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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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 مقدمه

اقتصادی هر کشور بر عهده دارد.  ةرشد و توسع فرایندنقش مهمی در  سرمایة اجتماعی

سرمایة بخشی از رشد اقتصادی هستند و فقط های فیزیکی و انسانی قادر به توضیح  سرمایه

ها را  و شرکت ،ها، مناطق، جوامع مهمی است که عملکرد اقتصادی ملتحلقة مفقودة  تماعیاج

سرمایة همانند  سرمایة اجتماعی(. 25 :1395 همکارانگویان و  )حق دهد قرار می تأثیرتحت 

. آثار خارجی مثبت از طریق استدارای آثار خارجی مثبت  سرمایة انسانیو  فیزیکی

های  های اقتصادی و فعالیت ها، تطبیق افراد با فرصت بین افراد و شرکت گذاری اطالعات اشتراک

بر این اساس،  .شوند و توانایی انطباق افراد با نواقص بازارها و نهادها ایجاد می ،جمعی مفید

ممکن است به کاهش نااطمینانی موجود در کارآفرینی، کاهش نوسانات اقتصادی،  سرمایة اجتماعی

از طریق بهبود  ،و افزایش کارآیی منجر شود و به صورت غیرمستقیم ،تمبادالهزینة کاهش 

 & Agenor) سازدمتأثر و تسهیل دسترسی به اعتبارات، تولید و رشد اقتصادی را  سرمایة انسانی

Dinh 2015: 41). 

در  8/51از  سرمایة اجتماعیدهد شاخص  ایران نشان می سرمایة اجتماعیبررسی وضعیت 

باعث شده ایران بین کشورهای جهان در سال  که  کاهش یافته 2019در سال  2/45به  2009سال 

کشور طی  سرمایة اجتماعی. بر این اساس شواهد تجربی بر افول را داشته باشد 129رتبة  2019

سرمایة (. با توجه به جایگاه و نقش قابل توجه Legatum 2019) گذشته داللت دارنددهة یک 

در رشد اقتصادی کشور  سرمایة اجتماعیادی، سنجش میزان مشارکت اقتصتوسعة در  اجتماعی

گذاران و  از رشد اقتصادی به سیاست سرمایة اجتماعیسهم محاسبة . استمهم و ضروری 

از رشد اقتصادی  سرمایة اجتماعیدهد که در صورت پایین بودن سهم  ریزان این امکان را می برنامه

. از فراهم آورنددر کشور  سرمایة اجتماعیی به سطح مطلوب به منظور دستیابرا  راهکارهای الزم

 گیری آن بسیار مشکل است. از این مفهومی با ماهیت کیفی است اندازه سرمایة اجتماعیآنجا که 

شرکت داوطلبانه در و  های مختلفی مانند اعتماد از شاخص سرمایة اجتماعیگیری  برای اندازهرو، 

: 1394)غفاری و همکاران  شود و حکمرانی خوب استفاده میها  عضویت در تشکلو  ها انجمن

 سرمایة اجتماعیدقیق سهم محاسبة  سرمایة اجتماعیگیری  های اندازه (. متفاوت بودن شاخص26
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از رشد  سرمایة اجتماعیبرآورد سهم  ،سازد. بنابراین از رشد اقتصادی را با محدودیت مواجه می

از رشد  سرمایة اجتماعیهای  همؤلفهمة سهم محاسبة به اقتصادی نیازمند روشی است که قادر 

زمان و در یک معادله باشد. بر این اساس، در پژوهش حاضر از رویکرد  اقتصادی به صورت هم

استفاده شد. روش ارزش اون رویکرد  1398تا  1381دورة های سری زمانی  ارزش اون و داده

تواند هم سهم  تعداد و نوع متغیرها میو  لگوهای ا تجمعی است که بدون در نظر گرفتن پیچیدگی

متغیرهای توضیحی را از متغیر وابسته دهندة  های تشکیل همؤلفمتغیرهای توضیحی و هم سهم 

 .(Huettner & Sunder 2012: 1241)محاسبه کند 

 سؤاالت تحقیقاهداف و 

اقتصادی کشور  از رشد سرمایة اجتماعیگیری و تعیین سهم  اندازهحاضر پژوهش از هدف اصلی 

از رشد اقتصادی تعیین شد. در این  سرمایة اجتماعیدهندة  های تشکیل همؤلف. همچنین، سهم بود

چند درصد از رشد اقتصادی  سرمایة اجتماعیصورت مطرح شد: بدین زمینه پرسش اصلی تحقیق 

رهای ند از: بین متغیبود فرعی پژوهش نیز عبارتسؤاالت دهد؟  کشور را به خود اختصاص می

های  همؤلف؟ سهم را دارداثرگذار بر رشد اقتصادی کدام متغیر بیشترین سهم از رشد اقتصادی 

؟ بیشترین و کمترین سهم متعلق به چه استاز رشد اقتصادی چند درصد  سرمایة اجتماعی

 ؟استهایی  همؤلف

 تحقیق نظری پیشینة
 سرمایة اجتماعیتعریف 

 فرایندرا  سرمایة اجتماعی. وی دکر( ارائه 1985) 1وردیواولین بار برا  سرمایة اجتماعیمفهوم 

 های اجتماعی است ها و شبکه که ناشی از عضویت در گروه کردشناخت متقابل معرفی 

(Steckelberg et al. 2021: 3) .هایی  به ویژگی سرمایة اجتماعی( 1993)و همکارانش  2اماز نظر پاتن

 3. فوکویامااند ه دارد که قادر به افزایش کارآیی جامعههایی اشار و شبکههنجارها و  اعتماد چون

                                                                                                                                                    
1. Bourdieu 

2. Putnam 

3. Fukuyama 
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تلقی  سرمایة اجتماعیهای مشترک باید  هنجارها و ارزش از برخیکه فقط است بر آن ( 1995)

ای از قوانین یا هنجارهای غیررسمی مشترک بین  توان مجموعه را می سرمایة اجتماعیشوند. 

 1کلمن .(Dinda 2008: 2021) دنده همکاری میزة اجاها  به آناعضای یک گروه تعریف کرد که 

سرمایة  که استبر آن وی  .کند اساس کارکرد آن تعریف می را بر سرمایة اجتماعی( 1988)

ای از  وناگون مشتمل بر جنبههای گای از نهاد مجموعهشامل واحد نیست، بلکه  ینهاد اجتماعی

و  )رحمانی دنکن ساختار را تسهیل میهای بین افراد درون  کنش که استساختارهای اجتماعی 

و هنجارهایی  ،ها اجتماعی را نهادها، روابط، شبکه ةسرمای 2بانک جهانی(. 4: 1386 همکاران

به طور  .(Beran 2021: 26) کنند ن میییت تعامالت اجتماعی را تعیّیت و کمّکند که کیف توصیف می

و  مبتنی بر روابط اجتماعی ةهای ناشناخت شامل نهادهای غیررسمی و سازمان سرمایة اجتماعیکلی 

اعتماد متقابل و هنجارهای اجتماعی را ایجاد و  که دانش مشترک استهایی  ها و انجمن شبکه

 .(Ishise & Sawada 2009: 376) دنکن می

 بر رشد اقتصادی سرمایة اجتماعی تأثیر

بر رشد مؤثر را عامل طبیعی سرمایة ( 1798) 3ابتدا مالتوس ،اقتصادی رشد اساس نظریات بر

 4سولوکه  ،های رشد نئوکالسیک مدلدر . (Steckelberg et al. 2021: 2گرفت )اقتصادی در نظر 

 انجامند های نوآورانه می فناوریتوسعة هایی که به فرایند گذاری در سرمایه نیز ،کردارائه ( 1956)

های رشد  ی مدلناتواناین، با وجود  .(Beran 2021: 26) شوند بر تولید معرفی میمؤثر عامل 

. مدافعان ودش زا منجر می های رشد درون شدن مدل وری به مطرح زا در توضیح رشد بهره برون

 مدتتارهای اقتصادی دولت بر رشد بلندها و رف سیاست اند که بر آنزا  های رشد درون مدل

های عمومی  هزینه ،سانیسرمایة ان، سرمایة فیزیکیله عواملی از جمنتیجه  در. نداثرگذار اقتصادی

 :Moreno-Hurtado et al. 2018) دانند و مالیات را عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی می ،دولت

نیز بر رشد اقتصادی  سرمایة اجتماعی دادندنشان بر نقش نهادها تأکید محققان با  اًاخیر .(168

                                                                                                                                                    
1. Coleman 

2. World Bank 

3. Malthus 

4. Solow 
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تواند یک  می سرمایة انسانید مانن سرمایة اجتماعی .(Steckelberg et al. 2021: 2) اثرگذار است

به  و قادر به ایجاد رشد اقتصادی نیست یتنهای به سرمایة اجتماعیاما اری سودآور باشد. گذ سرمایه

مالی و انسانی را جبران سرمایة کمبود تواند  میشود که  ها مطرح می ن سایر سرمایهیجایگزمنزلة 

 ؛ به نحویدارد دوگانه یماهیت رمایة اجتماعیس (1995) فوکویامااز نظر  .(Aguilera 2016: 6کند )

از و  دهد افزایش می وری رشد اقتصادی را مبادالت و افزایش بهرههزینة سو با کاهش  که از یک

 .Carmeci et alشود ) خاص منجر می یسوی دیگر به تحریف دموکراسی به نفع منافع گروه

بر  سرمایة اجتماعی تأثیرزا  رشد درون های مدلکارگیری  هبا بهای مختلف  در پژوهش .(2 :2021

یافتة  با گسترش مدل تعمیم (2009)و سودا  1یشیااین زمینه  است. در  رشد اقتصادی بررسی شده

بر رشد اقتصادی را  سرمایة اجتماعی تأثیر، کردندارائه ( 1992) و همکارانش 2که منکیو ،سولو

 در تعادل بلندمدت قرار داشته باشدشور یک کورتی که در ص اعالم کردندها  بررسی کردند. آن

و  سرمایة انسانیو  سرمایة فیزیکیانداز  پسمیزان تابعی خطی از منزلة لگاریتم درآمد سرانه به 

( با گسترش مدل 2011)و لوپز  3شود. در پژوهش سکوئیرا در نظر گرفته می سرمایة اجتماعی

بررسی بر رشد اقتصادی  سرمایة اجتماعی ثیرتأو انسانی،  سرمایة فیزیکیدر کنار  ،(1998) 4لوکاس

از  کردنداین بیان  . عالوه برگرفتنددر نظر  سرمایة اجتماعیرا تابعی از  سرمایة انسانیها  . آنشد

سرمایة  شود منجر می سرمایة اجتماعیآنجا که افزایش تحصیالت و انباشت دانش به بهبود 

 است. سرمایة انسانینیز تابعی از  اجتماعی

 ةیافت بر رشد اقتصادی از الگوی توسعه سرمایة اجتماعی تأثیراین پژوهش به منظور بررسی در 

 مطابق الگوی اکوماک و ویل. کردند( ارائه 2009)و ویل  6که اکوماک شدستفاده ا( 1986) 5رومر

در این الگو سازد.  میمتأثر رشد اقتصادی را  ،از طریق مجرای نوآوری ،سرمایة اجتماعی( 2009)

در نظر  ()وری کل عوامل تولید  و بهره ()سرمایه ( و ) تابعی از نیروی کار ()ولید ت

 شود: گرفته می
                                                                                                                                                    
1. Ishise 

2. Mankw 

3. Sequeira 

4. Lucas 

5. Romer 

6. Akcomal 
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(1)  

نباشت سرمایه با ایجاد شود ا فرض می و ستزا وری کل عوامل تولید درون بهره 1ة در رابط

 :وری عوامل تولید عبارت است از بهره. در نتیجه شود همراه می (سرمایة انسانی) دانش جدید

(2)  

انباشت  دهد نشان می 2ة دهد. رابط یافته را نشان می های توسعه موجودی دانش یا ایده که در آن 

 2و  1ة با ترکیب رابطسرمایه برای هر فرد اثر خارجی سودمندی برابر با تولید نهایی سرمایه دارد. 

 شود: حاصل می 3 ةرابط

(3)  

 ،1به  با تبدیل . شود در این الگو انباشت دانش محصول فرعی انباشت سرمایه تلقی می

 آید: دست می به 4رابطة صورت  ( به1986) رشد ساده و استاندارد رومرمعادلة 

(4)  

 ()گرفته در تحقیقات  کل تالش صورتبرابر با  ()دانش  موجودی رشدعالوه بر این 

در  ضرب کنند( های جدید کار می ایدهتوسعة تحقیق و توسعه یا تعداد محققانی که در هزینة )

رشد میزان ( این است که 1986) رومر معادلة ت به. نوآوری این الگو نسباستاکتشافات میزان 

 گی دارد:نیز بست سرمایة اجتماعینش به و عالوه بر موجودی داثابت نیست  موجودی دانش

(5)  

موجودی دانش و میزان  تأثیرکه  رتیدر صو دهد. را نشان می سرمایة اجتماعی  ،5ة در رابط

 دانش عبارت است از: رشد موجودیمیزان شده در نظر گرفته نشود،  کل تحقیقات انجام

(6)  

 سرمایة اجتماعیافزایش  که  . در صورتیاست و  ثر ثابت بیانگر ا ، 6رابطة در 

وری  منفی بر بهره تأثیر سرمایة اجتماعی . اگر شود وری تحقیقات منجر می به افزایش بهره
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است. در این  یة اجتماعیسرماوری تحقیقات مستقل از  بهره . چنانچه گذارد میتحقیقات 

 دهد وری تحقیق را افزایش می بهره سرمایة اجتماعییعنی  شود  الگو فرض می

(Akcomak & Well 2009: 546). 

 بر رشد اقتصادی سرمایة اجتماعیمجراهای اثرگذاری 

 مجرایاس اس بربر رشد اقتصادی وجود دارند.  سرمایة اجتماعیتلفی برای اثرگذاری مجراهای مخ

 تأثیرعوامل تولید رشد اقتصادی را تحت وری  بر کارآیی و بهره تأثیراز طریق  سرمایة اجتماعی اول

های یک پیمان را  جوانب و هزینههمة کاملی که بتواند  ددر دنیای کنونی، عقد قراردا دهد. قرار می

از  ،سرمایة اجتماعیو . در این حالت اعتماد استممکن و بسیار پرهزینه داشته باشد غیردر بر 

د و ضمن نکن موجود در قراردادهای ناقص را جبران می یها طلبی، ضعف طریق کاهش فرصت

ایجاد رونق اقتصادی قادر به افزایش بازدهی قراردادها یا به عبارت دیگر افزایش کارآیی و 

بد )رحمانی و یا تولید رشد اقتصادی افزایش می ،وری د. با افزایش بهرهنوری عوامل تولید بهره

مالی است. توسعة بر رشد اقتصادی  سرمایة اجتماعیمجرای اثرگذاری (. دومین 5: 1386 همکاران

گذاری در  در مناطقی با سطح باالی اعتماد اجتماعی، کاهش نگهداری وجه نقد، افزایش سرمایه

غیررسمی باعث و کاهش استفاده از اعتبارات  ،بازار سرمایه، افزایش دسترسی به اعتبارات نهادی

مالی توسعة از طریق  سرمایة اجتماعینتیجه  یابد. درافزایش ها به اعتبارات  دسترسی بنگاهشود  می

از  سرمایة اجتماعی ،مطابق با مجرای سوم .(Chou 2006: 900) دهد رشد اقتصادی را افزایش می

نقش مهمی در  تماعیسرمایة اجسازد.  میمتأثر رشد اقتصادی را  سرمایة انسانیبر  تأثیرطریق 

های خوب  از جمله وجود نهاد ،سرمایة اجتماعیهای  همؤلفدارد. به بیان دیگر  سرمایة انسانیبهبود 

شوند و رشد اقتصادی را  به افزایش دانش منجر می ،و اعتماد قابل توجه بین افراد یک کشور

بر  سرمایة اجتماعیاری گذتأثیرچهارم مجرای  .(Sequeira & Lopes 2011: 470) دهند افزایش می

ند. در ا و تحقیق با ریسک همراه نوآوریهای  مالی فعالیتتأمین رشد اقتصادی نوآوری است. 

گذاری بیشتری به  دیگر اعتماد داشته باشند، سرمایه ن به یکاگذار که محققان و سرمایه صورتی

بیشتر باشد،  تماعیسرمایة اجهر قدر نتیجه  گیرد. در های نوآورانه صورت می منظور فعالیت

 (.Akcomak & Well 2009: 545) یابد تبع آن رشد اقتصادی افزایش می نوآوری و به
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 تحقیقتجربی پیشینة 

در است.   های متعددی انجام شده بر رشد اقتصادی پژوهش سرمایة اجتماعی تأثیردر رابطه با 

به  دارند،بیشتری که با موضوع تحقیق قرابت  ،گرفته های صورت برخی از پژوهش 1 جدول

های  یک از پژوهش دهد در هیچ پژوهش نشان میپیشینة . مرور شده استاختصار گزارش 

و  از رشد اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد ارزش اون سرمایة اجتماعیگرفته سهم  صورت

 است. محاسبه نشده رگرسیونتجزیة رویکردهای مبتنی بر 

 پژوهشپیشینة . 1 جدول

 نتایج دفه نام محقق

Helliwell & Putnam 
(1995) 

و  سرمایة اجتماعیبین رابطة بررسی 

رشد اقتصادی در مناطق شمالی میزان 
 ایتالیا

و  دارد باالتر سطح درآمد تعادلی بیشتر سرمایة اجتماعیدر مناطقی با 
 تر است. همگرایی اقتصادی سریع

Knack & Keefer 
(1997) 

 بر سرمایة اجتماعیبررسی اهمیت 

کشور از طریق  29عملکرد اقتصادی 
 پیمایش ارزش جهانی

 مستقیم وجود دارد.رابطة بین اعتماد و رشد اقتصادی 

Rupasingha et al. 
(2000) 

بر رشد  سرمایة اجتماعی تأثیربررسی 
 ایاالت متحدهسرانة درآمد 

 .شود به صورت غیرمستقیم به افزایش درآمد سرانه منجر می سرمایة اجتماعی

Boulila et al. (2008) 

سرمایة بررسی مجراهای اثرگذاری 
کشور  35بر رشد اقتصادی  اجتماعی

 یافته حال توسعه و توسعه در

دار بر رشد امثبت و معن تأثیر سرمایة اجتماعیاعتماد به عنوان شاخص 

 اقتصادی دارد.

Akcomak & Weel 
(2009) 

بر رشد  سرمایة اجتماعی تأثیربررسی 

 اروپامنطقة اتحادیة  102 ةدرآمد سران

مثبت  تأثیرنوآوری  یبه صورت غیرمستقیم و از طریق ارتقا سرمایة اجتماعی
دار بر رشد درآمد سرانه دارد. از آنجا که نوآوری با ریسک همراه است، او معن

تبع آن  نوآوری و به ،گذاران و محققان در صورت وجود اعتماد بین سرمایه
 یابد. درآمد سرانه افزایش می

Aguilera (2016) 

بر رشد  سرمایة اجتماعی تأثیربررسی 
مریکای شمالی و اکشور  11اقتصادی 

 جنوبی

داری بر رشد امنفی و معن تأثیردار و مشارکت مدنی امثبت و معن تأثیراعتماد 

 اقتصادی دارند.

Andini & Andini 
(2019) 

و  سرمایة اجتماعیبین رابطة بررسی 
 یتالیارشد اقتصادی در شهرهای ا

 و رشد اقتصادی وجود دارد. سرمایة اجتماعیداری بین امثبت معنرابطة 

Suryahadi et al. 
(2020) 

توسعة بر  سرمایة اجتماعی تأثیربررسی 
 اقتصادی اندونزی

ترین سرمایه برای اندونزی است که به کاهش  اعتماد بین اقوام مختلف مهم
اقشار مختلف جمعیت  ةانو افزایش مصرف سر ،فقر، افزایش درآمد سرانه

از  دارد؛ اعتماد زیاد بین اقوام مختلف معایبی این، د. با وجودشو منجر می

 جمله افزایش نابرابری در جامعه.
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Pio (2020) 
و  سرمایة اجتماعی تأثیربررسی 

 نوآوری بر رشد اقتصادی برزیل

، شوند ای روابط شخصی به افزایش کارآیی منجر میه از آنجا که شبکه
داری بر رشد اقتصادی دارد. اما نوآوری امثبت و معن تأثیر سرمایة اجتماعی

 دار بر رشد اقتصادی است. معنافاقد اثر 

Markowska-
Przybyla (2020) 

بر  سرمایة اجتماعی تأثیربررسی 
منطقة  16وری کل عوامل تولید در  بهره

 لهستان

و توجه به منافع عمومی از  ،های ورزشی اد، تعهد، مشارکت در باشگاهاعتم
معامالتی، افزایش اطالعات و دانش، افزایش هزینة طریق کاهش 

وری کل عوامل  و ترویج فرهنگ همکاری به افزایش بهره ،پذیری انعطاف
منفی بر  تأثیرهای دارای ماهیت انحصاری  . اما سازمانشوند تولید منجر می

 وری کل عوامل تولید دارند. بهره

Miniesy & 
Abdelkarim (2021) 

اعتماد بر رشد اقتصادی  تأثیربررسی 
 کشور جهان 104

جز کشورهای  ،کشورهاهمة دار بر رشد اقتصادی  معنامثبت و  تأثیراعتماد 
 دارد. ،مناحوزة 

Allen (2021) 
بر رشد  سرمایة اجتماعی تأثیربررسی 

 اقتصادی ایاالت متحده

شود؛ به  یک عامل مهم در تابع تولید در نظر گرفته می رمایة اجتماعیس
وری  قابل توضیح در رشد اقتصادی به بهره نحوی که برخی تغییرات غیر

 شوند. نسبت داده می سرمایة اجتماعیناشی از 

Bathuure 2021 
و نوآوری  سرمایة اجتماعی تأثیر

 کشور 147اجتماعی بر رشد اقتصادی 

مثبت قوی بر رشد اقتصادی دارند.  تأثیرو نوآوری اجتماعی  ماعیسرمایة اجت
نوآوری اجتماعی از طریق افزایش امنیت و رقابت شغلی به افزایش تولید کاال 

باورها و و  ها شود. عالوه بر این نوآوری اجتماعی شیوه و خدمات منجر می
همراه  اعیسرمایة اجتمدهد و با افزایش  ساختار قدرت اجتماعی را تغییر می

و نوآوری اجتماعی رشد اقتصادی را  سرمایة اجتماعیادغام بنابراین، . شود می
 سازد. میمتأثر 

همکاران رحمانی و 
(1386) 

بر رشد  سرمایة اجتماعی تأثیربررسی 
 های ایران اقتصادی استان

 سرمایة اجتماعیمثبت بر رشد اقتصادی دارد و افزودن  تأثیر سرمایة اجتماعی
دهندگی مدل منجر  های رشد اقتصادی به افزایش قدرت توضیح به مدل

 .شود می
همکاران صفدری و 

(1387) 
بر رشد  سرمایة اجتماعی تأثیربررسی 

 اقتصادی ایران
 معکوس وجود دارد.رابطة و رشد اقتصادی  سرمایة اجتماعیبین کاهش 

 (1387) رنانی و مؤیدفر
و  سرمایة اجتماعیبین رابطة بررسی 

 اقتصادی در ایران عملکرد

ی را دمستقیم با رشد اقتصادی دارد. اما اعتماد عام رشد اقتصارابطة اعتماد 
های اجتماعی، اعتماد  سازد. از بین گروه میمتأثر نسبت به اعتماد خاص بیشتر 

ها به افزایش رشد  به مراجع قانونی و اقتصادی به مراتب بیشتر از سایر گروه
 شود. اقتصادی منجر می

 سمی و همکارانقا
(1389) 

و  سرمایة اجتماعیبین رابطة بررسی 
 اقتصادیتوسعة 

تأکید گروهی بر اعتماد محدود و خاص  درون سرمایة اجتماعیاز آنجا که 
ن عدم توسعه آنتیجة شود که  گرایی و اختالل سازمانی می دارد سبب فرقه

تماد، گرایی با گسترش شعاع اع برون سرمایة اجتماعیاست. در مقابل، 
های  و مشارکت افراد در انجمن ،های روابط اجتماعی گیری شبکه شکل

 کند. اقتصادی ایفا میتوسعة  فرایندداوطلبانه نقش مثبتی در 

 (1389رنانی و دلیری )
بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر رشد 

 های ایران اقتصادی استان

ابع تولید، تأثیر مثبتی ناپذیر ت سرمایة اجتماعی، به مثابة یکی از اجزای جدایی
بر رشد اقتصادی دارد. عالوه بر این سرمایة اجتماعی مانند سرمایة فیزیکی و 

 است. 1تر از  انسانی دارای کشش تولیدی مثبت و کوچک

صمدی و همکاران 
(1391) 

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

 ایران

لت تشکیل سرمایة اجتماعی است. عالوه بر این رابطة علّی سرمایة انسانی ع
ای بین سرمایة اجتماعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت وجود  دوطرفه

 دارد.
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همکاران حیدری و 
(1392) 

سرمایة و  سرمایة اجتماعی تأثیربررسی 
شورهای سالمت بر رشد اقتصادی ک

 خاورمیانه

مثبتی بر رشد اقتصادی دارند. عالوه بر  تأثیر سرمایة انسانیجتماعی و سرمایة 
های سالمت روحی و جسمی افراد  به تقویت شاخص سرمایة اجتماعیاین 

سرمایة از سوی دیگر سالمت افراد جامعه به بهبود . شوند جامعه منجر می
سالمت سرمایة و  سرمایة اجتماعیبل متقا تأثیر . بنابراین،انجامد می اجتماعی

 اثر مضاعفی بر رشد اقتصادی دارد.

بر رشد  سرمایة اجتماعی تأثیربررسی  (1393)سوری 
 اقتصادی ایران

از . داری بر رشد اقتصادی داردامعن تأثیردر کنار سایر عوامل  سرمایة اجتماعی
 .استدر تابع تولید همواره مثبت  سرمایة اجتماعیضریب  ،رو این

خداپرست مشهدی و 
 (1393)همکاران 

و آزادی  سرمایة اجتماعی تأثیربررسی 
 مثبتی بر رشد اقتصادی دارند. تأثیرو آزادی اقتصادی  سرمایة اجتماعی اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران

 (1393) مهرگان و دلیری
و  سرمایة اجتماعیرابطة بررسی 

 انسانی دارد.توسعة مثبتی بر  تأثیر تماعیسرمایة اج های ایران انسانی در استان ةتوسع

همکاران غفاری و 
(1394) 

 سرمایة اجتماعیثباتی  بی تأثیربررسی 
 منفی بر رشد اقتصادی دارد. تأثیر سرمایة اجتماعیثباتی  بی بر رشد اقتصادی ایران

 (1395)علمی و قربانی 
 سرمایة انسانیو  سرمایة اجتماعی تأثیر

ای خاورمیانه بر رشد اقتصادی کشوره
 افریقاو شمال 

داری بر رشد اقتصادی دارد که بیانگر امثبت و معن تأثیر سرمایة اجتماعی
به  ،سرمایة انسانیاهمیت روابط بین افراد در کنار سایر عوامل تولید است. اما 

 منفی بر رشد اقتصادی دارد. تأثیردلیل عدم استفاده در جایگاه مناسب، 

 (1396موسوی و زارعی )
سرمایة ، سرمایة اجتماعی تأثیربررسی 

سرمایة و  ،سرمایة انسانی، فیزیکی
 محیطی بر رشد اقتصادی ایران

 تأثیر. استبر رشد اقتصادی کشور مؤثر ترین عامل  مهم سرمایة فیزیکی
سرمایة چهارم  سوم تا یک بر رشد اقتصادی حدود یک سرمایة اجتماعی

ناچیزی بر  تأثیرمحیطی  زیستة سرمایو  سرمایة انسانیاست. اما  فیزیکی
 رشد اقتصادی دارند.

کمالی دهکردی و 
 (1398)همکاران 

 سرمایة انسانیو  سرمایة اجتماعی تأثیر
 بر رشد اقتصادی سرمایة فیزیکیو 

های  رشد پروندهمیزان مثبت و  تأثیر سرمایة انسانیانداز و  پسمیزان 
با توجه به تعداد  ،د. امامنفی بر رشد اقتصادی دارن تأثیرهای مختومه  چک

کرده و ناتوانی ساختار اقتصادی کشور در جذب نیروی  باالی افراد تحصیل
 بر رشد اقتصادی قابل توجه نیست. سرمایة انسانی تأثیرکرده،  کار تحصیل

همکاران راغی و چ
(1398) 

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

 ایراندر  اجتماعی

اقتصادی به کاهش بر متغیرهای کلیدی  تأثیراز طریق  سرمایة اجتماعیکاهش 
نتیجه عدم تحقق اقتصاد پایدار منجر  کارآیی اجتماعی در روابط تولید و در
 است.  شده

 جمشیدی و روحی مؤذن
(1400) 

مدلی جهت ایجاد جهش در تولید  ةارائ
اساس  بنیان بر وکارهای دانش کسب

 یة اجتماعیسرمامفاهیم 

و متوسط کوچک بنیان  های دانش اقدامات الزم برای جهش تولید در شرکت
و جامعه و شهروندان  ،وکار، سیاستی و حاکمیتی در سه سطح کسب

ساختاری و در سه بعد  سرمایة اجتماعیاین  شوند. عالوه بر بندی می طبقه
ده بر جهش اقدامات یادشکنندة  بستر و تسهیلمنزلة تعاملی و کاربردی به 
 گذار است.تأثیروکارهای کوچک و متوسط  تولید کسب

همکاران مکیان و 
(1400) 

بر رشد  سرمایة اجتماعی تأثیربررسی 
سرمایة اقتصادی در کشورهای با 

 باال و پایین اجتماعی

پایین حکمرانی خوب وجود  سرمایة اجتماعیاز آنجا که در کشورهای با 
گذاری و محافل اجتماعی  مجامع قانون و هاNGOندارد و مشارکت زنان در 

میزان های جهانی است، شاخص حکمرانی خوب و دتر از استاندار پایین
داری بر رشد اقتصادی ندارند. عالوه بر این امعن تأثیرمشارکت اقتصادی زنان 

منفی و  تأثیردار و دسترسی به اینترنت  معنامثبت و  تأثیرشاخص درک فساد 
پایین دارند. اما در  سرمایة اجتماعیتصادی کشورهای با داری بر رشد اق معنا

دسترسی به و  باال شاخص حکمرانی خوب سرمایة اجتماعیکشورهای با 
 تأثیردار و شاخص فساد  معنامثبت و  تأثیرمشارکت زنان میزان اینترنت و 

 دار بر رشد اقتصادی دارند.امثبت و معن
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 مدل مفهومی تحقیق .1نمودار 

 روش تحقیق

هدف از پژوهش حاضر برآورد سهم سرمایة اجتماعی از رشد اقتصادی ایران بود. برای این منظور 

معرفی  1( مدل مفهومی تحقیق مطابق نمودار 2021به پیروی از پیشینة موضوع و الگوی باتور )

 شود. می

ة در رشد اقتصادی از رابط اجتماعیسرمایة سهم محاسبة با توجه به مدل مفهومی تحقیق برای 

 شود: استفاده می 7

تولید  لگاریتم

 ناخالص داخلی 

لگاریتم موجودی 

 سرمایه فیزیکی

 یه اجتماعیسرما

لگاریتم نیروی 

 کار

 

 رمایه انسانیس

 حکمرانی خوب

 نرخ باروری

 مشارکت اجتماعی

 اعتماد

 مخارج بهداشتی دولت

 آموزش

 طالق

 قتل خودکشی

 شرارت

 اختالس

 سرقت

 چک بالمحل

 ارتشا و جعل
 موجر و مستاجر

 حاکمیت قانون
 کنترل فساد

 کیفیت قوانین

 ثبات سیاسی

 بخشی دولتاثر

مشارکت در امور 

 کشور

 ازدواج

 مطبوعات

 کتابخانه

 مراجعه به کتابخانه

 موسسات فرهنگی

 سینما

 اعضای کتابخانه

 تماشاچی سینما
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(7)  

 ، سرمایة فیزیکیلگاریتم موجودی  لگاریتم تولید ناخالص داخلی،  ، 7رابطة در 

مخارج  اعتماد،  مشارکت اجتماعی،  حکمرانی خوب،  لگاریتم نیروی کار، 

مدل مفهومی تحقیق دهند.  باروری را نشان میمیزان  و  ،آموزش بهداشتی دولت، 

 عبارت است از:

 ها داده

 Bathuure) از سه شاخص حکمرانی خوب سرمایة اجتماعیگیری  در این مطالعه به منظور اندازه

. شداستفاده  (Suryahadi et al. 2021) و اعتماد ،(Aguilera 2016) ، مشارکت اجتماعی(2021

حکمرانی خوب یک شاخص ترکیبی شامل ثبات سیاسی، میزان مشارکت مردم در امور کشور، 

مشارکت . استو کنترل فساد  ،میزان اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون

مؤسسات زدواج، تعداد سینما، تعداد کتابخانه، تعداد شامل ا است؛ ترکیبی یاخصنیز شاجتماعی 

تعداد اعضای  ،فرهنگی، تعداد مطبوعات، تعداد مراجعه به کتابخانه، تعداد تماشاچی سینما

خودکشی، قتل، شرارت، های  تعداد پروندهطالق، گیری اعتماد از معکوس  کتابخانه. به منظور اندازه

 برایاین  عالوه برو سرقت استفاده شد.  ،مستأجرو  جعل، چک بالمحل، موجر ،، ارتشااختالس

دولت به تولید ناخالص داخلی،  بهداشتی از سه شاخص نسبت مخارج سرمایة انسانیگیری  اندازه

ها بانک مرکزی،  . مأخذ دادهشداستفاده باروری میزان و  ،تحصیالن دانشگاهیلا لگاریتم تعداد فارغ

بانک جهانی  و ،، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی1جهانیهای حاکمیت  مرکز آمار ایران، شاخص

 در .استفاده شد 1383پایة نده به سال کن ها از شاخص قیمتی مصرف . برای حقیقی کردن دادهبودند

 .شده استتصار متغیرهای پژوهش معرفی خا به، 2جدول 

                                                                                                                                                    
1. worldwide governance indicators 
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 معرفی متغیرهای پژوهش. 2 جدول

 گیری روش اندازه نام متغیر
 گروه کشاورزی، صنایع و معادن، خدمات و نفت منهای کارمزد احتسابیافزودة  مجموع ارزش اخلیتولید ناخالص د

 سرمایة اجتماعی

 حکمرانی خوب
ثبات سیاسی، میزان مشارکت مردم در امور کشور، میزان  های شاخص میانگین

 کنترل فساد ،اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون

 عیمشارکت اجتما
مؤسسات ازدواج، تعداد سینما، تعداد کتابخانه، تعداد  های شاخص میانگین

تعداد  ،فرهنگی، تعداد مطبوعات، تعداد مراجعه به کتابخانه، تعداد تماشاچی سینما
 اعضای کتابخانه

 اعتماد
 ،های خودکشی، قتل، شرارت، اختالس، ارتشا معکوس طالق، تعداد پرونده

 سرقت مستأجر، جعل، چک بالمحل، موجر و

 سرمایة انسانی
 نسبت مخارج بهداشتی دولت به تولید ناخالص داخلی مخارج بهداشتی دولت

 التحصیالن دانشگاهی لگاریتم تعداد فارغ آموزش
 میانگین تعداد کودکان متولدشده در دوران زندگی یک زن باروریمیزان 

 .شوند تولید استفاده می فرایندآالت و تجهیزاتی که در  و ماشین مجموع ارزش ساختمان و تأسیسات سرمایة فیزیکیموجودی 

 نیروی کار
توانند در  قرار دارند و می ،سال 65تا  10سنی ردة یعنی در  ،افرادی که بر حسب قانون کار در سن اشتغالتعداد 

 .کنندتولید کاالها و خدمات مشارکت 

 رگرسیونتجزیة روش 

های مرسوم  بر رشد اقتصادی استفاده از روشمؤثر  های شناسایی عوامل یکی از روش

های متداول اقتصادسنجی اطالعاتی در  با وجود آنکه برآورد ضرایب با روشاقتصادسنجی است. 

بندی متغیرهای  کند، قادر به رتبه داری ضرایب ارائه میارابطه با همبستگی بین متغیرها و معن

عمل برای رفع این محدودیت از رویکردهای  در .(Barrado et al. 2021: 2) نیستتوضیحی 

رگرسیون تعیین سهم هر یک از متغیرهای تجزیة شود. هدف از  رگرسیون استفاده میتجزیة 

بین متغیرهای رابطة معیار نکویی برازش است. فرض کنید پایة توضیحی از متغیر وابسته بر 

 تبیین شود. 8 ة رابطبا توضیحی و وابسته 

(8)  

 متغیرهای توضیحی،  عرض از مبدا،  متغیر وابسته،  که در آن 

متغیر در نظر  هاهمة در صورتی که  دهند. یاخالل را نشان م ءجز و  ،بردار ضرایب متغیرها

و در صورتی که هر  است ابر ، ضریب تعیین برشودگرفته شوند و الگوی فوق برآورد 

 برآورد شود، ضریب تعیین برابر  فوق به صورت ای از رگرسیون  زیرمجموعه

توان  خواهد بود که نسبتی از ضریب تعیین کل است. بنابراین بر اساس میزان ضریب تعیین می
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این است که ضریب سؤال را مشخص کرد. اما  دهندگی متغیر وابسته سهم هر متغیر از توضیح

 ( در پاسخ به1953) 1ای باید بین متغیرهای توضیحی تقسیم شود؟ شیپلی تعیین بر مبنای چه قاعده

بازی نظریة کند که بر نتایج رویکرد  را مطرح می ،تحت عنوان ارزش شیپلی ،پرسش معیاری این

مقدار باید رسش اصلی این است که چگونه بازی همکارانه پنظریة مبتنی است. در  2همکارانه

 اند تقسیم کرد مشخصی از منافع یا هزینه را منصفانه بین اعضایی که در ایجاد آن مشارکت داشته

(Stern & Tettenhorst 2019: 186). ( 1953بر این اساس، روش ارزش شیپلی)،  با تمرکز بر

دهندگی متغیر وابسته برآورد  حضریب تعیین، سهم و مشارکت رگرسورها را در میزان توضی

های دیگری نیز مطرح شدند که قادرند  با گسترش روش شیپلی در مباحث مختلف، روش .کند می

که در یک گروه قرار را، ای از متغیرهای مستقل  عالوه بر تعیین سهم هر متغیر سهم مجموعه

هاست  این روشجملة ( از 1977) 3اون ارزش در توضیح متغیر وابسته تعیین کنند. روش ،گیرند می

های  بندی متغیرهای توضیحی در گروه شود و در آن امکان دسته یافته محسوب می که روشی تجمیع

در  جداگانه نیز وجود دارد. اگر متغیرهای توضیحی 

 بندی شوند: تقسیم 9رابطة گروه به صورت  

(9) 
 

از متغیر  سهم هر متغیر و سهم هر گروه محاسبة کان اون امارزش با استفاده از روش 

 شود. تابع استفاده می تابع برای این منظور از تعریف . شود وابسته فراهم می

را نشان  گروه تجمیع شوند در  ندتوان متغیر توضیحی می مجموعه حاالت ممکن که در آن 

هایی است که  معرف تعداد گروه . در تعریف اخیر دهد، یعنی می

شوند. بر این اساس، با توجه به تعداد حاالت ممکن برای تجمیع  در مدل در نظر گرفته می

 های ممکن، شاخص ارزش اون عبارت است از: متغیرهای توضیحی در گروه

(10)  

                                                                                                                                                    
1. Shapley 

2. cooperative game theory 
3. Owen’s Value 
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سهم نهایی هر محاسبة از ضریب تعیین است. برای  سهم نهایی متغیر  که در آن 

گروه و تنها بر اساس متغیرهای توضیحی برآورد و ضریب  بدون در نظر گرفتن  9رابطة متغیر، 

د برآورد با خروج هر یک از متغیرهای توضیحی، رگرسیون مجد ،سپس. شود تعیین آن محاسبه می

ها میزان سهم نهایی هر متغیر  شود. تفاوت بین ضریب تعیین و ضریب تعیین آن معادله محاسبه می

وضعیتی از متغیرهای رگرسیون را نشان  دهد. فرض کنید  شده از رگرسیون را نشان می حذف

نیز معرف رگرسیونی است که  همچنین  د.را دار  1جایگاه دهد که در آن متغیر  می

صورت   در این. یعنی ؛ حضور ندارد در آن متغیر 

 برابر است با: سهم نهایی متغیر 

(11)  

دهد که  ضریب تعیین رگرسیون را در حالتی نشان می ، 11ة در رابط

ضریب تعیین حاصل  در رگرسیون حضور دارند و  از جمله  متغیرهامجموعة 

در الگو غایب است. تفاوت  دهد که متغیر  از برآورد الگوی رگرسیونی را در وضعیتی نشان می

رای حضور هر کند. ب در توضیح متغیر وابسته را منعکس می این دو ضریب تعیین سهم متغیر 

، 10رابطة با توجه به بنابراین،  2.متغیره حاالت مختلفی وجود دارد در رگرسیون  متغیر مانند 

در هر یک از حاالت ممکن به دست  از میانگین سهم نهایی  متغیر  ،ارزش اونمحاسبة برای 

 .(Huettner & Sunder 2012: 1241) آید می

گیری سهم متغیرهای توضیحی از رشد اقتصادی بر اساس روش  در پژوهش حاضر، برای اندازه

 :شداستفاده  12رابطة ارزش اون از 

(12) 

 

                                                                                                                                                    
1. position 

در  و  در حالرت اول هرر دو متغیرر     .وجرود دارد  متغیرره دو حالرت بررای متغیرر      سهدر یک رگرسیون  مثالً .2

 در رگرسیون حضور دارد. متغیر  فقطرگرسیون حضور دارند و در حالت دوم 
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سهم متغیرهای حکمرانی خوب، مشارکت اجتماعی، اعتماد، مخارج بهداشتی محاسبة که در آن، عالوه بر 

مشارکت اجتماعی و و  رشد اقتصادی سهم سه متغیر حکمرانی خوب باروری درمیزان و  ،دولت، آموزش

و  و سهم سه متغیر مخارج بهداشتی دولت جا و در یک گروه تحت عنوان  اعتماد به صورت یک

 شد.نیز برآورد  جا و در یک گروه تحت عنوان  باروری به صورت یکمیزان آموزش و 

 ی پژوهشها یافته

 تا 1381 زمانیدورة رشد اقتصادی ایران طی  از سرمایة اجتماعیسهم محاسبة پژوهش حاضر  از فهد

و روش  ،های اصلی همؤلفکارگیری سه روش آنتروپی شانون، تحلیل  هبا بین منظور ابتدا د. بودب 1398

 3 ولجد در .شدساخته و حکمرانی خوب  ،اعتماد، مشارکت اجتماعیوزن یکسان شاخص ترکیبی 

و حکمرانی  ،های اعتماد، مشارکت اجتماعی اجزای شاخصدهی به  حاصل از وزننتایج اختصار  به

 شده است.های اصلی ارائه  همؤلفروش آنتروپی شانون و تحلیل خوب با استفاده از 

گیری سرمایة اجتماعی به کار  اعتماد یکی از متغیرهایی است که در اکثر مطالعات تجربی برای اندازه

. اعتماد به طور کلی شامل اعتماد به اعضای خانواده و همسایگان و مردم کشور است که یکی از رود می

. (Aguilera 2016: 8شود ) پرکاربردترین معیارها برای سنجش همکاری بین افراد در نظر گرفته می

اعتماد  گیری شاخص اعتماد در این پژوهش شامل اعتماد عمومی، متغیرهای مورد استفاده برای اندازه

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 

ز آن بود که متغیر های اصلی نیز حاکی ا های حاصل از روش تحلیل مؤلفه دهند. یافته اختصاص می

اختالس و ارتشا و جعل بیشترین وزن و متغیر طالق کمترین وزن از شاخص اعتماد را به خود 

گیری سرمایة اجتماعی استفاده  دهند. شاخص دیگری که در این پژوهش به منظور اندازه اختصاص می

تباطات و انتشار اطالعات ( بر آن بود که مشارکت به افزایش ار1193شد مشارکت اجتماعی بود. پاتنام )

های مبادله همراه است  شود. در نتیجه مشارکت با افزایش همکاری و اطمینان و کاهش هزینه منجر می

(Bathuure 2021: 253شاخص .) گیری مشارکت در این پژوهش  های مورد استفاده برای اندازه

های روش آنتروپی شانون نشان داد  دربرگیرندة ابعاد مختلف مشارکت و دسترسی به اطالعات بود. یافته

تعداد مطبوعات بیشترین وزن و ازدواج کمترین وزن از شاخص میزان مشارکت را دارند. بر اساس 
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های اصلی نیز تعداد کتابخانه بیشترین وزن و ازدواج کمترین وزن  نتایج حاصل از رویکرد تحلیل مؤلفه

یکی دیگر از عواملی که نقش مهمی در از شاخص مشارکت اجتماعی را به خود اختصاص دادند. 

از این رو سومین  .(Bathuure 2021: 253های اقتصادی دارد کیفیت نهادهای دولتی است ) فعالیت

های حکمرانی  گیری سرمایة اجتماعی حکمرانی خوب بود. شاخص شاخص مورد استفاده برای اندازه

ر امور کشور، میزان اثربخشی دولت، ثبات سیاسی، میزان مشارکت مردم دخوب بر اساس شش معیار 

شود که به هر یک از معیارها از  تعریف می کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون، و کنترل فساد

شود. نتایج روش آنتروپی شانون نشان داد کنترل فساد بیشترین وزن و میزان  وزن داده می 5/2تا  -5/2

دهند.  خص حکمرانی خوب را به خود اختصاص میمشارکت مردم در امور کشور کمترین وزن از شا

های اصلی نیز نشان داد کیفیت قوانین و مقررات بیشترین وزن و میزان  های روش تحلیل مؤلفه یافته

 دهند. اثربخشی دولت کمترین وزن از شاخص حکمرانی خوب را به خود اختصاص می

 کرانی خوبحم و ،اجتماعیمشارکت  وزن اجزای شاخص اعتماد،محاسبة . 3 جدول

 شاخص حکمرانی خوب شاخص مشارکت اجتماعی شاخص اعتماد

 نام متغیر
آنتروپی 
 شانون

تحلیل 
های  همؤلف

 اصلی
 نام متغیر

آنتروپی 
 شانون

تحلیل 
های  همؤلف

 اصلی
 نام متغیر

آنتروپی 
 شانون

تحلیل 
های  همؤلف

 اصلی

 -16/0 0048/0 خودکشی
تعداد 

 مطبوعات
236/0 44/0 

ثبات 
 سیاسی

21/0 412/0 

موجر و 
 مستأجر

236/0 182/0- 
تعداد 

تماشاچی 
 سینما

165/0 22/0 
مشارکت 
مردم در 
 امور کشور

035/0 473/0 

چک 
 بالمحل

264/0 52/0 
تعداد مراجعه 

 به کتابخانه
075/0 299/0 

میزان 
اثربخشی 

 دولت
277/0 229/0 

اختالس، 
 جعل ،ارتشا

219/0 552/0 

تعداد 
مؤسسات 
فرهنگی و 

 هنری

11/0 45/0 
کیفیت 
قوانین و 
 مقررات

039/0 494/0 

 -05/0 032/0 ازدواج -43/0 032/0 طالق
حاکمیت 

 قانون
07/0 432/0 

 35/0 37/0 کنترل فساد 46/0 143/0 تعداد کتابخانه -066/0 1362/0 شرارت
    24/0 044/0 سینما تعداد 33/0 069/0 قتل

 26/0 039/0 سرقت
 یاعضا

 خانهکتاب
196/0 44/0    
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 نتایج حاصل از برآورد مدل

تعیین مدل با استفاده از رویکرد  بر رشد اقتصادی ابتدا ضریبمؤثر  به منظور برآورد سهم عوامل

از ضریب تعیین  با استفاده از روش ارزش اون یک از عوامل د. سپس سهم هرشخطی برآورد 

بر رشد مؤثر هم عوامل نتایج حاصل از برآورد س 6و  5 و 4 های ولجددر شد. مدل محاسبه 

 شده است.اختصار گزارش  اقتصادی به

 به روش آنتروپی شانون شاخص ترکیبی کارگیری هبر رشد اقتصادی با بمؤثر برآورد سهم عوامل . 4 جدول

 متغیر منا
 روش آنتروپی شانون

 بر حسب درصداز ضریب تعیین سهم  از ضریب تعیین سهم

 
288/0 41/30 

 
2/0 12/21 

 
 

 

061/0 

189/0 

44/6 

95/19 
 

099/0 45/10 

 
0306/0 06/3 

 

 

075/0 

27/0 

92/7 

52/28 
 

135/0 26/14 

 
06/0 34/6 

 947/0 100 

 

لگاریتم ، سرمایة انسانی، سرمایة فیزیکیلگاریتم موجودی  متغیرهای دادنتایج مدل نشان 

درصد  95/19و  ،12/21، 52/28، 41/30 همی معادل باس به ترتیب سرمایة اجتماعیو  ،نیروی کار

مقایسة نتایج  ،این دهند. عالوه بر از لگاریتم تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می

حکمرانی خوب و اعتماد و  مشارکت اجتماعیاز آن بود که   حاکی سرمایة اجتماعیهای  شاخص

یتم تولید ناخالص داخلی را بر عهده دارند. لگاردرصد از سهم  06/3و  44/6و  45/10به ترتیب 

میزان مخارج بهداشتی دولت و و  سهم شاخص آموزش دادنیز نشان  سرمایة انسانیمقایسة 

 است.درصد  34/6و  92/7و  26/14باروری از لگاریتم تولید ناخالص داخلی به ترتیب 
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 (های اصلی همؤلفلیل روش تح)اخص ترکیبی کارگیری ش هبر رشد اقتصادی با بمؤثر برآورد سهم عوامل . 5 جدول

 متغیر منا
 ی اصلیها همؤلفروش تحلیل 

 برحسب درصد ینیاز ضریب تع سهم از ضریب تعیین سهم

 292/0 8/30 

 201/0 2/21 

 
 

064/0 
177/0 

75/6 
67/18  091/0 6/9 

 022/0 32/2 

 
 

073/0 
278/0 

7/7 
33/29  138/0 56/14 

 067/0 07/7 

 948/0 100 
 

لگاریتم  از آن بود که های اصلی حاکی همؤلفنتایج حاصل از شاخص ترکیبی به روش تحلیل 

، 33/29، 8/30 به ترتیب سرمایة اجتماعیو  ،نیروی کارلگاریتم  ،سرمایة انسانیموجودی سرمایه، 

های  . یافتهدهند به خود اختصاص میدرصد از سهم لگاریتم تولید ناخالص داخلی را  67/18و  ،2/21

حکمرانی خوب و اعتماد به ترتیب و  مشارکت اجتماعی دادنشان  سرمایة اجتماعیمقایسة حاصل از 

دهند.  درصد از سهم لگاریتم تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می 32/2و  75/6و  6/9

باروری از میزان ارج بهداشتی دولت و مخو  سهم آموزش نشان دادنیز  سرمایة انسانیمقایسة نتایج 

 .استدرصد  07/7و  7/7و  56/14لگاریتم تولید ناخالص داخلی به ترتیب 

 کارگیری شاخص ترکیبی با روش وزن یکسان هبر رشد اقتصادی با بمؤثر برآورد سهم عوامل . 6 جدول

 متغیر منا
 روش وزن یکسان

 درصد بر حسب از ضریب تعیین سهم از ضریب تعیین سهم

 296/0 14/31 

 21/0 1/22 

 
 

05/0 
172/0 

26/5 
1/18  105/0 05/11 

 017/0 79/1 

 
 

075/0 
2724/0 

89/7 
66/28  136/0 31/14 

 0614/0 46/6 

 9504/0 100 
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موجودی سرمایه، لگاریتم شاخص ترکیبی به روش وزن یکسان  حاصل از های یافتهاساس  بر

 1/18و  ،1/22، 66/28، 14/31به ترتیب  سرمایة اجتماعیو  ،نیروی کار لگاریتم ،ایة انسانیسرم

های حاصل از  دهند. یافته اختصاص میرا به خود از سهم لگاریتم تولید ناخالص داخلی درصد 

حکمرانی خوب و اعتماد از لگاریتم و  سهم مشارکت اجتماعی دادنشان  سرمایة اجتماعیمقایسة 

 سرمایة انسانیمقایسة . نتایج استدرصد  79/1و  26/5و  05/11ناخالص داخلی به ترتیب  تولید

 89/7و  31/14باروری به ترتیب میزان  و مخارج بهداشتی دولتو  آموزشاز آن بود که   نیز حاکی

 دهند. به خود اختصاص میدرصد از سهم لگاریتم تولید ناخالص داخلی را  46/6و 

 ها تحلیل یافته

سه روش پایة از لگاریتم تولید ناخالص داخلی بر  سرمایة اجتماعیهای پژوهش سهم  ابق یافتهمط

های  درصد قرار دارد. از این حیث، یافته 1/18و  95/19بازة در  سرمایة اجتماعیشاخص محاسبة 

سرمایة ( نزدیک است که در آن کشش تولیدی 1389رنانی و دلیری )مطالعة پژوهش به نتایج 

نشان داد  سرمایة اجتماعیهای  بندی شاخص . عالوه بر این رتبهاستدرصد  214/0 یاجتماع

مشارکت اجتماعی و اعتماد به ترتیب بیشترین سهم از لگاریتم تولید ناخالص و  حکمرانی خوب

. سهم مشارکت اجتماعی از لگاریتم تولید ناخالص داخلی دهند به خود اختصاص میداخلی را 

دهندة  درصد قرار دارد. مشارکت اجتماعی نشان 6/9و  05/11بازة گیری در  بسته به روش اندازه

دیگر است. افزایش ارتباط با سایر افراد از طریق  افزایش ارتباط و تعامل افراد جامعه با یک

دسترسی به اطالعات، گردش اطالعات و سرریز دانش، آگاهی از اهمیت آموزش و سالمت در 

تبع آن  و نوآوری و به سرمایة انسانیهای جدید بر  گیری ایده د و شکلکشور، افزایش خالقیت افرا

مثبت  تأثیر( 2000)همکارانش بر رشد اقتصادی اثرگذار است. در این زمینه پژوهش روپازینگا و 

کند. سهم حکمرانی خوب از لگاریتم تولید ناخالص داخلی  میتأیید مشارکت بر رشد اقتصادی را 

درصد قرار دارد. حکمرانی خوب در کشور با کنترل فساد، تضمین  26/5و  75/6دامنة نیز در 

سازی اطالعات، کاهش رانت، ایجاد محیط سالم و کاهش  حقوق مالکیت و منافع عمومی، شفاف

دهد. از سوی  های مولد را افزایش می گذاری در نوآوری و فعالیت نااطمینانی در کشور سرمایه

ندی به قوانین و بپرداخت مالیات و پایو  افزایش حمایت از دولت دیگر افزایش اعتماد به دولت با
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 تأثیر( 2021بخشد. پژوهش باتور ) تبع آن رشد اقتصادی را ارتقا می ات کارآیی دولت و بهرمقر

کند. سهم اعتماد از لگاریتم تولید ناخالص  میتأیید مثبت حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی را 

مبادله، هزینة درصد قرار دارد. وجود اعتماد در کشور با کاهش  79/1و  06/3بازة داخلی در 

های اقتصادی  و تبادل اطالعات دسترسی بنگاه ،انداز، افزایش ارتباطات کاهش ریسک، افزایش پس

دهد. در نتیجه اعتماد نقش مهمی در بهبود رشد اقتصادی دارد.  و محققان به اعتبارات را افزایش می

های مرکز آمار ایران( اعتماد سهم قابل  اعتماد در کشور پایین است )دادهاما از آنجا که میزان 

مثبت  تأثیر( 2021مینیسی و عبدالکریم )مطالعة توجهی در لگاریتم تولید ناخالص داخلی ندارد. 

سرمایة لگاریتم موجودی  دادها نشان  کند. همچنین یافته میتأیید اعتماد بر رشد اقتصادی را 

دهد. سهم لگاریتم  سهم از لگاریتم تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص میبیشترین  فیزیکی

. تولید استدرصد  41/30و  14/31از لگاریتم تولید ناخالص داخلی بین  سرمایة فیزیکیموجودی 

 مهم یکی از عوامل سرمایة فیزیکی. نیاز دارد هاولیمنابع به تأمین کاال و خدمات در هر کشوری 

کافی تولید کاال و خدمات تأمین سرمایة به نحوی که در صورت عدم ؛ شود گرفته می تولید در نظر

در تولید کاال و خدمات بر را نقش اصلی  سرمایة فیزیکی ،پذیر نیست. به بیان دیگر در کشور امکان

های پژوهش  شوند. یافته در نظر گرفته می سرمایة فیزیکیعهده دارد و سایر عوامل تولید مکمل 

بر رشد اقتصادی مؤثر ترین عامل  مهم سرمایة فیزیکیدهد  نشان مینیز ( 1396و زارعی ) موسوی

 سرمایة انسانیکشور است. متغیر بعدی که سهم مهمی در لگاریتم تولید ناخالص داخلی دارد 

. استدرصد  52/28و  33/29در لگاریتم تولید ناخالص داخلی بین  سرمایة انسانیاست. سهم 

بیشترین سهم از لگاریتم تولید ناخالص  از آن بود که حاکی سرمایة انسانیای ه شاخصمقایسة 

یابد. سهم  باروری اختصاص میمیزان و  ،داخلی به ترتیب به آموزش، مخارج بهداشتی دولت

سو به  قرار دارد. آموزش از یک 31/14و  56/14بازة آموزش از لگاریتم تولید ناخالص داخلی در 

های فردی، افزایش خالقیت، شکوفایی  مهارت و شایستگی ینش جدید، ارتقاتجهیز اطالعات و دا

از سوی دیگر به افزایش ابداعات و  شود و امور منجر میبهینة  دادن و توانایی انجام ،استعدادها

انجامد. در نتیجه آموزش از طریق افزایش  جذب فناوری و انطباق با فناوری جدید میو  اکتشافات

دهد.  وری کل عوامل تولید را افزایش می بهره سرمایة فیزیکیبهینه و مولد از دة استفااثربخشی و 
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مثبت آموزش بر  تأثیر( 1386)همکارانش ( و رحمانی و 1400)همکارانش در پژوهش مکیان و 

. سهم مخارج بهداشتی دولت از لگاریتم تولید ناخالص داخلی نیز تأیید شده استرشد اقتصادی 

مندی افراد  درصد قرار دارد. افزایش مخارج بهداشتی دولت به معنی بهره 7/7و  92/7دامنة در 

. با توجه به اینکه انگیزه استتبع آن افزایش سالمت در کشور  های بهداشتی و به جامعه از مراقبت

بر  تأثیرو توانایی یادگیری افراد سالم نسبت به دیگران بیشتر است، افزایش سالمت از طریق 

پور و  علی سازد. پژوهش لطف میمتأثر ری عوامل تولید و در نتیجه رشد اقتصادی را و آموزش بهره

میزان کند. سهم  میتأیید مثبت مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی را  تأثیر( 1390)همکارانش 

باروری بر میزان . تغییرات استدرصد  34/6و  07/7باروری از لگاریتم تولید ناخالص داخلی بین 

سازد. اگرچه طی  میمتأثر وری و اشتغال تولید را  است و از طریق بهرهمؤثر کشور  نیروی فعال

ه (، ب2019 ر 2002 های بانک جهانی باروری در کشور کاهش یافته است )دادهمیزان های اخیر  سال

باروری سهم کمی در لگاریتم تولید ناخالص داخلی میزان نیروی کار در کشور، عرضة دلیل مازاد 

قرار دارد. تولید  12/21و  1/22بازة رانجام سهم لگاریتم نیروی کار از رشد اقتصادی در دارد. س

کاال و خدمات در کشور در گرو وجود نیروی کاری است که قادر به تبدیل مواد اولیه به کاال و 

 ت تولید کاالیّخدمات نهایی باشد. در صورتی که نیروی کار در اقتصادی کافی نباشد، کیفیت و کمّ

 یابد. در نتیجه نیروی کار سهم مهمی در رشد اقتصادی دارد. پژوهش سوری و خدمات کاهش می

 کند. میتأیید مثبت نیروی کار بر رشد اقتصادی را  تأثیر( 1393)

 یجهنت
سرمایة بر رشد اقتصادی ایران از جمله مؤثر سهم عوامل محاسبة پژوهش حاضر از هدف 

 1398 تا 1381 های سری زمانی و داده «ارزش اون»رویکرد . برای این منظور از بود اجتماعی

با استفاده از روش آنتروپی  سرمایة اجتماعیها، نخست شاخص  سهممحاسبة استفاده شد. برای 

های  همؤلفکه در دو روش اول برای شد های اصلی و وزن یکسان محاسبه  همؤلفتحلیل و  شانون

دورة ظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد طی های مختلف در ن وزن سرمایة اجتماعیشاخص 

دهد. با  کمترین سهم از رشد اقتصادی را به خود اختصاص می سرمایة اجتماعیمورد مطالعه 

های  طی سال .در سطح نامطلوبی قرار دارد سرمایة اجتماعی شدبررسی وضعیت کشور مشخص 
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شیوة استفاده از  م اداری، ناتوانی درثباتی نظا به دلیل عواملی از جمله بی سرمایة اجتماعیاخیر 

)دینی  است  و عدم توجه به نیروهای نخبه با افول مواجه شده ،ساالر گرا و شایسته مدیریتی ضابطه

بخش نیست. بررسی  از رشد اقتصادی رضایت سرمایة اجتماعیسهم بنابراین، (. 1385ترکمانی 

و  های حکمرانی خوب شاخصکه است نیز مبین آن  سرمایة اجتماعی ةدهند های تشکیل همؤلف

گذشته کیفیت حکمرانی دهة مشارکت اجتماعی و اعتماد از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. طی 

، به سامان استحال گذار  است. از آنجا که ایران کشوری در در کشور با کاهش مواجه شده

ذار ایران، به موازات در حال گجامعة در  ،است. به عبارت دیگر سیاسی و اجتماعی دست نیافته

قانونی،  افول هنجارها، رواج بی ،اند. بنابراین فروپاشی نظام سنتی، نهادهای مدنی نوین قوام نیافته

اند حکمرانی  شدن جامعه باعث شده و رانتی ،اعتمادی پذیری، فساد، بی عدم تعهد و مسئولیت

طوری که مطابق آمار  ؛(1398)ابوالفتحی و قنبری  پیدا کندخوب در کشور وضعیت نامطلوبی 

را به خود  138رتبة کشور  167بین  ، ایراناز نظر وضعیت حکمرانی خوب ،لگاتوممؤسسة 

امور  ةدکهای حکمرانی خوب و ارزیابی وضعیت ایران، پژوهش )شاخص دهد اختصاص می

(. کیفیت پایین حکمرانی و عدم نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات به 1399اقتصادی 

های دولت منجر شده و عدم پایبندی به رعایت  اعتمادی به سیاست بیو  پذیری هش مسئولیتکا

های  فعالیتانگیزة ثباتی و  بیو  است. بنابراین نااطمینانی قوانین و مقررات را در پی داشته

بازی و  سفتهانگیزة است. افزایش نااطمینانی اقتصادی   جویانه در کشور افزایش یافته رانت

گذاری در  های نوآورانه، سرمایه است. در مقابل، فعالیت های نامولد را افزایش داده گذاری هسرمای

دهند در  های مولد و صنعتی که رشد اقتصادی را افزایش می های اقتصادی، فعالیت زیرساخت

یش رغم افزا بههای اخیر  مرکز آمار ایران، طی سال یها مطابق داده ،اند. همچنین حاشیه قرار گرفته

است. مشارکت اجتماعی نقش مهمی در تبادل   جمعیت مشارکت اجتماعی در کشور کاهش یافته

عهده دارد. اما در کشور ایران به دلیل عدم  گردش دانش و افزایش خالقیت افراد برو  اطالعات

سیاسی و عدم احساس نیاز عمومی افراد مشارکت مدنی فلسفة حمایت از مشارکت مدنی از طریق 

های مدنی در دبه نحوی که میزان عضویت در نها(؛ 1398)ابوالفتحی و قنبری  است ه نشدهنهادین

گذاری  افراد حتی با وجود سود بیشتر ناشی از سرمایه ،وضعیت نامناسبی قرار دارد. عالوه بر این
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. تمایل روانی افراد به فعالیت و کنندگذاری  دهند به صورت فردی سرمایه میترجیح مشترک 

)گزارش  کند وکار را تضعیف می گذاری فردی بروز خالقیت و نوآوری در محیط کسب سرمایه

گذاری، سرریز دانش،  (. بنابراین با کاهش مشارکت اجتماعی سرمایه14037 مسلسل: 1393مجلس 

است. از سوی دیگر میزان جرم در  تبادل اطالعات، خالقیت و نوآوری در کشور کاهش یافته

باال  ،کاری و افزایش شکاف طبقانی بیو  مانند تورم ،اجتماعی ر قتصادیامشکالت کشور به دلیل 

های مختومه در  طوری که با بررسی تعداد پرونده ؛(1394)ابراهیمی و چاکرزهی  است رفته

 ،های بالمحل شود میزان سرقت، جعل، قتل، خودکشی، تعداد چک های عمومی مشخص می دادگاه

این بررسی میزان اعتماد  آمار ایران(. عالوه بر )مرکز استیافته ش و ارتشا در کشور افزای ،اختالس

دیگر  دهد افراد جامعه از نظر سطح اعتماد به یک )نهادها و افراد( نشان می عمومیحوزة افراد در 

: 1393اعتمادی عام به جامعه است )گزارش مجلس  ی قرار دارند که بیانگر بیبدر وضعیت نامناس

گذاری  به دلیل عدم پایبندی به تعهدات، ریسک سرمایه ،اعتماد بین افراد (. کاهش14037 مسلسل

گذاری مولد و  انداز و سرمایه رو تمایل افراد به پس است. از این  مبادالت را افزایش دادههزینة و 

است. از سوی دیگر  های اقتصادی و محققان به اعتبارات کاهش یافته تبع آن دسترسی بنگاه به

 ،است. در نتیجه صحیح وظایف منجر شده دادن بین افراد به ایجاد نگرانی از انجام کاهش اعتماد

است.  کارهای گروهی و تبادل اطالعات و نوآوری در کشور کاهش یافته دادن تمایل به انجام

از  سرمایة اجتماعیاعتماد و مشارکت اجتماعی، سهم و  به دلیل کاهش کیفیت حکمرانی ،بنابراین

 در سطح پایینی قرار دارد.رشد اقتصادی 

 پیشنهاد

 و ،عوامل تولید وری ، افزایش بهرهسرمایة انسانیبهبود از طریق افزایش نوآوری،  سرمایة اجتماعی

اما وضعیت  کند. اقتصادی ایفا میتوسعة دستیابی به رشد و انداز نقش مهمی در  تجهیز پس

این متغیر مهم نسبت به سایر  است  در کشور باعث شده سرمایة اجتماعینامطلوب و افول 

 مشارکتبا توجه به  ،نتیجه درکشورها کمترین سهم از رشد اقتصادی را به خود اختصاص دهد. 

شده و  های اعمال ، افزایش کارایی عملکرد دولت و سیاستتولید در سرمایة اجتماعیپایین 

گذاری بخش  سرمایه های مختلف مانند کاالهای عمومی و تجهیز اثرگذاری بیشتر دولت در حوزه
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ا توجه به نقش مهم اعتماد و مشارکت اجتماعی در بهمچنین خصوصی الزم و ضروری است. 

تقویت با  ،شود پیشنهاد میهای مبادالتی و تقویت سرعت اطالعات و ابتکارات  کاهش هزینه

مشارکت، عدالت و رقابت سالم روحیة آموزش های رسمی و غیررسمی، کاهش میزان جرم، دنها

الزم به زمینة و تشویق به مشارکت افراد در امور سیاسی و فرهنگی  ،ها ز طریق مدارس و رسانها

فراهم دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب تبع آن  بهو مشارکت اجتماعی و اعتماد  یمنظور ارتقا

 شود.
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