
 

  

 

 1387  و پاییز، تابستان68- 69شماره 

  چکیده
رابطه تجربی آزمون و تحلیلی بررسی ،مقاله حاضر هدف

 واست ایران در اقتصادي عملکرد و اجتماعی سرمایه میان
اجتماعی سرمایه: که انتخاب شده چنین است محوري نظریه

واحدهاي و افراد بین متقابل عتمادا عنوان به اینجا در(
مانند عوامل سایر کنار در که است مهمی عامل ،)اقتصادي
رشد بین اختالف انسانی، سرمایه و فیزیکی سرمایه

به اعتماد ،دیدگاه این در. دهد می توضیح را مناطق اقتصادي
هايتعامل در تعهداتشان به افراد پایبندي به اعتقاد” معنی

که است اعتقادي چنین واقع در. است “ماعیاجت ـ اقتصادي
.گردد می هامبادل و هاتعامل برقراري روانی و آسانی موجب

آثار تبیین براي نظري چارچوبی نخست اساس، این رب
،شد ارائه اقتصادي رشد بر اجتماعی سرمایه مثبت
هاي استان براي رابطه این تجربی آزمون یک در سپس
این براي. گرفت قرار بررسی دمور ،1380 سال در ایران

28 به مربوط هايداده از استفاده با نخست منظور،
اعتماد دسته دو در (اعتماد بین رابطه ،کشور استان
آنگاه.  شدبررسی اقتصادي، رشد و) عام اعتماد و خاص

هاي گروه به اعتماد» اثر شدت «تفکیک منظور به
 ودياقتصا رشد روي بر مختلف اقتصادي ـ اجتماعی

“عام اعتماد” دسته مشمول اقتصادي ـ اجتماعی هاي گروه
و اجتماعی مراجع قانونی، مراجع :شاخه زیر سه به

صورت به یک هر اثر و  گردیدتقسیم اقتصادي مراجع
نتایج. دش آزمون اقتصادي رشد رويبر  جداگانه

اثر شدت از عام اعتماد دهد، می نشان آمده دست به
عام شاخص به نسبت باالتري دار امعن درجه با ريبیشت

به عام اعتماد شاخص تفکیک همچنین. است برخوردار
تفاوت اقتصادي و اجتماعی قانونی، مراجع گروه سه
در اقتصادي رشد تغییرات توجیه در را ها گروه دار امعن
مراجع به اعتماد میان، این در. داد نشان ها استان میان

از بیش مراتب هب قانونی مراجع سپس و اقتصادي
در اقتصادي رشد ،اجتماعی مراجع به اعتماد شاخص

  .سازد می متأثر ها استان میان
  

 اعتماد خاص، اعتماد اجتماعی، سرمایه :ها کلیدواژه
  اقتصادي رشد ،اجتماعی هاي گره شبکه، هنجار، عام،

  

Management & Development Process 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  

 
  :اقتصادي عملکرد و اجتماعی یهسرما

  ایران يها استان اي مقایسه بررسی
 

 
 

  محسن رنانی
رزیتا مؤیدفر
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  اصفهان استادیار گروه اقتصاد دانشگاه. 1 
E.mail: renani_m@yahoo.com 

دانـــــشجوي دکتـــــري اقتــــــصاد  . 2
   اصفهاندانشگاه

E.mail: rozita_moayedfar@yahoo.com 

3. Social ties 

  
  
  
  
  
  

             اي مقایسه بررسی :اقتصادي عملکرد و اجتماعی سرمایه
  ایران يها استان

  
  

  1 دکتر محسن رنانی

  2رزیتا مؤیدفر

  مقدمه
، اقتصاددانان را 1950 در سال بار ابداع نظریه نهادها توسط نورث براي نخستین 

در این اندیشه فروبرد که فرض استقالل افراد از یکدیگر و نادیده انگاشتن ساختار 
هاي اقتصاد را در  اقتصادي، غفلتی است که نظریههايها بر تصمیم روابط انسان

گذاري مواجه ساخته است و حتی شاید بتوان تفاوت  تجربه، با خطاي سیاست
افتگی در جوامع غنی از منابع اقتصادي و انسانی را از این طریق ی سطوح توسعه
له موجب شد تا اندیشمندان اقتصادي با برقراري پیوند بین ئاین مس. تحلیل کرد

هاي اصلی و اساسی منطق، روابط انسانی  هاي مختلف علوم اجتماعی، ریشه حوزه
  .وجو کنند را در دیگر علوم اجتماعی جست

هاي علوم اجتماعی بویژه اي علم اقتصاد و ورود به دیگرحوزهبا عبور از مرزه
هاي  هو دیگران، گربه هر فرد با داشتن ذهنی آشنا نسبت  است کهشناسی جامعه

 اجتماعی خود دارد و درون این هايت متعددي در محدودة مناسب3اجتماعی
عتماد دوجانبه و این ارتباط برپایۀ ا. پردازد محدوده به برقراري ارتباط با دیگران می

کند که در درون   اجتماعی را ایجاد میهايتهایی از مناسب هنجارهاي مشترك شبکه

mailto:renani_m@yahoo.com
mailto:rozita_moayedfar@yahoo.com
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از سوي دیگر، عضویت افراد در . یابد آن همکاري و حمایت بین اعضا تحقق می
سازد و در مجموع افراد ها را برقرار می هاي متعدد، خطوط رابط بین شبکه شبکه

تشکیل روابط . یابنداي متداخل سازماندهی می یر شبکهجامعه و حتی جوامع در دوا
هاي  گیري شبکهاي و استقرار آن در حد متعادل به شکل شبکه اي و بین شبکه درون

انجامد و موجب بهبود عملکرد اقتصادي ـ همپوشان و سرمایۀ اجتماعی می
  .شود اجتماعی می

سرمایۀ اجتماعی جوامع ها و  با توجه به آنچه گفته شد، تفاوت در ساختار شبکه
تواند یکی از دالیل اختالف در رشد اقتصادي مناطق مختلف را توضیح   می،مختلف
تخمین شدت اثر سرمایۀ اجتماعی بر عملکرد اقتصاد، یکی از مسائلی است . دهد

ها خود به آن ها و بررسیکه طی یک دهۀ اخیر بسیاري از اقتصاددانان در پژوهش
گذاري مبانی نظري آن، شواهد تجربی  اند تا عالوه بر پایه دهاند و کوشیکردهتوجه 

کات و  دو توان به مطالعات فدریک،  از آن جمله می. را نیز مورد آزمون قرار دهند
اشاره ) 2002 (3و فرانکوئیس) 2002 (2ون و ساکردوتبس، گلیزر، لی)1999 (1لوئیز
  .نمود

هاي  ن باورند که بخشی از ناکامیدر ایران نیز برخی از اقتصاددانان نوگرا بر ای
هاي اقتصادي پس از جنگ تحمیلی، حاصل روند نزولی و رو به تخریب  سیاست

درواقع تخریب سرمایۀ اجتماعی از طریق . سرمایۀ اجتماعی در این دوره بوده است
 گذاري سرمایه(افزایش هزینۀ مبادله در چهرة برخی متغیرهاي مهم اقتصادي مانند 

 بر ترتیب این به و شده ظاهر...) و ها بنگاه مقیاس خصوصی، بخش توسط تولیدي
  .است گذاشته اثر ایران اقتصاد

 از یکی عنوان به را اعتماد رابطه نظري هاي پایه شوددر این مقاله تالش می
 اقتصاد مورد در را آن و بنمایاند اقتصادي رشد و اجتماعی سرمایه اصلی اجزاي
 اجزاي شناسایی و اجتماعی سرمایه مفهوم توضیح با ابتدا ور این از. یازمایدب ایران
 فراهم رابطه، این نظري مبانی به دستیابی براي را الزم زمینه ،آن دهنده تشکیل اصلی
 فرضیه ،اجتماعی سرمایه و اجتماعی هاي شبکه رابطه تبیین وسیله به سپس. سازد می

 بررسی به فرضیه، این رينظ مبانی تبیین از پس و کندمی مطرح را مقاله اصلی
 آزمون نتایج نیز پایان در. پردازد می 1380 سال در ایران، هاي استان در آن تجربی
  .شود می بررسی و تحلیل ،تجربی

1. Fedderk, De Kadt, Luiz. 

2. Glaeser, Laibson & Sacerdote 

3. Francois
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 آن دهنده تشکیل اجزاي و اجتماعی سرمایه مفهوم: بنیادین مفاهیم

 بود، توجه مورد اجتماعی علوم حوزه در دهه چند که اجتماعی سرمایه مفهوم
 در آن کاربرد و گرفت قرار نیز اقتصاد عالمان توجه مورد میالدي نود دهه آغاز از

 کنار در ـ اکنون اجتماعی سرمایه مفهوم. یافت گسترش شگرفی سرعت با اقتصاد
 توسعه یندهايافر دهنده توضیح مفاهیم از یکی به ـ مالی سرمایه و انسانی سرمایه
 تولید قدرت افزایش براي است ابزاري) یکیفیز یا (مالی سرمایه. است شده تبدیل

 هاي توانایی ارتقاي معنی به نیز انسانی سرمایه. برونزا صورت به افراد بازدهی و
 افزایش درونزا صورت به را افراد بازدهی و تولید قدرت و است افراد اکتسابی

 و اجتماعی هايمناسبت ساختن هزینه کم و تسهیل با اجتماعی سرمایه. دهد می
 نسبی هاي مزیت برداري بهره از حاصل بازدهی افزایش موجب اقتصادي، هايهمبادل
 رابطه نظري مباحث به پرداختن از پیش شود می مناطق و صنایع ها، بنگاه افراد، بین

 بنیادین مفاهیم بررسی به کوتاه اي گونه به اقتصادي، عملکرد و اجتماعی سرمایه
  .یمپرداز می اجتماعی سرمایه با مرتبط

 به منجر مشترك هنجارهاي و جانبه دو اعتماد پایه بر اجتماعی هاي هوگر وجود
 بین همکاري اجتماعی هاي شبکه تشکیل با. شود می اجتماعی هاي شبکه ایجاد
 شکل یکدیگر از شبکه اعضاي سویه دو حمایت و شود میآسان شبکه اعضاي

 از اعضا حمایت. پذیرد می تصور اجتماعی هايهلمباد دیگر عبارت به یا و گیرد می
 مقابل طرف از حمایت این مستحق پاسخی آینده در اینکه به اعتماد با یکدیگر
 انباشت د و ازآور می وجود به عضو هر براي را اجتماعی ذخیره ،شد خواهد دریافت

 ،)ها شبکه میان (جامعه  درو) افراد میان (ها شبکه در فرد، در این ذخیره اجتماعی
  .گیرد شکل میتماعی اجسرمایه
 که یابیم درمی روشنی به شد، ارائه اجتماعی سرمایه از که تعریفی به توجه با
 خود ـ اقتصاد عملکرد نحوه بر مؤثر عوامل از یکی عنوان به ـ اجتماعی سرمایه
 چهار از اجتماعی سرمایه واقع در. پذیرد می تأثیر هاآن از که است اجزایی داراي
 در. شود می تشکیل ها شبکه و اعتماد هنجارها، اجتماعی، هاي هوگر :اصلی جزء
  .پردازیم می عوامل این از یک هر مورد در تعریفی ارائه به ادامه

 مانند عواملی از ناشی اصل در اجتماعی هاي هوگر :1اجتماعی هاي هوگر .1
 یکدیگر از افراد اولیه شناخت پایه که است سازمان و گروه قوم، خانواده،

ول و د به مقاله مگدیتوانبراي آگاهی بیشتر می. 1
آنها در مطالعه خود . نگاه کنید) 2000(بسل 
هاي اجتماعی را پایه اعتبارات اجتماعی هوگر

اند که افراد در مراودات خود از آندانسته
کنند و از این طریق به انباشت ذخیره برداري میبهره

ورزند تا در موقع لزوم  می اجتماعی مبادرت
ذخایر .  برندهمچون یک نقدینگی از آن سود

ها به تشکیل سرمایه اجتماعی در درون شبکه
  .انجامداجتماعی می
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1 .Trust،توانید به  براي آگاهی بیشتر می
قد است بر پایه او معت. نگاه کنید) 2000(فرانکوئیس 

اقتصاد کالسیک، افراد تنها تا زمانی قابل اعتماد باقی 
شان در آن باشد و این با مانند که منافع شخصیمی

. تعریف اعتماد از دیدگاه جامعه شناسی مغایر است
نیز در مطالعه خود به ) 2002(همچنین پولیت 
توانید براي آگاهی پردازد که میتعریف اعتماد می

  .ر به آن نگاه کنیدبیشت

2 .Norm،توانید به کلمن  براي آگاهی بیشتر می
  .نگاه کنید) 2000(و داسگوپتا ) 1977(

3. Network 
  .نگاه کنید) 2000(براي آگاهی بیشتر به پالدام . 4
) 2001(براي آگاهی بیشتر به کوهن و پروساك . 5

.نگاه کنید  

 عبارت به. انجامدمی خاص افراد بین پیوند و اعتماد ایجاد به و شود می دهشمر
 باعث که نفر دو بین ویژه رابطه یک از است عبارت اجتماعی هوگر دیگر،
 از فراتر ـ اي هویژ ارتباط  یکدیگربا شدن رو روبه هنگام فرد دو این شود می

 هاي هوگر مانند. دکنن برقرار هم با ـ ناشناس یا غریبه فرد دو ارتباط
 هاي هوگر وجود بنابراین. سازمانی هاي هوگر و قومی هاي هوگر خویشاوندي،

 و یکدیگر از افراد شناخت پایه که است اياولیه عامل وجود نیازمند اجتماعی
  .گیرد  قرار ارتباط و اعتماد ایجاد

 قراردادهاي( تعهداتشان به افراد بندي يپا به اعتقاد معنی به اعتماد :1اعتماد. 2
. است اجتماعی ـ اقتصادي هايتعامل در) شفاهی و کتبی غیررسمی، رسمی،
 اعتماد همچنین. است دیگران گذشته عملکرد از فرد اطالع محصول اعتقاد این

 آن داشتن به ناگزیر دیگران با تعامل برقراري براي فرد که است درونی نیرویی
  .است

 در ـ جامعه افراد اکثریت وسیله به که است رفتاري قاعده یک هنجار :2هنجار. 3
 نظر از هنجارها. شود می گذاشته صحه آن بر ـ آن رعایت طریق از و عمل

 را مشترك رفتاري هاي قاعده معموالً هاآن چون ،است اهمیت داراي اقتصادي
 داراي تعریف این. کندمشخص می اقتصادي مبادله یک طرف دو هر براي

 رسم یک و قانون حمایت مورد قاعده یک تواند می که است وسیعی محدوده
  .دربرگیرد را قوم یک مختص فرهنگی

 ،است اجتماعی هايمناسبت براي مختلف هاي هحوز داراي فردي هر :3شبکه. 4
 از یک هر در. اجتماعی حوزه هايمناسبت و اقتصادي حوزه هايمناسبت مانند
 براساس روابط این وقتی. ستا دیگران با روابطی داراي فرد ها، حوزه این

 براي نظارت و بینی پیش قابل و مند قاعده مشترك، و خاص رفتاري هنجارهاي
 تعداد داراي جامعه هر. است گرفته شکل اجتماعی شبکه یک شود، دیگران
 مشخص دوامشان برحسب ها شبکه روابط. هاست شبکه این از اي گسترده بسیار
 معموالً مردم. شود گیري اندازه مختلف هاي کتکنی وسیله به تواند می و شود می
 موجب ها شبکه. 4تفریح شبکه و کار شبکه ـ کنند می مشارکت شبکه چند در

 تعامل لذت و همکاري امکان وشود می اطالعات آوري جمع و مبادله سهولت
 اجتماعی سرمایه توان می شد داده توضیح آنچه به توجه با .5آورد می وجود به را
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 یا گروه یک افراد بین در مشارکت و همکاري اعتماد، حس از اي ذخیره را
 به. کندمی تسهیل را آنان اقتصادي و اجتماعی هايمناسبت که دانست جامعه
 را جامعه اعضاي اجتماعی، چسب یک مثابه به اجتماعی سرمایه دیگر، عبارت

 آنان ايهمناسبت اجتماعی مایع یک همانند حال عین در و کندمی متصل هم به
 سرمایه کنار در اجتماعی سرمایه واقع در. سازد می هزینه کم و راحت سریع، را

 هزینه کاهش و تولید در مؤثر عوامل از یکی عنوان به مالی سرمایه و انسانی
 .کند می عمل

 اجتماعی سرمایه انباشت در اجتماعی هاي شبکه نقش

 هاي شبکه تشکیل شد، گفته اجتماعی سرمایه تعریف در آنچه به توجه با
. رود می شمار به جامعه در اجتماعی سرمایه پایه و اساس عنوان به اجتماعی
 عبارت به یا فرد دو بین رابطه شناسی، جامعه مشاهده مورد واحد ترین کوچک
 شدن تر پیچیده با بعدي مراحل در. هاستآن روابط از ناشی متقابل کنش تر، دقیق
 تشکیل اجتماعی هاي شبکه کنش، سترشگ و رابط خطوط افزایش و روابط
 فقدان و اي شبکه درون حد از بیش انسجام با است ممکن گاهی. شود می
 حالی در. شود ایجاد جامعه در متخاصم هاي شبکه ها، شبکه بین هاي مناسبرتباطا
 میان ارتباط برقراري موجب متعدد هاي شبکه در افراد عضویت افزایش که

 وجود با اي شبکه جامعه یک ويس به را جامعه و ودشمی مختلف هاي شبکه
 هاي هزینه کاهش و اطالعات تبادل سهولت و دهدمی سوق همپوشان هاي شبکه
  .آورد می پی در را اقتصادي ـ اجتماعی عملکرد بهبود و مبادله
 نمودار در. بود خواهد بیان قابل تري روشن طور به نمودار ترسیم با مطلب این
 رود می شمار به فرضی جامعه یک اعضاي از عضو یک نماد ککوچ مربع هر یک،
 منافع حداکثر تأمین دنبال به و کندمی عمل هم از مستقل سنتی اقتصاد دیدگاه از که

 دهیم، قرار شناسی جامعه بین ذره زیر را) الف (فرد اگر ولی. است خود شخصی
 هاي هوگر از شینا که متقابل اعتماد پایه بر فرد این که کرد خواهیم مشاهده
 اگر حال. پردازد می خود اعتماد مورد افراد با ارتباط برقراري به اوست اجتماعی
 دوم مشترك، اجتماعی هوگر وجود دلیل به نخست وهله در افراد، این بین اعتماد

 دیدگاه از پراکنده و مستقل اهداف نه (مشترك اهداف سوم و مشترك هنجارهاي
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 نوع از اعضا، دیگر به متقابل کنش گسترش موجب آید، وجود به) سنتی اقتصاد
 وجود به B فرضی شبکه شرایط، این در. شود می دیگران و) الف (فرد میان کنش
 ؛است دیگران توسط نظارت و بینی پیش قابل ،مند قاعده آن رفتار که آید می
 بر شبکه که است هنجارهایی معرف آن اعضاي رفتاري هاي ویژگی که اي گونه به
 با دیگر اجتماعی هاي هوگر واسطه به) الف (فرد اگر حال. است شده استوار آن هپای

 مستقل مشترك، هنجارهاي و متقابل اعتماد پایه بر جامعه، اعضاي از دیگر تعدادي
 و B متداخل هاي شبکه آورد، وجود به را C اجتماعی شبکه ،B شبکه هنجارهاي از

 Cفرد توانایی حالت، این در. است هشد ایجاد مشترك عضو یک وجود واسطه به 
 مثبت روابط برقراري و شبکه دو هر اعضاي به خود هاي کنش گسترش در) الف(
 شبکه، این کنار در. شود می D کارامدتر و تر وسیع شبکه ایجاد موجب هاآن بین در

 در یا D شبکه از مستقل که بود خواهد نیز A مانند دیگري شبکه وجود احتمال
   .1کند می فعالیت نآ با تخاصم
 تشریح و شد ارائه اجتماعی سرمایه از قبلی بخش در که تعریفی به توجه با
 در اجتماعی سرمایه که یابیمدرمی روشنی به بخش، این در اجتماعی هاي شبکه
 از را کنش اجتماعی سرمایه دیگر عبارت به یا و هاست کنش گسترش توانایی ،اصل
 حاصل خود نیز اجتماعی سرمایه. کندمیتبدیل  جریان به وخارج  ایستا حالت
 اطالعات آزاد جریان و است اعتماد بر مبتنی و آمیز مشارکت کنش یک در شرکت

 کنش یک خود آنکه بدون کند،می تسهیل جامعه یا سازمان گروه، یک درون را
 و اعتماد افزایش«: صورت به خود پژوهش اصلی فرضیه به ما اساس این بر. باشد
  .یابیم می دست ،»است مستقیم رابطه داراي قتصاديا رشد

  

  
  
  
  
 

  هاي اجتماعی شبکه. 1نمودار 

C و Aي هاباید توجه کرد که در درون شبکه. 1

هاي اجتماعی بین افراد هو  انواع گرBمانند شبکه 
وجود دارد که در اینجا براي پرهیز از پیچیدگی 

  .هاي اجتماعی حذف شده استهوشکل، خطوط گر
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1. Lyda Judson Hanifan
2. Silverman
3. Seely 
4. Sim 
5. Loosely
6. Exchange theorist
7. Homans Jacobs
8. O'Connor

 

 موضوع پیشینه

. است برخوردار قدیمی حال عین درو  جدید ادبیاتی از اجتماعی سرمایه
 دانش منابع درون در اجتماعی سرمایه موضوع وجوي جست به که هنگامی

 همین در اما ،یابیم می تاکنون 90 دهه پایانی هاي سال در را مطالعات بیشتر پردازیم، می
 این پیشینه حتی که نحوي به خوریم برمی گذشته هاي دهه به مربوط اشاراتی به متون
 غربی ویرجیناي مدارس وقت سرپرست ،1هانیفان هاي نوشته و 1916سال  به را واژه
 تغییر و گذشته هاي الس در آن خلق از ناشی واژه این به دوگانه نگاه این. گرداند برمی
 این قدمت حال، هر در. است اخیر هاي سال در مطالعات رشد با همراه آن کاربرد
 علوم توجه اما باشد، می قرن یک از کمتر رود، می کار به امروز که معنایی به اصطالح
 روزافزون رشد و آن کاربرد تغییر موجبات اجتماعی، متغیر این به سیاسی و اقتصادي
 وقت سرپرست ،1916در سال  هانیفان .است کرده فراهم را زمینه این در مطالعات
 که ملموس چیزي«: گویدمی اجتماعی سرمایه وصف در غربی ویرجینیاي مدارس
 معاشرت و همدلی رفاقت، نیت، حسن دارد، مردم روزمره زندگی در را آثار بیشترین
 با کسی اگر ... .دان تماعیاج واحد سازنده که هاست خانواده افراد بین در اجتماعی
 سرمایه از حجمی باشد، داشته تماس دیگر همسایگان با اش همسایه و اش همسایه
 سازد برآورده را اجتماعی نیازهاي بالفاصله است ممکن که شد خواهد انباشته اجتماعی

 کل زندگی شرایط اساسی بهبود براي که باشد اي بالقوه اجتماعی ظرفیت حاصل شاید و
  .»کند کفایت جامعه
، 1935سال . شد ناپدید دهه چندین تا اجتماعی سرمایه اندیشه هانیفان، از بعد
 اشاره اجتماعی سرمایه به“ اقتصادها اصلی جوهر” عنوان با خود مقاله در 2سیلورمن

 و 4سیم ،3سیلی (کانادا شهري شناسان جامعه از گروهی 1950 ۀده در و نمود
 7کوبز جهومانسبه نام  6مبادله پرداز نظریه یک 1961  در سالو) 1956 5لوزلی
 زندگی و مرگ” کتاب در جکوبز .کرد احیا دوباره را آن ،شهري مسائل استاد

 در فشرده هاي شبکه عنوان به را اجتماعی سرمایه “آمریکایی بزرگ شهرهاي
 نظافت، حفظ با ارتباط در که دانست شهري مختلط و قدیمی حومه هاي محدوده
 زندگی، کیفیت بهبود مورد در هاتصمیم دیگر و خیابانی جنایت و جرم وجود عدم
 انتظامی، نیروهاي و پلیس حفاظتی نیروي مانند رسمی نهادهاي عوامل با مقایسه در

 1973 در سال 8اوکونور نام به اقتصاددانی. دهدمی نشان خود از بیشتري مسئولیت
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1. Glenn Loury
2. Ben Porath
3. Williamson 
4. Baker 
5. Bourdieu
6. Cultural
7. Economic
8. Functional
9. Linguistic
10. Personal
11. Political
12. Professional
13. Social
14. Symbolic
15 Coleman
16. Putnam

 در. دانست مؤثر اقتصادي امدهايپی پیشرفت در را اجتماعی سرمایه اولیه موقعیت
 را اجتماعی سرمایه 1977در سال  1لوري گلن نام به دیگري اقتصاددان دهه همین
 اجتماعی سازمان در و خانوادگی روابط ذات در که دانست منبعی مجموع در

در سال  2پرات بن. است سودمند افراد اجتماعی رشد براي و دارد وجود جامعه
 دوستان از گروهی خانواده، یک افراد بین روابط اجتماعی هسرمای تعریف در 1980

 این آثار بررسی به و کرد تعریف F رابطه صورت به را شرکت یک شرکاي یا
 4بیکر و 1981 در سال 3ویلیامسن همچنین. پرداخت اقتصادي هايمبادل بر رابطه

 سازمان یک اثرگذاري شیوه ،پرات بن مطالعات دنبال به نیز 1984در سال 
 از اي مجموعه و را بررسی کردند اقتصادي نهادهاي عملکرد بر اجتماعی
. گرفت نام جدید نهادي اقتصاد که کردند گذاري پایه را اقتصادي مطالعات
 سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادي، سرمایه” عنوان با ايمقاله در) 1983( 5بوردیو

 پرداخت اجتماعی سرمایه بیشتر جزئیات به شناسیانداز جامعهاز چشم“ اجتماعی
 ،9کالمی ،8کارکردي ،7اقتصادي ،6فرهنگی صورت به را سرمایه مختلف انواع و

 کار توضیح .ردک تعریف 14نمادین و 13اجتماعی ،12اي حرفه ،11یاسی س،10شخصی
 تئوري از بخشی اجتماعی، سرمایه روي) 1990و 1988 (15لمن کشناسی جامعه

 خود که مشکلی اما کند، می ترکیب را مفهوم کالن و دخر سطوح که است اجتماعی
 سرمایه کلمن نظر از. است سطوح این عملی ارتباط کند، می اشاره آن به نیز کلمن

 افراد روابط در تسهیل موجب که است اجتماعی چارچوب یک شامل اجتماعی
 یک به دستیابی در است ممکن آن فقدان که طوري به شود، می چارچوب این درون
 اعتماد دیدگاه شیوه کلمن. کند تحمیل جامعه افراد به را بیشتري هزینه معین هدف
 دو اعتماد شامل ،توسعه حال در گرکنش سیستم یک جزء سه مقایسه صورت به را

  .کند می ارائه ثالث، شخص به اعتماد و اعتماد در ها واسطه جانبه
 اقتصاددانان، وسیله به اجتماعی سرمایه مورد در تعدد پژوهش دهه 90 دهه

 جهت کلی خط دو در مطالعات این. است شناسان جامعه و سیاسی علوم دانشمندان
 کمی هايشاخص و معیارها بین رابطه فهم اصالح در اول خط.  است گرفته

 ادبیات دوم خط در. است شده ترسیم اجتماعی سرمایه سیاسی ـ اقتصادي عملکرد
 کرده فراهم موردي مطالعات اولیه مواد عنوان به را وسیعی بدنه اجتماعی، سرمایه
 اطنباست 1993در سال  16تناموپ مطالعه مانند مطالعاتی از تواند می دروس این. است
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 و سنتی جوامع توسعه بین اختالف توضیح براي را جغرافیایی روابط او. شود
 سرمایه مهم بعد عنوان به اعتماد تناموپ کار در. دهد می دخالت ایتالیا در دموکراتیک
 مثل اجتماعی سازمان هاي ویژگی صورت به را اجتماعی سرمایه او. است اجتماعی
 هاي فعالیت تسهیل با را جامعه کارایی تواند می که ها شبکه و هنجارها اعتماد،
 اجتماعی هاي تحلیل) 1995 ( 1فوکویاما. کندمی تعریف بخشد بهبود مشارکتی
 قانونمند، جامعه در که ییهاانتظار” صورت به اعتماد دیدگاه پایه بر را وسیعی
 او. دهد می بسط ،“آید می وجود به مشترك معیارهاي بر مبتنی همکاري و صادق
 هنجارها از معینی مجموعه وجود عنوان به توان می را اجتماعی سرمایه است معتقد

 هايارزش شامل هنجارها این آنکه بر مشروط کرد، تعریف غیررسمی هاي ارزش و
 و 3بروئر ،2کرامر .باشد جانبه دو هايارتباط و هاتعهد اداي صداقت، مانند مثبت
 و 7جبرانی ،6،استنباطی5مثل به مقابله بر مبتنی را اعتماد دسته چهار ،)1996 ( 4هانا

 در اجتماعی سرمایه نقش زمینه در نیز ادبیاتی همچنین. دهند می توضیح 8اخالقی
 نقش این هنوز که است گرفته شکل اقتصادي ـ یاجتماع مطلوب پیامدهاي تولید
 این وجود با. است نشده گیري اندازه اجتماعی یا اقتصادي سنتی معیارهاي وسیله به
 13اوف ،)1996 ( 12پریچت و 11نارایان ،)1996 ( 10وید و 9فلورا اخیر انتشارات در
 در جتماعیا سرمایه کاربرد به که) 1997 ( 16کراور و 15پاش ،14تیچمن و) 1998(

 که نظري چارچوب فقدان اند، پرداخته اقتصادي ـ اجتماعی مطلوب پیامدهاي تولید
 در 17وولکاك. خورد می چشم به نماید، گیري پی را اجتماعی سرمایه تولید هدف
 اقتصادي توسعه و اجتماعی سرمایه بین ارتباط روي بر خود مطالعه در 1998سال 
 آن در که است اي جامعه بین سازمانی هاي تفاوت از برخی تشخیص دنبال به

 در که حالی در شودمی حل باال کارایی با و سادگی به عملکردي مشکالت
 است معتقد او. انجامدمی روزه هر هايناراحتی و عداوت ناکامی، به دیگر جوامع
 و فناوري توسعه، از صرف عملکردي آینده، و حال گذشته، اقتصادي رشد

 نقش اجتماعی دهیسازمان که است پیچیده ینديافر امر این .نیست هاترجیح
 کننده منعکس خود جامعه سازماندهی چه اگر ،کند می ایفا آن در را مهمی
 نتیجه چنین او. است تاریخی و فرهنگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، یندهايافر
 .گرفت فرا اجتماعی سرمایه مورد در زیادي مطالب باید هنوز که گیردمی

 تشکیل را بعدي هايپژوهش اساس سیاسی، پیشنهادهاي و اينظریه هاياعتقاد
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  5. Michael Pillitt
6. Glaesser
7. Laibson
8. Sacerdote

 در اقتصادي سرمایه که هنگامی ردک  مشاهده 1998در سال  1پورتس. دهد می
 است، فکرشان درون در انسانی سرمایه و دارد قرار مردم بانکی هاي حساب
 4لوئیز و 3دکارت ،2فدریک. است ماندگار شانروابط ساختار در اجتماعی سرمایه

 “اجتماعی سرمایه و اقتصادي رشد” عنوان با خود مقاله در 1999در سال 
 زمان گذشت با آن تغییر و اقتصادي رشد به اجتماعی سرمایه وابستگی چگونگی

  :به طرح سه پرسش پرداختند و کردند بررسی را
 اهمیت اقتصادي توسعه براي و است مشابه ،جوامع در اجتماعی سرمایه آیا. 1
  دارد؟
 توسعه مراحل تمام براي مساوي طور به اجتماعی سرمایه از مشابهی گونه آیا. 2

  ؟است مناسب اقتصادي
  است؟ بهتر بیشتر، اجتماعی سرمایه همیشه آیا. 3
 گسترش براي یارانه هرگونه: به این نتیجه رسیدند که خود پژوهش در هاآن
 اجتماعی سرمایه هاي شکل تمام. است دقیقی گیري هدف نیازمند ،اجتماعی سرمایه

 اقتصادي توسعه براي آن هاي شکل از برخی تردید بی و نیست برابر یکدیگر با
 باید اجتماعی هاي فعالیت و معیارها هدف. است آن هاي شکل دیگر از تر مناسب
 شفافیت رابطه این در. باشد هاهمعامل در مبادله هاي هزینه کاهش به معطوف
 کاهش باعث اطالعات انتقال افزایش تنها چند هر ، استاهداف از یکی اجتماعی
 عنوان با اي مقاله در 2002در سال  5لیتیپ مایکل. شود نمی مبادله هاي هزینه

 سرمایه سقوط اقتصادي هاي پایه برخی “ها شبکه و هنجارها اعتماد، اقتصاد”
 در اجتماعی، مایهسر از تعریفی ارائه ضمن و کندمی بحث آمریکا در را اجتماعی
. دهد می توضیح بیشتر تفصیل با) هاشبکه و هنجارها اعتماد، (آن اصلی عوامل مورد

 آن دهنده تشکیل عوامل و اجتماعی سرمایه گیري اندازه چگونگی مورد در همچنین
 اقتصادي هاي فعالیت و کل طور به جامعه چطور که کندمی آزمون و دهد می گزارش

 و 7لیبسون ،6گلیزر. کند کمک اجتماعی سرمایه افزایش به دتوان می خاص طور به
 به اقتصادي رویکردي” عنوان با خود هايپژوهش در 2002در سال  8ساکردوت
 الگوهاي اقتصادي، استاندارد گذاري سرمایه مدل از استفاده با “اجتماعی سرمایه
 ارائه رتصو این به را خود نتایج و کردند طراحی را اجتماعی سرمایه انباشت
  :دادند
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1. Falk
2. Kilpatrick
3. Francois 

  ؛یابد می کاهش سن رفتن باال با اجتماعی سرمایه. 1
  ؛یابد می افزایش اجتماعی برتر هاي توانایی با مشاغلی در اجتماعی سرمایه. 2
  ؛است بیشتر مالکین بین در اجتماعی سرمایه. 3
  ؛یابد می کاهش شدت به فیزیکی فواصل افزایش با اجتماعی روابط. 4
 نیز اجتماعی سرمایه در کنند،می گذاريسرمایه انسانی رمایهس در که مردمی. 5
  .کنند می گذاري سرمایه

 اجتماعی سرمایه” عنوان با خود مطالعه در 2000در سال  2کیلپاتریک و 1فالک
 سرمایه «نظیر هایی پرسش پاسخ کشف “روستایی جامعه در تعامل مطالعه چیست؟
 با شود؟ گیري اندازه حتی و ؟شود داده توضیح تواند می چطور چیست؟ اجتماعی
 یا کرد آوري جمع ساخت، را آن هدفمند طور به توان می آیا آن تعریف امکان فرض
دنبال » داد؟ شرکت اجتماعی تعمدي هايتغییر در را آن توان می آیا داد؟ کاهش
 ساخته خرد سطح در اجتماعی هاي فعالیت بین روابط پژوهش این در. کنندمی
 در سال 3فرانکوئیس. شود می ارائه کالن و میانه سطوح نظري انداز چشم و شود می

 دو اعتماد “اقتصادي توسعه و اجتماعی سرمایه” عنوان با خود کتاب در 2002
 سرمایه بین ارتباط کردن مدل براي معیاري عنوان به را افراد همکاري و جانبه

 دو به کلی طوربه افراد منظور این به. گرفت نظر در اقتصادي متغیرهاي و اجتماعی
 اشخاصی یعنی پیمانکاران و هستند پذیرخطر که اشخاصی یعنی کارآفرینان دسته
 کنند،می همکاري کارآفرینان با اقتصادي هايفعالیت انجام در ولی گریزندخطر که

 آثار پیمانکاران، اعتماد قابلیت درجه عنوان به متغیري معرفی با سپس. ندشد تقسیم
 و آن بین را ریاضی ارتباطی و نمود بررسی کارآفرینان يهاترجیح وابعت روي را آن

 توسعه در اعتماد نقش بررسی به وسیله این به. کرد برقرار اقتصاد در تولید توابع
 صورت به پایدار تعادل نقطه فرانکوئیس ریاضی مدل براساس. پرداخت اقتصادي

 :شودزیر تعیین می
E[απ (pt)]= α βt π(pt) - k 

 سهم pt پیمانکاران، کل از اعتماد قابل پیمانکاران سهم معرفβ ، رابطه این در
 پروژه سود کل π(pt) اند، شده ابداعی هايتولید عرصه وارد که است کارآفرینانی
 که است پذیريخطر میزان معرف k و کارآفرین سود سهم  απ (pt)کارآفرین،
  .پذیرد می ناچاربه  اعتماد، غیرقابل پیمانکار با همکاري احتمال دلیل به کارآفرین
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1. Grootaert
2. Groups
3. Networks 
4. Trust 
5. Solidarity 
6. Collective action and 
    co-operation 
7. Information and  
    communication 
8. Social cohesion 
    and inclusion 
9. Empowerment and 
    political action 

 سرمایه از بعد شش اطالعات پرسشنامه، از استفاده با 2004در سال  1گروتارت
 و گروهی هاي فعالیت ،5نظر اتفاق و 4اعتماد ،3ها شبکه و 2ها گروه شامل اجتماعی
 و اختیار ،8ظرفیت و اجتماعی چسبندگی ،7ارتباطات و اطالعات ،6همکاري
 هايداده تولید براي ابزاري معرفی او هدف. کرد گردآوري  را9سیاسی هاي فعالیت
 .بود توسعه حال در کشورهاي در اًخصوص ،اجتماعی سرمایه مختلف ابعاد در کمی
 و مالی انسانی، سرمایه دیگر هاي گونه کنار در اجتماعی سرمایه، مطالعات این در

 وجود بدون که است شده تلقی جوامع توسعه هايفرض پیش از یکی فیزیکی
 ـ خردمندانه رفتار گیريشکل براي مساعدي محیط اصوالً، آن از قبولی قابل سطح
 و ها نظریه گوناگونی و تنوع. شود نمی فراهم ـ است اقتصاد اساسی فرض پیش که

 تعدد و مفهوم پیچیدگی وضوح به اجتماعی، سرمایه مورد در شده ارائه مطالعات
 ابعاد بر خود نوبه به را آن تأثیرگذاري و اجتماعی ایهسرم تشکیل بر مؤثر عوامل
  .دهد می نشان جامعه مختلف
 و سیاسی شناسی، جامعه پردازان نظریه توجه که است چندي نیز ایران در

 ویژه هاي موقعیت با آن انطباق و اجتماعی سرمایه ابعاد تحلیل به اقتصادي
  .است گردیده معطوف کشورمان

 ارزیابی به رویکردي” عنوان با خود مقاله در 1380 سال  درنیاز بی و متوسلی
 ساختار اسالمی، انقالب وقوع از پس معتقدند ،“ایران اقتصاد در اجتماعی سرمایه
 به متقابل همکاري و اعتماد که یافت تغییر اي گونه به مدنی جامعه بازي منافع

 وجود توجه جالب پرسش دو. شد مبدل اجتماعی هايلمتعا در جذاب استراتژي
  :هاستآن به پاسخگویی دنبال به مقاله این که دارد

 چگونه ایران اقتصاد در اجتماعی سرمایه ،انقالب از پس گذشته دهه دو در. 1
  است؟ یافته تحول
 منظور به اجتماعی بازي اقتصادي منافع ساختار تغییر بر توان می هم باز آیا. 2
 را جدیدي کار و ساز باید یا و ؟داشت تأکید اجتماعی سرمایه بیشتر تقویت
 تدارك آن تقویت براي شده انجام جدید هايپژوهش و موجود وضعیت براساس

  ؟دید
 اسالمی انقالب با ایران مردم چند هر داد، نشان آوردند دست به که نتایجی
 و اعتماد که دهند تغییر اي گونه به را ،بازي  منافعاقتصادي نتایج ساختار توانستند
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 لکن شود، تبدیل اقتصادي نظر از جذاب استراتژي به دولت، و یکدیگر با همکاري
 هاي ارزش از الزم حراست و حفظ عدم دنبال به انقالب، دوم دهه در زودي به

 مردم و داد خانوادگی و گروهی اعتماد به را خود جاي عمومی اعتماد آمده، پدید
 صورت به و خارج نیمد جامعه بازي از دادند ترجیح ها گروه این از خارج
  .شوند ظاهر جامعه و اقتصاد عرصه در منفرد هایی انسان

 توسعه، در اجتماعی سرمایه نقش روي خود مطالعه در 1380در سال  علوي
 مطالعات در آن کارکردهاي و مفهوم این اهمیت بیان و معرفی ضمن تا کرد سعی

 نهایت در و دهد ضیحتو را آن گیري اندازه مختلف الگوهاي اقتصادي، و اجتماعی
 معتقد او. کند ارائه ها سازمان در اجتماعی سرمایه ذخیره افزایش براي را هایی روش
 موجود سنتی و دینی تاریخی، باالي ظرفیت به توجه با توانند می ایرانی مدیران است،
 تقویت و اجتماعی سرمایه افزایش براي مناسب ریزي برنامه با ایرانی، فرهنگ در

 و اجتماعی توسعه زمینه آن براساس و نندک تالش خود نظام اعتماد هايشبکه
  .آورند فراهم را سازمانی
 با توسعه، و اجتماعی سرمایه رابطه بررسی در نیز 1380در سال  معینی و تشکر

 اقتصاد نظریه (ارتدوکس اقتصاد نظریه به نسبت انتقادي موارد و ها پرسش طرح
 و دادند توضیح را اجتماعی سرمایه بحث به توجه يهاانگیزه و دالیل ،)نئوکالسیک

 هايشکاف از برخی تواند می اجتماعی سرمایه مفهوم که این به اذعان با سپس
 به کند، پر خوبی به را آن از منتج اي توسعه هاي دیدگاه و نئوکالسیک اقتصاد نظري
 تصاراخ به و رداختندپ نظریه این تاریخچه و اجتماعی سرمایه مفهوم توضیح

  .شمردندبر توسعه براي را آن دستاوردهاي
 بحران اجتماعی، سرمایه سقوط” عنوان با خود تحلیل در 1381 در سال رنانی
 سرمایه انهدام با ایران کنونی جامعه است، معتقد “ایران در برنامه امتناع و عقالنیت
 و بینی پیش امکان عدم و عقالنیت در بحران باعث که روست روبه اجتماعی
 همت همه جنگ از پس هاي سال در است، معتقد او. است شده ریزي برنامه

 سرمایه دوره همین در اما بود، اقتصادي سرمایه افزایش به معطوف گذارانسیاست
 اقتصاد هاي سرمایه از ستتوان نمی که یافت کاهش حدي به انسانی و اجتماعی
. نیست ثمر  پراقتصاد و جامعه به اقتصادي سرمایه تزریق بنابراین ،کند حمایت
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 خارج، به مهاجرت افزایش فحشا، و فساد خودکشی، آمار روند مدعا این شاهد
 اجتماعی، هاي ناهنجاري روانی، مشکالت طالق، اجتماعی، میجرا اعتیاد، افزایش
 برگشتی، هاي چک مالی، هاي ورشکستگی ،گريپرخاش ناگهانی، هاي سکته

 این بر او. هاست شکنی قانون به نسبت فاوتیت بی افزایش و رانندگی هايتصادف
 از عبور مستلزم اجتماعی سرمایه بازسازي براي طرحی هرگونه که است باور

 هاي بخش اقتدار در تناسب نوعی پدیداري و کنونی نامطمئن و ثبات بی شرایط
  .است جامعه و حکومت مختلف

 و اجتماعی ایهسرم بر نگرشی” عنوان با خود مقاله در 1382در سال  مؤیدفر
 و آن دهنده تشکیل عوامل تخمین روش اجتماعی، سرمایه مفهوم تبیین ،“آن ابعاد

 سرمایه است معتقد او. کندرا دنبال می اقتصادي کارایی در آن نقش بررسی
 عوامل از تهسد چهار تأثیر تحت ،تولید تابع معنوي جزء عنوان به اجتماعی

  .شود می تشکیل طبیعی )4 و ؛یرونیب )3 ؛خودجوش )2 ؛نهادي )1 :صورت به
 تبیین ،اجتماعی سرمایه روي خود مطالعه در 1383در سال  ربیعی و اسماعیلی
 انواع دیگر و اجتماعی سرمایه بین موجود تفاوت جامعه، در آن مثبت کارکردهاي
 و حفظ ایجاد، عوامل و اجتماعی سرمایه باالتر سطوح به رسیدن مسیر سرمایه،
 موارد زیر به توجه با معتقدند هاآن. کندرا دنبال می مؤثر اجتماعی سرمایه نابودي
  :توان به افزایش، حفظ و نگهداري سرمایه اجتماعی دست یافتمی

توسط این  دولت کلی هاي سیاست اجراي کردن محول و محلی بازیگران •
  ؛ایشان دسترس در منابع و ها توانایی براساس بازیگران

  ؛هاتصمیم اخذ عرصه کردن تر افقی و ريدیوانساال حجم از کاستن •
 براي اجتماعی هاي عرصه همه در سازي شفاف اجرایی، هاي سیاست ترسیم •

  ؛مردمی اعتماد افزایش
 انسجام افزایش جهت در اجتماعی مثبت و مشترك هنجارهاي و ها ارزش تقویت •

   ؛اجتماعی
 مورد اهداف و اجتماعی هاي سلیقه تمامی براي اجتماعی مختلف هاي شبکه ایجاد •

  .جامعه قبول
 در اجتماعی سرمایه سنجش” مورد در خود مطالعه در 1383در سال  ربیعی
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 اجتماع این همکاري و مشارکت ظرفیت ،“اصفهان در ها عرب نشین حاشیه منطقه
 مورد ،منطقه پیشرفت و افراد زندگی اوضاع بهبود براي میدانی، روش به را شهري
 بومی به کمک موضوع این به پرداختن از پژوهشگر ساسیا انگیزه. داد قرار بررسی
 و ها شاخه به آن اشاعه و گسترش راه در تالش و اجتماعی سرمایه ادبیات کردن
 و مسائل بررسی دیگر سوي از و اجتماعی علوم به وابسته مختلف هاي رشته

 او .بود وضعیت بهبود راستاي در راهکارهایی ارائه و نشین حاشیه مناطق مشکالت
 قرار شهري جامعه اطالعات و منابع هايهمبادل حاشیه در نشینان حاشیه است معقتد
 با همچنین ،دارندن اختیار در را یندافر این به ورود براي کافی منبع خود رند،دا

 آن بر اجتماعی سرمایه ادبیات. دیستنن  در ارتباطکنند بازي وارد را آنان که افرادي
 شوند برخوردار شدن برنده امکانات و امتیازها حداقل از زنی بازیگران این تا است
 جامعه کل سطح در که همیاري و همکاري پرتو در است، پذیرامکان که جایی تا و

 نمود توزیع وجه بهترین به را آن و کرد تولید را منابع بیشترین بتوان آید،می پدید
  .دکنن خوشبختی احساس و دنربب لذت زندگی از افراد همه تا

 مطالعه آغاز از دهه یک از کمتر چند هر دهد،یم نشان مطالعات این تمامی
 به ولی گذرد،می ایران در کارکردي و مفهومی لحاظ به اجتماعی سرمایه روي

این واژه،  اقتصادي، و سیاسی اجتماعی، گرانتحلیل از بسیاري نظر  جلب با سرعت
 در اصلی عوامل از یکی عنوان به و ساخته مطرح داخلی مطالعات ادبیات در را خود
 .است گرفته قرار توجه مورد عوامل سایر کنار در جامعه دگرگونی و تحول تحلیل
 پدیده تبیین به جدید منظري از بار نخستین براي حاضر پژوهش میان، این در

 و اقتصاد رشد نرخ متغیر بین ارتباط برقراري در نظري مدل بسط ،اجتماعی سرمایه
 پرداخته اجتماعی سرمایه روند تفسیر در عامل ترین مهم عنوان به اداعتم شاخص
هاي سال مقطع در ایران هاي استان در اي مقایسه صورت به سپس و است
 .است پرداخته پژوهش نظریه تجربی آزمون به 1380ـ1379

 نظري مبانی

 بین در مشارکت و همکاري اعتماد، حس از اي ذخیره عنوان به اجتماعی سرمایه
 هم به را جامعه اعضاي ،اجتماعی چسب یک همانند جامعه یا گروه یک افراد
 را هامبادالت میان آن ،مناسب اجتماعی مایع یک نظیر حال عین در و کندمی متصل
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 سرمایه نوع و عمق وسعت، تفاوت رو این از. سازد می هزینه کم و راحت سریع،
 اقتصادي عوامل عملکرد تفاوت لدالی از یکی تواندمی مختلف جوامع در اجتماعی

 موقعیت تناقض و  باشدیافته توسعه کمتر و توسعه حال در یافته، توسعه جوامع در
را  ها فرضیه بر مبتنی اقتصادي هايسیاست اجراي نتایج بینی پیش و هاآن واقعی

 کاهش طریق از کارایی ارتقاي اجتماعی سرمایه ذات در دیگر، عبارت به. تبیین کند
 مبتنی ،تولید رشد و اجتماعی سرمایه ارتباط سازي مدل. است نهفته تولید هاي ههزین
 تواند می نیز ریاضی روابط قالب در اجتماعی سرمایه تشکیل در اساسی مفاهیم بر
  .کند کمک پژوهش اصلی فرضیه عنوان به رابطه این بیشتر فهم به

 توسعه و جتماعیا سرمایه” عنوان با خود کتاب در 2002در سال  فرانکوئیس
 قراردادهاي درون در و خرد سطح در را ارتباط این تا کرد تالش “اقتصادي
 در کارآفرینان حضور واسطه به اقتصادي توسعه او نظر از. نماید تشریح پیمانکاري
 از او که است خالقانه و عانهاابد تولید یک تولید این و افتد می اتفاق تولید عرصه
  .کند می یاد نمدر تولید عنوان به آن

 و کارآفرین ارتباط در کارآفرینی پروژه یک موفقیت فرانکوئیس مدل براساس
 درجه و کارآفرین ورود احتمال از است تابعی که است اعتماد قابل پیمانکار

 فرانکوئیس استنباط. (βt) جامعه در اعتماد قابل افراد سهم و (Pt) آن خطرپذیري
 موفق هايپروژه مجموع که است این اقتصادي هتوسع و اجتماعی سرمایه ارتباط در

 و کند می تبدیل مدرن اقتصاد به را سنتی اقتصاد که است جامعه یک در کارآفرینی
 ورود احتمال الهمس این تحلیل در تنها او اما. انجامد می اقتصادي توسعه و رشد به

 در را آن رتباطا که آن بدون سازد می مطرح را اعتماد قابل افراد سهم و کارآفرینان
 که کارآفرینانی سهم ورود با) 1385 (همکاران و رنانی. سازد برقرار کالن سطح
 ارتباط تولید، تابع در جامعه، در اعتماد قابل افراد سهم و شوندمی تولید عرصه وارد
 بررسی نظري لحاظ به را کالن سطح در اقتصادي رشد و اجتماعی سرمایه بین

 الگوي توضیح در داگالس ـ کاب تولید تابع شودمی ضفر الگو، این در. کردند
Yt=AKα) باشد دار معنی اقتصاد، در تولید عوامل ترکیب

t Lλ
t) .اینجا در A 

 با مطابق. است اقتصاد کل تولید  Ytو کار نیروي L و سرمایه K ،فناوري تغییرات
 اتفاق مانیز) مدرن اقتصاد به سنتی اقتصاد از گذر (فناوري ارتقاي فرانکوئیس مدل
 قابل پیمانکاران با همکاري طی و شوند تولید عرصه وارد کارآفرینان که افتدمی
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 فناوري رشد دیگر عبارت به. بپردازند کارآفرینی هايپروژه موفق اجراي به اعتماد
 هر در). Pt یعنی (شوندمی تولید عرصه وارد که کارآفرینانی سهم از است تابعی
 حضور واسطه به که است سنتی فناوري یک اولیه شرایط در تولید ي، فناورياقتصاد

 رشد نرخ توان می اساس، این بر. کندمی رشد دیگر دوره به اي دوره از کارآفرینان
 سطح At آن در کهAt=A0egt  :صورت به فناوري رشد رابطه در را فناوري
 نرخ متوسط gt و) سنتی تولید روش (اولیه فناوري سطح t، A0 دوره در فناوري
 عنوان به که وضعیتی ـ پایه سال در) 0 (شروع نقطه از t دوره طی تکنولوژي رشد
 عامل ،فرانکوئیس مدل مطابق چنانچه. است ـ شودمی گرفته نظر در سنتی اقتصاد
 رشد نرخ شود، می تولید عرصه وارد که بدانیم کارآفرینانی سهم را فناوري رشد

 طرف از. g=pt :یعنی است، جایگزینی قابل ،کارآفرینان ورود احتمال با فناوري
 با همکاري در که انجامدمی فناوري رشد به هنگامی ،کارآفرینی هاي طرح دیگر

 فناوري رشد اثر در هنگامی Yt دیگر عبارت به. شود اجرا ،اعتماد قابل پیمانکاران
 کارگیري به و Pt احتمال با کارآفرینان ورود بر عالوه که است شدنی اجرا
 قابل پیمانکاران عنوان با را اعتمادي قابل کار نیروي (Kt) فیزیکی هاي ایهسرم

 قرار اختیار در با ولی نیستند کارآفرینی هايایده داراي خود که افرادي ـ اعتماد
 را کارآفرینی هاي طرح ،ماهر و ساده کاري نیروهاي قالب در خود هاي قابلیت دادن

 موجب پیمانکارانی ،فرانکوئیس مدل با ابقمط. گیرد کار به ـ سازند می اجرایی
 دوره هر در و باشند اعتماد قابل که شوند می کارآفرینی هاي طرح شدن اجرایی
 به Lt کار نیروي از بخشی تنها بنابراین. هستند جمعیت در tβ با برابر سهمی داراي
 هاي مایهسر و کارآفرینان کنار در Yt تولید عامل عنوان به t دوره در  βtLt اندازه
 در که یابد می بسط) 1 (رابطه صورت به تولید تابع نهایت، در. بود خواهد فیزیکی

 رشد نرخºβ  اجتماعی، سرمایه توزیع تابع h(Yº) ،اقتصادي رشد نرخ Yº آن
 انسانی سرمایه رشد نرخ ºL و اقتصادي سرمایه رشد نرخ Kº ،اجتماعی سرمایه
  .است

)1(  Yº = h(β) + (h´ht+λ) βº +αKº+λL 
 منابع تغییرات از تابعی که آن بر عالوه، اقتصاد در رشد نرخ ترتیب، این به
 و دوره هر در اعتماد قابل افراد سهم از تابعی ،است فیزیکی هاي سرمایه و انسانی
  :نوشت توان می تر ساده عبارت به یا. است زمان طی آن تغییرات
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 توسط 1379این پیمایش در سال . 1
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، دفتر 

 16824اى ملى و با حجم نمونه ه طرح
 استان کشور انجام شد و نتایج 28در 

 جلد استانى و یک جلد ملى 28آن در 
هاى   توسط دفتر طرح1380در سال 

  .ملى منتشر شد
2. Specialized trust 

3. Generalized trust 

)2(  Yº = f(β, βº,Kº,Lº) 
 فقدان دلیل به ایران، هاي استان براي بخشی بین رتصو به) 2 (رابطه آزمون
 هااستان تفکیک به انسانی سرمایه و اقتصادي سرمایه موجودي به مربوط اطالعات

 متغیر جانشین شاخص تخمین براي نیاز مورد اطالعات به دسترسی محدودیت و
 در اجتماعی سرمایه و اقتصادي رشد نرخ بین ارتباط بررسی به اجتماعی، سرمایه
 سرمایه نقش بررسی بر است آغازي مطالعه این. است شده محدود ،1380 مقطع

 دسترسی افزایش و بعدي مراحل در که مختلف، مناطق اقتصادي رشد در اجتماعی
 طور به را اقتصادي رشد در اجتماعی سرمایه اثر  می تواندنیاز، مورد اطالعات به

 .کند بررسی تر دقیق

  ایران هاي استان در اعتماد و اقتصادي رشد نرخ رابطه تجربی بررسی
 رشد میان مثبت رابطه تجربی آزمون مقاله این هدف ،بیان شد که طور همان
 مقطع در ایران هاي استان در) اقتصادي واحدهاي و افراد (متقابل اعتماد و اقتصادي
 يبرا جایگزین عامل ترین مهم عنوان به اعتماد ،بررسی این در. است 1380 زمانی
) پیشین بخش در (ابتدا منظور این به. است شده گرفته نظر در اجتماعی سرمایه

 اکنون و شد ارائه اقتصادي رشد بر اعتماد مثبت آثار تبیین جهت نظري چارچوبی
 هاي نگرش و ها ارزش پیمایش” اول موج هاي داده از استفاده با بخش این در

 و 3عام اعتماد و 2خاص اعتماد :ماداعت بین رابطه ،1کشور استان 28 در “ایرانیان
 هم به نزدیک اعضاي بین اعتماد مفهوم به خاص اعتماد .شد بررسی اقتصادي رشد
 اعتماد «اعتماد نوع این به. است دوستان و خویشاوندان خانواده، افراد :مانند

 مشخصی افراد به فرد هر که است این منظور و شودمی گفته نیز» شده اختصاصی
 اعتماد سنجش براي شده یاد پیمایش در. باشد داشته اعتماد خود اناطرافی از

  :شد مطرح پرسش سه خاص،
  دانید؟ می اعتماد قابل حد چه تا را خود خانواده اعضاي شما. 1
  دانید؟ می اعتماد قابل حد چه تا را خود خویشان و اقوام شما. 2
  دانید؟ می اعتماد قابل حد چه تا را خود دوستان شما. 3
 متوسط، کم، کم، خیلی ،اصالً (گزینه هفت از یکی انتخاب با گویان پاسخ که
  .دادند پاسخ ها پرسش به) کامل و زیاد خیلی زیاد،
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. است نزدیک هاي گروه از خارج مردم به اعتماد در تمایل مفهوم به، عام اعتماد
 ايهمناسبت در مردم که است عمومی اعتماد مفهوم به ،اعتماد نوع این واقع در

 خریدار اعتماد مانند ،کنندمی ابراز شناسند، نمی صاًشخ که دیگران، به خود روزمره
 در عام اعتماد سنجش جهت شده یاد پیمایش در. ناآشنا فروشنده یک به نسبت
  :شد طرح زیر صورت به پرسشی ،ایرانیان جامعه میان

 داران، هبنگا ،کارگران شامل اجتماعی اصناف و ها گروه از کدام هر به شما
 دانشگاه، اساتید قضات، پزشکان، تاکسی، رانندگان راهنمایی، پلیس ،آموزگاران

 و تجار هنرمندان، نگاران، روزنامه روحانیون، ورزشکاران، انتظامی، يهانیرو کسبه،
  دارید؟ اعتماد حد چه تا ها، ارتشیو  بازاریان،
 شده، بیان اجتماعی هاي گروه از یک هر مورد در نیز پرسش این به پاسخ در که
 خیلی زیاد، متوسط، کم، کم، خیلی ،اصالً (گانه هفت هاي گزینه از یکی وپاسخگ
  .کرد انتخاب را) کامل و زیاد

 تا اصالً هاي گزینه از یک هر پژوهش، این توسط گرفته صورت بررسی در
 به ها پاسخ کل در ها گزینه از یک هر سهم. شد داده نشان i=0,….,6 نماد با کامالً

به این  استان هر براي خاص اعتماد شاخص بنابراین.  شدداده نشان iθ صورت
  :بود خواهدصورت 

)16(  Strj=Σi i θi i=0,….,6 , j=l,….28 
 j و گزینه هر نماد i ها، استان از یک هر خاص اعتماد شاخص strj آن در که
 صنافا و ها گروه از یک هر براي عام اعتماد همچنین. است استان هر نماد

  :شد محاسبه زیر صورت به اجتماعی
)17(  Strk=Σi i θi i=0,….,6 k=l,….16 

 اعتماد شاخص و است اجتماعی اصناف و ها گروه از یک هر نماد k آن در که
 از یک هر براي عام اعتماد شاخص رو این از. شد محاسبه یک هر براي(gtrk)  عام
  :بود خواهد زیر صورت به ها استان

)18(  gtrj=Σk Σi ik θik i=0,….,6 j=l,….28 
 منظور به دیگر سوي از. است j استان هر در عام اعتماد gtrj شاخص آن در که
 هاي گروه اقتصادي، رشد بر اجتماعی هاي گروه به اعتماد اثر شدت تفکیک
 به اعتماد قانونی، مراجع به اعتماد شاخه زیر سه به عام، اعتماد مشمول اجتماعی
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 صورت به یک هر اثر و شد تقسیم اقتصادي مراجع به اعتماد و اجتماعی مراجع
  .شد آزمایش اقتصادي رشد روي جداگانه
  :تفکیک شد زیر صورت به اجتماعی هاي گروه پژوهش، این در

 یا و ها، ارتشی و انتظامی يهانیرو قضات، راهنمایی، پلیس :شامل قانونی مراجع
  :داشت خواهیم ریاضی صورت به

rtrj=Σi i4 θi4+ Σi i7 θi7+ Σi i10 θi10+ Σi i16 θ16 
  .است استان هر براي قانونی مراجع به عام اعتماد شاخص rtrj نآ در که

 روحانیان، ورزشکاران، دانشگاه، استادان ،آموزگاران :شامل اجتماعی مراجع
  :نوشت توان می ریاضی صورت به یا و هنرمندان، و نگاران روزنامه

Sctrj=Σi i3 θi3+ Σi i6 θi6+ Σi i8 θi8+ Σi i11 θi11+ Σi i12 θi12+ Σi i13 
θi13+ Σi i14 θi14 

  .است استان هر در اجتماعی مراجع به عام اعتماد شاخص Sctrj آن در که
 و تجار و کسبه تاکسی، رانندگان داران، بنگاه کارگران، شامل اقتصادي مراجع
  :است محاسبه قابل زیر صورت به ریاضی نماد با که بازاریان

ectrj=Σi i1 θi1+ Σi i2 θi2+ Σi i5 θi5+ Σi i19 θi19+ Σi i15 θi15 
 استان هر در اقتصادي مراجع به عام اعتماددر این معادله،  ectrj شاخص که
  .است

 اعتماد عام، اعتماد خاص، اعتماد تفکیک به اعتماد شاخص رابطه بررسی براي
 رشد و اقتصادي مراجع به اعتماد و اجتماعی مراجع به اعتماد قانونی، مراجع به

 مقطع در استان 28 داخلی ناخالص تولید واقعی رشد نرخ تغییرات اقتصادي،
 ,rtr, sctr, gtrمتغیرهاي از یک هر برابر در وابسته متغیر عنوان  به 1380ـ1379

str و ectr رگرسیونی ساده هايهمعادل صورت به مستقل متغیرهاي عنوان  به 
 ناخالص تولید رشد نرخ متغیر بین همبستگی ریبض همچنین. شد زده تخمین
 قابل آمار عنوان  به نیز ectr) و (rtr, sctr, gtr, str اعتماد هاي شاخص و داخلی
 به الزم. شد محاسبه اعتماد و اقتصادي رشد رابطه بررسی براي دیگري استناد

 یکتفک به سرمایه تشکیل اطالعات فقدان دلیل به هاهمعادل که است یادآوري
 نتایج. گرفت قرار استناد مورد کلی برآوردهاي حد در تنها و نبود کامل ها استان
 بررسی دلیل به 2R آماره بودن پایین .شده است ارائه 2نمودار  در آمده دست به
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 هايشاخص تغییرات اثر در تنها داخلی ناخالص تولید واقعی رشد نرخ تغییرات
 اثر در که است رشد نرخ تغییرات از رصديد دهنده نشان آن مقادیر و است اعتماد
 دهنده نشان ضرایب، همه بودن مثبت. است آمده وجود به اعتماد شاخص تغییر
 به مربوط ،ضریب بزرگترین. است اعتماد و اقتصادي رشد میان مثبت ارتباط
 ،است برخوردار ضعیفی داري معنی از که حالی در ،است خاص اعتماد شاخص
 مراجع به اعتماد شاخص سپس. کرد برخورد احتیاط با باید آن نتایج با بنابراین
 داده اختصاص خود به ها شاخص دیگر به نسبت را بزرگتري ضریب اقتصادي
 دیگر به نسبت داري امعن سطح باالترین داراي آن t آماره که این به توجه با. است

  .دهد می اننش را واریانس همسانی منطقه واتسون ـ داربین آماره و بوده ضرایب
 اعتماد شاخص و اقتصادي رشد نرخ متغیر بین همبستگی ضریب نتایج همچنین

 متغیر دو بین همبستگی ضریب از پس 06/0 میزان به نیز اقتصادي مراجع به عام
 مثبت و است مرتبه باالترین داراي خاص اعتماد شاخص و اقتصادي رشد نرخ
  .است نامبرده یرمتغ دو مثبت همبستگی دهنده نشان نیز آن بودن

 در استان 28 داخلی ناخالص تولید واقعی رشد نرخ پراکندگی نمودار ترسیم
 نیز افقی محور روي بر اعتماد شاخص برابر در ،عمودي محور روي 1380 مقطع
 هر در. دهد می نشان را اقتصادي رشد نرخ و اعتماد شاخص بین مثبت ارتباط
 شاخص و اقتصادي رشد ارتباط دهنده توضیح رگرسیون خط همچنین نمودار،
 ،3 ،2 نمودارهاي  و1 جدول در شده یاد روابط. است شده ترسیم و برآورد اعتماد

  .شود می مشاهده 6 و 5 ،4
  

  1380هاي ایران در سال   رابطه اقتصادي و اعتماد خاص در استان.1جدول 
نام متغیر 

 لقمست
 D-Wآمارة t R2آمارة  ضریب متغیر

ضریب 
  همبستگی

str 0,024 0,8 2,4% 2,3 0,156 

Gtr 0,0002 2,14 15% 2,2 0,02 

Rtr 0,00024 1,38 6,7% 2,1 0,034 

Sctr 0,00038 1,77 10,8% 2,4 0,04 

ectr 0,00058 2,2 15,8% 2 0,06 
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 شیب با خاص اعتماد شاخص برابر در ها استان اقتصادي رشد نرخ پراکندگی
 اعتماد شاخص و اقتصادي رشد نرخ بین که دده می نشان مثبت و مالیم نسبتاً افقی
 پایینی حساسیت درجه از ارتباط این ولی ؛دارد وجود مثبتی ارتباط ،خاص

 داراي خاص اعتماد لحاظ به ،باال رتبه با هاي استان نمودار این در. است برخوردار
 مقابل در و مرکزي و بوشهر ایالم، هاياستان مانند ؛باشند می باال اقتصادي رشد
 از که کرمان و خوزستان خراسان، کرمانشاه، اصفهان، استان مانند هاییاستان

 پایینی رتبه از نیز اقتصادي رشد لحاظ به ندبرخوردار خاص اعتماد پایین درجات
 گلستان، زنجان، هاياستان مانند یهایاستثنا میان این در چند هر. برخوردارند
 اعتماد شاخص بودن باال رغم علی هک دارد وجود نیز تهران و شرقی آذربایجان
  .یستندن برخودار باالیی چندان اقتصادي رشد هاي نرخ از ،جامعه میان در خاص
 خانواده، اعضاي بین اعتماد (خاص اعتماد براي شده  ارائه تعریف به توجه با
 اقتصادهاي داراي جوامع که گرفت نتیجه گونه این بتوان شاید) دوستان و اقوام
 درجه از هستند فعال) خانوار اقتصاد (غیررسمی بخش صورت به که سنتی

 .بوشهر استان :مانند ،برخوردارند خاص اعتماد شاخص به نسبت بیشتري حساسیت
) کار  نیروينفر 100 از بیش با صنایع (رسمی بخش که مدرن اقتصاد داراي جوامع
 خاص ماداعت به چندان ،اعتماد نقش لحاظ به دهد میتشکیل را آن عمده قسمت
  .تهران استان مانند یستندن وابسته

 
  
  
 

 

 

 

 

 
 1380در سال  هاي ایران  در استانعامرابطه رشد اقتصادي و اعتماد . 2نمودار 
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 عام اعتماد و اقتصادي رشد نرخ بین ارتباط دهد می نشان دو شماره نمودار
 در تغییر درصد یک کلی طور به پس است، برخوردار تندتري شیب از و مثبت

 به نسبت اقتصادي رشد در بیشتري اثر مراتب به ،ها استان در عام اعتماد شاخص
 رتبه از که تهران مانند استانی وضعیت بررسی. داشت خواهد خاص اعتماد شاخص
 وضعیت که دهد می نشان است، برخوردار عام اعتماد شاخص لحاظ به پایینی
 نرخ با بوشهر استان مقابل در ونیستند  برخوردار  در رشد اقتصاديمناسبی چندان
. است شده واقع نمودار میانه در عام اعتماد شاخص لحاظ به باال، اقتصادي رشد
 تر پررنگ قشسه، ن شماره نمودار به دو شماره نمودار از استان دو این مکان تغییر
 تأیید سنتی اقتصاد در را خاص اعتماد و اقتصاد مدرن بخش در را عام اعتماد
 لحاظ به هم و خاص اعتماد شاخص لحاظ به هم ایالم استان میان این رد. کندمی

 مطابق که است برخوردار ها استان دیگر به نسبت باالیی رتبه از عام اعتماد شاخص
 .حاصل آن است ،باال اقتصادي رشد نرخ پژوهش، این نظریه با

  
  
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1380هاي ایران در سال  اجع قانونی در استانرابطه رشد اقتصادي و اعتماد به مر. 3نمودار 
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 اعتماد به مراجع اقتصادي

 به مراجع اجتماعیاعتماد 

 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

 1380هاي ایران در سال  رابطه رشد اقتصادي و اعتماد به مراجع اجتماعی در استان. 4نمودار 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 

  
  1380در سال  هاي ایران رابطه رشد اقتصادي و اعتماد به مراجع اقتصادي در استان. 5نمودار 
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 هاي گروه به عام اعتماد شاخص تفکیک دهد می نشانسه تا پنج  رنمودا بررسی
 و هاآن از یک هر بین مثبت ارتباط وجود با اقتصادي و اجتماعی قانونی، مراجع
 هر بین داري امعن تفاوت و است برخوردار متفاوتی اثر شدت از اقتصادي، رشد نرخ
 به اعتماد که طوري هب. دارد وجود اقتصادي رشد نرخ تغییر در ها گروه از یک

 رشد نرخ ،اجتماعی مراجع به اعتماد از بیش مراتب به اقتصادي و قانونی مراجع
 برابر در ها استان اقتصادي رشد نرخ پراکندگی چند هر. سازد می متأثر را اقتصادي
 هلئمس این. است متمایل عمودي وضعیت سمت به قانونی مراجع به اعتماد شاخص

 و اجرا تصویب، با قانونی مراجع. است برخوردار منطقی کامالً توجیه یک از
 یک در. سازند می محقق را قانونی لحاظ به عام اعتماد ،مالکیت حقوق بر نظارت
 به نسبت وضعیت از نظارت و اجرا تنظیم، لحاظ به مالکیت حقوق ،متمرکز جامعه

 مراجع به اعتماد شاخص ها استان بین در رو این از ،است برخوردار هماهنگی
 رشد نرخ که حالی در دهد، می ارائه را برابري به نسبت وضعیتنیز  قانونی

 بخش هاي گذاري سرمایه مانند عوامل دیگر تأثیر تحت ها استان بین در اقتصادي
 نشان نتایج حال هر به اما. است اختالف داراي انسانی منابع و خصوصی و دولتی
 از) مالکیت حقوق شفافیت درجه( قانونی مراجع به اعتماد شاخص که دهد می

 پراکندگی ،مقابل در .است برخوردار اقتصادي رشد نرخ تحلیل در باالیی اهمیت
 از اقتصادي مراجع به اعتماد شاخص برابر در ها استان بین در اقتصادي رشد نرخ
 رشد هاي نرخ ،ها استان بین در آن تفاوت اما است، برخوردار تري مالیم شیب

 بیانگر آماري لحاظ به ارتباط این داري امعن. دهد می نشان نیز را تیمتفاو اقتصادي
 داراي اقتصادي فعاالن بین اعتماد درجه بودن باال منطقه هر در که است نکته این
 نظریه بامطلب  این. است اقتصادي رشد نرخ تعیین در داري امعن و مثبت نقش

 قالب در را دياقتصا توسعه و اجتماعی سرمایه نقش کهحاضر  -پژوهش
 بودن اعتماد قابل و داد قرار بررسی مورد کارآفرین و پیمانکار قراردادهاي
 در مؤثري عامل  راکارآفرینی از ناشی پذیريخطر کاهش طریق از را پیمانکاران
 تولید عرصه به آنان راهیابی احتمال افزایش و کارآفرینان انتظار مورد درآمد افزایش

  .دارد تمطابق کامالً -داندمی
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  گیري نتیجه
 آزمون اتکا به با و شد داده توضیح قبل هاي بخش در که آنچه به توجه با
 ،1380 دوره در ایران هاي استان در اقتصادي رشد و اعتماد شاخص رابطه ،تجربی

  :نتایج حاصله به ترتیب زیر خواهد بود
  .است ستقیمم رابطه داراي اعتماد و اقتصادي رشد ایران هاي استان میان در. 1
  .کند می متأثر بیشتر خاص اعتماد نسبت به را اقتصادي رشد ،عام اعتماد. 2
 مراتب به اقتصادي و قانونی مراجع به اعتماد اجتماعی، هاي گروه میان در. 3
 دیگر، عبارت به. است اقتصادي رشد با مثبت رابطه داراي ،ها گروه دیگر از بیش
  .شودمی رشدمنجر به کاهش  شدت به مراجع، این به اعتمادي بی
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