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 چکيده  

هلای   و نهلادی در دهله  اجتملاعي  عدی سرمايۀ اجتماعي بيانگر توجه فزاينده به عوامل   چندبُ ۀطرح ساز 
ای بوده و مصداق تحول پارادايميک از متغيرهای سخت به متغيرهای نلرم در   رشته اخير در مطالعات ميان

 .استنظريات اجتماعي 
نهادگرا و  اقتصادرويکردهای گرايي و  فرهنگنظريۀ رويکردی تلفيقي مشتم  بر قاله، م چارچوب نظری 

 و توسعه نهادها، مهم در رابطه با سرمايۀ اجتماعي، فرهنگهای  که پارادايمنهادگرايي اجتماعي است 
است.  مشتم  بر نظريات ماکس وبر، داگالس نورث، اوليور ويليامسون، رابرت پاتنام و نان لين هستند و

 کتبشناختي با م ساختن نگاه کالسيک جامعه مصداق چارچوب نظری مشترک و مرتبطاين رويکردها 
گيری از  با بهره وتهيه شده ي، به روش پيمايشي با رويکرد کمّمقاله اين  ت.جديد نهادگرايي اقتصادی اس

اين دو رويکرد و  ۀعمد براساس مفاهيمهمچنين  .نامه انجام شده است با ابزار پرسش های کمّي و داده
کار بسته شده است. با استفاد از فرمول  هايي تدوين و به شاخص ،آماری مورد مطالعه ۀمطابق با جامع

ای  گيری خوشه نمونه ۀشيو عنوان نمونه انتخاب شده، سپس به نفر از مردم بيرجند به چهارصدکوکران 
آمده نشان  دست مصاحبه قرار گرفتند. نتايج به سال مورد ۶۴تا1۵واقع در سنين بين  ای، افراد چندمرحله

پتانسي  بسيار بااليي از سرمايۀ اجتماعي و آمادگي برای اقدامات نهادی درجهت توسعۀ دهد که  مي
 اقتصادی وجود دارد.

فردی، اعتماد اجتماعي، انسجام، مشارکت و  هايش اعتماد پيوند بين سرمايۀ اجتماعي و مؤلفه ۀرابط 
و با  SPSSافزار آماری  اقتصادی در بيرجند ازطريق نرم ۀبا اقدامات نهادی برای توسع حمايت اجتماعي
دهد که تمامي  است. نتايج نشان مي بستگي آزمون شده های تحلي  واريانس ضريب هم استفاده از آماره
دو آماره منظور آزمون مدل تحقيق از  نهايي به ۀدر مرحل ،سرانجام. دار و مستقيم است اين روابط معني
دستيابي برای ابتدا رگرسيون چندمتغيره مورد استفاده قرار گرفته، سپس تحلي  مسير  :استفاده شده است

 کار گرفته شده است. ي موجود در مدل بهعلّ ۀبه رابط

حمايلت  بيرجنلد،  اعتملاد، انسلجام،   اقتصادی،  ۀاقدامات نهادی برای توسع ا،اقتصاد نهادگر : گانواژکليد

 مشارکت.  گرايي،  مايۀ اجتماعي، فرهنگسراجتماعي، 
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 مقدمه
ولي در  ؛اقتصادی تکيه و تأکيد داشتهای  مؤلفه مطالعات توسعه عمدتاً بر 197۰ ۀتا قب  از ده 

و ايلن  شلده  سوی عوامل  اجتملاعي و فرهنگلي توسلعه معطلو        بيشتر به هتوج، های اخير دهه

 2مشارکت، 1ون سرمايۀ اجتماعي،همچ ،چرخش نظری )تئوريک( منجربه ورود مقوالت جديدی

ای در اين حوزه شد. اين مقوالت  های تازه مطالعات توسعه و ظهور انديشه ۀبه صحن ...و 3اعتماد

ای  های مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادی و فرهنگي راه يافته و دارای تأثيرات فزاينده به حوزه

و قاب  اعتنلايي را بله گفتملان توسلعه     عد تازه و بُشده های گوناگوني را موجب  که ديدگاهاست 

گرايانله هسلتيم کله مصلداق      گيلری فرهنلگ   واقع شاهد رشد نلوعي جهلت   به .اضافه کرده است

 .استاقتصادی اجتماعي  های هسوی مفاهيم نرم در نظري  چرخش از مفاهيم سخت به

ظرفيت  که سرمايۀ اجتماعي مفهومي باکردند کيد أها بر اين موضوع ت متخصصان ساير رشته 

هلا ملورد    و در تحقيقات آنشده شناسان معرفي  نظری قاب  توجه است که در آغاز توسط جامعه

سياسلي، اقتصلاد،     موويژه علل  اجتماعي به  های علوم در ساير رشته ،تدريج استفاده قرار گرفته و به

ي بله اهلدا    برای دسلتياب  ۴ای رشته مورد استفاده قرار گرفته است و به مفهومي بين و... مديريت

 است.شده مشترک تبدي  

شناسلي کالسليک    های جامعله  پس طرح مجدد سرمايۀ اجتماعي مصداق بازگشت به دغدغه

يلک   ،های اخير پندارند. در سال بنياد استحکام اجتماعي و انسجام ميهمچون است که اجتماع را 

اهميلت  دربلارۀ  ی توسعه شک  گرفته که شام  درک جديد ۀمسئل بارۀاما اساسي در ؛تفکر مجدد

بنابراين سرمايۀ اجتماعي ابزاری است که درک نقش اين عوام  ارزشلي و   است؛عوام  فرهنگي 

 ۀو ارتباط نقش سرمايۀ اجتملاعي در رشلد و توسلع   کرده هنجارها را در زندگي اقتصادی فراهم 

 .کند مياقتصادی را تبيين 

کلز اسلتان   راقتصادی در م ۀی توسعپژوهش ما به تبيين رابطۀ سرمايۀ اجتماعي و آمادگي برا 

 .پردازد )شهر بيرجند( مي خراسان جنوبي

                                                           
1. Social capital 
2. Participation 
3. Trust 
4. Interdisciplinary 
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رفلاهي،   درملاني، خلدماتي   های اقتصادی، فرهنگي، بهداشتي های ايران براساس شاخص استان

های ايالم و خراسلان جنلوبي و    اند که استان محيطي مورد مقايسه قرار گرفته شهرسازی و زيست

ها در کشور هستند )ملکلي و   ترين استان نيافته رار دارند و توسعهخراسان شمالي در سطوح آخر ق

 (.73، 1388شيخي 

کيللومتر ملرز مشلترک     ۴3۰با حدود  ،ترين استان ايران عنوان شرقي به ،استان خراسان جنوبي

دو کلوير   ۀجغرافيلايي، اسلتقرار در حاشلي    ۀتأثير موقعيت و شرايط ويلژ  با کشور افغانستان تحت

 نبلود ی و محدوديت منابع آب، محروميت از مواهلب طبيعلي،   های جوّ مي ريزشبزرگ ايران، ک

کشور  ۀترين منطق نيافته توسعه ،توجهي مديران سطوح باال درنهايت کمو های زيربنايي  زيرساخت

است و از فرايند توسعه عقب مانده که اين وضعيت با تأکيد قانون اساسي بلر علدالت اجتملاعي    

  (.9۰، 1383فرد  وثوقي)پاپلي و  تناقض دارد

هلايي   اقتصادی، بسترها و زمينله  ۀماندگي و آمادگي برای توسع اکنون درجهت مقابله با عقب 

رسد منطقه از پتانسلي  سلرمايۀ    نظر مي به .اقتصادی باشد ۀم توسعشرط و مقوّ الزم است که پيش

   .شودواقع  مؤثر قهمنط ۀتسهي  و تسريع توسعدر اجتماعي بااليي برخوردار باشد که بتواند 

 ۀمفقلوده در فراينلد توسلع    ۀدنبال کشف ايلن حلقل   و به پردازد تحقيق حاضر به اين مهم مي 

   است.شده که از آن غفلت است منطقه 

تلوان   اقتصلادی در اسلتان را ملي    ۀاين است که آيا اين آملادگي بلرای توسلع    اساسي سؤال

 ؟ کردچندبعدی سرمايۀ اجتماعي تبيين  ۀبراساس ساز

 رويکرد و مدل جديد ارتباط بين اين دو پرداخته شده است. ۀارائ هدر اين پژوهش ب 

 تحقيق ۀپيشين
های  در ساير رشته ،تدريج و بهشده  عرفيشناسان م مفهوم سرمايۀ اجتماعي در آغاز توسط جامعه 

 (.1382)بيکر اجتماعي مورد استفاده قرار گرفته است   علوم

 ( و بيکلر 1981گردد کله ويليامسلون )   بازمي 198۰ ۀحلي  به دهورود سرمايۀ اجتماعي به ت»

و اقتصاد نهادگرا را  ندعملکرد نهادهای اقتصادی بررسي کرد رسرمايۀ اجتماعي را ب آثار( 198۴)

 (.8۶، 1387)رناني و مويدفر  «ريزی نمودند پي
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، F ۀيلک رابطل   ( سرمايۀ اجتماعي را در قالب1989پرات ) بن برای نمونه در حوزۀ اقتصاد، » 

منزللۀ   بله  ۴و شلرکا  3و دوسلتان  2تلأثير خلانواده   به  1. اين پيوندتعريف کردای  های مبادله در نظام

اين رابطه بلر  آثار و به بررسي نهادهای مختلف اجتماعي بر روی مبادالت اقتصادی اشاره داشت 

 (.1۴۶، 1388دار و سرکار آراني  )معدن« مبادالت اقتصادی پرداخت

انلد.   ميلان آورده  اقتصلادی سلخن بله    ۀن از تأثير سرمايۀ اجتماعي بر توسعااز متفکربسياری  

 شلمالي و  ۀدر ايتاليلا بلين منلاطق پيشلرفت     (199۰تلا 197۰) سلاله  رابرت پاتنام در تحقيقي بيست

بسلتگي،   چلون مشلارکت ملدني، هلم    همهايي  جنوبي علت اين تفاوت را در شاخص ۀماند عقب

تواند اختال  مناطق را ازنظلر   گيرد که سرمايۀ اجتماعي مي و نتيجه مي داند اعتماد و همکاری مي

ولکاک و نارايلان پلژوهش در سلرمايۀ    » .(138۰)پاتنامکند اقتصادی توضيح داده و تبيين  ۀتوسع

افزايلي   نهلادی و هلم   ،ای گلرا، شلبکه   اقتصلادی را در چهلار ديلدگاه اجتملاع     ۀاجتماعي و توسع

 .(۵2۵ ،138۴ جبخشتا)« اند بندی نموده مقوله

 ۀسلرمايۀ اجتملاعي و توسلع   در کتاب خلود بلا عنلوان     ،2۰۰2پاتريک فرانکوييس در سال  
ازنظلر وی  کنلد.  را تشلريح  بين سرمايۀ اجتماعي  و توسعه  کند تا اين ارتباط تالش مي اقتصادی

القانه است توليد ابداعانه و خنوعي  ،افتد واسطۀ سرمايۀ اجتماعي اتفاق مي اقتصادی که به ۀتوسع

 کند. عنوان توليد مدرن ياد مي که او از آن به

بلر تلأثير متبلت سلرمايۀ      ( با انجام تحقيقات مختلف اين ادعای پاتنام مبنلي 2۰۰7) ساباتيني 

طلور   اقتصادی را بررسي کرده و بر اين باور است که کيفيت توسعه به ۀاجتماعي بر فرايند توسع

طلور   گويد فراواني سرمايۀ اجتماعي بله  و مي بستگي دارد عي همدار و متبتي با سرمايۀ اجتما معني

 ءهای دادوستد و افزايش کارايي و کارآوری ازطريلق ارتقلا   ای باعث کاهش هزينه مالحظهدرخور

فقلدان سلرمايۀ اجتملاعي     ،در مقابل   .شود سطح اعتماد و همکاری و هماهنگي در هر سطح مي

 (.2۰۰7)ساباتيني  دشو باعث ايجاد تعارضات و عدم کارآيي مي

( دربلارۀ سلرمايۀ   138۶) کارهای تشکر و معينلي  توان به مياز بين مطالعات داخلي مرتبط » 

 ، دهقلاني «سلرمايۀ اجتملاعي و عملکلرد اقتصلادی    »( با عنوان 138۴اجتماعي و توسعه، سوری )

 ( درخصوص نقلش 1387سليماني )، «سرمايۀ اجتماعي و توسعۀ اقتصادی»( تحت عنوان 1378)

                                                           
1. Connection 
2. Family 
3. Friends 
4. Firms  
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سلرمايۀ   زمينلۀ تلأثير   ( در138۶نيلا )  توحيلدی  توسعۀ اقتصادی، عسلگری و  سرمايۀ اجتماعي در

ارزيلابي   رويکلردی بله  »( با عنلوان  1381نياز ) اقتصادی، توسلي و بي ۀتوسع و جتماعي بر رشدا

( سرمايۀ اجتماعي و چگونگي تلأثير  138۴) همکاران ، علمي و«جتماعي در اقتصاد ايرانمايۀ اسر

( درخصوص سرمايۀ اجتماعي عام  توسعۀ اجتماعي و 1387) پور اقتصاد و منظور و يادی رب آن

( 2۰۰۶توان از کارهای وودهاوس ) ، ميالعات خارجيمطچنين در حوزۀ هماشاره کرد.  اقتصادی

، گويسلو و همکلاران   «ای سلرمايۀ اجتملاعي و توسلعۀ اقتصلادی در اسلتراليای منطقله      »با عنوان 

ظرفيلت  ( 1998) ، جانسلون و تمپل   «نقش سرمايۀ اجتماعي در توسلعۀ ملالي  »( با عنوان 2۰۰1)

( نقش سرمايۀ اجتملاعي در توسلعۀ اقتصلادی، آنلن     2۰۰۵) اجتماعي و رشد اقتصادی، ساباتيني

غيررسمي شهری کشورهای درحال  های اقتصادی به سرمايۀ اجتماعي در بخش برگشت( 2۰۰۵)

، هليلول و  «مطالعۀ موردی يونان ؛اعي و رشد اقتصادیسرمايۀ اجتم( »2۰۰3) توسعه، کريستوفور

سلرمايۀ   ( تلأثير 2۰۰7سلرمايۀ اجتملاعي در ايتاليلا، دبلرتين )     (، رشلد اقتصلادی و  199۶پوتنام )

، 1389)نقدی و همکاران  «نواحي روستايي نام برد اجتماعي بر توسعۀ اقتصادی و خوشبختي در

182.) 

 نظري چارچوب 
 علدی بله آن ملا را دچلار     بُ توجله يلک  ، داردای  رشلته ملاعي ماهيلت فرا  که سرمايۀ اجت ازآنجايي 

ها و رويکردهای تلفيقي  های اخير شاهد ظهور پارادايم رو در سال  ازاين کرد.خواهد  1گرايي تقلي 

هلا دارنلد و بهتلرين رونلد در      های بااليي در فهم و تحلي  پديده چراکه قابليت ؛و ترکيبي هستيم

گرايلي   گرايي به تلفيق از نقص به کمال و از تقلي  هستند که رمايۀ اجتماعيتحلي  مباني نظری س

 .است

گرايانله توسلعه از    شلام  نظريلۀ فرهنلگ    ،رويکرد تلفيقي ،چارچوب نظری اين پژوهش در

های داگالس نلورث و اوليلور ويليامسلون و     مشتم  بر نظريه اقتصاد نهادگراماکس وبر، رويکرد 

چراکه  ؛ايم کار برده هرا بهای رابرت پاتنام و نان لين  عي مشتم  بر نظريهرويکرد نهادگرايي اجتما

 ست.ها معتقديم دورنمای سرمايۀ اجتماعي جمع بين اين

                                                           
1. Reductionism 
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  گرايي ماکس وبر فرهنگنظرية  
بلر نقلش فرهنلگ در     از ديربلاز  شناسلان  کيلدی اسلت کله جامعله    أت مصلداق ماکس وبر  ۀنظري 

هايي پرهيز داشت که به سرشلت   شناسي وبر از تبيين جامعه .سازی تعامالت اقتصادی دارند روان

وبر معتقد است که فرهنگ  ،اقعو به» شدند. شناسي فردی، اقليم يا جغرافيا متوس  مي انسان، روان

آغاز است و متغيرهای فرهنگي چون تلقي جديد از کار بله عللم و    ۀجديد نقط ۀدر تحول جامع

سلاز   ير گذاشلته و باعلث اصلالح دينلي شلده و ايلن زمينله       های ديني تلأث  داری بر ارزش سرمايه

ها و توسلعه را تبيلين    بين ارزش ۀرابط یو» (.73، 138۶ارمکي  )آزاد «داری گرديده است سرمايه

رو   کرده و از تأثير فرهنگ و عناصر فرهنگي در شروع و تداوم توسعه سخن گفتله اسلت؛ ازايلن   

، اصول اخالق پروتستاني که وبلر بلدان   اقتصادی ۀسرمايۀ اجتماعي و توسعدر کتاب فرانکوييس 

 . (3۶ ،138۶)فرانکوييس « داند توسعه مي ۀگرايان فرهنگ ۀپرداخته را نظري

شناسلي   هلای جامعله   شدن سرمايۀ اجتماعي مصداق بازگشت بله دغدغله   که طرح آنجايياز» 

ادگرايلان  تلأثيری کله نه   ،ديگلر   ازسلوی . سلنتي وبلر اهميلت دارد    ۀطرح نظريل  است،کالسيک 

ضلرورت   ،انلد  همچون داگالس نورث از مکتب تاريخي آلمان و ماکس وبلر پذيرفتله   ،اقتصادی

اخلالق پروتسلتان و روح   گويلد کتلاب    که نورث مي . همچنانکند ميرجعت به وبر را دوچندان 
ها بلر عملکلرد    نخستين مطالعاتي است که به بررسي تأثير باورها و ارزش ووبر جز داری سرمايه

  (.۵7، 2۰۰۵)نورث  «ادی پرداخته استاقتص

را تالش درجهت فهم حالتي که در  داری سرمايه ۀاخالق پروتستاني و روحيوبر خود کتاب »

وی اين تالش را دقيقلاً در   .معرفي کرده است ،شوند ثر در تاريخ ميؤها مبدل به عوام  م آن ايده

ناپلذير   اجتنلاب  ۀن پروتسلتانتيزم را نتيجل  تلوا  نظلر او نملي   به .داند جبر تاريخي مي ۀتقاب  با نظري

شماری که قاب  تقلي  به هيچ قانون اقتصلادی   بلکه شرايط تاريخي بي ؛تحوالت اقتصادی دانست

 (.17 ،138۴)وبر  «اند ثر بودهؤدر اين فرايند تاريخي م ،نيستند

ظهلور   شود که وبر محيط فرهنگي را در جوامع اروپايي يافت کله بله   سيدمن نيز يادآور مي 

جلويي، بله    اين فرهنگ کله بلرای انالباط، سختکوشلي، صلرفه     »داری مدرن کمک کرد.  سرمايه

انداختن کامجويي، گردآوری ثروت بدون مصر  تجملي و مباهلات بله توفيلق اقتصلادی      تعويق

بين عناصری چون عقالنيت و اقتلدار و انلواع    وی دراين. »(7۴، 138۶ )سيدمن «اهميت قائ  بود

کله  کلرد  تلوان اععلان    ملي  (.79، 138۴)غفاری و ابراهيمي « بحث قرار داده استکنش را مورد 
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داری که ملدنظر وبلر بلوده،     ساز سرمايه اصول اخالق پروتستاني و ساير متغيرهای فرهنگي زمينه

 است.کرده توسعه مشهور  ۀگرايان فرهنگ ۀوی را به نظري ۀنظري

ای  تعبير فروند يک اقتصاددان حرفه وی به .شناس به اقتصاد هم توجه داشت جامعه وبر 

متابه يک اقتصاددان و  وبر به»ای با عنوان  سوئدبرگ نيز در مقاله. »(173 ،13۶2بوده است )فروند 

کرده  ش اقتصاد تدريس ميا که وبر در مقطعي از زندگيکند  ميبه اين مسئله اشاره  «شناس جامعه

 (.Swed berg,1999, 159) «است

هلا   در پديدآمدن توجه به ارزش است، از پيروان مکتب تاريخي آلمانکه  برماکس وبنابراين  

 .ستثر بر رويکرد اقتصاد نهادگراؤاقتصاد تأثير داشته و م و نهادها در

گرايلان مفلاهيم گلروه و     نهادگرايلان جديلد نيلز هماننلد فرهنلگ     هاادگرا:  رويکرد اقتصاد ن

بحث سرمايۀ اجتملاعي هملان   برند و درواقع،  يکار م ها را به های اجتماعي، اعتماد و ارزش شبکه

اقتصلاددانان  » بحث نهادها و فرهنگ است که اکنون مورد توجه اقتصاددانان قلرار گرفتله اسلت.   

هلای اقتصلادی و    نگاه متبتي به سرمايۀ اجتماعي دارند و آن را ابزاری برای فهم پاسخ به نارسايي

اجتماعي  ۀمفاهيمي در اقتصاد است که در نظري دانند. اين نگرش بازتاب فقدان ها مي تصحيح آن

. ايلن جملالت بيلانگر اهميلت نهاهلا در      (22۰ ،138۵)فلاين  « روند شمار مي مفاهيم استاندارد به

 اقتصاد و تأکيد اصلي نهادگرايي است.

هلای   دليل  غفللت محلض از سلاخت     اقتصلادی را بله   و مسللط  متعار  ۀنهادگرايان نظري» 

، هلا  تبله نقلش نيل    و دنل ده ازاندازه ملورد نقلد قلرار ملي     گرايي بيش ي اجتماعي و سياسي و تقل

د و نقلش  نده ها اهميت مي های ايدئولوژيک افراد در رفتار اقتصادی آن ها، باورها و نگرش انگيزه

. (3۴2 ،137۵)تفاللي  « دهنلد  مؤسسات و نهادها را در زندگي اقتصادی ملورد تأکيلد قلرار ملي    

چيز را در نظام بازار  که اقتصاد نئوکالسيک همه درحاليسيک هستند، نهادگرايان منتقد اقتصاد کال

اقتصاد نهادی معتقد است که نظام بازار نيز خود صرفاً يک نهاد در کنار بسياری » .کند خالصه مي

 ۀاصلي تمرکز و توجه را از رابط ۀد و نقطنها مناسبات متقاب  دار از نهادهای ديگر است که با آن

به بررسي رفتار اقتصادی در فالای   دهد و ن تغيير ميبين انسان و انسا ۀاال به رابطبين انسان و ک

 .(3۶7 ،138۴)متوسلي  «آورند فرهنگي رو مي

 ۀگيلری انديشل   يک زمينه و بسلتر جلدی شلک     ،تاريخي که وبر جزء آن بوده است يمکتب» 

طبلق  پلردازيم.   دان ميکه ب گيری اقتصاد نهادی داشته است نهادگرايي بود و نقش مهمي در شک 
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 هلا  انديشله  ،. درنتيجهاستافکار مکتب تاريخي، اقتصاد بخشي از مطالعات جامعه درحال تکام  

بر نفلع   ني مربوط است و انسان عالوههای معيّ های اقتصادی به زمان يا مکان ها و سازمان نظريه و

مکتب تاريخي کلاربرد  پيروان  ،درضمن .ستاهای اجتماعي و فرهنگي نيز  انگيزه  تحت ،شخصي

به پارادايم حاکم را قبول نداشته، بررسي خود را با استقرا از شواهد تلاريخي   روش قياسي مربوط

اقتصلاد ازنظلر تلاريخي اهميلت      ۀبه مطالع ييسو بنابراين اقتصاددانان تاريخي از ؛برند به پيش مي

توان از يکلديگر   ماعي را نميهای اقتصادی و اجت معتقد بودند که پديده ،ديگرسوی دادند و از مي

 «نهادگرايان نيز در موارد قاب  توجهي از عقايد فوق با مکتب تاريخي مشلترک هسلتند   جدا کرد.

 .(۴38 ،1383)دادگر 

هلای   های مبادالتي در فعاليلت  هزينه ۀدهند سرمايۀ اجتماعي يک عام  کاهش ،در اين مکتب 

هلای اقتصلادی    ت انگيزشي بله نفلع فعاليلت   اقتصادی و همچنين عاملي است که منجر به تغييرا

های متفاوت کنشگران اقتصادی را بازتابي از شرايط نهلادی حلاکم بلر جامعله      واکنشو  شود مي

 داند. مي

اقتصلاد نهلادگرا   »کند کله   فاسفلد در مقالۀ مانيفستي برای اقتصاد نهادگرايان بيان ميرو   ازاين 

گرايانله   آوردن يک سليمای انسلان   دنبال فراهم بهبخشي از يک جنبش سياسي و اجتماعي بود که 

. (Fusfeld 2001, 259) «کردکمک شاياني ها  به اين جنبش برای نظام کامالً آزاد اقتصادی بوده و

 ند. دنبال الحاق نظريۀ نهادها به علم اقتصاد داگالس نورث و اوليور ويليامسون به

  نهادهای جامعه هستند، عامل  اصللي   نهادها و ساختار انگيزشي که حاص»گويد:  نورث مي 

در مقلاالت  (. وی طلي پنجلاه سلال    North 2000, 25« )توسلعه يلا علدم توسلعه کشورهاسلت     

عملکرد اقتصادی و تلأثير نهادهلا بلر عملکلرد اقتصلادی       و گوناگوني به بررسي تاريخ اقتصادی

های  عهن، مدل»گويد:  مي ايجاد نهادها وی ۀنحو ۀربارو نظريۀ اقتصاد نهادی را ارائه کرد. داشاره 

کله   هنگلامي  .کنلد  عهني مختلفي را برای توصيف محيط پيراموني و ح  مشلکالت پيشلنهاد ملي   

ای تتبيلت   تلا انلدازه  کنلد   ملي يد أيهای عهني يکساني را در بيشتر اوقات ت های محيطي مدل پاسخ

اورها را سيستم باورهلا  پيوستگي ب نورث اين مدل عهني نسبتاً تبلوريافته را باور و به هم .شود مي

 .سيسلتم باورهلا و نهادهلا وجلود دارد     و های عهنلي  نزديکي ميان مدل ۀنظر وی رابط نامد. به مي

 .(North 2000, 49) «شوند نهادها از سيستم باورها استخراج مي 
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پلردازد، بيلان    اقتصلاد نهلادی ملي    ۀکه به بررسي تاريخچ ظهور جهان غربنورث در کتاب  

 ۀاز تصلميمات بهينل   کننلد و  ادها شرايط فعاليت اقتصادی در جامعله را تعيلين ملي   دارد که نه مي

 ۀافلراد آملاد   ،کنلد. در ايلن شلرايط    گيرند و به اص  کارآيي نهادی توجه مي ها شناخت مي انسان

پس سرمايۀ اجتماعي  ؛شوند های اقتصادی مي اثربخشي فعاليتافزايش کارايي و  و گذاری سرمايه

بله حداکتررسلاندن   بلرای  طلور منطقلي    افلراد بله  رو  ازاين است؛جي برای توليد کاالی ميان ينوع

بلرای بله حداکتررسلاندن     يمنبعل . بنلابراين  کنند گذاری مي وری در سرمايۀ اجتماعي سرمايه بهره

 .  وری است بهره

های نورث و وبر همان است که خودِ نلورث هلم بله آن     ترين نکتۀ مشترک ميان ديدگاه مهم 

ها و باورها با عملکرد اقتصادی اسلت.   ه و آن تالش وبر برای ايجاد ارتباط ميان ارزشاشاره کرد

هلا   گيری نهادها روشن کند و از اين طريق، تلأثير آن  کوشد نقش باروها را در شک  نورث نيز مي

هلای نلورث و    بر عملکرد اقتصادی را توضيح دهد. در چارچوب نظری اين پژوهش از ديلدگاه 

 کنند.  ها و نهادها و توسعه را تبيين مي ايم، زيرا رابطۀ ارزش وبر بهره جسته

ها در معلامالت   نظريۀ بعدی، نظريۀ اقتصاد هزينۀ معاملۀ ويليامسون است که بر کاهش هزينه

تأکيد دارد و از کارکردهای اقتصادی سرمايۀ اجتماعي نيز است. اين نظريه در چلارچوب نظلری   

کله نهادگرايلان اقتصلادی     ازآنجلايي  ستفاده قرار گرفتله اسلت.  در بخش متغيرهای وابسته مورد ا

بله  برای طور منطقي  افراد به ينکهاو  دانند کاالی ميانجي برای توليد مي يسرمايۀ اجتماعي را نوع

للذا يلک منبلع بلرای بله       ؛کننلد  گذاری ملي  وری در سرمايۀ اجتماعي سرمايه حداکتررساندن بهره

انديش که نظريه متعار  اقتصادی  رنتيجه برای اقتصاددانان دگرد. وری است حداکتر رساندن بهره

گرايي بيش از اندازه مورد نقلد   های اجتماعي و سياسي و تقلي  دلي  غفلت محض از ساخت را به

دهلد بلا    دهند سرمايۀ اجتماعي مفهومي است با ظرفيت نظری قاب  توجه که اجلازه ملي   قرار مي

 ارائه شود.   و توسعۀ اقتصادیری از عل  تحوالت ت بندی مناسب استفاده از آن صورت

 نظرية رابرت پاتنام  

تلاريخ،   ،چراکله در آن  ؛داننلد  رويکرد پاتنام به سرمايۀ اجتماعي را رويکرد معيار يا غاللب ملي  » 

وجلود آورده و سلرمايۀ    پيوندد تا يک اثرگلذاری مشلترک را بله    هم مي فرهنگ، نهادها و افراد با

 (.333، 1387باغيني  )شجاعي« کندفرهنگ و سير تاريخي تبيين  اجتماعي را از منظر
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 ۀگيلرد و آن را وارد حلوز   کلار ملي   وی مفهوم سرمايۀ اجتماعي را فراتر از سلطح فلردی بله   

ای و مللي و   به چگونگي کارکرد سرمايۀ اجتماعي در سطح منطقله  ی همچنينوکند.  مي وميعم

منلد   اقتصلادی عالقله   ۀتوسلع  ،کراتيک و درنهايلت نوع تأثيرات سرمايۀ اجتماعي بر نهادهای دمو

 1نفره بولينگ يکمريکا در کتاب اهای مختلف در  در دو مطالعه ميان ايالت ،همين منظور به است.

های مدني  سنتسيس ايتاليا در شمال و جنوب در کتاب أت ای تازه های منطقه و همچنين حکومت

مدني و کارآمدی دموکراسلي را ازسلويي    ۀجامعتأثير سرمايۀ اجتماعي در تقويت  2،و دموکراسي

وی در تحقيقلي کله در    .ديگر مورد بررسي قرار داده است  اقتصادی را ازسوی ۀو رشد و توسع

اسلتفاده از روش تطبيقلي تلاريخ انجلام داده     بلا  سال  بيستبه مدت  199۰تا197۰ايتاليا از سال 

 د.ترن تهشود مناطق شمالي از مناطق جنوبي پيشرف متوجه مي ،است

بسلتگي، اعتملاد و    برابلری سياسلي، هلم    ،چلون مشلارکت ملدني   همهلايي   وی به شلاخص  

توانلد   گيلرد کله سلرمايۀ اجتملاعي ملي      و نتيجه ميکند  ميساختارهای اجتماعي همکاری اشاره 

او ثابلت کلرد کله هملان     » کنلد. روشلن  و اقتصادی توضيح داده  ۀاختال  مناطق را ازنظر توسع

انلد کله بيشلترين ملدنيت را      دقيقاً هملان منلاطقي   ،اند عملکرد نهادی را داشتهين مناطقي که بهتر

 «ترين مناطق هسلتند  جزو غيرمدني ،اند اند و آن مناطقي که بدترين عملکرد نهادی را داشته داشته

 3.(138۰)پاتنام 

کله    یا گونله  بله  ؛دهد های انتخاب تاريخي و عقالني را به هم پيوند مي رابرت پاتنام، ديدگاه 

بهبلود بخشلد و   را توان درک ما از زندگي عمومي و عملکرد نهلايي در بسلياری از کشلورها     مي

ترين مؤلفۀ سرمايۀ  اعتماد اجتماعي مهم ،نظر پاتنام داند. به سرمايۀ اجتماعي را کليد دموکراسي مي

   .اجتماعي است

ي معرو  است، به تأثير در سرمايۀ اجتماع معيار و غالب نظريۀ رابرت پاتنام که به رويکرد 

هلايش همچلون    سرمايۀ اجتماعي بر عملکرد نهادهای دموکراتيک و اقتصادی تأکيد دارد و مؤلفه

اعتماد و هنجارها و مشارکت هستند، در هر دو بخش متغيرهای مستق  و وابسلتۀ تحقيلق سلهم    

 دارند.

                                                           
1. Civic traditions and Democracy 
2. Bowling alone 
3. Putnam 2000  
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. لين بلا طلرح نظريلۀ    ای است که مورد استفاده قرار گرفته است نظريۀ نان لين آخرين نظريه 

شلان از سلرمايۀ    منابع اجتماعي معتقد است افراد گوناگون بسته به گستره و تنوع روابط اجتماعي

های سلاختاری   اجتماعي متفاوتي برخوردارند. وی حمايت اجتماعي را از دو جنبۀ متمايز جايگاه

سلت و جنبلۀ دوم   جنبلۀ اوللي منلابع حملايتي ا    »گيرد.  حمايت و کارکردهای حمايتي درنظر مي

عنلوان ابعلاد    های ابزاری و عاطفي به شود و حمايت عنوان کارکردهای حمايتي درنظر گرفته مي به

(. در مدل تحقيق ما سهم نظريۀ لين در lin 2001, 27« )شود کارکردی حمايت اجتماعي تلقي مي

ملدلي ترکيبلي   ايلم. در ادامله،    مفهوم حمايت اجتماعي است و از اين مفهوم در آنجا سلود بلرده  

های مذکور در چلارچوب نظلری تحقيلق حاضلر      شود که از ادغام مفاهيم عمدۀ نظريه ترسيم مي

 دست آمده است. به
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 هاي تحقيق فرضيه
اقتصلادی   ۀرسد بين ميزان سرمايۀ اجتماعي و اقدامات نهادی برای توسلع  نظر مي به: ة اولفرضي

 .در شهر بيرجند رابطه وجود دارد

های سرمايۀ اجتملاعي و اقلدامات نهلادی بلرای      رسد بين ميزان مؤلفه نظر مي بهدوم:  ةفرضي

 اقتصادی در شهر بيرجند رابطه وجود دارد. ۀتوسع

اقتصلادی   ۀهای اقدامات نهلادی بلرای توسلع    بين اعتماد و پيوند فردی و مؤلفهسوم:  ةفرضي

 رابطه وجود دارد.

امات نهادی برای توسعۀ اقتصادی رابطه های اقد بين اعتماد اجتماعي و مؤلفهچهارم:  ةفرضي

 وجود دارد.

های اقدامات نهادی برای توسعۀ اقتصادی رابطله   بين انسجام اجتماعي و مؤلفهپنجم:  ةفرضي

 وجود دارد.

های اقلدامات نهلادی بلرای توسلعۀ اقتصلادی       بين مشارکت اجتماعي و مؤلفهششم:  ةفرضي

 رابطه وجود دارد.

های اقدامات نهادی برای توسعۀ اقتصادی رابطله   تماعي و مؤلفهبين حمايت اجهفتم:  ةفرضي

 وجود دارد.

 روش و تکنيک تحقيق

نامه استفاده شده، سپس  از ابزار پرسش ،در اين روش است.روش تحقيق اين پژوهش پيمايشي  

ملورد پلردازش قلرار گرفتنلد و چگلونگي توزيلع و        SPSSافزار  شده در نرم آوری های جمع داده

الزم  است. ين متغيرها در دو بخش توصيفي و استنباطي مورد تحلي  و آزمون قرار گرفتهروابط ب

کلم، کلم،    هلای خيللي   صورت گزينله  نامه به از سؤاالت پرسشيک است که پاسخ هريادآوری به 

های هر سلؤال را در طيلف ليکلرت قلرار      که به اين صورت پاسخاست زياد  تاحدی، زياد، خيلي

 ايم. داده
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 گيري نمونه ۀحجم نمونه و شيو و اريجمعيت آم
جمعيت فعلال شلهر بيرجنلد    يعني ساله، ۶۴تا1۵ آماری اين تحقيق را تمام شهروندان بين  ۀجامع 

نفرنلد   هلزار 112بالغ بر  139۰طبق سرشماری عمومي نفوس و مسکن سال  که دهند تشکي  مي

و درنهايلت، چهارصلد   ه براساس فرمول کلوکران محاسلب   نمونهحجم  .(139۰)مرکز آمار ايران، 

   نامه اجرا شده است. پرسش

است که براساس آن، منطقله، محلله،   « ای ای چندمرحله خوشه»گيری اين تحقيق  شيوۀ نمونه 

خيابان، کوچه و خانه انتخاب شده و سرانجام، به کمک جدول اعداد تصادفي با يک نفر از افراد 

مصاحبه شده اسلت کله جمعيلت فعلال شلهر را       سال قرار دارد،  ۶۴تا1۵   خانوار که در سن بين 

های متمادی تابسلتان و پلاييز و زمسلتان     ها و فص  زمان و مکان اين تحقيق ماه دهند. تشکي  مي

 در شهر بيرجند، مرکز استان خراسان جنوبي، بوده است. 139۰سال 

 تعاريف نظری و عملياتي متغيرها

 اعي متغير مستق  است.  سرمايۀ اجتم ،در اين تحقيقتعريف متغير مستقل: 

بلر اعتملاد اجتملاعي     ای از روابط و پيوندهای مبتني آن نوع شبکه»تعريف سرماية اجتماعي: 

هلای اجتملاعي اسلت کله      ها و گلروه  سازمان و گروهي و تعامالت افراد با نهادها فردی و بين بين

و انرژی الزم بلرای   ها از حمايت بستگي و انسجام اجتماعي و برخورداری افراد و گروه قرين هم

از تعريلف   .(31 ،138۶)عبلداللهي  « استها درجهت تحقق اهدا  فردی و جمعي  تسهي  کنش

فلردی، اعتملاد    شلود کله شلام  پيونلد بلين      بودن سرمايۀ اجتماعي  برداشلت ملي    فوق چندمؤلفه

 .استاجتماعي، انسجام، مشارکت و حمايت اجتماعي 

برای توسلعۀ  اقدامات نهادی ن تحقيق يکسری آمادگي اي ۀمتغير وابست: وابسته تغيرتعريف م

وری، تبادل اطالعات،  گذاری، افزايش کارايي و بهره ازجمله آمادگي برای سرمايهاست، اقتصادی 

 آمادگي برای پرداخت ماليات و بيمه. و معامالت ۀافزايش نوآوری و ابدعات، کاهش هزين
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  هاي تحقيق يافته
گويان، نظير جنسيت و وضعيت تأهل  و سلن بيلان شلده      ی پاسخهای فرد در جدول زير ويژگي

 است.

 گويان برحسب جنسيت و وضعيت تأهل و سن جدول توزيع فراواني پاسخ

 درصد تراکمي درصد فراواني موارد

 جنسيت

 ۶9 ۶9 2۶8 مرد

 1۰۰ 31 123 زن

 - 1۰۰ 391 جمع

 وضعيت تأه 

 21 21 81 مجرد

 97 7۶ 288 متأه 

 99 2 9 بيوه

 1۰۰ 1 3 مطلقه

 - 1۰۰ 381 جمع

 سن

 ۶ ۶ 2۴ سال 19تا1۵

 1۵ 9 3۴ سال 2۴تا2۰

 23 8 33 سال 29تا2۵

 3۴ 11 ۴3 سال 3۴تا3۰

 ۵1 17 ۶7 سال 39تا3۵

 ۶1 1۰ ۴۰ سال ۴۴تا۴۰

 7۶ 1۵ ۵8 سال ۴9تا۴۵

 87 11 ۴۴ سال ۵۴تا۵۰

 93 ۶ 2۵ سال ۵9تا۵۵

 99 ۶ 22 سال ۶۴تا۶۰

 1۰۰ 1 2 سال ۶9ات۶۵

 - 1۰۰ 392 جمع
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 سرماية اجتماعي در شهر بيرجند
اعتملاد فلردی، اعتملاد     ۀبه ميزان سرمايۀ اجتماعي افراد در شهر بيرجند از پنج مؤلف نتايج مربوط 

ميانگين سلرمايۀ اجتملاعي برابلر     واجتماعي، انسجام، مشارکت و حمايت اجتماعي تشکي  شده 

توزيع فراواني  در مقياس ليکرت( است. 3درصد )۶۰ز ميانگين فرضي که باالتر ا استدرصد 71

 ت.بيان شده اس 1در جدول 

 هاي سرماية اجتماعي در بيرجند توزيع فراواني و ميانگين مؤلفه .۱دول ج

 ميانگين کم خيلي کم تاحدی زياد زياد خيلي ها مؤلفه

 ۴/۶9 ۰ 3 21۵ 17۰ 12 اعتماد فردی

 2/72 ۰ 2 1۵1 2۴7 ۰ اعتماد اجتماعي

 8/77 ۰ 2 ۵9 32۰ 19 انسجام اجتماعي

 78 1 3 77 27۰ ۴9 مشارکت اجتماعي

 ۴/۶۴ 1 3۵ 2۴۶ 112 ۶ حمايت اجتماعي

 اقدامات نهادي براي توسعة اقتصادي در بيرجند  
گلذاری، تبلادل    آمادگي بلرای سلرمايه   ۀتوسعه از شش مؤلف یبرا یبه اقدامات نهاد نتايج مربوط 

معلامالت، آملادگي بلرای پرداخلت      ۀفزايش کارايي، نوآوری و ابداعات، کاهش هزيناطالعات، ا

و  اسلت  2/79توسعه برابر  یبرا یميانگين اقدامات نهاد .گذاری تشکي  شده است ماليات و بيمه

يلک از   توزيلع فراوانلي هلر   در مقيلاس ليکلرت( اسلت.     3درصلد ) ۶۰باالتر از ميانگين فرضلي  

 بيان شده است. 2 توسعه در جدول یبرا یهای اقدامات نهاد ؤلفهبه م های مربوط زيرمؤلفه

 توسعة اقتصادي در بيرجند يبرا يهاي اقدامات نهاد توزيع فراواني و ميانگين مؤلفه .۲جدول 

 ميانگين کم خيلي کم تاحدی زياد زياد خيلي توسعه یبرا یهای اقدامات نهاد مؤلفه

 ۴/8۰ ۰ 1 37 31۵ ۴7 گذاری آمادگي برای سرمايه

 ۶/88 ۰ 2 3۵ 1۵3 2۰9 تبادل اطالعات

 8/91 ۰ 2 19 118 2۵9 افزايش کارايي

 ۴/77 1 ۴ 1۰۶ 223 ۶۴ نوآوری و ابداعات

 1/81 ۰ ۴ 22 32۰ ۵2 معامالت ۀکاهش هزين

 ۶/77 1 ۶ ۵7 3۰8 27 گذاری آمادگي برای پرداخت ماليات و بيمه
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 قيهای تحق هيآزمون فرض
توساعة   يبارا  يزان سارماية اجتمااعي  و اقادامات نهااد    ين ميرسد ب ينظر م بهاول:  يةفرض

 رجند رابطه وجود دارد.ياقتصادي در شهر ب

ن سرمايۀ اجتماعي و اقدامات يب ۀرابط يبررسبرای رسن يبستگي پ ب هميضر ۀنتيج 3 جدول

 ۰۵/۰کمتلر از   p-valueشلود،   طورکه در اين جلدول مشلاهده ملي    دهد. همان نهادی را نشان مي

رابطله وجلود دارد و    ین سرمايۀ اجتماعي و اقدامات نهاديتوان نتيجه گرفت که ب پس مي است؛

 شود. و فرضيۀ فوق تأييد مي دهد بستگي فوق شدت رابطه را نشان مي ضريب هم

 و سرماية اجتماعي ين اقدامات نهاديب ةرابط يبررسبراي رسن يبستگي پ ب هميضر .۳ جدول

 p-value بستگي ب هميضر تهر وابسيمتغ ر مستق يمتغ

 ۰۰۰/۰ ۴۶/۰ یاقدامات نهاد سرمايۀ اجتماعي

 يبارا  يهاي سرماية اجتمااعي و اقادامات نهااد    زان مؤلفهين ميرسد ب نظر مي بهدوم:  يةفرض

 رجند رابطه وجود دارد.يتوسعة اقتصادي در شهر ب

هلای   و مؤلفله  یهلاد ن اقلدامات ن يب ۀرابط يبررسبرای رسن يبستگي پ ب هميضر ۀنتيج ۴ول جد

ملوارد   ۀدر همل  ،شلود  طورکه در اين جدول مشاهده ملي  دهد. همان سرمايۀ اجتماعي را نشان مي

و  ین اقلدامات نهلاد  يتوان نتيجه گرفت که بل  پس مي است؛ ۰۵/۰کمتر از  p-value يمورد بررس

ب يزان ضريه مب باتوجه شود. و فرضيۀ فوق تأييد مي های سرمايۀ اجتماعي رابطه وجود دارد مؤلفه

 یو اقدامات نهلاد  يمشارکت اجتماع، های سرمايۀ اجتماعي ان مؤلفهيآمده از م دست بستگي به هم

و  ین اقلدامات نهلاد  يبل  ۀبله رابطل   بستگي مربلوط  ن هميو کمترهستند  یشتريبستگي ب هم یدارا

 .است یاعتماد فرد

هاي سرماية  و مؤلفه يادن اقدامات نهيب ةرابط يبررسبراي رسن يبستگي پ ب هميضر .۴ل جدو

 اجتماعي
 p-value بستگي ب هميضر ر وابستهيمتغ ر مستق يمتغ

 ۰31/۰ 1۰8/۰ یاقدامات نهاد یاعتماد فرد

 ۰۰۰/۰ 37۴/۰ یاقدامات نهاد ياعتماد اجتماع

 ۰۰۰/۰ 38۵/۰ یاقدامات نهاد يانسجام اجتماع

 ۰۰۰/۰ ۴3۴/۰ یاقدامات نهاد يمشارکت اجتماع

 ۰۰۰/۰ 33۰/۰ یاقدامات نهاد يت اجتماعيحما
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هاي اقدامات نهادي باراي توساعة اقتصاادي     بين اعتماد و پيوند فردي و مؤلفهسوم:  ةفرضي

 رابطه وجود دارد.

ن اعتملاد و پيونلد فلردی و    يبل  ۀرابطل  يبررسل بلرای  رسلن  يبستگي پ ب هميضر ۀنتيج ۵ جدول

در  ،شلود  ايلن جلدول مشلاهده ملي    طورکله در   دهد. همان را نشان مي یهای اقدامات نهاد مؤلفه

، يي، ميلزان کلارا  یگذار سرمايه یبرا يهای آمادگ ن اعتماد و پيوند فردی با مؤلفهيب ۀرابط يبررس

ن اعتملاد و  يتوان نتيجله گرفلت کله بل     پس مي است؛ ۰۵/۰کمتر از  p-valueو ابداعات  ینوآور

تبادل اطالعات،  ،پيوند فردی ،دولي بين اعتما ؛های مذکور رابطه وجود دارد پيوند فردی و مؤلفه

ندارد؛ بنابراين فرضليۀ فلوق   معامالت و آمادگي برای پرداخت ماليات رابطه وجود  ۀکاهش هزين

 شود. تأييد نمي

هاي  ن اعتماد و پيوند فردي و مؤلفهيب ةرابط يبررسبراي رسن يبستگي پ ب هميضر. ۵جدول 

 ياقدامات نهاد

 p-value بستگي ب هميضر ر وابستهيمتغ ر مستق يمتغ

 ۰۰۰/۰ 229/۰ یگذار سرمايه یبرا يآمادگ یاعتماد و پيوند فرد

 389/۰ ۰۴3/۰ تبادل اطالعات یاعتماد و پيوند فرد

 ۰۰7/۰ 13۴/۰ ييميزان کارا یاعتماد و پيوند فرد

 ۰۰9/۰ 131/۰ و ابداعات ینوآور یاعتماد و پيوند فرد

 928/۰ ۰۰۵/۰ معامالت ۀنيکاهش هز یاعتماد و پيوند فرد

 8۶8/۰ ۰۰8/۰ یگذار مهيات و بيپرداخت مال یبرا يآمادگ یاعتماد و پيوند فرد

 

هاي اقدامات نهادي براي توسعة اقتصادي رابطه  بين اعتماد اجتماعي و مؤلفهچهارم:  ةفرضي

  .ردوجود دا

هلای   هن اعتماد اجتملاعي و مؤلفل  يب ۀرابط يبررسبرای رسن يبستگي پ ب هميضر ۀنتيج ۶جدول 

 ۀرابطل  يدر بررسل  ،شلود  طورکه در اين جدول مشاهده مي دهد. همان را نشان مي یاقدامات نهاد

تلوان   پس مي است؛ ۰۵/۰کمتر از  p-valueهای اقدامات نهادی  مؤلفه ۀن اعتماد اجتماعي با هميب

بطله  های اقدامات نهادی بلرای توسلعۀ اقتصلادی را    ن اعتماد اجتماعي و مؤلفهينتيجه گرفت که ب

 شود. و فرضيۀ فوق تأييد ميوجود دارد 
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هاي اقدامات  ن اعتماد اجتماعي و مؤلفهيب ةرابط يبررسبراي رسن يبستگي پ ب هميضر. ۶جدول 

 ينهاد

 p-value بستگي ب هميضر ر وابستهيمتغ ر مستق يمتغ

 ۰۰۰/۰ ۴۰۰/۰ یگذار سرمايه یبرا يآمادگ اعتماد اجتماعي

 ۰28/۰ 11۰/۰ عاتتبادل اطال اعتماد اجتماعي

 ۰۰3/۰ 1۵۰/۰ ييميزان کارا اعتماد اجتماعي

 ۰۰۰/۰ 3۰۴/۰ و ابداعات ینوآور اعتماد اجتماعي

 ۰1۴/۰ 122/۰ معامالت ۀنيکاهش هز اعتماد اجتماعي

 ۰۰۰/۰ 2۴۴/۰ یگذار مهيات و بيپرداخت مال یبرا يآمادگ اعتماد اجتماعي

 

هاي اقدامات نهادي براي توسعة اقتصادي رابطه  فهبين انسجام اجتماعي و مؤلپنجم:  ةفرضي 

 وجود دارد.

 هلای   ن انسجام اجتماعي و مؤلفله يب ۀرابط يبررسبرای رسن يبستگي پ ب هميضر ۀنتيج 7جدول 

 ۀرابطل  يدر بررسل  ،شلود  طورکه در اين جدول مشاهده مي دهد. همان را نشان مي یاقدامات نهاد

-pجز مؤلفۀ تبادل اطالعات در ساير ملوارد   دامات نهادی بههای اق ن انسجام اجتماعي با مؤلفهيب

value  یبلرا  ين انسجام اجتملاعي و آملادگ  يتوان نتيجه گرفت که ب پس مي است؛ ۰۵/۰کمتر از 

پرداخلت   یبرا يمعامالت، آمادگ ۀنيو ابداعات، کاهش هز ی، نوآوريي، ميزان کارایگذار سرمايه

 شود. و فرضيۀ فوق رد مي گذاری رابطه وجود دارد مهيات و بيمال

هاي اقدامات  ن انسجام اجتماعي و مؤلفهيب ةرابط يبررسبراي رسن يبستگي پ ب هميضر. ۷جدول 

 ينهاد

 p-value بستگي ب هميضر ر وابستهيمتغ ر مستق يمتغ

 ۰۰۰/۰ 323/۰ یگذار سرمايه یبرا يآمادگ انسجام اجتماعي

 ۶۶8/۰ ۰21/۰ تبادل اطالعات انسجام اجتماعي

 ۰۰۰/۰ 182/۰ ييميزان کارا انسجام اجتماعي

 ۰۰۰/۰ 331/۰ و ابداعات ینوآور انسجام اجتماعي

 ۰۰1/۰ 172/۰ معامالت ۀنيکاهش هز انسجام اجتماعي

 ۰۰۰/۰ 3۴۵/۰ یگذار مهيات و بيپرداخت مال یبرا يآمادگ انسجام اجتماعي
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ي باراي توساعة اقتصاادي    هاي اقدامات نهااد  بين مشارکت اجتماعي و مؤلفهششم:  ةفرضي

 رابطه وجود دارد.

های  ن مشارکت اجتماعي و مؤلفهيب ۀرابط يبررسبرای رسن يبستگي پ ب هميضر ۀنتيج 8ل جدو

 ۀرابطل  يدر بررسل  ،شلود  طورکه در اين جدول مشاهده مي دهد. همان را نشان مي یاقدامات نهاد

، پلس  اسلت  ۰۵/۰کمتلر از   p-valueهای اقلدامات نهلادی،    مؤلفه ۀن مشارکت اجتماعي با هميب

هلای اقلدامات نهلادی بلرای توسلعۀ       ن مشلارکت اجتملاعي و مؤلفله   يتوان نتيجه گرفت که ب مي

 شود. و فرضيۀ فوق تأييد مي اقتصادی رابطه وجود دارد

هاي اقدامات  ن مشارکت اجتماعي و مؤلفهيب ةرابط يبررسبراي رسن يبستگي پ ب هميضر. ۸جدول 

 ينهاد

 p-value بستگي ب هميضر ر وابستهيمتغ ر مستق يمتغ

 ۰۰۰/۰ 32۰/۰ یگذار سرمايه یبرا يآمادگ مشارکت اجتماعي

 ۰۰۰/۰ 212/۰ تبادل اطالعات مشارکت اجتماعي

 ۰۰۰/۰ 2۰9/۰ ييميزان کارا مشارکت اجتماعي

 ۰۰۰/۰ 3۰۴/۰ و ابداعات ینوآور مشارکت اجتماعي

 ۰22/۰ 11۵/۰ معامالت ۀنيکاهش هز مشارکت اجتماعي

 ۰۰۰/۰ ۴31/۰ یگذار مهيات و بيپرداخت مال یبرا يآمادگ مشارکت اجتماعي

 

هاي اقدامات نهادي براي توسعة اقتصادي رابطاه   بين حمايت اجتماعي و مؤلفههفتم:  ةفرضي

  . وجود دارد

هلای   ن حمايت اجتماعي و مؤلفله يب ۀرابط يبررسبرای رسن يبستگي پ ب هميضرنتيجۀ  9جدول 

 ۀرابطل  يدر بررسل  ،شلود  طورکه در اين جدول مشاهده مي دهد. همان را نشان مي یت نهاداقداما

-pجز مؤلفۀ تبادل اطالعات در ساير موارد  به ،های اقدامات نهادی ن حمايت اجتماعي با مؤلفهيب

value  یبلرا  يآملادگ  ،ن حمايلت اجتملاعي  يتوان نتيجه گرفت که ب پس مي است؛ ۰۵/۰کمتر از 

پرداخلت   یبرا يمعامالت، آمادگ ۀنيو ابداعات، کاهش هز ی، نوآوريي، ميزان کارایگذار سرمايه

 شود. و  فرضيۀ فوق رد مي گذاری رابطه وجود دارد مهيات و بيمال
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هاي اقدامات  ن حمايت اجتماعي و مؤلفهيب ةرابط يبررسبراي رسن يبستگي پ ب هميضر. ۹جدول 

 ينهاد

 p-value بستگي ب هميضر ر وابستهيمتغ ر مستق يمتغ

 ۰۰۰/۰ 3۰۰/۰ یگذار سرمايه یبرا يآمادگ حمايت اجتماعي 

 1۶۵/۰ ۰7۰/۰ تبادل اطالعات حمايت اجتماعي 

 ۰۰۰/۰ 197/۰ ييميزان کارا حمايت اجتماعي 

 ۰۰۰/۰ 319/۰ و ابداعات ینوآور حمايت اجتماعي 

 ۰۰3/۰ 1۴8/۰ معامالت ۀنيکاهش هز حمايت اجتماعي 

 ۰۰۰/۰ 221/۰ یگذار مهيات و بيپرداخت مال یبرا يآمادگ  حمايت اجتماعي

 

 آزمون مدل تحقيق

ابتلدا رگرسليون    .منظور آزمون ملدل تحقيلق، از دو آملاره اسلتفاده شلده اسلت       در اين بخش به

ي احتملالي  علّل  ۀدستيابي به رابطل برای چندمتغيره مورد استفاده قرار گرفته و سپس تحلي  مسير 

 گرفته شده است. کار موجود در مدل به

 رگرسيون چندمتغيره  

هلای سلرمايۀ اجتملاعي بلر ميلزان آملادگي بلرای         هلای مسلتق  مؤلفله    برای بررسي تأثير متغيلر 

رات ميزان آملادگي  ييتغ ،قين طريگذاری از رگرسيون چندمتغيره استفاده شده است تا به ا سرمايه

بينلي و سلهم    مايۀ اجتملاعي پليش  های سر مستق  مؤلفه یرهايق متغيگذاری را ازطر برای سرمايه

ج ينتلا رو  ازايلن  .مين کنل ييگذاری تع ن ميزان آمادگي برای سرمايهييرها را در تبين متغيهريک از ا

  نيلي تع بيضلر  و شلود  ان ملي يبزير به شرح  1۰ل   مطابق جدويوتحل هين تجزيحاص  از ا

 کله  گرفلت  جله ينت تلوان  ملي  نيلي تع بيرضل  مقلدار  ۀمشلاهد  بابنابراين  است. 21 برابر بيترت به

زان آملادگي بلرای   يل م يعنل ي ،وابسلته  ريل متغ انسيل وار از درصلد 21 سرمايۀ اجتماعيهای  مؤلفه

  .دنکن مي نييتب راگذاری  سرمايه

کمتر  يت اجتماعيو حما يهای مستق  اعتماد اجتماع ريبه متغ مربوط p-value ،1۰ جدول در

 نلد. گذار تلأثير گذاری  هيسرما یبرا يآمادگ زانيمبيني  پيش در هاريمتغ نيا نيابنابر است؛ ۰۵/۰از 
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مشلارکت   ي وانسلجام اجتملاع   ی واعتملاد فلرد   مسلتق  های  ريمتغ ،جينتا نيابراساس  نيهمچن

 د.شون ون نمييوارد مدل رگرس ياجتماع

اي ه گذاري براساس هريک از مؤلفه ميزان آمادگي براي سرمايه ونيرگرس جينتا ةخالص. ۱۰ جدول

 سرماية اجتماعي

 

 

های سرمايۀ اجتماعي بر ميزان تبلادل اطالعلات از    های مستق  مؤلفه برای بررسي تأثير متغير

رات ميلزان تبلادل اطالعلات را    ييل تغ ،قيل ن طريل رگرسيون چندمتغيره استفاده شده است تا بله ا 

رهلا را  ين متغيز ابيني و سهم هريک ا های سرمايۀ اجتماعي  پيش مستق  مؤلفه یرهايق متغيازطر

  مطلابق  يل وتحل هيل ن تجزيل ج حاص  از اينتارو  ازاين .مين کنيين ميزان تبادل اطالعات تعييدر تب

 کله  گرفلت  جله ينت تلوان  مي نييتع بيضر مقدار ۀمشاهد باشود.  ان مييبزير به شرح  11جدول 

اطالعلات را  ادل ميلزان تبل   يعنيوابسته،  ريمتغ انسيوار از درصد1/۶سرمايۀ اجتماعي های  مؤلفه

 کنند. تبيين مي

 يو مشلارکت اجتملاع   يهای مستق  انسجام اجتملاع  ريبه متغ مربوط p-value ،11 جدول در

 نيهمچن ند.گذار تأثيربيني ميزان تبادل اطالعات  پيش در رهايمتغ نيا نيابنابر است؛ ۰۵/۰کمتر از 
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وارد  يت اجتملاع يل حما ي وتملاع اعتماد اج ی واعتماد فرد مستق های  ريمتغ ،جينتا نيابراساس 

 .  شوند ون نمييمدل رگرس

هاي سرماية  ميزان تبادل اطالعات براساس هريک از مؤلفه ونيرگرس جينتا ةخالص .۱۱جدول 

 اجتماعي

 

 

های سرمايۀ اجتماعي بر ميزان افلزايش کلارايي از    های مستق  مؤلفه برای بررسي تأثير متغير 

ق يرات ميزان افزايش کارايي را ازطرييتغ ،قين طريه است تا به ارگرسيون چندمتغيره استفاده شد

ن يلي رها را در تبين متغيبيني و سهم هريک از ا های سرمايۀ اجتماعي پيش مستق  مؤلفه یرهايمتغ

به  12ل   مطابق جدويوتحل هين تجزيج حاص  از اينتارو  ازاين .مين کنييميزان افزايش کارايي تع

سرمايۀ های  مؤلفه که گرفت جهينت توان مي نييتع بيضر مقدار ۀمشاهد با شود. ان مييبزير شرح 

  .دنکن مي نييتب راميزان افزايش کارايي  يعنيوابسته،  ريمتغ انسيوار از درصد7/13 اجتماعي

کمتلر از   يت اجتماعيو حما یهای مستق  اعتماد فرد ريبه متغ مربوط p-value ،12 جدول در

 نيهمچنل  نلد. گذار تلأثير بينلي ميلزان افلزايش کلارايي      پليش  در رهايمتغ نيا نيابنابر است؛ ۰۵/۰

 يمشلارکت اجتملاع   ي وانسجام اجتملاع  ي واعتماد اجتماع مستق های  ريمتغ ،جينتا نيابراساس 

 شوند. ون نمييوارد مدل رگرس
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هاي سرماية  ميزان افزايش کارايي براساس هريک از مؤلفه ونيرگرس جينتا ةخالص .۱۲ جدول

 جتماعيا

 
 

های سرمايۀ اجتماعي بر ميزان نوآوری و ابداعات  های مستق  مؤلفه برای بررسي تأثير متغير 

رات ميزان نوآوری و ابلداعات را  ييتغ ،قين طرياز رگرسيون چندمتغيره استفاده شده است تا به ا

رهلا را  يمتغ نيل بيني و سهم هريک از ا های سرمايۀ اجتماعي پيش مستق  مؤلفه یرهايق متغيازطر

  مطلابق  يوتحل هين تجزيج حاص  از اينتا. بنابراين مين کنيين ميزان نوآوری و ابداعات تعييدر تب

 کله  گرفلت  جله ينت تلوان  مي نييتع بيضر مقدار ۀمشاهد باشود.  ان مييبزير به شرح  13جدول 

وری و ابداعات ميزان نوآ يعنيوابسته،  ريمتغ انسيوار از درصد۴/18 سرمايۀ اجتماعيهای  مؤلفه

 کنند. مي نييتب را

، ي، انسلجام اجتملاع  يهلای مسلتق  اعتملاد اجتملاع     ريل به متغ مربوط p-value ،13 جدول در

بينلي   پليش  در رهلا يمتغ نيل ا نيابنابر است؛ ۰۵/۰کمتر از  يت اجتماعيحما ي ومشارکت اجتماع

 یاعتملاد فلرد   مسلتق   ريل متغ ،جينتا نيابراساس  نيهمچن ند.گذار تأثيرميزان نوآوری و ابداعات 

 د.شو ون نمييوارد مدل رگرس
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هاي سرماية  ميزان نوآوري و ابداعات براساس هريک از مؤلفه ونيرگرس جينتا ةخالص. ۱۳دول ج

 اجتماعي

 

 

 ۀهای سلرمايۀ اجتملاعي بلر ميلزان کلاهش هزينل       های مستق  مؤلفه برای بررسي تأثير متغير 

 ۀرات ميزان کاهش هزينييتغ ،قين طرياستفاده شده است تا به امعامالت از رگرسيون چندمتغيره 

ن يل بيني و سهم هريک از ا های سرمايۀ اجتماعي پيش مستق  مؤلفه یرهايق متغيمعامالت را ازطر

ن يل ج حاصل  از ا ينتلا رو  ازايلن  .مين کنل يلي معلامالت تع  ۀن ميزان کاهش هزينييرها را در تبيمتغ

 توان مي نييتع بيضر مقدار ۀمشاهد باشود.  ان مييبزير شرح  به 1۴ل   مطابق جدويتحل و هيتجز

ميلزان   يعنل يوابسته،  ريمتغ انسيوار از از درصد7/۴سرمايۀ اجتماعي های  مؤلفه که گرفت جهينت

   .دنکن مي نييتب رامعامالت  ۀکاهش هزين

 اسلت؛  ۰۵/۰کمتلر از   يت اجتملاع يل ر مسلتق  حما يل بله متغ  مربلوط  p-value ،1۴ جدول در

براسلاس   نيهمچنل اسلت.  گذار  تأثيرمعامالت  ۀبيني ميزان کاهش هزين پيش در ريمتغ نيا نياابربن

مشلارکت   ي و، انسلجام اجتملاع  ي، اعتملاد اجتملاع  یاعتملاد فلرد   مسلتق  های  ريمتغ ،جينتا نيا

 .شوند ون نمييوارد مدل رگرس ياجتماع
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هاي سرماية  براساس هريک از مؤلفه معامالت ةميزان کاهش هزين ونيرگرس جينتاة خالص .۱۴ جدول

 اجتماعي

 
 

های سلرمايۀ اجتملاعي بلر ميلزان آملادگي بلرای        های مستق  مؤلفه برای بررسي تأثير متغير 

 ،قيل ن طريل گذاری از رگرسيون چنلدمتغيره اسلتفاده شلده اسلت تلا بله ا       پرداخت ماليات و بيمه

مسلتق    یرهلا يق متغيل ی را ازطرگلذار  رات ميلزان آملادگي بلرای پرداخلت ماليلات و بيمله      ييتغ

ن ميلزان آملادگي   يلي رهلا را در تب ين متغيل بيني و سهم هريک از ا های سرمايۀ اجتماعي پيش مؤلفه

مطابق   يتحل و هين تجزيج حاص  از اينتابنابراين  .مين کنييگذاری تع برای پرداخت ماليات و بيمه

 بلا رو  ازايلن  اسلت؛  23 برابلر  بيل ترت بله   نييتع بيضرشود.  ان مييبزير به شرح  1۵جدول 

 از درصلد 23 سلرمايۀ اجتملاعي  های  مؤلفه که گرفت جهينت توان مي نييتع بيضر مقدار ۀمشاهد

 .دنکن مي نييتب راگذاری  ميزان آمادگي برای پرداخت ماليات و بيمه يعنيوابسته،  ريمتغ انسيوار

، مشارکت ي، انسجام اجتماعیعتماد فردهای مستق  ا ريبه متغ مربوط p-value ،1۵ جدول در

بينلي ميلزان    پليش  در رهلا يمتغ نيل ا نيابنلابر  اسلت؛  ۰۵/۰کمتر از  يت اجتماعيحما ي واجتماع

 ريل متغ ،جينتلا  نيل ابراسلاس   نيهمچنل  نلد. گذار تأثيرگذاری  آمادگي برای پرداخت ماليات و بيمه

 ود.ش ون نمييوارد مدل رگرس ياعتماد اجتماع مستق 
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هاي  ميزان آمادگي براي پرداخت ماليات براساس هريک از مؤلفه ونيرگرس جينتا ةخالص .۱۵ جدول
 سرماية اجتماعي

 
 

اسلتاندارد رگرسليون چنلدمتغيرر در     یب بتلا يکلاربرد ضلرا   یروش آملار  1:تحلي  مسلير  
ى روابلط علّلى بلين    آوردن برآوردهار کمّل  دست است. هد  تحلي  مسير به یهار ساختار مدل

معنلای وجلود روابلط علّلي در بلين       بله  ماًار از متغيرهاست. ساختن يک مدل علّي لزو همجموع
تحقيلق   ۀبسلتگي و نظلر و پيشلين    بلکه اين عليت براساس مفروضات هلم  ؛متغيرهای مدل نيست

تر يلا معنلادارتر اسلت. ضلرايب مسلير       کند که کدام مسير مهم استوار است. تحلي  مسير بيان مي
صلورت تلابعى از ديگلر     شود. يک متغير بله  اسبه ميرگرسيون مح ۀاردشدبراساس ضريب استاند

 یآوردن برآوردهلا  دسلت  هبل  ی. بلرا شلود  ميشود و مدل رگرسيونى آن ترسيم  متغيرها فرض مي
تلأثير   ماً تحلت يرهايي که مسلتق يزا( به متغ ر وابسته )درونياست هر متغ ير کافيمس يب اصليضرا

شلده،   مشلخص  یرهايهريلک از مسل   یبرآوردها یبرا ،گريد انيب بازگشت داده شود. به ،آن است
ق يل ب ازطرين ضلرا يل شلود. ا  ير( محاسلبه مل  يب مسل يون )يا ضلرا يرگرس ۀب استانداردشديضرا
هايي کله سلاختار روابلط مفلروض در يلک ملدل را        معادله ييعن ی،ساختار یها معادله یبرقرار

 ند. يآ يدست م به ،سازد يمشخص م
هلای   علي مستقيم متغير آثارمنظور تعيين  ميسر و ضرايب آن است که به نمودار پايين دياگرام

ن نملودار مشلاهده   يل گونله کله در ا   مستق  بر متغير وابسته مورد استفاده قرار گرفته است. همان
 ،های سرمايۀ اجتماعي ن مؤلفهيدر ب 2۴8/۰ب تأثير يبا ضر ير مستق  اعتماد اجتماعيمتغ ،شود مي
 ير مستق  انسجام اجتماعيگذاری دارد. متغ هيسرما یبرا يآمادگ ۀر وابستير متغن تأثير را بيشتريب

تبادل  ۀر وابستين تأثير را بر متغيشتريب ،های سرمايۀ اجتماعي ن مؤلفهيدر ب 1۵7/۰ب تأثير يبا ضر
هلای سلرمايۀ    ن مؤلفله يدر بل  3۰۴/۰ب تلأثير  يبلا ضلر   یر مستق  اعتماد فردياطالعات دارد. متغ

با  يت اجتماعير مستق  حمايدارد. متغ ييش کارايافزا ۀر وابستين تأثير را بر متغيشتريب ،اجتماعي

                                                           
1. Path Analysis  
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 ینوآور ۀر وابستين تأثير را بر متغيشتريب ،های سرمايۀ اجتماعي ن مؤلفهيدر ب 22۰/۰ب تأثير يضر
را بلر  ن تأثير يشتريب ،های سرمايۀ اجتماعي ن مؤلفهيدر ب 12۴/۰ب تأثير يو ابداعات دارد و با ضر

 32۶/۰ب تأثير يبا ضر ير مستق  مشارکت اجتماعيمعامالت دارد. متغ ۀنيکاهش هز ۀر وابستيمتغ
پرداخلت   یبلرا  يآملادگ  ۀر وابسلت يل ن تأثير را بلر متغ يشتريب ،های سرمايۀ اجتماعي ن مؤلفهيدر ب
 گذاری دارد.  مهيات و بيمال
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 گيري نتيجهتحليل و  
. رويکلرد  شلد اعي  و توسعۀ اقتصادی رويکردی تلفيقي ارائه درجهت تبيين رابطه سرمايۀ اجتم 

که در اقتصاد است شناختي با مکتب جديدی  ساختن نگاه کالسيک جامعه ن مرتبطجامع فوق مبيّ

در  .شناسلي برقلرار شلده اسلت     ارتباط عميقي بين اقتصاد و جامعله همچنين  .شک  گرفته است

هلر  عملکلرد متفلاوت اقتصلادی منلاطق مختللف      دادن  گرايي، ماکس وبر با ربط رويکرد فرهنگ

به عملکرد اقتصلادی  ها  ارزشمعتقد به رابطۀ علّي ازسوی  ،جامعه به عوام  فرهنگي و اجتماعي

نيز در رويکرد نهادگرای اقتصادی بر تأثير و نقش باورهلا در  ويليامسون  و . داگالس نورثاست

مصلداق   هلا  هايلن نظريل   .رسلاند  رث را ملي د که تأثير وبر بر نلو نورز کيد ميأگيری نهادها ت شک 

از  دهند. که رويکرد تلفيقي جامعي را تشکي  مياست برقراری پيوند و چارچوب نظری مشترک 

 ايم. های رابرت پاتنام و نان لين نيز سود برده نظريه

نتايج بيانگر آن است که ميزان سرمايۀ اجتماعي در بيرجند باالست و نتلايج پلژوهش ملا بلا      

ها  همچنين اقدامات و آمادگي پوشاني دارد. طرح ملي سنجش سرمايۀ اجتماعي در ايران همنتايج 

 برای توسعه در بيرجند از ميانگين فرضي بيشتر است.

ميزان سلرمايۀ اجتملاعي و آملادگي    دار و مستقيم بين  معني ۀرابط ،در بررسي آزمون فرضيات

آملده شلدت آن رابطله را نشلان      دسلت  بسلتگي بله   ضريب هم برای توسعۀ اقتصادی وجود دارد.

ای  اقدامات نهادی برای توسعۀ اقتصادی رابطله  های آن و مؤلفه بين سرمايۀ اجتماعي و و دهد مي

هلای آملادگي اقلدامات     مؤلفله  مشارکت اجتملاعي و  دار وجود دارد. بين اعتماد اجتماعي و معني

پيشلرفت   رابطۀ سرمايۀ اجتماعي و نهادی رابطۀ مستقيم وجود دارد. نظريۀ فرانکوييس نيز بيانگر

 اقتصادی بود.

رگرسيون چندمتغيره و سپس تحلي  مسير اسلتفاده   ۀاز دو آمار ،در بخش آزمون مدل تحقيق

هلای متغيلر وابسلته نشلان      بيني مؤلفه شده تا سهم هريک از متغيرهای مستق  را در تبيين و پيش

تحقيق بيانگر ميزان پتانسلي   های  هيافتکه  اليايم. درح کردهدياگرام تحلي  مسير را ترسيم دهيم و 

ثلروت   کهاست  اقدامات نهادی برای توسعۀ اقتصادی هايش و مؤلفه وبااليي از سرمايۀ اجتماعي 

هلای اساسلي    توان گام و با تکيه بر آن مي استکرده مهيا را برای اين مهم  بستر مناسبي پنهاني و

نلدادن   ددی، ازجمله کمبود سرمايۀ دولتلي، اختصلاص  دالي  متع در راه پيشرفت برداشت؛ ولي به

هلای اجتملاعي پيشلرفت،     ها و سلرمايه  به پتانسي  توجهي  اعتبارات ازسوی دولت، ناآگاهي و بي
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