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چکیده
با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی را میتوان مجموعهای از هنجارهای موجود در نظامهای اجتماعی دانست
که موجب ارتقاء سطح همکاری اعضای آن جامعه و پایین آمدن سطح هزینهها میشود ،لذا انتظار بر این
است تا بتواند موجب افزایش بهرهوری نیروی انسانی در سازمانها و نهایتاً کل جامعه شود .در این تحقیق بعد
از بررسی سیر تاریخی و نیز تعاریف مختلفی که از سرمایه اجتماعی توسط علمای جامعهشناسی ارائه گردیده
است و نیز کانالهای تأثیرگذاری آن بر سایر متغیرها و شاخصهای اجتماعی و اقتصادی ،با استفاده از
شاخصی که برای سرمایه اجتماعی در ایران در دوره  1301-1331ساختهشده است ،تأثیر این متغیر بر
بهره وری نیروی کار با استفاده از ابزارهای آمار توصیفی و استنباطی (روش  )ARDLموردبررسی قرارگرفته
است.
نتایج حاصل از برآورد الگوهای کوتاه مدت و بلندمدت نشانگر تأیید فرضیه تحقیق یعنی تأثیرگذاری مثبت
و معنیدار سرمایه اجتماعی بر بهرهوری نیروی کار میباشند .با توجه به یافتههای تحقیق میتوان از طریق
تقویت سرمایه اجتماعی که جزء اصول اصلی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است بر بهرهوری نیروی کار
تأثیرگذار بود و آن را به صورت درونزا تقویت نمود.
کلیدواژهها :سرمایه اجتماعی ،ارزشهای فرهنگی ،بهرهوری نیروی کار ،مدل ARDL

طبقهبندی C40 ,C43 ,E24 ,C47 :JEL

Email: M.Motafakker@gmail.com
Email: zkarimi1355@yahoo.com
Email: Sadeghiseyedkamal@gmail.com
Email: rranjpour@yahoo.com
Email: rousta@yahoo.com

 .1استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
 .2استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز (*نویسنده مسئول)
 .3استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
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 .5کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تبریز
* این مقاله مستخرج از گزارش نهایی طرح پژوهشی تحت عنوان «بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و بهره وری در ایران» میباشد
که از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه تبریز اجرا گردیده است.
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 .1مقدمه
در دنیای امروز با توجه به پیچیدگی های حاکم بر روابط بطیت تودیطدو توزیطم و م طرهو مفاطو وا ه
سرمایه نمیتواند محدود به شکلهای سنتی آنو مانند ساختمانها و تجایزاتو سطرمایههطای مطادی و
سرمایههای انسانی باشد؛ بلکه با توجه به اهمیت نقش ساختارهاو هنجارها و رواب اجتماعی حطاکم در
بیت افراد جامعه بر متغیرهای اقت ادیو اجتماعی و فرهنگی بایطد سطرمایه بطه گسطترههطای فراتطر از
شکلهای سنتی آن اطالق شود .با توجطه بطه اینکطه سطرمایه اجتمطاعی را مطیتطوان مجموعطهای از
هنجارهای موجود در نظا های اجتماعی دانستو که موجب ارتقاء سطح همکاری اعضای آن جامعه و
پاییت آمدن سطح هزینهها میشود9و دذا انتظار بر ایت است که بتواند موجب افزایش بارهوری نیطروی
انسانی در سازمانها و ناایتاً کل جامعه شود .با توجه به ایت مامو سرمایه اجتماعی از جملطه مفطاهیم
جدیدی است که در دهههای اخیر جزء مباحث اصلی محافل و تحقیقطات اقت طادی گردیطده اسطت و
تأثیر ایت متغیر مام بر متغیرهای کالن اقت ادی علیادخ وصو رشد و توسعه اقت ادی و باطرهوری
عوامل تودید مورد مطادعه قرار گرفته است .نتایج بسیاری از مطادعطات بطر تطأثیر مثبطت ارتبطام میطان
سرمایه اجتماعی و بارهوری اشاره نمودهاستو ساوادا و ایشیس)2005( 2و هلیول.)9111( 3
از سوی دیگرو طرح بحث سرمایه اجتماعی در حوزه مربوم به عوامل مؤثر بر توسعه و عوامل مؤثر
بر تسریم فرایند توسعهو دیدگاههای یک جانبهگر اقت ادی را ت حیح میکندو که ایت امر در جوامم با
درجه سنتی باال میتواند از اهمیت ویژهای برخوردار باشد (بوردیو و واکوانت .)9112( 4چرا که با توجه
به جایگاه خاص اعتقادات دینی و پایبندیهای فرهنگی و اجتماعی در ایت کشورهاو تأثیر ایت عوامل
بر رفتارهای افرادو هم به صورت فردی و هم در قادب سرمایه اجتماعی در تعامل با دیگر افراد که از
عواملی چون :تعاد دینیو اعتماد عمومیو شناخت و مشارکت در امورات اجتطماعی تأثیر میپذیردو
میتواند به عنوان یک کاتادیزور برای تسریم سیاستهای توسعه ایت کشورها مورد استفاده قرار گیرد
(پاکدا و سویندست .)5دذا ایت مسأده باید مورد توجه مدیران و ت میمگیران سازمانها و جامعهو هم در
مقیاس خرد و هم در مقیاس کالن قرار گیرد .زیرا که با تالﺵ برای دستیابی به سرمایه اجتماعی
بیشتر (در قادب ارزﺵهای بابودیافته و دقیﻖتر) میتوان به رشد بارهوری نیروی کار دست یافت و از
ایت طریﻖ مسیر رشد و توسعه را هموارتر نمود.

 .1وجود سرمایه اجتماعی باال سبب میشود تا همکاریهای بین افراد جامعه درون زاشده و تعامالت روانتر گردد .نتیجه این کاهش
اصطکاک در رفتارها سبب پایین آمدن انواع هزینههای اقتصادی و اجتماعی میگردد.
2. Sawada and Ishise
3. Helliwell
4. Bourdieu and Wacquant
5. Pakdam and Svendsen
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هده اصلی ایت مقاده بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر بارهوری نیروی کار در ایران طی دوره
 9330-9310است که برای ایت مام بعد از بررسی سیر تاریخی و نیز تعاریف مختلفی که از سرمایه
اجتماعی توس علمای جامعهشناسی ارائه گردیده است و با استفاده از شاخ ی که برای سرمایه
اجتماعی در ایران ساختهشده استو تأثیر ایت متغیر بر بارهوری نیروی کار با استفاده از روﺵ
 ARDLمورد بررسی قرار گرفته است .برای ایت منظور مقاده در پنج بخش تنظیمشده است .پس از
بیان مقدمهو مبانی نظری و پیشینه تحقیﻖ ذکر خواهد شد .در قسمت سو به معرفی روﺵ تحقیﻖ
پرداخته میشود و دو قسمت بعدی به ارائه نتایج تحقیﻖ و پیشناادات اخت اصیافته است.
 .2پیشینه تحقیق
 .1-2مبانی نظری
الف -سرمایه اجتماعی
کلمت9

آنچه پایه مطادعات جدید سرمایه اجتماعی را فراهم کرده است پژوهشهای چندگانه جیمز
جامعهشناس ( 9111و  )9110و رابرت پاتنا  2استاد علو سیاسی (9113و 9115و  )2000است .ایت دو
نویسندهو سعی نموده اند تا با موشکافیو سرمایه اجتماعی را تعریف کنند و چارچوبی نظری و عملی را
برای آن تدارک ببینند .با همه ایت اوصاهو میتوان سرنخ اصلی ایت مفاو را قبل از آنان و در دوره
گسترﺵ جامعهشناسی اقت اد جستجو کردو به خ وص در نوشتههای وبر 3ردپایی از ایت مفاو و
تأثیرﺵ بر اقت اد را میتوان یافت (تریگیال4و .)2009
به اعتقاد بوردیو 5سرمایهو کار انباشته شدهای است که انباشته شدن آن زمان میبرد .اما سرمایه را
تناا به صورت اقت ادی دیدن کافی نیست (بوردیوو  .)9113باید به سرمایه فرهنگی و سرمایه
اجتماعی به عنوان مجموعههایی که نمایانگر مح ول انباشتهشده از کار نیستند نیز پرداخت.
بوردیو در بحث شیوههایی که اعضای گروههای حرفهای از موقعیتشان محافظت میکنندو
سرمایه اجتماعی را چنیت تعریف کرده است :سرمایه اجتماعیو سرمایه رواب اجتماعی است که
میتواند در صورت نیازو پشتیبانیهای مؤثری تدارک ببیند و همچنیتو سرمایهای از تعاد و اعتبار
است که معموالً اگر کسی بخواهد مشتریانش را به موقعیتهای بهطور اجتماعی مام خود جلب کندو
به آناا نیاز دارد (بوردیوو  .)9114اما به نظر میرسد که دیدگاه وی درباره سرمایه اجتماعی قدیمی و
فردگرایانه است .در ایت دیدگاه فضای کمی برای کنشگران جمعی وجود داردو ارتباطات اجتماعی

1. James Coleman
2. Robert Putnam
3. Weber
4. Triglia
5. Bourdieu
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توس افراد ساخته میشوند تا تسل آناا را حفظ کنند و بنابرایت زندگی جمعی در دیدگاه بوردیو
بهسادگی به ابزاری برای رسیدن به هده تبدیل میشود.
جیمز کلمت به مفاو نظری سرمایه اجتماعیو وضوح و جنبه علمی بخشید .وی در مطادعات خود
توانست نشان دهد که برخاله باور بوردیوو سرمایه اجتماعی محدود به انسانهای قدرتمند نیست؛
بلکه میتواند مزایای زیادی برای اجتماعات فقیر و حاشیهای داشته باشد .از ایت نظر سرمایه اجتماعی
منبعی است که دربردارنده انتظار عمل متقابل است و از سطح افراد فراتر میرود و شبکههای
گستردهای را که رواب آنها تحت حاکمیت درجه باالیی از اعتماد و ارزﺵهای مشترک قرار دارد را
در برمی گیرد .کلمت سعی داشت که مفاو سرمایه اجتماعی را در چارچوب انتخاب عقالنی قرار دهد.
نظریه انتخاب عقالنی در ایت عقیده با اقت اد کالسیک مشترک است که تما رفتارهای افراد ناشی
از تالﺵ برای کسب عالیطﻖ فردی استو بنابرایت به کشطش متقابل به عنطوان نوعی مبادده نگاه
میشود .بنابرایت همانطور که باربارا میستال 9بیان میکندو نظریهپردازان انتخاب عقالنی همیشه با
ایت مسئله مواجه بوده اند که نشان دهند همکاری افراد با اصول موضوع فردگرایی و نفم شخ ی
سازگار است (میستال2و  .)2000 : 901به نظر میرسد که برای کلمت سرمایه اجتماعی راهحلی برای
ایت موضوع بوده است که چرا افراد حتی هنگامیکه منافم آناا با رقابتو باتر تأمیت میشودو با هم
همکاری میکنند .عملکرد سرمایه اجتماعی نزد کلمت قابل قیاس با دست نامریی در نظریه
کالسیکها است (هینز و استرانک3و .)2000 :971
به اعتقاد پاتنا و سرمایه اجتماعی از طریﻖ تقویت هنجارهای قوی انتظار عمل متقابل و تسایل
جریان اطالعات درباره شارت افراد که دربردارنده موفقیتهای قبلی افراد در همکاری است و به
عنوان ادگویی برای همکاری در آینده عمل میکندو انجا میپذیرد (پاتنا و  .)9113 :937وی معتقد
است که « ایده اصلی نظریه سرمایه اجتماعی ایت است که شبکههای اجتماعی دارای ارزﺵ هستند.
تماسهای اجتماعی بر قابلیتهای افراد و گروهها مؤثر هستند .بهبیاندیگر ایت مفاو به ارتباطات
بیت افراد – شبکههای اجتماعی و هنجارهای انتظار عمل متقابل و قابلاعتماد بودن که از آناا ناشی
میشود -اشاره دارد» (پاتنا و .)9113 :91-91
بهطور خالصه میتوان گفت که بوردیو ( )9112سرمایه اجتماعی را دارایی میداند که گروههای
نخبه در تالﺵ خود برای ظاهرسازی از آن استفاده میکنندو به خ وص آنهایی که سرمایه مادی یا
فرهنگی اندکی دارند .از دید کلمت سرمایه اجتماعی منبعی برای افراد و گروههای بدون امتیاز استو
اما او از ایت نظر که آن را متعلﻖ به افراد و خانوادهها میداند با بوردیو اتفاق نظر دارد .پاتنا ایت
1. Barbara Misztal
2. Misztal
3. Heinze and Strunck
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مفاو را بیشتر گسترﺵ داد و آن را منبعی برای کارکردها در سطح جامعه دانست .ایت جنبه کار پاتنا
تأکید فراوان وی را بر جنبه مثبت سرمایه اجتماعی روشت میکند .اگر پاتنا و کلمت گرایش دارند که
اهمیت قدرت نابرابریها راو در دیدگاه خود دستکم بگیرند؛ بوردیو متام به آن است که اهمیت
سرمایه اجتماعی برای گروههای بدون امتیاز را دستکم میگیرد (هیبیت و همکاران9و .)945 :2009
ب -بهرهوری نیروی کار

سرمایه اجتماعی با توجه به تعریف آنو که حاصل تعامالت و هنجارهای گروهی و اجتماعی نظیر
اعتماد متقابلو تعامل اجتماعی متقابلو گروههای اجتماعیو احساس هویت جمعی و گروهیو احساس
وجود ت ویری مشترک از آینده و کطار گروهی در یک نظطا اجتماعی استو میتواند با ایجطاد نوعی
تعاون خطودانگیخته منطبم مامی برای بارهوری به شمطار رودو به طوری که افزایش و تقویت آن
میتواند موجب پاییت آمدن جدی سطح هزینههای اداره فرآیند توسعه جامعه و نیز هزینههای عملیاتی
سازمانها و بنگاهها شده و ناایتاً موجب افزایش بارهوری نیروی انسانی سازمانها و در حادت کالنو
تما جامعه شود.
در ادبیات اقت ادی برای بارهوریو مفاهیم متعددی توس اقت اددانانو مؤسسات و سازمانهای
بیتادمللی ارائهشده است .وا ه بارهوری برای اودیت بار در سال  9733توس «کنه» به کار رفت .یک
قرن بعد «دیتر» در سال  9133بارهوری را به مفاو «استعداد تودیدکردن» تعریف کرد.
در اوایل دهه  9100بارهوری را «رابطه بیت ستانده و عوامل به کار گرفتهشده در تودید» تعریف
کردند .در سال  9150سازمان همکاری اقت ادی اروپا 2تعریف دقیﻖتری از بارهوری ارائه داده و آن را
«نسبت ستاده به یکی از عوامل تودید» معرفی کرد .دفتر بیتادمللی کار 3بارهوری را «رابطه بازده
تودید با یکی از عوامل مشخصکننده تودید یعنی زمیتو سرمایهو کار و مدیریت» میداند .سازمان
بارهوری اروپا 4آن را «درجه استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تودید» معرفی میکند و معتقد است که
بارهوریو قبل از هر چیز یک دیدگاه فکری است .هده بارهوری ایت است که بهطور مستمر سعی
در بابود وضم موجود کند .مبنای ایت هده بر ایت عقیده استوار است که امروز را باتر از دیروز و فردا
را باتر از امروز کار کنیم (عسگری و همکارانو .)9314 :34
ب .1-اندازهگیری بهرهوری

اندازهگیری بارهوری تالﺵ برای به دست آوردن قابلیت ناادها برای تودید ستاندهها در طول زمان
میباشد .معموالً شاخص بارهوری را به ایت صورت تعریف میکنند:
1. Hibbit and et al.
2. Organization European Economic Cooperation
3. International Labor Organization
4. European Productivity Agency
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()9

t  0,...,T

Qt
Xt

At 

که در اینجا  A tشاخص بارهوریو  Q tشاخص مقدار مح ولو  X tشاخص مقدار نااده میباشد .باید
به ایت نکته توجه کرد که اگر  X tشامل یک نااده باشد مانند نیروی کار یا سرمایهو  A tبارهوری
جزئی را نشان میدهد که بارهوری جزئی نیروی کار و سرمایه برای ما شناختهتر هستند و اگر X t
شامل دو یا بیشتر از دو نااده باشدو  A tبارهوری کل عوامل تودید را نشان میدهد که در برخی از
مطادعات عالوه بر نیروی کار و سرمایهو زمیت و موجودی کاال را نیز به ایت اضافه میکنند.
ب .2-عوامل مؤثر بر بهرهوری

بارهوری در جامعه زمانی تحقﻖ پیدا میکند که تمامی بخشهای تودیدیو اجتماعی و خدماتی سعی
در استفاده از یک نظا مناسب بارهوری داشته باشند که معموالً نظا قانونگذار میتواند با هموار
کردن راههاو باعث به وجود آمدن بارهوری شود و عامل انسانی در راه تکامل آن بکوشد .عوامل مؤثر
بر بارهوری را میتوان به صورت زیر بررسی کرد (وکیلیو :)9370 :45-75
عوامل داخلی (قابلکنترل)

عوامل داخلیو عواملی که در حیطه اختیارات مدیریت سیستم هستند و با مطادعه و مدیریتی صحیح
میتوان آناا را با بارهوری باال به کار گرفت .ایت عوامل را میتوان به دو دسته عوامل سختافزاری و
نر افزاری گروهبندی کرد .از عوامل سختافزاری میتوان به مح ولو ماشیتآالت و تجایزاتو
فناوریو مواد و انر ی اشاره کرد .عوامل نر افزاری عواملی هستند که تا حدود زیادی کنترل آن در
دست مدیر بوده و با تغییر آن میتوان بارهوری را بابود بخشید .عواملی مانند نیروی انسانیو
مدیریتو روﺵ کار و ...در ایت دسته جای میگیرند.
عوامل خارجی (غیرقابلکنترل)

ایت عواملو عواملی هستند که از محی خارجی بر فعادیتهای داخل محی کار تأثیر میگذارند .از
جمله ایت عوامل عبارتاند از:
 تغییرات ساختاریعواملی مانند تغییرات سیاسیو اجتماعیو فرهنگی و  ...که جزء تغییرات ساختاری محسوب میشوندو
میتوانند بر بارهوری مؤثر باشند.
 تغییرات اقت ادیهرگونه تغییر در وضعیت اقت ادی میتواند بر بارهوری مؤثر باشد .اگر ایت تغییرات موجب شکوفایی
و رونﻖ اقت ادی شودو بارهوری افزایش مییابد و بادعکسو هرگونه رکود اقت ادی سبب کاهش
بارهوری میگرددو زیرا میان توسعه اقت ادی و بارهوری رابطه تنگاتنگی وجود دارد .مامتریت
تغییرات اقت ادی عبارتاند از:
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 تغییر در ادگوی اشتغالکشورها بنا بر ماهیت فرهنگیو اجتماعی و سیاسیشان و همچنیت ساختار اقت ادی خود و ایتکه در
چه مرحلهای از توسعه اقت ادی قرار دارندو دارای ادگوهای اشتغال متفاوت هستند .در کشورهای
پیشرفتهو نیروی کاری که در بخش اطالعات و خدمات مشغول فعادیت است به ددیل داشتت
ساختارهای فرهنگیو اقت ادیو اجتماعی و سیاسی مناسب کشور خویش بهطور کارا و با بارهوری باال
عمل میکنند ودی در کشورهای درحالتوسعه چنیت نیست.
 روند سرمایهگذارییکی دیگر از عواملی که بر بارهوری تأثیر بسزایی دارد سرمایهگذاری است .اگر سرمایهگذاری مطابﻖ
با اهداه و نیاز جامعه باألخص رشد جمعیت و نیروی کار افزایش نیابد قطعاً تودید کاهشیافته و
موجب کاهش بارهوری میگردد.
 عوامل فرهنگیو اجتماعی و جمعیتیعوامل فرهنگی و اجتماعی مانند نگرﺵ و طرز تلقی افراد نسبت به کارو نظم و انضبام و روحیه کار
جمعی و اخالق کار در بابود بارهوری تأثیر مامی دارند .در کشورهای پیشرفتهو افراد نسبت به کار
خود احساس مسئودیت نموده و وظیفه خود میدانند که آن را به صورت مطلوب انجا دهند.
تغییرات جمعیتی از جمله نرخ رشد جمعیتو میزان مرگومیرو ترکیب سنی جمعیتو جمعیت فعال
کشورو پراکندگی جمعیت در شار و روستا و ...نیز از جمله عواملی هستند که بر بارهوری مؤثر هستند.
 دودت و زیرساختهاحکومت یکی از عواملی است که میتواند از طریﻖ سیاستهاو خ مشیهاو مکانیز های کنترلو
برنامهها و قانونگذاری بر بارهوری تأثیر بگذارد .سیاستهای دودتو استراتژیها و برنامههای آن از
طریﻖ زیر تا حد زیادی بر بارهوری تأثیر میگذارد:
عملیات سازمانهای دودتی
مقررات (کنترل قیمتهاو سیاستهای درآمدی و دستمزدی)
حمل و نقل و ارتباطات
انر ی و نیرو
معیارها و انگیزههای مادی (نرخ بارهو تعرفهها و مادیاتها)
بسیاری از تغییرات ساختاری که بر بارهوری اثر دارد از قوانیتو مقررات یا روﺵهای ناادی نتیجه
میگردد (طاهریو .)9319
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 .2-2پیشینه مطالعات تجربی داخلی و خارجی
در ایت قسمت به بررسی و جممبندی پژوهشها و مطادعات صورت گرفته در ایت زمینه پرداختهشده
است.9
 .1-2-2مطالعات خارجی
3
پاتنا )9113( 2و در کتاب خود به بررسی اثرات سرمایه اجتماعی در توسعه سیاسی و اقت ادی ایتادیا
پرداخته است .شاخصهایی که پاتنا در بررسی خود از آناا باره گرفته است عبارت است از :مشارکت
در انجمتهاو روزنامه خواندنو مشارکت انتخاباتی و ادگوهای ترجیح رأیدهی که سرمایه اجتماعی
باالتری را در بخش شمال ایت کشور نسبت به جنوب آن نشان میدادند .وی ابتدا رهیافتی ناادی
نسبت به مسئله اتخاذ کرد و بر عملکرد نسبی کنشگران سیاست عمومی در شمال و جنوب تأکید کرد
و نتیجه گرفت که موقعیت نسبی عملکرد ناادی در مناطﻖ شمادی به خاطر ارتبام متقابل دودت و
جامعه مدنی بیشتر از عملکرد مناطﻖ جنوبی است.
هلیول)9111( 4و به بررسی عملکرد رشد اقت ادی در مناطﻖ مختلف آسیا با تأکید بر باز بودن
اقت اد می پردازد .وی در ایت مقاده به بررسی مقدماتی نقش سرمایه اجتماعی و ناادها بر رشد
اقت ادی پرداخته و نتیجه میگیرد که ایت عوامل قدرت چندانی در توضیح تغییرات رشد اقت ادی
ندارند .ادبته ایت نتیجه میتواند ناشی از کم بودن دادههای وی در بررسی موضوع باشد.
ساوادا و ایشیس)2005( 5و برای توضیح نحوه اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر رشد اقت ادیو به
بررسی مدل سودو تعمیمیافته با متغیر توضیحی سرمایه اجتماعی پرداختهاند .نتایج نشان میدهد که
ایت متغیر اثر مثبت و معنیداری بر رشد اقت ادی دارد؛ ودی اندازه آن کوچکتر از اثر سرمایه فیزیکی
یا سرمایه انسانی است .آنها با مطادعه کشورهای  OECDدریافتند که کشش تودید نسبت به متغیر
سرمایه اجتماعی در حدود  0/9میباشد و همچنیت نرخ استاالک یا فرسایش سرمایه اجتماعی نیز در
حدود  0/95در سال است که بهطور معنیداری بیشتر از نرخ استاالک سرمایه فیزیکی است.
بیوگلسدیک و وانچیک)2005( 3و در مطادعه خود به بررسی ارتبام سرمایه اجتماعی و رشد
اقت ادی با استفاده از مدل بارو در  54منطقه اروپا پرداختهاند .آناا برای سرمایه اجتماعی از
 .1الزم به ذکر است به ع لت محدودیت در تعداد صفحات مقاله ،از آوردن منابع و مطالعات بیشتر باالجبار خودداری شده است.
مانند:
)Ballet, J., Sirven, N and Requiers, D. (2007) ،Dinas, S, (2007) ،Knack, S. and P. Keefer. (1997
2. Putnam
3. Putnam, R. .Making Democracy Work: Civic traditions in Modern Italy. Princeton University
Press, Princeton.
4. Helliwell
5. Sawada and Ishise
6. Beugelsdijk and Van Schaik
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شاخصهای اعتماد تعمیمیافتهو فعادیتهای مشارکتی و عضویت گروهی باره گرفتند و به ایت نتیجه
رسیدند که در سطح منطقهایو رشد اقت ادی با اعتماد مرتب است و فعادیتهای گروهی اثر مثبت و
معنیداری بر رشد اقت ادی به همراه دارد .بر ایت اساس تغییری بهاندازه یک انحراه معیار در
فعادیتهای گروهی منجر به تغییری معادل  0/03درصد افزایش در رشد اقت ادی میشود.
چو) 2003( 9و سعی در تشریح سه مدل نظری از اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر رشد اقت ادی داشته
است .در مدلهای موردمطادعهو تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر رشد اقت ادی به واسطه ایت مفاهیم
دستهبندی و بیانشده است :تأثیر بر انباشت سرمایه انسانی و رشدو تأثیر بر توسعه مادی از طریﻖ
اثرات آن بر اعتماد جمعی و هنجارهای اجتماعیو تسایل شبکهسازی بیت بنگاهها و خلﻖ و ایجاد
نوآوری و تکنودو ی .وی در مطادعه خود مدلهای ایستای مقایسهای و مدلهای پویا از تأثیرگذاری
سرمایه اجتماعی را بیان کرده است که زمینه را برای انجا کارهای تجربی در زمینه بررسی تفاوت
بیت سرمایه اجتماعی و رشد اقت ادی مناطﻖ و کشورهای مختلف ایجاد میکند.
 .2-2-2مطالعات داخلی

رنانیو عمادزاده و مؤیدفر ()9315و در مقادهای تحت عنوان سرمایه اجتماعی و رشد اقت ادیو سعی در
ارائه یک ادگوی نظری داشتند که در آن متغیر سرمایه اجتماعی در کنار سایر متغیرها مانند :سرمایه
اقت ادیو به عنوان متغیری مستقل در تابم رشد اقت ادی معرفیشده است .آنان از شاخص اعتماد
متقابل بیت افراد و واحدهای اقت ادی باره گرفتهاند .آناا با تعمیم مدل فرانکوئیس (که نقش اعتماد
را در افزایش یا کاهش حضور کارآفرینان در عرصه اقت اد را توضیح میدهد) و ورود تابم تودیدو رابطه
جدیدی را برای رشد اقت ادی بیان میکنند که در آن رشد اقت ادی عالوه بر آنکه تابعی از تغییرات
منابم اقت ادی و انسانی است؛ تابعی از قدرمطلﻖ و نرخ رشد سرمایه اجتماعی نیز میباشد.
رحمانی و همکارانش ()9313و در مقادهای تحت عنوان بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رشد
اقت ادی ایرانو با استفاده از روﺵ اقت ادسنجی فضایی به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رشد
اقت ادی در  21استان کشور در فاصله زمانی  9312-9371پرداختهاند .آناا با استفاده از اطالعات
پیمایشهای ارزﺵها و نگرﺵهای ایرانیان و رفتارهای فرهنگی ایرانی و دادههای مرکز آمار ایران و
بانک مرکزی به ایت نتیجه رسیدند که ایت متغیر دارای تأثیر مثبت و معنیداری بر رشد اقت ادی
می باشد .به ایت ترتیب که با ثابت بودن سایر شرای و افزایش یک واحد شاخص سرمایه اجتماعیو
رشد اقت ادی معادل  0/91درصد افزایش مییابد.

1. Chou
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نیکچه فراهانی و نظری ( )9317به بیان تئوریکی راهکارهای تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارایی و
بارهوری نیروی انسانی میپردازد .در ایت بیت به هزینههای پائیتتر تعامالتو نرخ پائیتتر جابجایی
افرادو تسایم دانش و نوآوری و بابود کیفیت مح والت اشاره شده است.
معمارزاده و همکاران ( )9311در مطادعه خود با استفاده از اطالعات پرسشنامهای که از یک نمونه
 71نفره جممآوریشده و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتهو نتیجه گرفتهاند که کارکنان دارای سرمایه
اجتماعی باالتر معموالً عملکرد باتری دارند.
آقا ن یری ( )9310در مطادعه خود با استفاده از یک تابم کاب-داگالسو نقش سرمایه اجتماعی در
ارتقای بارهوری نیروی کار را مورد مطادعه قرار داده است .وی از شاخص بارهوری جزئی نیروی کار
به عنوان متغیر وابسته و از معکوس تعداد چکهای برگشتی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی و
متغیر مستقل مدل استفاده کرده است .نتایج یافتههای ایت تحقیﻖ نشان میدهد که سرمایه اجتماعی
تأثیر مثبتی بر بارهوری نیروی کار دارد.
کریمی تکانلو و همکاران ( )9314در مطادعه خود به بررسی ارتبام میان سرمایه اجتماعی و باره
وری کل عوامل تودید بر اساس روﺵ  ARDLو در دوره زمانی  9330-9311پرداختند .نتایج حاصل
از برآورد ادگوهای کوتاه مدت و بلند مدت نشانگر تاثیر گذاری مثبت و معنی دار سرمایه اجتماعی بر
باره وری کل عوامل تودید است .با توجه به یافته های تحقیﻖ میتوان از طریﻖ تقویت سرمایه
اجتماعی که جزء اصول اصلی نظا مقدس جماوری اسالمی ایران است بر باره وری کل عوامل
تودید تاثیر گذار بود و آن را به صورت درون زا تقویت نمود.
 .3روش تحقیق
در ایت بخش ابتدا مدل کلی تحقیﻖ ارائه میگردد و در ادامه مدل  ARDLو تستهای مربوطه
تشریح خواهد گردید.
 .1-3مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرهای مدل
فر کلی مددی که در ایت تحقیﻖ برای بیان ارتبام بلندمدت بیت سرمایه اجتماعی و بارهوری نیروی
کار استفاده میشود به صورت زیر است:
()2

LPt  C   C1 LPt  C 2SCt  u t

 :LPبارهوری نیروی کار است که از طریﻖ تقسیم ارزﺵ افزوده کل بر تعداد نیروی کار به دست
میآید (سامانه مرکز آمار ایران).
 :SCشاخص سرمایه اجتماعی که در ایت مقاده جات محاسبه شاخص سرمایه اجتماعی از
معکوس و کاهش شاخصهای کالنی مانند :قتل عمدو اختالسو سرقتو چک بیمحلو ضربوجرح و
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تادیدو اجبار و اکراهو تظاهر به چاقوکشی و اقدا به خودکشی استفادهشده است که از سامانه آماری
مرکز آمار ایران استخراج گردیده است.
 .2-3محاسبه شاخص سرمایه اجتماعی
برای به دست آوردن شاخص سرمایه اجتماعیو ابتدا تمامی شاخصهای خا فوق از طریﻖ رابطه ()3
به صورت استاندارد درآمدهاندو یعنی با کم کردن میانگیت هر کدا از شاخصها از مشاهدات مربوم به
آن شاخص و تقسیم آن بر انحراه معیار مربوطه.
X it  X i
) Se( X i

()3

X it 

به ایت ترتیب با توجه به خ وصیات «فر استاندارد دادهها»و مشاهدات شاخصهای مختلف بدون
واحد شده و با همدیگر قابلمقایسه میشوند.
بعدازایت مرحله با استفاده از روﺵ محاسبه شاخص توسعه انسانی ارائهشده توس برنامه توسعه
سازمان ملل9و شاخص سرمایه اجتماعی محاسبه گردیده است .در مرحله اول با استفاده از رابطه ( )4از
مشاهدات مربوم به هر کدا از شاخصها حداقل مقدار ثبتشده برای آن شاخص کم شده و نتیجه بر
دامنه تغییرات آن تقسیمشده است (به ایت ترتیب مقادیر عددی تما شاخصها در دامنه صفر و یک
قرار میگیرند).
()4

) X  it  Min( X  i
) MAX ( X  i )  Min( X  i

X it* 

بعد از انجا ایت محاسبه برای تما اجزاو از میانگیت جبری تما شاخصهاو برای هر کدا از
سالهای دوره موردمطادعهو شاخص سرمایه اجتماعی آن سال استخراج میشود.
N

t  1,2,...,T

it

*

X
i 1

1
N

SC  

ایت شاخص بیت صفر و یک در تغییر است و هر چه مقدار آن به یک نزدیکتر باشدو سطح سرمایه
اجتماعی کمتر است .برای رفم ایت مشکلو از انحراه از یک آن استفادهشده است:

SC 1  SC
در ایت صورت هر قدر عدد شاخص به یک نزدیکتر باشد نشان از باال بودن سرمایه اجتماعی دارد.
نمودار ( )9نشانگر روند شاخص سرمایه اجتماعی در ایران و طی دوره  9330-9310میباشد.
 .1مراجعه شود به :سابراتا گتک ،)1311( ،درآمدی بر اقتصاد توسعه ،ترجمه زهرا افشاری ،الزهرا ،تهران ،ص.31 :
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نمودار  :1روند شاخص سرمایه اجتماعی در فاصله سالهای 1331-1331
منبم :محاسبات تحقیﻖ

 .3-3معرفی مدل  ARDLو آزمونهای مربوطه
گسترده9

) (ARDLو آزمون
در ایت مطادعه برای تخمیت مدل از ادگوی خود توضیح با وقفههای
باند 2پسران و همکاران ( )2009استفادهشده است .ددیل ایت انتخاب مزیتهای زیادی است که روﺵ
 ARDLنسبت به سایر روﺵهای مشابه مانند انگل -گرنجر )9117( 3و خ وصاً جوهانست-
جوسلیوس ( )9110داشته و دذا بهطور گسترده مورداستفاده قرار میگیرد .مامتریت مزیت ایت روﺵو
قابلیت استفاده از آن برای بررسی رواب بیت متغیرهاو صرهنظر از مانا بودن یا نبودن آنهاست.
همچنیت در ایت روﺵو عالوه بر امکان محاسبه رواب بلندمدت بیت متغیرهاو امکان محاسبه رواب
پویا و کوتاهمدت وجود دارد .ضمت آنکه سرعت تعدیل عد تعادل کوتاهمدت در هر دورهو برای
رسیدن به تعادل بلندمدت نیز قابلمحاسبه است .همچنیت روﺵ  ARDLبرخاله سایر روﺵها حتی
در نمونههای کوچک هم نتایج قابلاعتمادی حاصل میشود (مگنوس و فوزو4و .)2003
شکل کلی ایت ادگو با بیش از یک متغیر توضیحی به صورت زیر است:
P

()5

 BW t  u t

j yt j


j 1

qn

 ni x nti 


i 

q2

 2i x 2t i  ...


i 

qt

 i x1t i 



yt    

i 

1. Autoregressive Distributed Lag
2. Bounds Testing Approach
3. Engel and Granger
4. Magnus and Fosue
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در معادده فوق  Wنماینده متغیرهای برونزاو متغیر مجازی و همچنیت روند زمانی است .بنابرایت
یک ادگوی خود رگرسیونی با وقفههای توزیعی بهطورکلی به صورت ) ARDL ( p, q 1, q 2 ,...,qn
نشان داده میشود که اگر  Ytمتغیر وابسته و  X tمتغیر توضیحی باشدو مدل  ARDLبه صورت
کلی زیر خواهد بود:
k

 ( L, P)Y t       i ( L, q i ) X i ,t  u t

()3

i 1

ایت معادده رابطه پویای بیت متغیرها را نشان میدهدو به طوری که در آن:
 ( L, q i )  1   1 L   2 L2    P LP

 i ( L, q i )   i   i1    iq Lq

که در عبارت فوق   مقدار ثابتو  Lعملگر وقفهو  Pتعداد وقفههای بهکاررفته برای متغیر
وابسته )  (Ytو  qتعطداد وقفههای مطورداستفاده برای متغیرهای مستقل )  ( X i ,tاست (نوفرستیو
.)900-15
 .1-3-3آزمون همانباشتگی در مدل

برای آزمون هم انباشتگی از روﺵ آزمون باند پسران و همکاران ( )2009استفاده شده است .جات
انجا ایت آزمون رابطه ( )5را با اندکی تغییر میتوان به صورت زیر نوشت:
()7

qn

q1

p

i 1

i 1

i 1

y t  C    C 1i y t i   C 2i x1t i     Cn 1i x nti
  1y t 1   2 x 1t 1     n1x nt1  Bw t  Vt

براساس ایت آزمون که آزمون باند نیز نامیده میشودو زمانی رابطه بلندمدت میان متغیرها وجود
خواهد داشت که ضرایب متغیرهای  y t 1و  x1t 1تا  x nt1به طور همزمان در معادده فوق معنیدار
باشند.
H  : 1   2     n1  
H 1 : 1  ,  2  ,,  n1  
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در صورتی که فرضیه صفر( )H0به نفم فرضیه مقابل( )H1رد شودو میتوان وجود رابطه بلندمدت را
پذیرفت .آماره  Fبدست آمده از ایت آزمون با مقادیر بحرانی ارائه شده توس پسران و همکاران
( )9113مقایسه میشود.9
 .2-3-3مدل تصحـیح خطا )(ECM

در روﺵ  ARDLبعد از تأیید وجود رابطه بلندمدت و تخمیت ایت رابطهو میتوان با استفاده از اجزای
خطای حاصل از رابطه بلندمدت برای پیوند دادن رفتار کوتاهمدت  yبه تعادل بلندمدت ایت متغیر مورد
استفاده قرار داد .برای ایت منظور اگر  xو  yدو متغیر باشند که رابطة تعاددی بلندمدت زیر بیت آناا
برقرار است:
y t  Bx t  u t

در ایت صورت ادگوی ت حیح خطای زیر را میتوان در نظر گرفت:
()1

y t      1x t   2 û t 1   t

حال اگر متغیرهای  xو  yانباشته از درجه یک باشند؛  x tو  y tایستا خواهند بود .همچنیت با
توجه به ایت که  û tو  uˆ t 1به ددیل وجود رابطه بلندمدت ایستا هستند؛ بنابرایت   tنیز ایستا خواهد
بود.
 uˆ t 1نشانگر خطای بلندمدت برآورد شده برای دوره  t  1است .بنابرایتو ضریب ایت متغیر
نشان میدهد که در دورة  tچه مقدار از خطای دورهی قبل تعدیل شده و در تغییرات  y tمنظور
میشود .در صورت وجود رابطه بلندمدت انتظار میرود که ضریب   2در فاصلهی  0و  -9قرار داشته
باشد .هر چه ایت ضریب به  -9نزدیکتر باشدو سرعت تعدیل بیشتر و دستیابی به تعادل بلندمدت
سریمتر خواهد بود (نوفرستیو .)902-900 :9371
 .4یافتههای تحقیق
 .1-4بررسی پایایی متغیرها
قبل از انجا آزمون همانباشتگی باید مطمئت شد که متغیرهای مورد بررسیو دارای درجه انباشتگی
بیشتر از یک ) I(1نیستند .در حادتی که متغیرها انباشته از درجه یک و یا بیشتر باشند؛ مقدار آماره F
 . 1این مقادیر بحرانی دارای یک حد باال و یک حد پایین هستند .حد باالی بحرانی براساس این فرض که تماامی متغیرهاا انباشاته از
درجه یک هستند و حد پایین بحرانی براساس این فرض که تمامی متغیرها انباشته از درجه صفر هستند؛ محاسابه شاده اسات .اگار
آماره آزمون  Fبزرگ تر از حد بحرانی باال باشد؛ فرضیه صفر رد می شود و اگر کوچکتر از حد بحرانی پایین باشد؛ فرضیه صفر غیرقابل
رد است و در صورتی که در فاصلهی حد باال و پایین باشد هیچ نتیجهگیری نمیتوان انجام داد (مگنوس و فوزو.)2113 ،1
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محاسبه شده توس پسران و شیت ()2009و قابل اعتماد نخواهد بود .روﺵهای گوناگونی برای انجا
آزمون ریشه واحد وجود دارد که در ایت مطادعه از آزمون دیکی فودر تعمیم یافته ) 9(ADFو آزمون
فیلیپس پرون 2و با در نظر گرفتت امکان وجود شکست ساختاریو استفاده شده است.
جدول ( )9نتایج هر دو آزمون را ارائه میکند .نتایج بیانگر ایت است که متغیر سرمایه اجتماعی
) (SCدر سطح پایا نبوده و با یک مرتبه تفاضلگیری پایا میشود .به عبارت دیگر متغیر SCانباشته از
درجه یک است ())I(1؛ ودی متغیر بارهوری نیروی کار ) (LPپایا میباشد () .)I(0بنابرایت مشکلی به
دحاظ وجود متغیرهای انباشته از درجه دو بیشتر وجود ندارد و میتوان به نتایج حاصله اطمینان داشت.
جدول :1نتایج آزمون ایستایی متغیرها با استفاده روش های  ADFو PP
ADF
متغیر
SC
LP

سطح و با عرض از مبدا و
روند زمانی
0/3237
0/025

PP
سطح و با عرض از مبدا و
روند زمانی
0/5334
0/002

تفاضل مرتبه اول
0/0071
0/000

تفاضل مرتبه اول
0/0031
0/000

منبم :یافتههای تحقیﻖ

 .2-4تأثیر سرمایه اجتماعی بر بهرهوری نیروی کار
در ایت قسمت برای بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر بارهوری نیروی کار رابطه زیر در نظر گرفته
میشود:

()1

q

p

i 0

i 1

D LP  C    C 1i D LPt i   C 2i Dsc t i  C 4 LP  C 5 sc  u t

جدول ( )2نتایج آزمون همانباشتگی برای مدل مورد بررسی و همچنیت مقادیر بحرانی ارائه شده
توس پسران و شیت برای  k=2را نشان میدهد .همانطور که مالحظه میشود برای معادده ()1
مقدار آماره  Fمحاسبه شده برابر  5/4153است که بیشتر از مقدار بحرانی در سطح ده درصد است.
بنابرایت یک رابطه تعاددی بلندمدت بیت متغیرها وجود دارد .دذا نتایج به دست آمدهو فرضیه وجود
رابطه همانباشتگی بیت متغیرها را تأیید میکند.
جدول  : 2نتایج آزمون هم انباشتگی برای بهره وری نیروی کار و سرمایه اجتماعی
حد باال ()%31

حد پایین ()%31

آماره F

4/5334

4/5724

5/4153

منبم :یافتههای تحقیﻖ
)1. Augmented Dickey-Fuller (ADF
)2. Phillips-Perron (PP
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الز به ذکر است که در مدل  ARDLبعد از تخمیت رابطه بلندمدتو میتوان مدل را مجدداً به
شکل ت حیح خطا درآورده و پویاییهای کوتاه مدت و سرعت تعدیل تعادل را تحلیل کرد .برآورد
نتایج رابطه  ARDLکوتاهمدت بر اساس جدول ( )3و به صورت زیر میباشد:
نتیجه برآورد ضرایب کوتاهمدت نشان میدهد که ضرایب تمامی متغیرها در کوتاه مدت از نظر
عالمتی معنادار و سازگار با مبانی نظری ارائه شدهو است .در ایت مدل جمله ت حیح خطا منفی و
معنیدار و حدود  -0/20میباشد و نشان میدهد که در صورت وارد شدن شوک و انحراه از تعادلو
در هر دوره  20درصد از عد تعادل کوتاه مدت برای رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل میشود .الز
به ذکر است با توجه به خ وصیات سرمایه اجتماعی و فرایند تأثیرگذاری آن بر متغیرهای کالن از
جمله بارهوری نیروی کار که زمان بر است و نیازمند گذشت مدت زمان نسبتاً زیادی است تا سرمایه
اجتماعی تغییر نماید و بر روی سایر متغیرها تأثیر بگذاردو پاییت بودن سرعت تعدیل منطقی به نظر
میرسد .همچنیت نتایج مربوم به آزمونهای تشخیص در ادامه ایت جداول ارائه شده است .با توجه به
ایت که مقادیر آماره  Fبدست آمده بسیار کم و احتمال مربوطه بسیار باال میباشد .بنابرایت فرضیه
عد وجود خودهمبستگی در مدلو عد وجود واریانس ناهمسانیو فرضیه وجود فر تابعی مناسب و
فطرضیه وجود توزیم نرمال در مطدل در سطح  5درصطد قابل رد نمیباشد .نتایج آزمونهای فوق
نشان دهنده ایت است که نتایج به دست آمده از مدل با درجه باالیی از اطمینان همراه میباشد.
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جدول  :3نتایج تخمین ضرایب کوتاه مدت و جمله تصحیح خطا با استفاده از )ARDL (2,0
بر مبنای معیار شوارتز بیزین برای بهرهوری نیروی کار
احتمال ()P.value

آماره t

0/000
0/000
0/022
0/075
0/901

3/33
3/99
2/31
9/14
9/37

احتمال ()P.value

انحراف معیار

CHSQ(9)= 3/910
CHSQ(9)= 0/07 E -4
CHSQ(2)= 9/4334
CHSQ(9)= 0/2209

0/077
0/117
0/410
0/331
احتمال ()P.value
0/013
0/013
0/92
0/012

ضریب

)Error Correction Representation for ARDL(2,0
ضریب
انحراف معیار
آماره t
9/10
9/74
9/53
9/11

متغیر

0/1009
0/9251
)LP(-9
SC
0/1211
0/2303
0/1994
0/3311
)SC(-9
0/2211
0/9259
)SC(-2
C
41/217
21/593
Dependent variable is LP
29 observations used for estimation from 1983 to 2011
R-Squared= 0.84346 F-Statistics: F(4,23)=10.3771
Diagnostic Tests
آماره آزمون
آزمون LM

0/4303
0/9339
23/339
0/9031

0/1219
0/2331
40/7454
-0/2091

Serial Correlation
Functional Form
Normality
Heteroscedasticity
متغیر
dSC
dSC1
dC
)ECM(-1

)dLP = LP-LP(-1
)dSC = SC-SC(-1
)dSC1 = SC(-1)-SC(-2
)dC = C-C(-1
ecm = LP - 0.17902*SC -24.645*C
Dependent variable is dLP
29 observations used for estimation from 1983 to 2011
]R-Squared= 0.73646 F-Statistics: F(3,24)=4.2115[0.027

منبع :یافتههای تحقیق

نتایج تخمیت مدل بلندمدت نیز در جدول ( )4ذکر شده است .نتایج حاصل از تخمیت مدل ()1
نشان میدهد که ضریب متغیر سرمایه اجتماعی در سطح اطمینان یک درصد معنیدار میباشد که
نشان از تأثیر مثبت و معنیداری بر بارهوری نیروی کار دارد.
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جدول  :4نتایج تخمین ضرایب بلند مدت با استفاده از ) ARDL (2,0برای بهره وری نیروی کار
احتمال ()P.value

انحراف معیار

ضریب

متغیر

0/023

0/0793

0/9710

SC

0/000

4/1491

24/345

C

Dependent variable is LP
29 observations used for estimation from 1983 to 2011

منبم :یافتههای تحقیﻖ

نتایج برآوردها اثر مثبت و معنی دار سرمایه اجتماعی بر بارهوری نیروی کار در بلندمدت را اثبطات
میکنند .به دیگر سطخت در بلندمدت و در صطورت افزایش سرمایه اجتمطاعیو باطرهوری نیطروی کطار
میتواند افزایش یابد .رفتار کوتاه مدت ایت دو متغیر نیطز نشطان از وجطود رابططه مثبتطی بطیت سطرمایه
اجتماعی و بارهوری نیروی کار دارد .در واقم میتوان نتیجطه گرفطت کطه تقویطت سطرمایه اجتمطاعی
میتواند به عنوان یکی از عوامل مؤثر و تأثیرگذار بر بارهوری نیروی کار باشد.
ایت نتایج اهمیت تقویت سرمایه اجتماعی را نشان میدهد که به تبم آن بارهوری نیروی کار تحت
تأثیر مستقیم آن قرار گرفته و نه تناا در بلندمدتو بلکه در کوتاهمدت نیز میتواند افزایش یابطد .ادبتطه
مسلماً ایت فرایند با توجه به ماهیت تودید و انباشت سرمایه اجتماعی که زمان بر استو نیازمنطد زمطان
نسبتاً طوالنی خواهد بود.
 .5نتیجهگیری
مطابﻖ نتایج حاصل از برآورد توابم با استفاده از آمارهای ایرانو مالحظه گردید که هم در کوتاه مطدت
و هم در بلند مدت یک رابطه معنیداری بیت باطرهوری نیطروی کطار و سطرمایه اجتمطاعی بطه اثبطات
میرسد.
بر ایت اساس میتوان نتیجه گرفت که با وجود تأثیرگذاری عوامطل زیطادی بطر باطرهوریو ماننطد:
«عوامل درون سازمانیو تغییرات اقت ادیو تغییطر در ادگطوی اشطتغالو عوامطل فرهنگطیو اجتمطاعی و
جمعیتیو دودت و زیر ساختها»و سرمایه اجتماعی میتواند جایگاه ویژهای داشته باشد .چرا که پذیرﺵ
مفاو سرمایه اجتماعی به معنی توجه به جنبهها و بسترهای غیر اقت ادی حاکم بر روابط اقت طادی
در جامعهو میتواند ضریب موفقیت سیاستگذاریهای سیاستگذاران را (باالخص در جامعهای با ویژگطی
مذهبی مانند ایران) افزایش دهد .به دیگر سخت سطرمایه اجتمطاعی مطیتوانطد بطه صطورت «درونزا»
بارهوری را تقویت نماید .دذا به نظر میرسد از طریﻖ تقویت سرمایه اجتماعی میتطوان بطر باطرهوری
کل و نیز بارهوری نیروی کار تأثیرگذار بود .ایت موضوع بخ طوص از آن جاطت از اهمیطت ویطژهای
برخوردار است که پاییت بودن بارهوری از مشکالت و نارساییهای عمده و اساسطی اقت طاد ایطران در
حال حاضر است .دذا با توجه به موقعیت خاص جامعه ایرانو توصیه میشود کطه ت طمیم گیرنطدگان و

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران

سال پنجم -شماره  -17بهار 1305

127

کارگزاران جامعه شاخصهایی نظ یطر تعاطدات دینطیو اعتمطاد عمطومیو شطناخت و مشطارکت در امطور
اجتماعی در جامعه را که برآیند عملکرد آناا میتواند در قادب کاهش شطاخصهطای بزهکطاری نظیطر:
قتلو اختالسو سرقتو چک بیمحلو ضرب و جرح و تادیدو اقدا به خودکشی و ...را تقویت نمایند و
از آن طریﻖ بر ارتقای بارهوری نیروی کار تأثیرگذار باشند.
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