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  چكيده

به داليل مختلفي از در كشورهاي داراي وفور منابع طبيعي از جمله ذخاير نفتي، درآمد حاصل از اين منابع 

تواند با تأثيرگذاري بر شرايط اقتصادي و اجتماعي، به مانعي مي ،جمله عدم مديريت صحيح اين درآمدها

  . براي توسعه تبديل شود

 به .باشدمي 1355- 86 دوره طي ايران در سرمايه اجتماعي ودرآمدهاي نفتي  رابطه بررسي مطالعه، اين هدف

 و آزمون) ARDL( گسترده هايوقفه با توضيح خود روش ها،داده تحليل و تجزيه و مدل تخمين منظور

  . است گرفته قرار استفاده مورد باند همجمعي

و  منفي تأثير داراي طبيعي، منابع وفور براي شاخصي عنوان به نفتي درآمد تحقيق، يافته هاي اساس بر

توليد ناخالص داخلي سرانه،  افزايش كه دهندمي نشان همچنين نتايج. باشدمي اجتماعي سرمايه دار برمعني

   .دارد ايران در سرمايه اجتماعي تأثير مثبت بر
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  مقدمه -1

منشأ اثرات  ،باشددرآمدهاي نفتي بخصوص در كشورهايي كه اقتصاد آنها متكي بر اين درآمدها مي

اين درآمدها بخش اعظم منابع ارزي كشور و بخش مهمي از درآمدهاي دولت را . مختلفي است

 ،، ذخاير و درآمدهاي نفتيكنند و با توجه به نقش مسلط دولت در اقتصاد اين كشورهاتأمين مي

بوده و نوسانات اين ... گذاري و انداز ملي، سرمايهپس ،تعيين كننده ميزان رشد اقتصادي، مصرف

به طوري كه  ؛گرددثباتي اقتصادي و اجتماعي در اين كشورها ميو بي نوسانات بدرآمدها موج

در پيشرفت اين قبيل كشورها تواند موجب اختالل نحوه مديريت و چگونگي صرف اين درآمدها مي

توان اذعان داشت كه درآمدهاي حاصل از فروش پس مي. شده و يا فرايند توسعه آنها را تسريع كند

منابع طبيعي داراي كاركردي دوگانه بوده و بسته به چگونگي استفاده از آنها نتايج متفاوتي از خود 

  .بر جاي خواهد گذاشت

نيل به توسعه پايدار محسوب شده و  يك اصل اساسي براي موضوع سرمايه اجتماعي به عنوان

بتوانند با اتخاذ سياست هاي الزم و ارائه راهكارهاي  ها و جوامعي موفق قلمداد مي شوند كهحكومت

زيرا سرمايه  ؛توليد و توسعه سرمايه اجتماعي بيشتر نائل شوند به ،مناسب در ارتباط با جامعه

ره وري سرمايه انساني و فيزيكي تلقي شده و در غياب اين سرمايه، اجتماعي بستر مناسبي براي به

ساير سرمايه ها اثربخشي خود را از دست مي دهند و پيمودن راه هاي توسعه و تكامل فرهنگي و 

  .)5: 1386 رحماني و همكاران،(شود ناهموار و دشوار مي ،اقتصادي

تواند در غياب ساختار نهادي قوي، مي بنابراين افزايش رانت درآمدهاي حاصل از منابع طبيعي

وقتي دولت بر درآمدهاي رايگان . به مانعي براي توسعه تبديل شود ،با تخريب سرمايه اجتماعي

كند، ديگر ضرورتي براي كمك به تكامل و عملكرد موفق نفتي يا هر منبع طبيعي ديگري تكيه مي

ل داشتن منابع درآمدي كافي، فشاري براي زيرا به دلي ؛بيندنهادهاي اجتماعي بيرون از خود نمي

هر هزينه ضروري و يا حتي  ،از اين رو. كندكاهش هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي احساس نمي

  .ن، تخصيص مي دهدرا به راحتي از همان منبع رايگا غير ضروري

رآمد و بديلي نظير افزايش دهاي بيافزايش قيمت نفت در رونق نفتي اخير ايران، اگرچه فرصت

اي را پيش روي اقتصاد ايران قرار داده، اي و سرمايهگذاري و افزايش واردات كاالهاي واسطهسرمايه

هاي سرمايه اجتماعي در كشور، نشان دهنده نزولي بودن روند اين ولي بررسي تحوالت شاخص

موجب تخريب  لذا مهمترين نگراني، كاركرد درآمدهاي نفتي است كه در بلندمدت. باشدها ميشاخص

رسد در اين شرايط با تضعيف نهادها و كاهش اعتماد در جامعه، سرمايه ظر مينبه . سرمايه اجتماعي شود

سؤال است كه درآمدهاي نفتي  پاسخ به اين ،هدف اين مطالعهبنابراين . اجتماعي نيز تضعيف خواهد شد

  . داشته است 1386تا  1355ما چه تأثيري بر سرمايه اجتماعي طي دوره  ،در كشور
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 مباني نظري -2

 مفهوم سرمايه اجتماعي -2-1

اي، چند همانند تعداد زيادي از مفاهيم علوم انساني، سرمايه اجتماعي نيز يك مفهوم فرارشته

در علوم سياسي، . وجهي، با تعاريف مختلف و از موضوعات مهم مورد بحث در چند دهه اخير است

ها و هايي همچون هنجارها، شبكهسرمايه اجتماعي، مؤلفه شناسي، منظور ازروانشناسي و مردم

. ها استها و سياستگذاريگيريهاي رسيدن به منابع محدود و قدرت و كانال انجام تصميمسازمان

ها به مفهوم سرمايه اجتماعي دست پيدا دانشمندان اين علوم نيز از طريق تجزيه و تحليل اين مؤلفه

هاي محققان، سرمايه اجتماعي را به عنوان اعتماد و هنجارهاي گروهتعداد زيادي از . كنندمي

دوستي، هاي فرهنگي از قبيل همدلي، نوعاين مفهوم را به عنوان ارزش ،شهروندي و بعضي ديگر

اين در حالي است كه اقتصاددانان اين مفهوم را از طريق . كنندتعاون و مشاركت گروهي تعريف مي

قراردادها و روابط متقابل بين افراد و آثار آن بر مبادالت اقتصادي و  تجزيه و تحليل نهادي و

  ).(Chou, 2006: 892كنند گذاري بررسي ميسرمايه

1فرانسيس فوكوياما
پردازان معروف در اين زمينه، سرمايه اجتماعي را به عنوان هنجار از نظريه 

نمايد كه اين هنجارهاي تشكيل مي داند كه همكاري بين دو فرد يا بيشتر را فراهمرسمي ميغير

تواند از يك هنجار متقابل بين دو دوست شروع و تا هنجارهاي پيچيده دهنده سرمايه اجتماعي مي

مشاركت گروهي، همگي وابسته  و ها، مديريت مدنياعتماد، شبكه. و داراي جزئيات بيشتر ادامه يابد

  ). Fukuyama, 2001: 7(آيند ي به وجود ميبه سرمايه اجتماعي بوده و در نتيجه سرمايه اجتماع

  

 درآمد نفتي و سرمايه اجتماعي  -2-2

حجم عظيم درآمدهاي ناشي از عوايد منابع طبيعي، بويژه در زمينه حقوق مالكيت غير كارآمد، 

بازارهاي ناقص و ساختارهاي قانوني و نهادي ضعيف، در بسياري از كشورهاي در حال توسعه و 

جويي در ميان توليد كنندگان منجر شود كه اين امر سبب تواند به رانتبازاري مياقتصادهاي غير 

شود تا منابع طبيعي، با اين انحراف، از ايفاي نقش مثمر ثمر اجتماعي فعاليت هاي اقتصادي مي

  ).Auty, 2001: 840(بكاهند 

كند و منجر شود  تواند به مردم يك كشور، احساس كاذب امنيت را القاوفور منابع طبيعي، مي

نظير تجارت آزاد، (هاي اقتصادي الزم براي رشد كه دولت، بينش و احساس نياز براي اجراي سياست

هاي گذاري بر روي مؤلفهسرمايه ،را از دست داده و از اين رو) كارآيي نظام اداري و كيفيت نهادي

                                                                                                                   
1. Francis Fukuyama 
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  ).  Schacs & Warner, 1997: 24(كاهش يابد  اجتماعي

پاتنام، نوع رفتار دولت تأثير بسزايي بر روند افزايشي و كاهشي سرمايه اجتماعي  از نظر رابرت

هاي دموكراتيك موجب افزايش سرمايه اجتماعي  سازي در حكومت دارد؛ به طوري كه رويكرد شفاف

يكي از عوامل توليد سرمايه . شود كارانه، موجب كاهش سرمايه اجتماعي مي و روند محافظه

دولت تا از همه جهات به مردم . ي و اعتماد دولت به مردم و مردم به مردم استوابستگ ،اجتماعي

بيند، اما وفور منابع طبيعي و وجود  متكي نباشد، خود را در موقعيت جلب اعتماد مردم نمي

و همچنين مانع وابستگي قشر منتفع از  ،هاي نفتي باعث عدم وابستگي دولت به مردم درآمد

شار ديگر شده كه اين امر باعث كاهش سرمايه اجتماعي خواهد شد هاي نفتي به اق درآمد

)Putnam, 2000 .( 

در كشورهايي كه كيفيت نهادي آنها ضعيف است و ساختار نهادي، رانتي است، ذخاير منابع 

منظور از نهاد، هر گونه . تواند به مانعي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي تبديل شودمي طبيعي

و غير رسمي است كه بر رفتار بخشي از جامعه در يك زمينه خاص نظارت و تسلط ترتيبات رسمي  

اي است كه بر رفتار پولي بانك مركزي، نهاد رسمي سازمان يافته مثالً. دهددارد يا آن را شكل مي

به » تخريب«هاي سه گانه درآمدهاي نفتي و چارچوب رانتي از طريق ساز و كار. جامعه نظارت دارد

تخريب «، »تخريب دولت«: گانه عبارتند ازاين ساز و كارهاي سه. انجامدمايه اجتماعي ميكاهش سر

  ). 1387و 1383رناني، (» تخريب دموكراسي«و » نهادها

  تضعيف دولت)1

هنگامي كه كشوري داراي منابع غني طبيعي باشد، به طور متعارف و متداول دولت تنها نهادي 

در اين صورت يكي از وظايف مهم دولت، . تواند مديريت اين منابع را بر عهده بگيرداست كه مي

اما نكته اينجاست كه ماهيت اين وظيفه با ماهيت . مديريت منابع طبيعي و توزيع منافع آنهاست

انجام ساير وظايف براي دولت هزينه افزاست و دولت براي . ساير وظايف دولت ها متفاوت است

 كشورهاي داراياما در . منابع مالي الزم را فراهم آورد) مانند ماليات(يد از جاي ديگري انجام آن با

شود و اين همان نقطه اي براي دولت ميموجب پيدايش امكانات مالي تازه منابع، ، اينمنابع طبيعي

اولويت ها نقش تاريخي و در كشورهاي داراي منابع طبيعي به تدريج دولت. آغاز تخريب دولت است

  .كنندخود را فراموش مي) وظايف حاكميتي(وظايف كالسيك 

وجود منابع طبيعي غني در كشورهاي فاقد استحكام نهادي و داراي ساختار  ،به اين ترتيب

. كندرانتي، دولت اين كشورها را به يك دولت توزيع كننده رانت حاصل از منابع طبيعي تبديل مي

در  ،هاي اجتماعي و شهروندانشود كه گروهمنافع تبديل ميدر اين صورت دولت به منبعي از 

كوشند تا به مقامات دولتي نزديك شوند و همين مي ،رقابت براي تصاحب سهم بيشتري از منافع
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نظام اداري آلوده به فساد،  ،نهايتاً و آوردزمينه فساد مقامات و آلودگي نظام اداري دولت را فراهم مي

اين نيز به كاهش سطح اعتماد  و آوردشهروندان به دولت را فراهم ميساز بي اعتمادي زمينه

  .انجامدعمومي و كاهش سطح سرمايه اجتماعي مي

  تضعيف نهادها)2

هاي نهادهاي كارآمد، هزينه با وجود. مند كردن رفتارهاستكاركرد اصلي نهادها، سازگار و قاعده

لذا، كاركرد اصلي . يابدافراد در جامعه كاهش ميقاعده و غير قابل پيش بيني ناشي از رفتارهاي بي

هاي تخريب نهادها به معني افزايش هزينه ،بنابراين و هاي اجتماعي استنهادها، كاهش انواع هزينه

 شودهمان طور كه اشاره شد وجود منابع طبيعي مولد رانت،  موجب تخريب نهادها مي. اجتماعي است

  . يابدشود و سپس به جامعه تسري ميغاز ميتخريب نخست از سوي دولت آ كه اين

هاي وابسته به خود را كوشد تا خود يا گروهوقتي دولت منابع درآمدي رايگاني دارد، مي

بنابراين به تدريج نهادهايي كه در يك فرايند تكاملي تاريخي شكل . جايگزين اين نهادها كند

اما . شوندو كارهاي دولتي جايگزين اين نهادها ميبرخي ساز  شوند، واز سوي دولت تضعيف مي ،اندگرفته

اند و وابسته به منابع مالي دولتي نيز هستند، نه از آنجا كه اين ساز و كارها به طور طبيعي شكل نگرفته

به طور مستمر و  توانندتوانند به طور كامل وظايف نهادهاي طبيعي اجتماعي را انجام دهند و نه ميمي

  ).كندسطح فعاليت آنها با تغيير منابع درآمدي دولتي تغيير مي(را انجام دهند پايدار وظايف خود 

بنابراين، وقتي دولت در جامعه اي با ساختار نهادي ضعيف و رانتي، در يك دوره طوالني از 

به تدريج موجب تخريب نهادهاي  ،درآمدهاي رايگان حاصل از منابع طبيعي برخوردار باشد

ريزي رفتارهايي تخريب نهادهاي اجتماعي از سوي دولت، منجر به درهم. شوداجتماعي طبيعي مي

بنابراين به تدريج نوعي بي هنجاري بر . شده استمي شود كه به وسيله اين نهادها كنترل مي

وقتي ناهنجاري رفتاري در دوره بلندمدت تداوم يابد، به . شودرفتارهاي مختلف اجتماعي حاكم مي

  .انجامدنهايتاً كاهش سرمايه اجتماعي مي كاهش اعتماد عمومي و

  تضعيف دموكراسي)3

هاي هاي اطالعات و ارتباطات و با گسترش فرايند جهاني شدن به عرصهامروزه با گسترش فناوري

گوناگون، انتظارات اجتماعي و آگاهي مردم نسبت به حقوق اساسي خود به سرعت در حال افزايش 

رود همه كشورها خواه و ناخواه به سوي ي تداوم يابد، انتظار مياگر اين روند به طور طبيع. است

طبيعي است كشورهايي كه داراي ذخاير منابع . استقرار نهادهاي سياسي دموكراتيك حركت كنند

براي خرج كردن درآمد حاصل از اين ذخاير،  ،طبيعي هستند، هم براي فروش اين ذخاير و هم

  .تري در معرض فشارهاي جهاني شدن هستندبه طور جدي، ستندنيازمند ارتباط با اقتصاد جهاني ه

رود شتاب حركت به سوي استقرار دموكراسي در اين كشورها بسيار بيشتر از پس انتظار مي
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شواهد تجربي حاكي از اين است كه در بسياري از كشورهاي صادر  ،با اين وجود. ساير كشورها باشد

كننده منابع طبيعي و بويژه صادر كننده نفت، تحوالت اجتماعي و سياسي معطوف به استقرار 

در كشورهايي كه ساختار نهادي  ،بنابراين. نهادهاي دموكراتيك تقريباً نزديك به صفر بوده است

افتد يا به راحتي يعي غني هستند، روند دموكراسي به تعويق ميضعيف دارند اما داراي منابع طب

  .انجامدشود و اين تعويق و سركوبي به كاهش سرمايه اجتماعي ميسركوب مي

  

  پيشينه مطالعات تجربي  -3

بررسي سابقه پژوهش در مورد مطالعات انجام شده در زمينه رابطه درآمدهاي نفتي و سرمايه 

است كه اغلب اين مطالعات به بررسي رابطه درآمدهاي نفتي و سرمايه اجتماعي گوياي اين امر 

هر . اندپرداخته... جويي و توزيع درآمد و هايي مانند فساد و رانتاجتماعي با در نظر گرفتن شاخص

باشند، ولي به طور مستقيم به بحث سرمايه ها مصاديقي از سرمايه اجتماعي ميچند اين شاخص

  . نشده استاي اجتماعي اشاره

، در مطالعه خود به مقايسه اقتصادهاي نفتي و غيرنفتي )Lane & Tornell, 1995 (لين و تورنل 

هايي كه منابع اند كه اقتصادهاي با منابع غني در مقايسه با اقتصادبه اين نتيجه رسيده و پرداخته

ورد مطالعه آنها، ثروت باد در مدل م. شوندجويي گرفتار ميمحدودتري دارند، به شدت به رفتار رانت

شود منازعات گروهي به اقتصاد تزريق مي ،شود و در رقابتآورده از بهبود رابطه مبادله حاصل مي

  .شودكه باعث افزايش ميزان جرم و كاهش سرمايه اجتماعي مي

است كه در كشورهاي در حال  ، در مطالعه خود به اين نتيجه رسيده)Bardhan, 1997(باردان 

تواند ، مي)به عنوان مثال، سعي در كسب درآمد از موارد شكست بازار(جويي گسترده عه، رانتتوس

موجب ايجاد فساد در دولت و البته در كسب و كار مردم و نيز موجب انحراف در تخصيص منابع 

هاي اجتماعي و كاهش شود؛ كه اين امر سبب كاهش كارآيي اقتصادي و همچنين افزايش نابرابري

  . شوديه اجتماعي ميسرما

كشور طي دوره زماني  95، با بررسي روي )Leite & Weidmann, 1999(ليت و ويدمن 

جويي ايجاد هايي براي رانتاند كه وفور منابع طبيعي، فرصتبه اين نتيجه رسيده 1990تا  1970

آنها در . شودهاي اجتماعي منجر ميكند كه به ايجاد فساد اداري، افزايش جرم و كاهش سرمايهمي

گيري يك مدل ساده، رابطه بين فساد اداري، وفور منابع و رشد اقتصادي را نشان داده و نتيجه 

  .كه ميزان فساد اداري بستگي به وفور منابع طبيعي و تمركز دولت دارد كرده اند

، به بررسي رابطه بين درآمدهاي نفتي و توزيع )Edward et.al, 1999(ادوارد و همكاران 

اند كه دليل باالتر بودن نابرابري در توزيع آمد در آمريكاي التين پرداخته و به اين نتيجه رسيدهدر
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درآمد در كشورهاي آمريكاي التين نسبت به آسياي شرقي، غني بودن اين كشورها از لحاظ منابع 

دار ه معنيباشد و بين درآمدهاي نفتي در اين كشورها و نابرابري در توزيع درآمد، رابططبيعي مي

 .وجود دارد

وفور منابع «، در مطالعه خود تحت عنوان )Goderis & Malone, 2011( گادريس و مالون

، به بررسي رابطه بين درآمدهاي نفتي و نابرابري در توزيع »طبيعي و نابرابري در توزيع درآمد

پرداخته و به  1999تا  1965كشور طي دوره  90هاي تابلويي پويا در درآمد با استفاده از روش داده

اند كه درآمدهاي نفتي در بلندمدت تأثير مثبت و معني داري بر نابرابري توزيع اين نتيجه رسيده

  . دارد) هاي منفي سرمايه اجتماعيبه عنوان يكي از شاخص(درآمد 

عه آنها در مطال. اشاره كرد) 1384(توان به كار جرجر زاده و اقبالي در مورد مطالعات داخلي مي

اند به اين نتيجه رسيده» بررسي تأثير درآمدهاي نفتي بر توزيع درآمد در ايران«خود تحت عنوان 

  . تر شدن توزيع درآمد در كل كشور شده استدرآمدهاي نفتي موجب نابرابر كه

تحليلي از نفرين منابع و رانت «، نيز در مقاله خود تحت عنوان )1388(رحماني و گلستاني 

هاي اخير اند كه در دههبه اين نتيجه رسيده» توزيع درآمد در كشورهاي منتخب نفت خيزجويي بر 

اي كه داراي دولت كارا هستند، سبب كاهش نابرابري درآمدهاي نفتي در كشورهاي توسعه يافته

  .توزيع درآمد شده است

  

 مدل و روش تحقيق - 4

  : است به شكل زير تصريح كرده) 1999(كه جها الگوي نظري مورد استفاده در اين مطالعه، الگويي است 

ttttt LnGPLnHCLnRLnSc µββββ ++++= 1110  

  :كه در آن

 LnSc -از دو  ،گيري سرمايه اجتماعيبراي اندازه. شانگر لگاريتم شاخص سرمايه اجتماعي است

توسط ) ميليارد ريال(لگاريتم سرمايه اجتماعي برآورد شده ) Lsc1( :شاخص استفاده شده است

مشاركت (هاي فرهنگي و هنري و سياسي لگاريتم تعداد اعضاي كانون) Lsc2(و   )1387(سعادت 

مركز آماري و تحقيقاتي : هامنبع داده(به عنوان شاخص مثبت سرمايه اجتماعي است ) جمعي

  ).وزارت كشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

LnR - : ضرب كه از حاصللگاريتم درآمدهاي ارزي حقيقي حاصل از صادرات نفت خام است

از آنجا كه درآمدهاي نفتي   .قيمت نفت برنت در ميزان صادرات نفت خام ايران به دست آمده است

، 2005باشد با تقسيم آن بر شاخص قيمت جهاني به قيمت ثابت به دست آمده، اسمي مي
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1آمارهاي منتشر شده :هامنبع داده(آيد درآمدهاي نفتي حقيقي به دست مي
 BP  

Lng - : اطالعات  بانك: هامنبع داده( 1376لگاريتم توليد ناخالص داخلي سرانه به قيمت ثابت

  .)سري زماني بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

 :LnHc-آموزان به عنوان شاخص آموزان دوره متوسطه به كل دانشلگاريتم نسبت دانش

  .)ركزيبانك اطالعات سري زماني بانك م: هامنبع داده(سرمايه انساني 

با توجه به اينكه اطالعات مورد استفاده براي متغيرهاي مورد نظر به صورت سري زماني در 

است، استفاده از روش حداقل مربعات معمولي براي برآورد مدل با توجه به ) 1355- 86(دوره 

 و زماني كه حجم نمونه مورد بررسي كوچك باشد، ادبيات اقتصادسنجي خالي از اشكال نخواهد بود

دار باشند و در نتيجه، باعث خواهد شد كه برآوردهاي به دست آمده تورش OLSاستفاده از روش 

لذا در اين مطالعه از روش  . اعتبار خواهد بود گيرد، بي استنتاجات آماري كه براساس آنها انجام مي

ARDL انباشتگي باند براي برآورد مدل استفاده شده استو آزمون هم.  

هاي مشابه مانند نسبت به ساير روش ARDLهايي است كه روش ب، مزيتدليل اين انتخا

مورد استفاده قرار  داشته و لذا به طور گسترده) 1990(جوسليوس  - و جوهانسن 2گرنجر -انگل

مهمترين مزيت اين روش، قابليت استفاده از آن براي بررسي روابط بين متغيرها، صرف . گيردمي

هم چنين در اين روش، عالوه بر امكان محاسبه روابط بلندمدت . هاستن آننظر از مانا بودن يا نبود

ضمن آنكه سرعت تعديل، عدم . مدت نيز وجود داردبين متغيرها، امكان محاسبه روابط پويا و كوتاه

همچنين . مدت در هر دوره، براي رسيدن به تعادل بلندمدت نيز قابل محاسبه استتعادل كوتاه

هاي كوچك هم نتايج قابل اعتمادي دارد  ساير روشها حتي در نمونهبرخالف  ARDLروش 

(Magnus & Fosue, 2006).  

  

  هاتخمين مدل و تحليل يافته

انباشتگي بايد مطمئن شويم كه متغيرهاي مورد بررسي، داراي درجه قبل از انجام آزمون هم

يا بيشتر  I)2(در حالتي كه متغيرها انباشته از درجه دو  و ، نيستندI)1(انباشتگي بيشتر از يك 

، قابل اعتماد )Pesaran etal., 2001( همكارانمحاسبه شده توسط پسران و  Fباشند، مقدار آماره 

هاي گوناگوني براي انجام آزمون ريشه واحد وجود دارد كه روش). Ang, 2007, p.4775( نخواهد بود

  . استفاده شده است 4و آزمون فيليپس پرون ADF(3(كي فولر تعميم يافته در اين مطالعه از آزمون دي

                                                                                                                   
1. British Petroleum, 2010 

2. Engel & Granger, 1987 

3. Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

4. Phillips- Perron (PP)  
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و   Lsc1هاي زمانيبيانگر اين است كه سريكه  كندنتايج هر دو آزمون را ارائه مي) 1(جدول 

Lsc2  0(انباشته از درجه صفر(I ولي متغيرهاي. و در سطح پايا هستند Lg ،LR  وLHc  در سطح

بنابراين مشكلي به . هستند I)1(به عبارت ديگر . اندپايا نبوده و با يك مرتبه تفاضل گيري پايا شده

  . توان به نتايج حاصله اطمينان داشتو بيشتر وجود ندارد و مي I)2(لحاظ وجود متغيرهاي 

 

  آزمون ايستايي متغيرها .1جدول 

    آزمون فيليپس پرون  آزمون ديكي فولر  

  متغير
تعداد 

  وقفه
  آماره آزمون

مقدار 

بحراني 

  آماره

  آماره آزمون
مقدار بحراني 

  آماره
  نتيجه

Lg  0  191/2-  576/3-  764/3-  356/18-  ناپايا  

D.Lg 0  68/3-  58/3-  588/18-  280/18-  پايا  

Lsc1  0  570/5-  983/2-  093/31-  692/12-  پايا  

Lsc2  0  95/3-  57/3-  837/22-  356/18-  پايا  

LR  0  808/2-  576/3-  376/12-  356/18-  ناپايا  

D.LR 0  149/8-  950/1-  703/37-  380/7-  پايا  

LHc  0  795/1-  576/3-  141/4-  356/18-  ناپايا  

D.LHc 0  666/2-  950/1-  320/11-  380/7-  پايا  

  

بعد از حصول اطمينان از عدم وجود متغيرهايي با درجه انباشتگي بيش از يك، نوبت به انجام 

. بدين منظور از روش آزمون باند پسران و همكاران استفاده شده است. رسد انباشتگي ميآزمون هم

توان وجود يك رابطه بلند مدت بين متغيرهاي مدل را پذيرفت كه  براساس آزمون باند، زماني مي

) 1996( به دست آمده از فرضيه زير از حد بحراني باالي ارائه شده توسط پسران و همكاران Fآماره 

  .بزرگتر باشد

انباشتگي براي دو مدل و همچنين مقادير بحراني ارائه شده توسط نتايج آزمون هم 2جدول 

براي معادله با در نظر  ،شودهمان طور كه مالحظه مي. دهدرا نشان ميk =4پسران و شين براي 

باشد كه بيشتر از مي 89/4محاسبه شده برابر   Fگرفتن شاخص اول براي سرمايه اجتماعي مقدار

محاسبه شده برابر  Fهمچنين براي معادله دوم نيز مقدار . باشددرصد مي 5مقدار بحراني در سطح 
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بنابراين يك رابطه تعادلي بلندمدت بين متغيرها . باشداست كه از مقدار بحراني بيشتر مي 92/4

بين متغيرها را در هر دو مدل انباشتگي لذا نتايج به دست آمده، فرضيه وجود رابطه هم. وجود دارد

  . كندتأييد مي

هاي جمعي بين متغيرها، رابطه بلندمدت با در نظر گرفتن پوياييبعد از تأييد فرضيه وجود هم

نتايج تخمين روابط را نشان  4و  3جداول . برآورد شده است ECMمدت و همچنين مدل كوتاه

  . دهدمي

اجتماعي محاسبه شده توسط سعادت، به صورت مدل اول با در نظر گرفتن متغير سرمايه 

)1.0.0.0(ARDL  دهد كه ضريب متغير درآمد برآورد بلندمدت نشان مي نتايج. برآورد شده است

 6/1باشد و يك درصد افزايش در ميزان درآمد نفتي، باعث كاهش دار مينفتي منفي و كامالً معني

  . شودميدرصدي در سرمايه اجتماعي 

 15در سطح  اخالص داخلي سرانه و اثرگذاري آن بر سرمايه اجتماعي مثبت وضريب توليد ن

به ازاي يك درصد افزايش در ميزان توليد ناخالص داخلي سرانه،  ؛ به طوري كهدار استمعنيدرصد 

ولي با توجه به اينكه با حذف متغير توليد ناخالص . يابددرصد افزايش مي 5/4سرمايه اجتماعي 

درصد،  10ار خطاي تصريح خواهد شد، لذا با وجود معني داري در سطح بيشتر از داخلي، مدل، دچ

  . در مدل حضور دارد

همچنين جمله . باشددار ميدرصد معني 90 اطمينان تأثير سرمايه انساني نيز منفي و در سطح

 دهد در صورت وارد شدن شوكباشد و نشان ميمي  - 42/0دار و حدود تصحيح خطا منفي و معني

مدت براي رسيدن به تعادل بلندمدت درصد از عدم تعادل كوتاه 42و انحراف از تعادل، در هر دوره 

  .شودتعديل مي
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  انباشتگي باندنتايج آزمون هم .2جدول

 )با عرض از مبدأ و بدون روند( Fمقادير حدود بحراني 

  

 تعداد متغير

4=k 

10%  5%  1%  

I(1)           I(0) 

52/3        45/2  
I(1)        I(0)  
01/4       86/2  

I(1)        I(0)  
06/5       74/3  

      =89/4FLSC1:             محاسبه شده با در نظر گرفتن سرمايه اجتماعي برآورد شده Fآماره 

     =92/4FLSC2:                  محاسبه شده با در نظر گرفتن ميزان مشاركت جمعي Fآماره 

اخذ شده ) Pesaran etal., 2001: 300( همكاراناز جدول ارائه شده پسران و  Fمقادير بحراني آماره : مأخذ

  . باشدهاي تحقيق مياساس يافته كليه نتايج بر . است

 

برآورد   ARDL)1.0.1.2(مدل دوم نيز با در نظر گرفتن ميزان مشاركت جمعي، به صورت 

دهد كه نشان مي ،ارائه شده است 4نتايج برآورد بلندمدت اين مدل نيز كه در جدول  .شده است

باشد و يك درصد افزايش در ميزان درآمد دار ميضريب متغير درآمد نفتي منفي و كامالً معني

ضريب توليد ناخالص داخلي سرانه و . شوددرصدي در سرمايه اجتماعي مي 15نفتي، باعث كاهش 

تأثير سرمايه انساني . دار استدرصد معني 90بر سرمايه اجتماعي مثبت و در سطح  اثرگذاري آن

و  باشدمي  - 70/0دار و حدود همچنين جمله تصحيح خطا منفي و معني. باشدمعني مينيز منفي و بي

درصد از عدم تعادل  70در صورت وارد شدن شوك و انحراف از تعادل، در هر دوره  ،دهدنشان مي

  .شودمدت براي رسيدن به تعادل بلندمدت تعديل ميكوتاه

 

نتايج تخمين ضرايب بلندمدت و مدل تصحيح خطا با در نظر گرفتن شاخص اول  .3جدول 

  ARDL)1.0.0.0(با استفاده از 

  متغير  ضريب tآماره   احتمال

0.005 3.087 -  0.0161 -  LR 

0.110 1.660 0.0457 Lg 

0.094 1.7455-  0.0280-  LHc 

0.000 99.753-  5.1484-  C  

0.006 2.0531-  0.4296 -  Ecm(-1) 

  يافته هاي تحقيق :مأخذ
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نتايج تخمين ضرايب بلندمدت و مدل تصحيح خطا با در نظر گرفتن شاخص  .4جدول 

  ARDL)1.0.1.2(دوم با استفاده از 

  متغير  ضريب tآماره   احتمال
02/0  5180/2-  1509/0-  LR 

098/0  609/1  4039/0  Lg 

887/0  144/0-  0315/0-  LHc 

000/0  1016/8-  1576/5-  C 

000/0  2264/4-  7047/0-  Ecm(-1) 

  يافته هاي تحقيق :مأخذ
  

براي انجام اين آزمون از . باشد انجام آزمون ثبات ضرايب مي ARDLآخرين آزمون در روش 

به  2و  1نتايج اين آزمون در نمودارهاي . 1استفاده شده است CUSUMSQو  CUSUMروش 

ضرايب متغيرها در طول دورة  ،براساس اين نتايج. ترتيب براي مدل اول و دوم نشان داده شده است

  .باشند مورد بررسي داراي ثبات مي
  

  براي مدل اول CUSUMQو  CUSUMآزمون  .1نمودار
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 براي مدل دوم CUSUMQو  CUSUMآزمون  .2نمودار

  
  

  

  بندي و نتيجه گيريجمع -5

منجر به بدتر شدن  ،نتايج تجربي تحقيق داللت بر اين دارد كه افزايش درآمدهاي نفتي در كشور

محور ثقل رابطه بين سرمايه اجتماعي و فراواني منابع، به . وضعيت سرمايه اجتماعي شده است

كه  در صورتي. اعتماد ميان دولت و مردم و نهادها با يكديگر و ميزان مشاركت مردم در نهادها است

اين ارتباط گسسته شود، مديريت اقتصادي دولت براي دستيابي به رشد اقتصادي باالتر، كارآيي 

  . خود را از دست خواهد داد

وجود منابع طبيعي غني در كشور و وابستگي به درآمدهاي نفتي، دولت را به يك دولت توزيع 

يان ديگر، دولت به منبعي از به ب. كننده رانت و منافع حاصل از منابع طبيعي تبديل كرده است

كوشند با نزديك شدن به آن، سهم هاي اجتماعي و شهروندان ميمنافع تبديل شده كه گروه

زمينه فساد دولت رانتي را فراهم آورده است كه اين موضوع،  ،بيشتري از منافع را ببرند و همين

مومي و كاهش سطح سرمايه اعتمادي شهروندان به دولت و نيز كاهش سطح اعتماد عزمينه ساز بي

  . اجتماعي است

الوصول نفتي، دولت ديگر ضرورتي براي كمك به تكامل و همچنين با وجود درآمدهاي سهل

چون به علت داشتن منابع  ؛كندعملكرد موفق نهادهاي اجتماعي بيرون از خود احساس نمي

به ضعف جامعه مدني و  شود وهاي اجتماعي احساس نميدرآمدي كافي، فشاري براي كاهش هزينه

هاي مورد بررسي، نفت به طور لبا عنايت به اينكه طي سا. شودكاهش سرمايه اجتماعي منجر مي

درصد درآمد  30درصد درآمد دولت را تشكيل داده و درآمدهاي مالياتي تنها  60متوسط بالغ بر 
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ويي به مردم را كاهش پذيري دولت براي پاسخگبودجه دولت را تأمين كرده، ارتباط و مسئوليت

داده و از اين طريق ارتباط دولت با مردم و ميزان مشاركت جمعي مردم به طور نسبي در سطح 

  .  تري قرار گرفته استپايين

نگاهي به روند سرمايه اجتماعي در كشور در دو دهه اخير، گوياي اين است كه سطح سرمايه 

بودن فاكتورهايي مانند سرمايه اجتماعي در  لذا با پايين. استاجتماعي رو به كاهش گذاشته 

جامعه، امكان مديريت صحيح اين درآمدها وجود ندارد و از طرفي، عدم مديريت صحيح درآمدهاي 

بنابراين به كارگيري . هاي سرمايه اجتماعي شده استنفتي نيز به نوبه خود باعث كاهش شاخص

تگي به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت درآمدهاي نفتي در مسير عدالت اقتصادي و كاهش وابس

تواند در راستاي افزايش سرمايه ريزي براي استفاده كارا و مولد از درآمدهاي نفتي مي خام و برنامه

  . اجتماعي كمك شاياني بنمايد

سيس نهادهاي پس أالگوهاي مختلفي همچون ت ،در زمينه تغيير نحوه مديريت درآمدهاي نفتي

وجود دارد كه در ايران برخي از آنها در قالب حساب ذخيره ... گذاري، توزيع سهام و انداز و سرمايه 

هاي كاهش وابستگي به يكي ديگر از راه. عه ملي مورد استفاده قرار گرفته استسارزي و صندوق تو

توزيع مستقيم درآمد نفتي بين آحاد جامعه  است درآمدهاي نفتي، كه با رويكرد مقاله نيز متناسب

يعني به جاي واريز درآمدهاي حاصل از اين منابع به خزانه . ت و وضع ماليات بر درآمد استاس

دولت، درآمدهاي حاصله به طور مساوي ميان افراد جامعه تقسيم شود و سپس دولت بر روي آنها 

شود مردم فشار بيشتري به سبب مي ،اوالً :توزيع اين درآمدها در ميان مردم. ماليات وضع كند

هاي تخصيص ت بر سر پايبندي به اصول حكمراني خوب و ايجاد شفافيت بياورند؛ چرا كه هزينهدول

كند كه نسبت به مردم را مجبور مي ،ثانياً. داننديافته را مانند پولي كه از جيب خودشان رفته مي

ند باعث تواهر دوي اين آثار مي. تر باشندشان آگاهاهميت توانايي دولت در بهبود شرايط زندگي

افزايش فشار براي ايجاد اعتماد بين دولت و مردم و تشويق توسعه نهادي به سمت رشد اقتصادي و 

 ريغ ماتيكاهش تصم ايبه حذف  تواند¬يرو م نيو از ابع افزايش سطح سرمايه اجتماعي شده طبال

  . انجامديب يمقطع هاي¬جوئي¬مصلحت يو حت نهيبه
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  و مĤخذ منابع

 ؛بررسي اثر درآمدهاي نفتي بر توزيع درآمد در ايران) 1384(عليرضا  اقبالي، و جرجرزاده، عليرضا

  .204-221 ، صص17فصلنامه رفاه اجتماعي، شماره 

تحليلي از نفرين منابع نفتي و رانت جويي بر توزيع ) 1388(رحماني، تيمور و گلستاني، ماندانا 

 .57-86، صص 89مجله تحقيقات اقتصادي، شماره  ؛درآمد در كشورهاي منتخب نفت خيز

بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر رشد ) 1386(رحماني، تيمور، عباسي نژاد، حسين و اميري، ميثم 

 .23-48 ، صص2فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي، سال ششم، شماره  ؛اقتصادي ايران

 .45-80، صص 45ه مفيد، شماره نام ؛هاي اجتماعي آنجويي و هزينهرانت) 1383(رناني، محسن 

ويژه نامه سده نفت روزنامه سـرمايه،   ؛نفت، سرمايه اجتماعي و امتناع توسعه) 1387( رناني، محسن

 .13ص

فصلنامه  ؛برآورد روند سرمايه اجتماعي در ايران با استفاده از روش فازي) 1387(رحمان  ،سعادت

 .41-56 ، صص43تحقيقات اقتصادي، شماره

، 69مجله تحقيقات اقتصادي، شماره  ؛سرمايه اجتماعي و عملكرد اقتصادي) 1384(سوري، علي 

 .87-107صص 

، صص 13مجله راهبرد ياس، شماره  ؛نفت و موانع توسعه يافتگي) 1387(عيوضي، محمد رحيم 

70 -55. 

عبـاس   ترجمـة غـالم   ؛)بررسي سرمايه اجتماعي و نظـم آن (پايان نظم ) 1379(فوكوياما، فرانسيس 

  .انتشارات جامعه ايرانيان :تهران ؛توسلي

چاپ اول، موسسه خدمات  ؛جمعي دراقتصادسنجيريشه واحد و هم) 1378(نوفرستي، محمد 
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