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  چکیده

عنوان عوامل  زا، سرمایه انسانی و اجتماعی به هاي رشد درون هاي اخیر با گسترش مدل در سال
در این راستا، سرمایه اجتماعی که مؤلفه اصلی . رفته استاصلی رشد اقتصادي مورد توجه قرارگ

رو بررسی  هدف مطالعه پیش. آن اعتماد است جایگاه خاصی در مطالعات رشد پیداکرده است
براي این منظور ارتباط بین نیروي کار، . رابطه بین رشد اقتصادي و سرمایه اجتماعی در ایران است

هاي  مایه انسانی بر روي رشد اقتصادي با استفاده از دادهسرمایه فیزیکی، سرمایه اجتماعی و سر
دهد که سرمایه  آمده نشان می دست نتایج به. شده است هاي ایران بررسی مقطعی و براي استان

منظور  همچنین به. تأثیر معناداري بر رشد اقتصادي داشته است ،اجتماعی در کنار سایر عوامل تولید
در جهت بهبود و افزایش سطح سرمایه اجتماعی، به سنجش مدل ریزي آتی  بینی و برنامه پیش

از بین عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی، سن و اشتغال در بخش . شده است  سرمایه اجتماعی پرداخته
تأثیر معنادار و منفی بر سرمایه اجتماعی  ،نشینی، نابرابري توزیع درآمد و مهاجرت کشاورزي، حومه

، مشارکت زنان در نیروي کار، اشتغال در بخش صنعت و خدمات، مالکیت که، آموزش دارند درحالی
با توجه به نتایج، پیشنهاد . تأثیر مثبت و معنادار بر سرمایه اجتماعی دارند ،خانه و تشکیل خانواده

ها با توجه به عوامل مؤثر بر سرمایه  بینی سرمایه اجتماعی استان شود که دولت ضمن پیش می
 .جویی کند چاره ،هایی با سطح پایین سرمایه اجتماعی هبود آن در استاناجتماعی، براي ب

سرمایه اجتماعی، رشد اقتصادي، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، رفاه و توزیع  :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
جهت شکل دادن به ابزارهایی که تولید را  ،سرمایه فیزیکی با ایجاد تغییرات در مواد

از . مشاهده برخوردار است  اي ملموس و قابل آید و از جنبه ، به وجود میکند تسهیل می
آید  طرف دیگر سرمایه انسانی با تغییر دادن افراد براي کسب مهارت و توانایی پدید می

هاي جدید رفتار کنند و بنابراین کمتر ملموس بوده  سازد که به شیوه و افراد را توانا می
سرمایه اجتماعی، حتی . یابد فرد کسب کرده، تجسم میها و دانشی که  و در مهارت

سرمایه اجتماعی زمانی . یابد کمتر از این ملموس بوده و در روابط میان افراد تجسم می
. اي دگرگون شود که کنش را تسهیل نماید آید که روابط میان افراد به شیوه به وجود می

و رشد اقتصادي، ارتباط بین این با توجه به ارتباط نزدیک بین انباشت انواع سرمایه 
  .هاي دولت کمک مؤثري کند تواند در تبیین سیاست متغیرها، می

ترین نقش را در زمینه  هاي سنتی، سرمایه فیزیکی و نیروي انسانی مهم در دیدگاه
کردند، اما در عصر حاضر براي توسعه، بیشتر از آنچه که نیازمند سرمایه  توسعه ایفا می

ی باشیم، به سرمایه اجتماعی نیازمندیم، زیرا بدون سرمایه اجتماعی، فیزیکی و انسان
رو موضوع سرمایه  ازاین. طور بهینه انجام نخواهد شد ها به استفاده از دیگر سرمایه

عنوان یک اصل محوري براي دستیابی به توسعه و رفاه اجتماعی محسوب  اجتماعی به
رمایه اجتماعی در توسعه، نقشی است که ترین نقش س به نظر اقتصاددانان مهم .شود می

هاي مربوط به  هاي مبادالتی، هزینه هزینه. هاي مبادالتی دارد این سرمایه در کاهش هزینه
هاي  در جایی که هزینه. باشند برقراري تعامل و رابطۀ بین کنشگران اجتماعی می

سطح پایینی قرار مبادالتی در سطح باالیی قرار دارند، امکان تبادل و کنش اقتصادي در 
موسوي ) (یعنی جایی که سرمایۀ اجتماعی وجود ندارد یا ضعیف است(خواهد داشت 

هاي مبادالتی کاسته  با افزایش سرمایۀ اجتماعی از میزان هزینه). 110: 1395و زارع، 
شوند و رونق بیشتري به خود  هاي اجتماعی و اقتصادي تسهیل می شود و کنش می
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ۀ اجتماعی منبع کنش جمعی است و کیفیت روابط اجتماعی در هر گیرند، زیرا سرمای می
  ).160: 1382بخش،  تاج(اي بیانگر چگونگی سرمایۀ اجتماعی آن جامعه است  جامعه

کننده سرمایه اجتماعی، در مسیر دستیابی به ابزارهایی  وتحلیل عوامل تعیین تجزیه
تواند  جهت رفاه اجتماعی میهاي اعتماد و همکاري در  براي بازسازي هنجارها و شبکه

این امر در حل این مسئله که چگونه یک منطقه با سطح پایینی از اعتماد . کننده باشد کمک
هاي  اش را بازسازي و فعالیت گروه تواند سهم سرمایه اجتماعی و نهادهاي مدنی می

هاي همکاري متقابل، اعتماد و همکاري  طلب را با هنجارهاي عمومی و شبکه منفعت
ویژه در کشورها و مناطقی که  اهمیت علمی این مسئله به. کننده است جایگزین کند، کمک

  ).Christoforou, 2010: 198( سرمایه اجتماعی نسبتاً کمی دارند، مشهود است
که که چه عواملی بر سرمایه  پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از این

ا رشد و توسعه اقتصادي دارد؟ براي اجتماعی مؤثرند و سرمایه اجتماعی چه ارتباطی ب
هاي ایران، بررسی، سپس  هاي سرمایه اجتماعی در سطح استان این منظور، ابتدا شاخص

به معرفی عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی پرداخته و در نهایت ارتباط این مجموعه با 
ن، بانک هاي مرکز آمار ایرا همچنین با استفاده از داده. شود رشد اقتصادي بیان می

مرکزي جمهوري اسالمی ایران و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، اطالعات مربوط 
هاي سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادي  دهنده سرمایه اجتماعی، شاخص به عوامل شکل

براي این منظور در بخش دوم  .استان ایران به تفکیک استخراج خواهد شد 31براي 
ثر بر سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد مبانی نظري و عوامل مؤ ،پژوهش
در . شود در بخش سوم پیشینه پژوهش به تفکیک داخلی و خارجی بررسی می. گرفت

گیري و ارائه  شود و بخش آخر به نتیجه وتحلیل نتایج پرداخته می بخش چهارم به تجزیه
  .پیشنهادها اختصاص دارد
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  چارچوب نظري پژوهش
با تحوالت تاریخی که به استقرار مدرنیته و صنعتی شدن جوامع  پیدایش فردگرایی توأم

انجامید، تأثیر عمیقی بر رشد و تکوین اندیشه اجتماعی داشت و فهم پیامدها و 
در پی . شناسی بوده است هاي اصلی پیشگامان جامعه هاي این پدیده از دغدغه داللت

و نگرانی از تهدید  "گراییبازگشت فرد"قطبی شدن و گسترش نئولیبرالیسم، مسئله  تک
هاي خودخواهانه و فردگرا، کاهش تعهدات شهروندي و مسئولیت اجتماعی،  طلبی نفع

هاي زندگی و به تعبیري از دست دادن تدریجی زبان  ها و پروژه شخصی شدن گفتمان
مشترك، باعث توجه مجدد به مسئله عمل جمعی در حوزه عمومی، رفتارها و 

  . له رفتارهاي داوطلبانه و دگرخواهانه شده استهاي آن و از جم گرایش
) 1916( 1ضرورت بیان مفهوم سرمایه اجتماعی براي اولین بار توسط هانیفان

سرپرست وقت مدرسه ویرجینیاي غربی، در توضیح اهمیت مشارکت در تقویت 
: گوید وي در توضیح سرمایه اجتماعی می. مشارکت جمعی مدرسه احساس شد

بیشترین آثار را در زندگی روزمره مردم دارد، حسن نیت، رفاقت، چیزي ملموس که "
هاست که سازنده واحد  خانوادهو همدلی و معاشرت اجتماعی در بین افراد 

اش با همسایگان دیگر ارتباط داشته  اش، همسایه اگر کسی با همسایه. اند اجتماعی
ست بالفاصله نیازهاي باشند، حجمی از سرمایه اجتماعی انباشته خواهد شد که ممکن ا

اي باشد که براي  اجتماعی را برآورده سازد و شاید حاصل، ظرفیت اجتماعی بالقوه
  . "بهبود اساسی شرایط زندگی کل جامعه کفایت کند

شود؛ تا آنکه  پس از هانیفان اندیشه سرمایه اجتماعی تا چندین دهه ناپدید می
، به سرمایه اجتماعی "اصلی اقتصادهاجوهر "در مقاله خود با عنوان ) 1935( 2سیلورمن

و ) 1956، 3الکین(شناسان شهري کانادا  نیز گروهی از جامعه 1950در دهه . اشاره نمود

                                                   
1. Hanifan 
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و یک استاد مسائل ) 1961، 1هومانس و بیهیویر(پرداز مبادله  یک نظریه 1960در دهه 
مرگ و "ب در کتا) 1961(جاکوبز . را دوباره احیا کردند آن) 1961، 2جاکوبز(شهري 

هاي فشرده در  عنوان شبکه سرمایه اجتماعی را به "زندگی شهرهاي بزرگ آمریکایی
هاي حومه قدیمی و مختلط شهري دانسته که در ارتباط با حفظ نظافت، عدم  محدوده

در  - وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی 
 - نیروهاي حفاظتی پلیس و نیروهاي انتظامی :ندمقایسه با عوامل نهادي رسمی مان

پس سرمایه اجتماعی جاي خود را در  ازاین. دهند مسئولیت بیشتري را از خود نشان می
وسیله مطالعات بزرگان و اندیشمندان  هاي علوم انسانی باز کرد و به بسیاري از رشته

سازي آن  روند مفهوم علوم اجتماعی، علوم سیاسی و اقتصاد مورد استفاده قرار گرفت و
  ).185: 1387رنانی و مؤید فر، (طی شد 

کند که بر جامعه و روابط بین  سرمایه اجتماعی یک وضعیت کیفی را توصیف می
وجود این فضا، روابط بین افراد را تسهیل کرده و اعتماد . ها حاکم است افراد و گروه

شاره به مجموعه معینی از در حقیقت سرمایه اجتماعی ا. بخشد بین آنها را بهبود می
هاي غیررسمی دارد که اعضاي گروهی که همکاري و تعاون بین آنها  هنجارها یا ارزش

کاهش سرمایه اجتماعی به معنی کاهش اعتماد است . مجاز است، در آن سهیم هستند
مثال براي خرید یک کاال  عنوان به. دهد شدت افزایش می هاي معامالتی را به که هزینه

زنی کنید، زیرا  ها وقت صرف کنید یا با فروشنده بر سر قیمت چانه د ساعتمجبوری
کند و فروشنده نیز چون اعتماد  شما اعتماد ندارید که فروشنده قیمت واقعی را اعالم می

بنابراین . کند ندارد که خریدار قیمت واقعی را بپردازد، او نیز قیمت باالتري را اعالم می
هاي گزاف خواهد بود  صرف هزینه شده نیز نیاز به هاي نوشتهحتی براي اجراي قرارداد

  ).215: 1383سوري، (
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عد جامعهسرمایه اجتماعی عالوه بر اثراتی که در ب عد اقتصادي شناسی دارد، در ب
عد اقتصادي، رشد اقتصادي به منابع طبیعی، تمرکز سرمایه، در ب. نیز تأثیرات زیادي دارد
کار و مقیاس تولید و تغییرات زیربنایی  ي تکنولوژیک، تقسیمها سازمان تولید، پیشرفت

رشد اقتصادي بدون تغییر و تحول در عوامل غیراقتصادي از قبیل . بستگی دارد
هاي اخالقی ناممکن  ارزش و دهی اجتماعی، شرایط سیاسی، عوامل انسانی سازمان

ه اجتماعی اند که سطح سرمای مطالعات داخلی و خارجی بیانگر این مطلب .است
کشورها، یک فاکتور مهم در توضیح الگوهاي رشد بلندمدت است، اما سؤالی که در 

دهنده رشد اقتصادي و  هاي ارتباط شود این است که مکانیسم این راستا مطرح می
  اند؟ سرمایه اجتماعی کدام

کنند هنجارهایی که موجب رد منافع  تأکید می) 2000( 1گلیسر و اسچینکمن
و این ایده را که افراد باید در جهت منافع  ندستهکننده اعتماد  د، تقویتنشو شخصی می

در نتیجه کانال اصلی . دنکن تقویت می ،گروهی براي حل مشکالت جمعی حرکت کنند
هاي دادوستد را  مکانیزم اثرگذاري این است که سرمایه اجتماعی به طور مستقیم هزینه

در آموزش و سرمایه فیزیکی، بر رشد گذاري  دهد و با افزایش سرمایه کاهش می
عنوان فاکتور  برخی مطالعات نیز سرمایه اجتماعی را به. گذارد اقتصادي تأثیر می

  .دانند کننده تفاوت در نرخ رشد اقتصادي کشورها می تعیین
شود، کیفیت باالي  در سطح خرد که روابط میان افراد جامعه با هم بررسی می

اثرگذار است، یکی از طریق روابط غیررسمی که در میان  سرمایه اجتماعی از دو طریق
هاي  اعضاي خانواده، دوستان و آشنایان حاکم است و باعث باال رفتن کیفیت سرمایه

یافته، که به کیفیت روابط میان  دیگري از طریق بهبود روابط تعمیم و شود انسانی می
یه اجتماعی در روابط کیفیت باالي سرما. افراد غیرنزدیک و ناآشنا بستگی دارد

برد و انعقاد قرارداد و اجراي  بینی رفتارها را باال می یافته، قابلیت پیش تعمیم

                                                   
1. Glaeser & Scheinkman 
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در سطوح میانی و کالن . کند هاي مبادالتی، آسان می گذاري را با کاهش هزینه سرمایه
 هاي اقتصادي و ها در ارائه نوآوري نیز سرمایه اجتماعی به ترتیب با افزایش قدرت بنگاه

علمی و همکاران، (کند  باال بردن کیفیت نظام حقوقی، به توسعه اقتصادي کمک می
1384 :130.(  

هاي متعددي است و نیازمند یک  سرمایه اجتماعی شامل مؤلفه طورکلی به
از این منظر سرمایه اجتماعی . گیري در مقیاس وسیع است اندازه  استراتژي قابل

گیري  اندازه  مشاهده نیست و بنابراین مستقیماً قابل لساختاري نظري دارد که مستقیماً قاب
رود متغیرها یا  حال سرمایه اجتماعی، وضعیتی ساختاري است که انتظار می بااین. نیست

. ها تأثیر بپذیرد شده را تحت تأثیر قرار دهد و همچنین از این مؤلفه هاي مشاهده شاخصه
ترین  ت گرفته در این زمینه، مهمشود با توجه به مطالعات صور رو تالش می ازاین
منظور عملیاتی کردن  عنوان نخستین گام به ها و نماگرهاي سرمایه اجتماعی به مؤلفه

  .دنتبیین گرد ،مفهوم سرمایه اجتماعی
  
  قومی) تقسیمات(تنوع  - 

تواند موجب فرسایش سرمایه  معتقد است که تنوع قومی می) 1995( 1پاتنام
اي آمریکا،  هاي پرسشنامه با استفاده از داده) 1999( 2رانآلسینا و همکا. اجتماعی شود

هاي مشارکتی در مناطق چندملیتی به طور  دریافتند که میزان حضور افراد در فعالیت
گیري  منظور اندازه ها به آن. اي نسبت به مناطق یکنواخت قومی، کمتر است قابل مالحظه

که دو نفر از  ن شاخص احتمال اینای. این عامل از شاخص تجزیه قومی استفاده کردند
گیري  هاي مختلف قومی تعلق داشته باشند را اندازه طور تصادفی به گروه یک منطقه، به

  :شود صورت زیر محاسبه می کند و به می
 (1)                                                                                                                  

                                                   
1. Putnam 
2. Alesina et al 
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ها از کل  سهم هرکدام از قومیت شاخص تجزیه قومی و که در آن 
  .دهد جمعیت را نشان می

  
  نابرابري توزیع درآمد - 

هاي کاري بیشتر  درآمد و دستمزدهاي پایین ممکن است افراد را به سمت ساعت
منظور مشارکت  ها ساعات کمتري بهبراي کسب درآمد اضافی سوق دهد و براي آن

نابرابري زیاد توزیع درآمد، سطح سرمایه اجتماعی را کاهش . اجتماعی، کنار بگذارد
شود، ممکن است به افراد  صورت نامتوازن توزیع می که درآمد کل به هنگامی. دهد می

ز اند و بنابراین ا این حس دست بدهد که از جانب دیگران مورد استثمار قرارگرفته
هاي مختلف در  مشارکت در فعالیت. میزان اعتمادشان نسبت به همتایانشان کاسته شود

 1بر اساس مطالعه آلسینا و الفرارا. تر است مناطقی با توزیع نامتوازن درآمد، پایین
گیري  از نسبت میانگین درآمد خانوار به میانگین درآمد کل منطقه، براي اندازه) 1999(

  .شود د استفاده مینابرابري توزیع درآم
  آموزش - 

عنوان عاملی کلیدي در تعیین نگرش و رفتار مردم شناخته  آموزش اغلب به
رابطه مثبت بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی توسط مطالعات مختلفی به . شود می

 :Putnam, 1995: 680; Putnam, 1993: 11; Glaeser et al, 2000( اثبات رسیده است

ترین عامل براي مشارکت مدنی در تمام  آموزش قوي) 1995(ه پاتنام طبق گفت). 820 
در سطح . ها است اشکال آن شامل اعتماد اجتماعی و عضویت در انواع مختلف گروه

. جامعه، سطح تحصیالت عالی ممکن است سبب مشارکت مدنی بیشتر در جامعه شود
  .شود ر نظر گرفته میتر، د ساله یا بزرگ 25براي محاسبه این عامل، درصد جمعیت 

                                                   
1. Alesina & La Ferrara 
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  پیوستگی جامعه - 
 :Glaeser et al, 2003( دهد مهاجرت، سطح سرمایه اجتماعی جامعه را کاهش می

830; Schiff, 1999: 12 .(هاي محلی منجر  ها و انجمن مهاجرت به تضعیف شبکه
شود، زیرا اعضاي قدیمی از آنجا رفته و به دلیل کم بودن اعتماد و صمیمیت بین  می

کند  بیان می) 1993(پاتنام . بینند قدیمی و اعضاي جدید، اعضاي ثابت زیان میاعضاي 
شود و زمان  تحرك مانند برداشت مکرر گیاهان، منجر به ایجاد اختالل در ریشه می"که 

هاي  مشارکت نداشتن در فعالیت. "زیادي براي بهبود دوباره آن بایستی صرف شود
در این . گردد هاي اجتماعی می در چارچوب مانع جذب فرد ،اجتماعی و عدم اعتماد

اش  هاي فردي و اجتماعی کند که هیچ فصل مشترکی با ارزش صورت فرد احساس می
شود  اعتماد می تفاوت و بی ها و هنجارهاي اجتماعی بی وجود ندارد و نسبت به ارزش

ها کند که سرنوشت اجتماع به نیرو بنابراین احساس می). کاهش یکپارچگی اجتماعی(
دهنده اجتماع و براي اجتماع  یا ساختارهاي خارجی مربوط است نه به اجزاي تشکیل

  ). کاهش شکوفایی اجتماعی(اي در مسیر تکاملی خود قائل نیست  توان بالقوه
توان آن  قدر پیچیده است که نمی کند که جامعه آن با این تفکر شخص احساس می

و بنابراین نگرش مثبت ) پیوستگی اجتماعیکاهش (بینی کرد  را فهمید و آینده را پیش
کاهش پذیرش (دهد  خود را نسبت به اجتماع و حتی افراد آن جامعه از دست می

فرد کارآیی خود را از دست  ،در فرد ایجاد شد یادشدههاي  که نگرش وقتی). اجتماعی
 تواند داشته کند که نقش مهمی در پیشرفت و آینده جامعه نمی دهد و احساس می می

یابد و  و درنهایت سالمت اجتماعی فرد کاهش می) داشت اجتماعی کاهش سهم(باشد 
نتیجۀ آن تعارض شخصیت، اختالل در رفتارهاي اجتماعی و گسترش فساد و 

بنابراین سالمت اجتماعی عامل مهمی . شود می... هاي اجتماعی، بزهکاري و  ناهنجاري
در به تعادل مثبت و اجتناب از در پذیرش هنجارهاي اجتماعی است که فرد را قا

توانند با  افرادي که از سالمت اجتماعی برخوردارند می. کند هاي نامطلوب می پاسخ
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هاي زندگی اجتماعی روبرو شوند و با آنها مقابله نمایند و عملکرد بهتري در  چالش
  ).110: 1396شربتیان و ایمنی، (جامعه داشته باشند 

  تغییر نقش زنان - 
این گروه . جتماعی در بین زنانی که همسر و مادر هستند، باالستسطح سرمایه ا

هاي مذهبی، بازدید از دوستان و اقوام، در سرمایه اجتماعی  از زنان با مشارکت در گروه
کار ممکن است  همچنین افزایش نرخ مشارکت زنان در نیروي. کنند گذاري می سرمایه

از ). Putnam,1995:623(اشته باشد هاي گذشته نقش د در کاهش سرمایه اجتماعی نسل
هاي  کار ممکن است مشارکت زنان در فعالیت سویی دیگر مشارکت زنان در نیروي

  .گروهی را افزایش دهد
  ازدواج و خانواده - 

پیامدهاي . فروپاشی واحد سنتی خانواده، تأثیر منفی بر تولید سرمایه اجتماعی دارد
هاي کمتر والدین از وضعیت تحصیلی و  احتمالی این فروپاشی شامل حمایت و بررسی

مردان و زنان متأهل بعضی وجوه سرمایه اجتماعی . هاي بهداشتی کودکان است مراقبت
هاي مدنی کمتري نسبت به  دهند و افراد مجرد به طور معناداري فعالیت را افزایش می

است که  در رابطه با فرزندداري اعتقاد بر این). Putnam, 1995: 635(متأهلین دارند 
ها  گونه فعالیت هاي پرورش کودکان، اثر منفی بر سرمایه اجتماعی دارند، زیرا این فعالیت

تواند  از سوي دیگر داشتن فرزند می. )Alsina et al, 2000: 1251(بر هستند  زمان
هاي اجتماعی بیشتر مانند احزاب، پیک نیک و ترویج تعامالت  خانواده را درگیر فعالیت

  .دخانوادگی کن
  سن - 

بر این عقیده است که در بین افراد مسن سطح مشارکت اجتماعی ) 1995(پاتنام 
  .باالتر است
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  حومه شهر - 
هاي مشارکتی و  شهرها نسبت به شهرهاي کوچک و مناطق روستایی، فعالیت کالن

شود که در مناطق روستایی،  در نقطه مقابل این دیدگاه بیان می. همبستگی کمتري دارند
کم جمعیت کم است، رفتارهاي جمعی براي فراهم کردن خدمات اساسی جایی که ترا

  ).Glaeser et al, 2000: 815(ضروري است 
هاي خاص در مناطق  به دلیل وجود انبوهی از مسائل و مشکالت و ویژگی

اي، احساس امنیت اجتماعی، اعتماد، مشارکت، روابط اجتماعی، کنترل اجتماعی  حاشیه
یینی است و در نتیجه از سرمایه اجتماعی کمتري برخوردارند در سطح بسیار پا... و
نشینی بر  سه دلیل براي تأثیر منفی حاشیه) 1995(پاتنام ). 171: 1382بخش،  تاج(

  :کند سرمایه اجتماعی مطرح می
نشینی میزان زیادي از وقت افراد را به خود اختصاص  نشینی و حاشیه حومه - 1

هاي  براي مالقات با دوستان و همسایگان و نشستدهد؛ بنابراین فرصت کمتري  می
نشینی باعث افزایش تفکیک  نشینی و حاشیه پراکندگی، حومه - 2. شود عمومی پیدا می

شود  هاي مشارکت مدنی می شود و ناهمگونی اجتماعی باعث کاهش انگیزه اجتماعی می
نابراین د؛ بنگرد هاي اجتماعی در بین خطوط نژادي و طبقاتی محدود می و شبکه

گروهی عمل  عنوان مکانیسمی علیه سرمایه اجتماعی میان نشینی به پراکندگی و حاشیه
نشینی باعث از بین رفتن همبستگی درونی اجتماع  پراکندگی و حاشیه - 3. کند می

  .شود می) واسطه محل زندگی از محل کار به(
  نوع اشتغال - 

افزایش میزان . اوت استدرجه اجتماعی بودن افراد، بر اساس نوع شغل آنها متف
 Glaeser et(شود  هاي شغلی سبب افزایش سرمایه اجتماعی می اجتماعی بودن مهارت

al, 2000: 817.(  
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  مالکیت خانه - 
). Glaeser et al, 2000: 834(اي قوي با مالکیت خانه دارد  سرمایه اجتماعی رابطه

اي که در آن  ود جامعههاي خود، براي بهب گذاري صاحبان خانه براي محافظت از سرمایه
  ).DiPasquale and Glaeser,1999: 362(کنند، داراي انگیزه هستند  زندگی می

  
  پیشینه پژوهش

داري با رشد و توسعه اقتصادي  تردیدي وجود ندارد که سرمایه اجتماعی رابطه معنی
ها و ابعاد سرمایه اجتماعی در موارد زیادي حداقل نقش  دارد؛ زیرا عناصر، مؤلفه

براي نمونه گسترش و استحکام . دنکن سترسازي و عناصر پسماند توسعه را ایفا میب
همچنین، توسعه مالی را . دنشود بازارهاي مالی بهبود یاب سرمایه اجتماعی موجب می

وجود امنیت، استحکام حقوق . دانند که شرط الزم توسعه است موتور رشد اقتصادي می
هاي اقتصادي و مالی از  قررات، شفافیت در گزارشمالکیت، اعتماد متقابل، توجه به م

در ادامه . داري دارد عناصر زیرساختی توسعه است که با سرمایه اجتماعی ارتباط معنی
برخی از مطالعات صورت گرفته در مورد نقش و تأثیر سرمایه اجتماعی بر رشد 

  .اقتصادي، آورده شده است
  

  مطالعات داخلی - 
هاي اعتقادي و  تأثیر آموزه"در پژوهشی با عنوان ) 1394(علیزاده و افسري 

با تأکید بر شاخص اعتماد (اخالقی اسالم بر سرمایه اجتماعی مسلمانان جهان 
هاي اعتقادي، مناسکی و اخالقی اسالم بر  ، سعی در نشان دادن تأثیر آموزه")یافته تعمیم

یافته و  اعتماد تعمیم کشور جهان با استفاده از شاخص 40سرمایه اجتماعی مسلمانان در 
دهد که  هاي پژوهش نشان می یافته. دنروش رگرسیونی حداقل مربعات معمولی دار

هاي اعتقادي و اخالقی اسالم، تأثیر مثبت و معناداري بر سرمایه اجتماعی  شاخص
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اسالم، تأثیر منفی و معناداري بر ) مناسکی(هاي ظاهري  مسلمانان دارد، اما شاخص
ریزي براي  توصیه سیاستی این پژوهش، برنامه. آنها داشته استسرمایه اجتماعی 

هاي اعتقادي و اخالقی اسالم در بین مسلمانان در کنار مناسک و اعمال  گسترش آموزه
عنوان دو راهکار  هاي داوطلبانه اجتماعی، به سازي براي گسترش فعالیت مذهبی و زمینه

  .ن استپیشنهادي براي افزایش سرمایه اجتماعی مسلمانا
بررسی ارتباط بین اشکال "عنوان  بادر پژوهشی ) 1395(عباس زاده و همکاران 

، به بررسی رابطه بین "نشینان  نشینان و غیر حاشیه سرمایه و شادي در بین حاشیه
اي و  سرمایه اجتماعی و اقتصادي با میزان شادي در بین افراد ساکن در نواحی حاشیه

دهد که بین سرمایه  هاي پژوهش نشان می یافته. ندا اي شهرها پرداخته غیرحاشیه
دیگر، با افزایش میزان  عبارت به. اجتماعی و شادي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد

. رود نشینان باال می نشینان و غیرحاشیه سرمایه اجتماعی، میزان شادي هم در بین حاشیه
و معناداري با شادي دارد،  د که سرمایه اقتصادي رابطه مستقیمنده همچنین نشان می

  .هرچند شدت این رابطه ضعیف است
تحلیل همبستگی بین "عنوان  بادر پژوهشی ) 1396(زاده چمتویی و داوودپور  قلی

به تبیین تأثیري که  "یافتگی شهرها سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی با درجه توسعه
دو شهر قزوین و الوند، گذارد، در  یافتگی شهرها می سرمایه اجتماعی بر توسعه

هدف از این مطالعه سنجش و ارزیابی رابطه پایداري اجتماعی با . دنپرداز می
هاي استخراجی از طریق تحلیل محتوا  از بین شاخص. یافتگی شهرهاست توسعه

هاي مربوطه  هایی استخراج شد و از طریق اطالعات آماري و اسنادي از سازمان شاخص
با  Excelو  Spssافزارهاي  ها از طریق نرم ل پرسشنامهو در راستاي آن با تحلی

در این پژوهش مشاهده . هاي آماري مربوطه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت آزمون
تري نسبت به قزوین  شد که از نظر ابعاد سرمایه اجتماعی، شهر الوند وضعیت مطلوب

مقایسه با قزوین، در  یافتگی، شهر الوند در ی توسعههاي کم دارد، اما از نظر شاخص
تر در شهر الوند  همچنین با وجود سرمایه اجتماعی قوي. تري قرار دارد سطح پایین
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نسبت به قزوین، به علت عدم وجود خدمات و امکانات مطلوب، گرفتن خدمات از 
تر نسبت به برون گروهی،  گروهی قوي هاي اجتماعی درون شهر قزوین و وجود سرمایه

  .الوند در مقایسه با شهر قزوین کمتر بوده استیافتگی شهر  توسعه
بررسی نظریات سرمایه "اي با عنوان  در مقاله) 1396(رمضانی و شبانی شهررضا  

ضمن بیان سه عنصر توسعه شهري شامل عناصر  "اجتماعی در توسعه پایدار اجتماعی
عه پایدار د که در بین این سه عامل توسنکن محیطی بیان می اقتصادي، اجتماعی و زیست

تواند باعث  تر است، زیرا این عامل می شهري، عامل اجتماعی از دو عنصر دیگر مهم
تواند به ناپایداري  ناپایداري اجتماعی می پس. سازندگی یا تخریب دو عنصر دیگر باشد

نتایج این تحقیق بیانگر این است که سرمایه اجتماعی و . اقتصادي و محیطی منجر گردد
جتماعی، یک رابطه دوطرفه و مثبت با یکدیگر دارند، که به این معناست توسعه پایدار ا

طور  رسیم و همین تر به توسعه پایدار می که اگر سطح سرمایه اجتماعی باال باشد، سریع
هاي ما در توسعه پایدار اجتماعی، درست پیش رود، از سطح باالیی از  اگر برنامه

  .دار خواهیم بودهاي آینده برخور سرمایه اجتماعی در نسل
  
  مطالعات خارجی - 

عنوان پل ارتباطی  در پژوهشی، سرمایه اجتماعی برون گروهی را به) 1993(پاتنام 
گروهی  که سرمایه اجتماعی درون کند، درحالی هاي اجتماعی گوناگون تعریف می گروه

هاي این پژوهش، سرمایه  بر اساس یافته. دهد هاي همجنس را پیوند می تنها گروه
گروهی تأثیر منفی بر  گروهی اثر مثبت بر رشد و سرمایه اجتماعی درون جتماعی برونا

  .پذیري اجتماعی دارد معاشرت
تواند با تحمیل این خواست به فرد  معتقد است که ایدئولوژي می) 1988( 1کلمن

وجود آورد و این  که به سود چیزي یا کسی غیر خودش عمل کند، سرمایه اجتماعی به

                                                   
1. Coleman 
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او همچنین عوامل ساخت سرمایه اجتماعی . شود هاي بیشتر آشکار می یدئولوژيامر در ا
را به چهار دسته عوامل نهادي، عوامل خودجوش، عوامل بیرونی و عوامل طبیعی 

داند که از جایی غیر از همان  کند و منظور از عوامل بیرونی را هنجارهایی می تقسیم می
د و عواملی مانند دین و مذهب، ایدئولوژي و گیر کار رفته سرچشمه می اجتماعی که به

  .فرهنگ جزء این گروه هستند
ایالت در اروپا، رابطه بین  54با مطالعۀ مقطعی  )1999(دي پاسکول و گلیسر 

بر . بررسی کردند 1990تا  1950سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادي را براي دوره زمانی 
ها وجود  ها و اعضاي فعال گروه محله اساس نتایج، رابطۀ معناداري بین رشد اقتصادي

  .داشته است
رویکردي اقتصادي به سرمایه "عنوان  بااي  در مقاله) 2000( 1گلیسر و همکاران

گذاري استاندارد اقتصادي، الگوهاي انباشت  ، با استفاده از مدل سرمایه"اجتماعی
  :ردندصورت زیر مطرح ک سرمایه اجتماعی را طراحی کردند و نتایج خود را به

  .یابد سرمایه اجتماعی با باال رفتن سن، کاهش می) الف
  .یابد هاي برتر اجتماعی، افزایش می سرمایه اجتماعی در مشاغلی با توانایی) ب
  .سرمایه اجتماعی در بین مالکین، بیشتر است) ج
  .یابد شدت کاهش می روابط اجتماعی با افزایش فواصل فیزیکی به) د
کنند، در سرمایه اجتماعی هم  گذاري می انسانی سرمایه مردمی که در سرمایه) ه
  .کنند گذاري می سرمایه

به بررسی نقش عناصر مختلف سرمایه اجتماعی در ) 2008( 2راپاسینقا و گوتز
 2005تا  1990منطقه اروپایی در دوره زمانی  85اي از  رشد اقتصادي براي نمونه

اعتماد اجتماعی، : اعی شاملاین پژوهش، سه شاخص سرمایه اجتم. دنپرداز می
دهد که دو  نتایج پژوهش نشان می. کند همبستگی و هنجارهاي اجتماعی را تحلیل می

                                                   
1. Glaeser et al 
2. Rupasingha & Goetz 



 
 
  
  
  
 1399، تابستان 43شماره ، سال یازدهم، ه اجتماعیریزي رفاه و توسع برنامهعلمی فصلنامه      104 

د، ناي داشته باش مورد اعتماد اجتماعی و همبستگی ممکن است پیامدهاي رشد منطقه
  .هستندکه هنجارهاي اجتماعی، پیش بینی کننده ضعیفی براي رشد  درحالی

هاي سطح کالن، در همه  با استفاده از داده) 2010( 1انبارتولینی و همکار
مدت از  هاي زمانی طوالنی یافته که مطالعات سري کشورهاي درحال توسعه و توسعه

هاي سرمایه اجتماعی،  پذیر بود، به این نتیجه رسیدند که جریان سرمایه اجتماعی امکان
  .هزیستی ذهنی هستنداي براي فرایندهاي طوالنی از ب هاي قوي بینی کننده پیش

به بررسی تشکیل سرمایه اجتماعی از طریق سرمایه انسانی ) 2006( 2کریستوفورو
هاي  در این مطالعه ابتدا با واردکردن سرمایه. پردازد و تأثیر آن بر رشد اقتصادي می

گانه فیزیکی، انسانی و اجتماعی، در تابع تولید و بررسی تأثیرشان بر رشد، به  سه
کشور، به  63سپس با مطالعه مقطعی . پردازد ت متقابل هر یک بر دیگري میتوضیح اثرا

رسد که سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي این  این نتیجه می
  .کشورها داشته است

اکثر مطالعات در که  بدست آمدبا بررسی مطالعات داخلی و خارجی این نتیجه 
سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و نیروي کار با رشد رابطه بین سرمایه اجتماعی، 

شده براي سنجش سرمایه اجتماعی از  هاي انجام در اکثر پژوهش. مثبت است ،اقتصادي
شده است،  یک یا چند شاخص همچون اعتماد، تعداد شکایات و میزان جرم استفاده

رمایه ها براي سنجش س حال در پژوهش حاضر از مجموعه کاملی از شاخص بااین
همچنین ازآنجاکه سرمایه اجتماعی وضعیتی ساختاري است . شده است اجتماعی استفاده
مشاهده متعددي را تحت  رود متغیرهاي قابل مشاهده نیست و انتظار می که مستقیماً قابل

عامل که بیشترین تأثیر را بر سرمایه اجتماعی  9تأثیر قرار دهد، در این پژوهش 
ی سطح سرمایه گیري کم بینی و اندازه ی قوي براي پیشگذارند و نشانگرهای می

که یکی از نقاط تمایز این تحقیق نسبت  ندا شده  اجتماعی مناطق مختلف هستند، معرفی

                                                   
1. Bartolini et al 
2. Christoforou 
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همچنین بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي از . است ،به سایر مطالعات صورت گرفته
یکی از  ،هاي مختلف نیز جمله حضور همزمان سرمایه اجتماعی و انسانی در قالب مدل

  .هاي پژوهش فعلی است نوآوري
  

  روش پژوهش
شود که  در این تحقیق براي تبیین رشد اقتصادي، از تابع تولید کاب داگالس استفاده می

در آن رشد اقتصادي تابعی از سرمایه فیزیکی، نیروي کار، سرمایه انسانی و سرمایه 
نوع الگوي مقطعی است که در  این پژوهش از منظر الگویی از. اجتماعی است

در قالب دو مدل رشد اقتصادي و تولید سرمایه  1394هاي ایران و در سال  استان
منظور بررسی مدل رشد اقتصادي از  در این پژوهش به. اجتماعی برآورد شده است

  :شود معادلۀ زیر استفاده می
  (2)                                                                                  

  :با گرفتن لگاریتم از دو طرف معادله فوق داریم
)3   (

                
نیروي  سرمایه اجتماعی،  سرمایه فیزیکی،  سرمایه انسانی،   که در آن

دهنده آن است که  روند سرمایه اجتماعی در ایران نشان. رشد اقتصادي است کار و 
هایی که  هایی که جرم زیاد بوده سرمایه اجتماعی کاهش پیداکرده و در سال در سال

. میزان ارتکاب جرم کم بوده، میزان سرمایه اجتماعی در سطح باالیی قرار داشته است
یافته موجب افزایش سرمایه  ی افزایشهایی که واحدهاي فرهنگ همچنین در سال

طورکلی جرم اثر منفی و  به. اجتماعی شده و اثر کاهشی جرم را خنثی کرده است
  . واحدهاي فرهنگی اثر مثبت بر سرمایه اجتماعی دارند

وجوه گوناگون . سرمایه اجتماعی عمدتاً مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است
موجب تحقق  ،ل و ارتباطات میان اعضاي یک شبکهپیوندها، همکاري، اعتماد متقاب
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هاي توسعه توفیق  عالوه بر این سرمایه اجتماعی براي برنامه. شود اهداف اعضا می
وري سرمایه انسانی و  وجود سرمایه اجتماعی، بستر مناسبی براي بهره. آفرین است

ا در دستیابی ها ر فیزیکی است و برعکس نبود سرمایه اجتماعی، اثربخشی سایر سرمایه
هاي توسعه و تکامل  کند و بدون سرمایه اجتماعی، طی کردن راه به توسعه منتفی می

عنوان یک نوع  پذیرش این مفهوم به. شود فرهنگی و اقتصادي، ناهموار و مشکل می
هاي  تواند شناخت جدیدي از سیستم سرمایه در سطح مدیریت کالن توسعه کشورها می

یت بهتر جامعه به سمت توسعه د کرده و دولتمردان را در هدااجتماعی ایجا –اقتصادي 
  .یاري رساند

هاي سرمایه اجتماعی  براي سنجش سرمایه اجتماعی در این پژوهش، از داده
در مقاله . استفاده شده است) 1386(گیري شده توسط عبداللهی و موسوي  اندازه

هاي نظري و منابع  دگاهآمده از مرور دی دست بر مبناي چارچوب مفهومی به یادشده
تجربی موجود، مفهوم پیچیده و چند وجهی سرمایه اجتماعی بر اساس صفات اصلی 

سرمایه ": صورت زیر تعریف شده است خود، متمایز از عوامل و پیامدهایش به
اي از روابط و پیوندهاي مبتنی بر اعتماد اجتماعی بین فردي و  اجتماعی آن نوع شبکه

هاي اجتماعی است که قرین  ها و گروه ت افراد با نهادها، سازمانبین گروهی و تعامال
ها از حمایت و انرژي الزم  همبستگی و انسجام اجتماعی و برخورداري افراد و گروه

  ."باشد ها در جهت تحقق اهداف فردي و جمعی می براي تسهیل کنش
 هاي اصلی مورد توجه در تعریف مفهومی سرمایه بر اساس صفات یا مؤلفه

ها  اي مطرح و پس از ارزیابی اعتبار صوري آن هاي عدیده ها و معرف اجتماعی، شاخص
ها،  از طریق کسب نظرات استادان در مورد میزان ارتباط و پیوستگی بین معرف

 ،ها و سه بار پیش آزمون و سنجش پایایی و همبستگی درونی ها و مؤلفه شاخص
گیري  لفاي کرونباخ در نهایت با بهرهآ ها از طریق محاسبه هاي هر یک از شاخص معرف

از تکنیک تحلیل عاملی، مقیاسی چند وجهی برخوردار از روایی محتوایی و پایایی 
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چه تا کنون در  داري در سطح عالی به دست آمد که در مقایسه با آن بسیار باال و معنی
  .رسد تر به نظر می مناسب ،منابع و متون سرمایه اجتماعی مطرح شده است

مچنین براي سنجش نیروي کار و سرمایه فیزیکی به ترتیب از مرکز آمار ایران ه
گیري سرمایه انسانی  براي اندازه. استفاده شده است) 1394(و بانک مرکزي ) 1394(

گذاري در سرمایۀ انسانی، نرخ  هاي متعددي از قبیل ارزش پولی یا میزان سرمایه شاخص
کالس اول تا هشتم، ثبت نام در دبیرستان، ثبت نام  کل ثبت نام مدارس، آمار ثبت نام از

گذاري در آموزش رسمی از  گذاري در آموزش رسمی، سرمایه در دانشگاه، سرمایه
گذاري در  گذاري در آموزش رسمی در دبیرستان و سرمایه کالس اول تا هشتم و سرمایه

دانشجویان به  در این تحقیق از تعداد کل. شود آموزش رسمی در دانشگاه استفاده می
  .عنوان شاخص سرمایه انسانی استفاده شده است ازاي هر هزار نفر به

  
  وتحلیل نتایج تجزیه

  بررسی متغیرهاي تحقیق - 
متغیرهاي تحقیق مورد بررسی قرار  ،صورت نموداري در این بخش ابتدا به

. است هاي ایران ترسیم شده متغیر سرمایه اجتماعی براي استان 1در نمودار . گیرد می
نفر، رتبه اول و  141105شود، تهران با مقدار  گونه که در این نمودار مالحظه می همان

هاي کشور  در بین استانرا نفر رتبه آخر سرمایه انسانی  7753خراسان جنوبی با مقدار 
پنج استان تهران، خوزستان، اصفهان، خراسان رضوي و فارس به ترتیب . دارا است

هاي خراسان جنوبی، ایالم، قم، زنجان و  ر سرمایه انسانی و استانداراي باالترین مقدا
  .بختیاري به ترتیب داراي کمترین مقدار سرمایه انسانی هستندو چهارمحال 
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  )نفر( 1394هاي ایران در سال  سرمایه انسانی استان -1نمودار 

  مرکز آمار ایران: منبع
  

  
  )میلیارد ریال( 1394سال  هاي ایران در سرمایه فیزیکی استان -2نمودار 

  مرکز آمار ایران: منبع
، تهران رتبه اول و خراسان شمالی رتبه آخر را از منظر سرمایه 2با توجه به نمودار 

  .دنباش هاي کشور دارا می فیزیکی در بین استان
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  )درصد(1394هاي ایران در سال  شاخص سرمایه اجتماعی استان -3نمودار 

  نمرکز آمار ایرا: منبع 
  

، سیستان و بلوچستان رتبه اول و اصفهان رتبه آخر سرمایه 3با توجه به نمودار 
  .دنباش هاي کشور را دارا می اجتماعی در بین استان

  
  )درصد( 1394هاي ایران در سال  رشد اقتصادي استان -4نمودار 

  مرکز آمار ایران: منبع
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خوزستان رتبه آخر رشد  ، چهارمحال و بختیاري، رتبه اول و4با توجه به نمودار 
  .هاي کشور را دارا هستند اقتصادي در بین استان

  
  برآورد مدل سرمایه اجتماعی - 

براي بررسی و تخمین عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی در سطح استانی، از مدل 
  :صورت زیر استفاده شده است به) 2006( 1راپاسینقا و همکاران

(4)                                                                                                

متغیر  نابرابري درآمد،  تنوع قومی،  سرمایه اجتماعی،  که در آن 
 سن،  ج و تشکیل خانواده ازدوا پیوستگی و اتحاد،  کیفی آموزش، 

نسبت مشاغل وابسته به   وضعیت سکونت از لحاط شهري، روستایی یا حومه،
 مالکیت خانه و  اي، کشاورزي، بازرگانی و خدماتی،  ساخت و ساز، حرفه

براي تخمین عوامل مؤثر بر سرمایه  .دهد ن میمیزان مشارکت زنان در نیروي کار را نشا
ایجاد و در چهار حالت ) (عنوان شاخص کل با عامل  9اجتماعی شاخصی از 

صورت میانگین وزنی متغیرهاي تحقیق  شاخص کل به. مختلف محاسبه شده است
  .شود تشکیل می

نیروي کار، در حالت اول فرض بر این است که رابطه منفی مشارکت زنان در 
نشینی، اشتغال در بخش کشاورزي و افزایش  نابرابري توزیع درآمد، مهاجرت، حومه

سن بر سرمایه اجتماعی و در مقابل اثرگذاري مثبت آموزش، مالکیت خانه، ازدواج و 
معنا شدن مدل در این  هاي خدماتی و صنعتی بود که نتایج حاکی از بی اشتغال در بخش

  .حالت است
ت که نابرابري توزیع درآمد، مهاجرت، حومه اساین  رم فرض بدر حالت دو

نشینی و اشتغال در بخش کشاورزي بر سرمایه اجتماعی اثر منفی داشته است و در 
                                                   

1. Rupasingha et al 
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مقابل آموزش، افزایش سن، مالکیت خانه، مشارکت زنان در نیروي کار، ازدواج و 
د که نتایج نجتماعی داررابطه مثبتی با سرمایه ا ،هاي خدماتی و صنعتی اشتغال در بخش

  .حاکی از معنادار نشدن تخمین مدل در این حالت است
این است که نابرابري توزیع درآمد، مهاجرت، حومه  ردر حالت سوم فرض ب

نشینی و اشتغال در بخش کشاورزي و اشتغال زنان در نیروي کار بر سرمایه اجتماعی 
خانه، ازدواج و اشتغال در  تأثیر منفی و در مقابل آموزش، افزایش سن، مالکیت

هاي خدماتی و صنعتی تأثیري مثبت بر سرمایه اجتماعی دارند که در این حالت  بخش
  .معنا شدن مدل است نیز نتایج حاکی از بی

در حالت چهارم با فرض مثبت قرار دادن رابطه آموزش، مشارکت زنان در جامعه، 
واج با سرمایه اجتماعی و منفی خدماتی و ازد - مالکیت خانه، اشتغال در بخش صنعتی

  .شود فرض کردن تأثیر سایر عوامل، تخمین مدل معنادار و فرض چهارم تأیید می
عامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی، سن و اشتغال  9توان گفت که از بین  در نتیجه می

نشینی، نابرابري توزیع درآمد و مهاجرت تأثیر معنادار و  در بخش کشاورزي، حومه
که، آموزش، مشارکت زنان در نیروي کار،  سرمایه اجتماعی دارند درحالیمنفی بر 

تأثیر مثبت و  ،اشتغال در بخش صنعت و خدمات، مالکیت خانه و تشکیل خانواده
  .دنمعنادار بر سرمایه اجتماعی دار

  
  همبستگی بین سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن -1جدول 

 LnSC LnTi متغیر

LnSC 1 135381/0  

LnTi 135381/0  1 

  هاي پژوهش یافته: منبع 
  



 
 
  
  
  
 1399، تابستان 43شماره ، سال یازدهم، ه اجتماعیریزي رفاه و توسع برنامهعلمی فصلنامه      112 

  
  )نفر(مقایسه سرمایه اجتماعی و میزان مشارکت زنان در نیروي کار  -5نمودار 

  مرکزآمار ایران و نتایج پژوهش: منبع
  

هاي پژوهش باالترین سطح مشارکت زنان به ترتیب متعلق به پنج  با توجه به یافته
ن، یزد و مازندران است و کمترین میزان مشارکت استان خراسان شمالی، اردبیل، گیال

استان کشور، به ترتیب متعلق به کهگیلویه و بویراحمد، قم، همدان،  31نیز از بین 
استان داراي باالترین سطح سرمایه  14در بین . باشد سیستان و بلوچستان و مرکزي می

  .دنشو می استان برتر از نظر مشارکت زنان در نیروي کار دیده 7اجتماعی، 
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  )خانوار(مقایسه سرمایه اجتماعی و میزان مالکیت خانه  -6نمودار 

  مرکزآمار ایران و نتایج پژوهش: منبع 
  

هاي پژوهش باالترین سطح مالکیت خانه به ترتیب متعلق به پنج  با توجه به یافته
ن باشد و کمتری استان تهران، خراسان رضوي، اصفهان، آذربایجان شرقی و فارس می

ایالم، کهگیلویه و استان استان کشور، به ترتیب متعلق به  31میزان مشارکت نیز از بین 
استان داراي  14در بین . باشد بویر احمد، سمنان، خراسان جنوبی و خراسان شمالی می

  .دنشو استان برتر از نظر مالکیت خانه دیده می 4باالترین سطح سرمایه اجتماعی، 
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  )نفر(رمایه اجتماعی و میزان حومه نشینی مقایسه س -7نمودار 

  مرکزآمار ایران و نتایج پژوهش: منبع
  

نشینی به ترتیب متعلق به پنج  هاي پژوهش باالترین سطح حومه با توجه به یافته
باشد و کمترین  استان خراسان رضوي، فارس، سیستان و بلوچستان و مازندران می

کشور، به ترتیب متعلق به قم، سمنان، کهگیلویه استان  31میزان حومه نشینی نیز از بین 
استان داراي باالترین سطح سرمایه  14در بین . باشد و بویر احمد، یزد و ایالم می

  .دنشو استان داراي بیشترین سطح حومه نشینی دیده می 6اجتماعی، 
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  )نفر(مقایسه سرمایه اجتماعی و افزایش سن  -8نمودار 

  تایج پژوهشمرکزآمار ایران و ن: منبع
  

سال به  30هاي پژوهش بیشترین آمار تعداد جمعیت باالتر از  با توجه به یافته
باشد  ترتیب متعلق به پنج استان تهران، خراسان رضوي، اصفهان، فارس و خوزستان می

استان کشور، به ترتیب متعلق به خرسان شمالی،  31و کمترین میزان سن نیز از بین 
استان  14در بین . باشد کهگیلویه و بویر احمد و ایالم میسمنان، خراسان جنوبی، 

سال  30استان با بیشترین جمعیت باالتر از  3داراي باالترین سطح سرمایه اجتماعی، 
  .دنشو دیده می

نمودار ارتباط سن و سرمایه اجتماعی، حرکتی همسو را براي این دو متغیر نشان  
سطح باالي سرمایه اجتماعی در مقابل سطح  ها، اي که در غالب استان دهد به گونه می

  .پایینی از افزایش سن قرار دارد و تأیید کننده رابطه منفی این دو متغیر است
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  برآورد مدل رشد اقتصادي - 
تخمین مدل رشد اقتصادي در قالب تابع کاب داگالس، در سه مرحله صورت 

نتایج . ه شده استتخمین زد) 3(در مرحله نخست، مدل با توجه به معادله : گرفت
  .ارائه شده است 2آمده از تخمین در این مرحله در جدول  دست به

  
  ارتباط خطی متغیرهاي توضیح دهنده رشد اقتصادي -2جدول 

 مقدار احتمال ضرایب متغیر

LnL 03/0-  05/0  

LnH 008/0-  87/0  

LnK 92/0  00/0  

LnSC 13/0  84/0  

41/2 عرض از مبدأ  47/0  

  ژوهشنتایج پ: منبع 
  

است، که بیانگر  - 008/0و  - 03/0ضریب نیروي کار و سرمایه انسانی برابر با 
رابطه منفی نیروي کار و سرمایه انسانی با رشد اقتصادي است که این رابطه در مورد 

ضریب سرمایه . متغیر نیروي کار معنادار و در مورد سرمایه انسانی غیرمعنادار است
دهنده رابطه مثبت و معنادار سرمایه فیزیکی و رشد  ه نشاناست، ک 92/0فیزیکی برابر با 
  .است که معنادار نیست 13/0همچنین ضریب سرمایه اجتماعی برابر . اقتصادي است

سرمایه انسانی آن بخش از (در مرحله دوم با توجه به تعریف سرمایه انسانی 
نسانی و نیروي کار متغیرهاي سرمایه ا) باشد که آموزش دیده و کارا است نیروي کار می

را در هم ضرب کرده تا آن بخش از نیروي کار آموزش دیده استخراج شده و در مقابل 
  .نشان داده شده است 3نتایج در جدول . رشد اقتصادي قرار گیرد
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مشخص است که مقدار ضریب نیروي کار در این مرحله  3با توجه به جدول 
. ار و منفی نیروي کار و رشد اقتصادي استاست، که بیانگر رابطه معناد - 30/0برابر با 

است که بیانگر ارتباط معنادار و منفی  - 37/0ضریب متغیر سرمایه انسانی نیز برابر با 
ضریب سرمایه فیزیکی در این مرحله نیز همانند . سرمایه انسانی و رشد اقتصادي است

رشد اقتصادي را  مرحله قبل مثبت و معنادار است و اثرگذاري مثبت سرمایه فیزیکی بر
با . ضریب سرمایه اجتماعی همانند مرحله اول مثبت و غیرمعنادار است. کند تأیید می

 ،ضربی نیروي کار و سرمایه اجتماعی در مرحله دوم تخمین لحاظ کردن عبارت حاصل
شود که برخالف تخمین جداگانه نیروي کار و سرمایه انسانی، مقدار  مشاهده می

شده است  02/0ضربی نیروي کار و سرمایه انسانی برابر با  لضریب براي عبارت حاص
  .باشد که معنادار نیز می

  
ارتباط غیرخطی بین متغیرهاي توضیح دهنده رشد اقتصادي با درنظرگرفتن عبارت  -3جدول 

  ضربی نیروي کار و سرمایه انسانی حاصل
 مقدار احتمال ضرایب متغیر

LnL 30/0-  01/0  

LnH 37/0-   04/0  

LnK 92/0  00/0  

LnSC 23/0  72/0  

LnL*LnH  02/0  03/0  

14/6 عرض از مبدأ  09/0  

  نتایج پژوهش: منبع 
  

عنوان یک متغیر  ضرب سرمایه اجتماعی و نیروي کار نیز به در مرحله سوم، حاصل
  .ارائه شده است 4نتایج در جدول . توضیحی به مدل اضافه شده است



 
 
  
  
  
 1399، تابستان 43شماره ، سال یازدهم، ه اجتماعیریزي رفاه و توسع برنامهعلمی فصلنامه      118 

هاي  وضیح دهنده رشد اقتصادي با درنظر گرفتن عبارتارتباط غیرخطی متغیرهاي ت -4جدول 
  سرمایه اجتماعی-سرمایه انسانی و نیروي کار-ضربی نیروي کار حاصل

 مقدار احتمال ضرایب متغیر

LnL 67/11-  07/0  

LnH 79/0-  008/0  
LnK 89/0  00/0  

LnSC 04/33-  08/0  

LnL*LnH 06/0  008/0  

LnL*LnSC 38/2  07/0  

56/164 عرض از مبدأ  07/0  

  هاي پژوهش یافته: منبع 
  

همانطور که . ضریب نیروي کار منفی و معنادار است 4با توجه به نتایج جدول 
ضرب نیروي کار و سرمایه انسانی این  دهد با اضافه کردن عبارت حاصل نتایج نشان می

ثبت از تأثیرگذاري م تیاگذارد که حک متغیر اثر مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي می
تحلیل مشابهی براي سرمایه اجتماعی . نیروي کار آموزش دیده بر رشد اقتصادي دارد

ریزي  دیگر سرمایه اجتماعی زمانی تأثیر مثبت دارد که برنامه عبارت به. توان ارائه داد می
از  تیاریزي شده حک ضریب برآورد شده براي متغیر سرمایه اجتماعی برنامه. شده باشد

شتر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادي نسبت به سایر انواع شدت اثرگذاري بی
از تأثیر مثبت این متغیر  تیامقدار ضریب سرمایه انسانی نیز حک. هاي دیگر دارد سرمایه

هاي پیشین را  همچنین ضریب سرمایه فیزیکی نیز نتایج پژوهش. بر رشد اقتصادي دارد
  .ي داردتأیید کرده و اثر مثبت و معناداري بر رشد اقتصاد
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  گیري و پیشنهادها بحث، نتیجه
  بحث - 

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی، انسانی، فیزیکی و نیروي 
به این . کار با رشد اقتصادي و همچنین بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی است

ن دادن ارتباط داگالس مدلی خطی براي نشا- منظور ابتدا با استفاده از تابع تولید کاب
این عوامل با رشد اقتصادي طراحی و سپس به بیان مبانی نظري متغیرهاي مستقل و 

هاي مطرح در باب چیستی سرمایه  همچنین نظریه. شده است  وابسته مدل پرداخته
عامل  9اجتماعی و نحوه سنجش سرمایه اجتماعی بیان شد و در نهایت مدلی خطی از 

هاي سنجش  ترین طرح در این پژوهش یکی کامل. ائه گردیدمؤثر بر سرمایه اجتماعی ار
  .سرمایه اجتماعی در مدل مورد استفاده قرار گرفت

  
  گیري نتیجه - 

داگالس حکایت از تأثیر مثبت سرمایه اجتماعی،  - نتایج تخمین تابع تولید کاب
 یادشدههمچنین در بین عوامل . انسانی، فیزیکی و نیروي کار بر رشد اقتصادي دارد

. دهد سرمایه اجتماعی نسبت به سایر عوامل اثر بیشتري را بر رشد اقتصادي نشان می
هاي حاصلضربی سرمایه اجتماعی و نیروي کار و همچنین سرمایه انسانی و  عبارت

همچنین از بین . داگالس مثبت و معنادار است - نیروي کار از نتایج تخمین مدل کاب
ی آموزش دیده نسبت به سایر عوامل بیشتر عوامل گفته شده ضریب سرمایه اجتماع

ریزي آتی در جهت بهبود و افزایش سطح سرمایه  بینی و برنامه براي پیش. است
عامل مؤثر بر  9شده است که از بین  اجتماعی، به محاسبه مدل سرمایه اجتماعی پرداخته

ع درآمد نشینی، نابرابري توزی سرمایه اجتماعی، سن و اشتغال در بخش کشاورزي، حومه
که آموزش،  و مهاجرت تأثیر معنادار و منفی بر سرمایه اجتماعی دارند، درحالی

مشارکت زنان در نیروي کار، اشتغال در بخش صنعت و خدمات، مالکیت خانه و 
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بنابراین با . دهند تشکیل خانواده تأثیر مثبت و معناداري بر سرمایه اجتماعی نشان می
  :وان گفت کهت توجه به نتایج بدست آمده می

سرمایه اجتماعی آموزش دیده اثر مثبت و معناداري بر روي رشد اقتصادي در  - 
  هاي ایران دارد؛ استان

هاي ایران  سرمایه فیزیکی اثر مثبت و معناداري بر روي رشد اقتصادي در استان - 
  دارد؛

سرمایه انسانی آموزش دیده اثر مثبت و معناداري بر روي رشد اقتصادي در  - 
 .ایران دارد هاي استان

  :بدست آمدهمچنین در رابطه با عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی نتایج زیر 
افزایش سن، نابرابري توزیع درآمد، حومه نشینی، اشتغال در بخش کشاورزي و  - 

 .دنشو مهاجرت، سبب کاهش سرمایه اجتماعی می

ه و ت زنان در نیروي کار، مالکیت خانه، تشکیل خانوادکافزایش آموزش، مشار - 
 .دنشو اشتغال در مشاغل صنعتی و خدماتی سبب افزایش سرمایه اجتماعی می

  
  پیشنهادها - 

  :شود آمده، پیشنهادهاي زیر ارائه می دست با توجه به نتایج به
هاي سنجش سرمایه اجتماعی در ایران توسط نهادهاي  طراحی و تدوین شاخص - 
 اي؛ فرا قوه

 رمایه اجتماعی؛بندي مجلس براي بهبود و ارتقاء س بودجه - 

ها با توجه به عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی  بینی سرمایه اجتماعی استان پیش - 
هایی با سطح  مطرح شده در پژوهش حاضر و چاره اندیشی براي بهبود آن در استان

  .پایین سرمایه اجتماعی
شود سایر  چنین با توجه به اهمیت موضوع سرمایه اجتماعی پیشنهاد می هم

  :هاي موجود، به مسائل زیر توجه کنند ن براي ادامه مسیر پژوهشپژوهشگرا
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 بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه بازارهاي مالی کشور؛ - 

 ها در سطح کشوري و استانی؛ بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر ثبات مالی بانک - 

هایی که دولت براي افزایش و  بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و هزینه - 
 .کند هاي دینی مردم صرف می ش ارزشگستر
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