پایایی متغیرهاي الگوها، به معرفی روش  ن پایایی متغیرها و دانستن درجهبعد از بررسی آزمو

 نتایج تخمین ها می پردازیم. ، ارائهتخمین و در نهایت

 

 برآورد مدل ها .4-3

در این قسمت به برآورد مدل هاي مطالعه می پردازیم. دو مدل اصلی به شرح زیر در این قسمت 

برآورد می گردد و در نهایت از بین این دو مدل برآورد شده، بهترین مدلی که اثرگذاري بی ثباتی 

 خوبی تبیین می کند، معرفی می نماییم.ه اجتماعی بر رشد اقتصادي را ب

با استفاده : رشد اقتصادي و شاخص فقدان سرمایه اجتماعی ساخته شده بر اساس روش ساده -مدل اول

از شاخصی که با روش میانگین وزنی ساده از آسیب هاي اجتماعی عمده براي فقدان سرمایه اجتماعی 

رد در برآو ECMو  ARDLساخته شد، به برآورد مدل اول می پردازیم. براي استفاده از الگوي 

 بیزین تعیین شود. با -ها، باید وقفه هاي مناسب براي متغیرهاي مدل بر اساس ضابطه شوارتز مدل

 .استآمده  ادامهاین کار انجام شده و نتایج در  Microfit 4.1استفاده از نرم افزار 
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خود توضیح با وقفه هاي گسترده با استفاده از ضابطه  اول با روشبرآورد ضرائب الگوي 

 ARDL(1,0,1,0)    بیزین -شوارتز

Regressor Coefficient Standard Error T-Statistic 

LQ(-1) 451/0 15/0 99/2 

LL 168/0 076/0 21/2 

LK 18/1 185/0 39/6 

LK(-1) 89/0- 172/0 21/5- 

LSI 041/0- 022/0 86/1- 

INPT 46/1 38/0 84/3 

R-Squared 994/0 D.W 82/1 

 

آزمون هاي مربوط به خودهمبستگی جمالت پسماند، آزمون رمزي و واریانس همسانی جمالت 

 پسماند، در جدول زیر قرار داده شده است.
 

 
 

بیزین و بررسی زائد نبودن  -حال بعد از تعیین وقفه هاي مناسب بر اساس ضابطه شوارتز

متغیرهاي مدل، براي اطمینان از وجود رابطه همجمعی بین متغیرهاي مدل و کاذب نبودن معادله 

 برآوردي، به بررسی رابطه همجمعی بین متغیرهاي مدل می پردازیم. 

انچه مجموع ضرائب متغیرهاي باوقفه مربوط به متغیر وابسته بیان می شود که چن ،در این رابطه

کوچکتر از یک باشد، الگوي پویا به سمت الگوي تعادلی بلندمدت گرایش خواهد داشت. بنابراین براي 

 الزم است آزمون فرضیه زیر صورت گیرد. ،آزمون همجمعی
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 انحراف معیار متغیر وابسته وارد شده در طرف راست مدل می باشد. 

ارائه شده توسط بنرجی،  1آمده از لحاظ قدرمطلق باالتر از کمیت بحرانیاز آنجایی که آماره به دست 

H) می باشد، لذا فرضیه1992Banerjee, Dolado & Mester ,دوالدو و مستر ( رد می شود و بنابراین  0

نتیجه می گیریم که یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهاي الگو برقرار می باشد و رابطه بلندمدت رشد 

 کاذب نیست. ،اقتصادي

 به برآورد ضرائب بلندمدت ،حال با اطمینان از وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهاي الگو

 ست کها بلند مدت همان رابطه اي ابل مشاهده است و این رابطهیر قالگو می پردازیم که در جدول ز

 اثرگذاري غیرکاذب و بلندمدت فقدان سرمایه اجتماعی را بر رشد اقتصادي بهتر نشان می دهد.

 بیزین -و ضابطه شوارتز ARDL(1,0,1,0)با استفاده از روش اول ضرائب بلندمدت مدل 

 متغیرهاي مستقل متغیر وابسته

LQ LL LK LSI  مبدأعرض از 

Coefficient 307/0 527/0 075/0- 66/2 

Standard Error 143/0 12/0 027/0 565/0 

T-Ratio 14/2 36/4 69/2- 71/4 

                                                                                                                   
1.(-3.46) 
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پذیري رشد اقتصادي از نیروي تأثیرهمان طور که نتایج به دست آمده نشان می دهند، فرضیه 

شد تابع ر ،در ادامهیید قرار می گیرد. أت مورد فقدان سرمایه اجتماعیکار، سرمایه فیزیکی و شاخص 

 اقتصادي کشور آورده شده است.

LQ= 307/0 + 66/2  LL + 527/0  LK - 075/0  LSI  

 ،با توجه به اینکه تابع برآورد شده به صورت لگاریتمی تخمین زده شده است، ضرایب تابع برآوردي

همان کشش هاي مورد تحلیل می باشند. همانطور که مشاهده می گردد، عالمت ضرایب مطابق 

می باشد و گویاي این مطلب  307/0انتظار و مبانی نظري است. کشش تولیدي نیروي کار برابر با 

درصد افزایش  307/0به میزان  رشد اقتصادينیروي کار،  که با افزایش یک درصدي در نهادهاست 

بد و با توجه به ضریب متغیر سرمایه فیزیکی، با افزایش یک درصدي این متغیر، رشد اقتصادي می یا

فیزیکی در  هد که نشان از سهم بیشتر سرمایهدرصد افزایش از خود نشان می د 527/0به میزان 

 اثرگذاري بر رشد اقتصادي کشور می باشد.  

رشداقتصادي دارد. همانگونه که مشاهده می شاخص فقدان سرمایه اجتماعی نیز اثري کاهنده بر 

ها و  شود، با افزایش یک درصدي این شاخص و یا به عبارت دیگر، با افزایش یک درصدي ناهنجاري

درصد از خود نشان می دهد که  075/0آسیب هاي اجتماعی در کشور، رشد اقتصادي کاهشی برابر 

 قابل تامل می باشد.  

ینامیکی کوتاه مدت متغیرها و نشان دادن سرعت تعدیل به سمت در ادامه جهت مطالعه رفتار د

، می پردازیم. نتایج ECMتعادل بلندمدت در بین متغیرهاي الگو، به برآورد مدل با استفاده از الگوي 

 حاصل از تخمین مدل در جدول زیر آورده شده اند.

 

 ECMضرائب کوتاه مدت مدل اول با استفاده از روش 

Regressor Coefficient Standard Error T-Statistic 

dLL 17/0 076/0 2/2 

dLK 19/1 18/0 4/6 

dLSI 04/0- 022/0 86/1- 

dINPT 5/1 38/0 84/3 

ECM(-1) 55/0- 15/0 6/3- 

R-Squared 72/0 D.W 82/1 
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باشد. ضریب جمله تصحیح دار میشود ضریب جمله تصحیح خطا، معنیهمان طور که مالحظه می

ر سال که هکند باالي تعدیل بوده و بیان می برآورد شده است که نشان دهنده سرعت نسبتاً  -55/0خطا 

عبارت دیگر، ه درصد از عدم تعادل یک دوره در رشد اقتصادي، در دوره بعد تعدیل می شود. ب 55

  سال زمان الزم خواهد بود. دو براي تعدیل کامل نتایج حاصل از یک سیاست تقریباً

 :هاي اساسی مؤلفهاساس تحلیل بر اقتصادي و شاخص فقدان سرمایه اجتماعیرشد-وممدل د

هاي اساسی از آسیب هاي اجتماعی عمده براي  مؤلفهبا روش تحلیل  با استفاده از شاخصی که قبالً

 ARDLفقدان سرمایه اجتماعی ساخته شد، به برآورد مدل دوم می پردازیم. براي استفاده از الگوي 

 -در برآورد مدل ها، باید وقفه هاي مناسب براي متغیرهاي مدل بر اساس ضابطه شوارتز ECMو 

 ادامهاین کار انجام شده است و نتایج در  Microfit 4.1بیزین تعیین شود. با استفاده از نرم افزار 

 آمده اند.

 

خود توضیح با وقفه هاي گسترده با استفاده از ضابطه  با روش برآورد ضرائب الگوي دوم

 ARDL(1,0,1,0) بیزین -شوارتز

Regressor Coefficient Standard Error T-Statistic 

LQ(-1) 518/0 107/0 8/4 

LL 14/0 078/0 78/1 

LK 21/1 174/0 96/6 

LK(-1) 97/0- 168/0 78/5- 

SSPC 009/0- 006/0 46/1- 

INPT 44/1 4/0 52/3 

R-Squared 99/0 D.W 8/1 

 

آزمون هاي مربوط به خودهمبستگی جمالت پسماند، آزمون رمزي و واریانس همسانی جمالت 

 پسماند، در جدول زیر قرار داده شده است.
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بیزین و بررسی زائد نبودن  -حال بعد از تعیین وقفه هاي مناسب بر اساس ضابطه شوارتز

اطمینان از وجود رابطه همجمعی بین متغیرهاي مدل و کاذب نبودن معادله متغیرهاي مدل، براي 

مورد نیاز براي  tبرآوردي، به بررسی رابطه همجمعی بین متغیرهاي مدل می پردازیم. کمیت آماره

 انجام آزمون همجمعی به صورت زیر محاسبه می شود:
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 انحراف معیار متغیر وابسته وارد شده در طرف راست مدل می باشد. 

ارائه شده توسط  1از آنجایی که آماره به دست آمده از لحاظ قدرمطلق باالتر از کمیت بحرانی

H) می باشد، لذا فرضیه ,1992Banerjee, Dolado & Mesterبنرجی، دوالدو و مستر ( رد  0

باشد  شود و بنابراین نتیجه می گیریم که یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهاي الگو برقرار می می

 و رابطه بلندمدت رشد اقتصادي کاذب نیست.

حال با اطمینان از وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهاي الگو، به برآورد ضرائب بلندمدت 

ه ست کا همان رابطه اي ،بلند مدت یر قابل مشاهده است و این رابطهزیم که در جدول زالگو می پردا

 اثرگذاري غیرکاذب و بلندمدت فقدان سرمایه اجتماعی را بر رشد اقتصادي بهتر نشان می دهد.

  

                                                                                                                   
1.(-3.46) 
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 بیزین -و ضابطه شوارتز ARDL(1,0,1,0)با استفاده از روش دوم ضرائب بلندمدت مدل 

 متغیرهاي مستقل متغیر وابسته

LQ LL LK SSPC  مبدأعرض از 

Coefficient 292/0 495/0 018/0- 99/2 

Standard Error 156/0 118/0 01/0 69/0 

T-Ratio 87/1 18/4 75/1- 3/4 

 

پذیري رشد اقتصادي از نیروي تأثیرهمان طور که نتایج به دست آمده نشان می دهند، فرضیه 

شد تابع ردر ادامه یید قرار می گیرد. أمورد ت فقدان سرمایه اجتماعیکار، سرمایه فیزیکی و شاخص 

 اقتصادي کشور آورده شده است.

LQ= 292/0 + 99/2  LL + 495/0  LK - 018/0  SSPC  

با توجه به اینکه تابع برآورد شده به صورت لگاریتمی تخمین زده شده است، ضرایب تابع برآوردي 

همان کشش هاي مورد تحلیل می باشند. همانطور که مشاهده می گردد، عالمت ضرایب مطابق 

می باشد و گویاي این مطلب  292/0انتظار و مبانی نظري است. کشش تولیدي نیروي کار برابر با 

درصد افزایش  292/0به میزان  رشد اقتصادينیروي کار،  که با افزایش یک درصدي در نهاده است

می یابد و با توجه به ضریب متغیر سرمایه فیزیکی، با افزایش یک درصدي این متغیر، رشد اقتصادي 

فیزیکی در  هد که نشان از سهم بیشتر سرمایهدرصد افزایش از خود نشان می د 495/0به میزان 

اثرگذاري بر رشد اقتصادي کشور می باشد. شاخص فقدان سرمایه اجتماعی نیز اثري کاهنده بر 

رشداقتصادي دارد. همانگونه که مشاهده می شود، با افزایش یک درصدي ناهنجاري ها و آسیب هاي 

 0/ 018ر ، رشد اقتصادي کاهشی براب -که بیانگر کاهش سرمایه اجتماعی است -اجتماعی در کشور

 درصد از خود نشان می دهد که قابل تامل می باشد.  

جهت مطالعه رفتار دینامیکی کوتاه مدت متغیرها و نشان دادن سرعت تعدیل به سمت  ،در ادامه

پردازیم. نتایج  ، میECMتعادل بلندمدت در بین متغیرهاي الگو، به برآورد مدل با استفاده از الگوي 

 دول زیر آورده شده اند.حاصل از تخمین مدل در ج
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 ECMضرائب کوتاه مدت مدل دوم با استفاده از روش 

Regressor Coefficient Standard Error T-Statistic 

dLL 14/0 079/0 78/1 

dLK 21/1 174/0 96/6 

dSSPC 008/0- 006/0 46/1- 

dINPT 44/1 4/0 52/3 

ECM(-1) 48/0- 107/0 46/4- 

R-Squared 72/0 D.W 8/1 

 

ضریب جمله تصحیح خطا، معنی دار می باشد. ضریب جمله تصحیح  ،همان طور که مالحظه می شود

ر سال که ه باالي تعدیل بوده و بیان می کند برآورد شده است که نشان دهنده سرعت نسبتاً  -48/0خطا 

عبارت دیگر، ه درصد از عدم تعادل یک دوره در رشد اقتصادي، در دوره بعد تعدیل می شود. ب 48

  دوسال زمان الزم خواهد بود. تقریباً ،براي تعدیل کامل نتایج حاصل از یک سیاست

 

 و پیشنهاداتگیري نتیجه  .5

 گیر بسیاري از جوامع کنونیله مشکالتی است که امروزه گریبانگسترش آسیب هاي اجتماعی از جم

نامطلوب و منفی بر عملکرد فرد و جامعه در فعالیت هاي اقتصادي  تأثیراست که می تواند موجب 

د، گرد شود. از آنجا که میزان پیشرفت و توسعه هر کشوري در سایه امنیت و ثبات اجتماعی حاصل می

ی روند و ابعاد مختلف آن، چگونگی هاي اجتماعی ایران و بررس لذا شناخت تهدیدات و آسیب پذیري

نه تنها راه را براي برنامه ریزي هاي ملی هموار  ،تحول و اولویت بندي آنها در زمان حال و آینده

از  صحیحی قبل هاي کند، بلکه موجب می شود تا اقدامات استراتژیک به موقع و تصمیم گیري می

 ملی و ثبات اجتماعی تا حد امکان حفظ شود.  گونه بحران اتخاذ و تعامل و امنیتبه وقوع پیوستن هر

داراي بافت جمعیتی بسیار  ،از یک طرفه فردي که دارد، دلیل ویژگی منحصر به کشور ایران ب

دلیل تحوالت اجتماعی سریع در سطح جامعه مانند بروز انقالب، جنگ ه ب ،جوان بوده و از طرف دیگر

یش نابسامانی هاي اجتماعی بوده است. مسلماً اثري تحمیلی، تهاجم فرهنگی و علل دیگر، شاهد افزا

. دمی تواند حائز اهمیت باش ،گذارند ها در فضاي اقتصادي، فرهنگی و سیاسی میکه این نابسامانی

 نوع ارتباط این نابسامانی ها با ،گذاران اقتصادي مورد توجه قرار گیرداما آنچه می تواند براي سیاست

مسلماً یکی از مهمترین اهداف  ز همه مهمتر رشد اقتصادي می باشد.متغیرهاي کالن اقتصادي و ا

گذاران اقتصادي هر کشور از هر تالشی یاستهر کشوري رسیدن به رشد باالي اقتصادي است و س
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براي رسیدن به نرخ رشد باال بهره می گیرند ولی توجه به این نکته که آیا نابسامانی هاي اجتماعی 

کمتر مورد توجه دولتمردان بوده است. با برقراري محیطی امن و  ،رند یا خیربر رشد اقتصادي اثر گذا

بدون تنشهاي اجتماعی می توان زیر بنایی براي رشد اقتصادي که پایه و اساس توسعه اقتصادي هر 

دلیل از دست دادن رشد اقتصادي ه کشوري است، فراهم نمود، چراکه ارزش و بهایی که دولت ها ب

 ناچیز نیست. ،انی هاي اجتماعی می پردازندناشی از نابسام

کار گرفته شد، با روش میانگین وزنی ساده ه شاخص فقدان سرمایه اجتماعی که در مدل اول ب

در نظر نگرفتن میزان همبستگی میان انواع جرم در این  ،محاسبه و تولید گردید. از معایب این روش

ال می برد. اما در مدل دوم براي ساخت شاخص ؤروش محاسبه بود، که این روش را تا حدودي زیر س

هاي اساسی بهره گرفته شد که روشی فنی و تکنیکال  مؤلفهفقدان سرمایه اجتماعی از روش تحلیل 

کار ه می باشد و تمام جهات را براي ساخت یک شاخص، در شرایطی که چندین متغیر وجود دارد، ب

و  يکار می رود و داراي پیشینه کاربرده یحی بمی گیرد. این روش در کاهش میزان متغیرهاي توض

می توان مدل دوم  ،مبانی نظري مستدل تري نسبت به روش اول ساخت شاخص می باشد. از این رو

 بهترین مدل این مطالعه در نظر گرفت. به عنوانرا به مدل اول ترجیح داد و 

فرهنگ خاص خود نیاز به  چنانچه بپذیریم ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه با مختصات

نظم و تعادل و حفظ امنیت ملی و موجودیت هستی شناختی خود دارد، شناخت و اولویت بندي 

تهدیدات و آسیب پذیري هاي اجتماعی دهه آتی ایران نه تنها بسترهاي مناسبی براي مواجهه اصولی 

ابع مالی و انسانی جلوگیري هاي اجتماعی را فراهم می آورد، بلکه از اتالف من و بنیادین با بحران

ریزي و تصمیم سازي هاي حال و آینده با استراتژي ها و چشم اندازهاي کرده و زمینه را براي برنامه

 نماید.بلند مدت فراهم می

یامد و پ تأثیراز آنجا که بر اساس یافته هاي این تحقیق، بی ثباتی و نابسامانی هاي اجتماعی 

دارد، توجه خاص دولتمردان به بهبود شرایط اجتماعی و کاهش انواع منفی بر رشد اقتصادي جامعه 

یگر دآسیب هاي اجتماعی در جامعه می تواند به افزایش رشد اقتصادي کمک شایانی نماید. به عبارت 

اجتماعی  بر بی ثباتی مؤثرالزمه رشد اقتصادي همه جانبه، کاهش آسیب هاي اجتماعی و زدودن عوامل 

 می باشد.
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