
تورم و كاهش سرمايه اجتماعي ايران 

پذيرش: 94/2/12دريافت: 93/3/7

چکيده: نرخ تورم يكي از مهمترين متغيرهاي اقتصاد كالن است كه عالوه بر تحت 
ناهنجاري هاي اجتماعي و تخريب  اقتصاد، رشد  تاثير قرار دادن بخش هاي مختلف 
سرمايه اجتماعي را نيز به دنبال دارد. با توجه به اينكه سرمايه اجتماعي ـ به معناي 
همکاري  تسهيل  موجب  که  درکي  و  ارزش ها  و  هنجارها  شبکه ها،  از  مجموعه اي 
اقتصادي  توسعه  براي  ـ شرط الزم  در جامعه مي شود  برون گروهي  و  درون گروهي 
جوامع محسوب مي شود، از اين رو، هدف از پژوهش حاضر بررسي اثر تورم بر سرمايه 
اجتماعي در اقتصاد ايران طي دوره 1345 تا 1385 است. براي اين منظور، در گام اول 
رابطه نرخ تورم و سرمايه اجتماعي با استفاده از الگوريتم تطبيق الونبرگـ  مارکوردت 
بررسي مي شود. سپس در گام دوم، اثر تورم بر سرمايه اجتماعي با حضور متغيرهاي 
سياستي )سياست هاي پولي و مالي( با استفاده از روش خودرگرسيون برداري برآورد 
مي شود. نتايج حاصل از اين پژوهش حاکي از تاثير منفي و معني دار تورم بر سرمايه 
اجتماعي طي دوره مورد بررسي است. همچنين، اثر منفي ناشي از شوک تورمي تا 
23 دوره بعد در سرمايه اجتماعي باقي مي ماند که با توجه به اينكه بازسازي سرمايه 
جهت  برنامه ريزي  ضرورت  بود،  خواهد  مشکل  بسيار  آن  تخريب  از  پس  اجتماعي 

کاهش نرخ تورم در اقتصاد ايران را بيش از پيش نمايان مي کند.

ـ  الونبرگ  تطبيق  الگوريتم  ايران،  اقتصاد  اجتماعي،  سرمايه  کليدواژه�ها:� تورم، 
مارکوردت، روش خودرگرسيون برداري.
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مقدمه
اقتصاد ايران طي دو دهه گذشته همواره شاهد تورم دو رقمي بوده و پژوهشگران و تحليلگران 
به  اقتصاد کشور پرداخته اند.  بر  اثرات مخرب آن  اين پديده و  به بررسي  از زواياي متفاوت  مختلف 
گونه اي که بخش زيادي از ادبيات اقتصادي کشور به بررسي رابطه تورم و رشد اقتصادي )توکليان 
و شاهمرادي، 1391، فالحي و همکاران، 1391(، تورم و بيکاري )حسيني و قلي زاده، 1389(، تورم 
و فقر )پروين، 1389(، تورم و نابرابري )مهرباني، 1389؛ کيمياگري و منوچهري راد، 1389، پروين 
و طاهري فرد، 1387(، تورم و سرمايه گذاري )کميجاني و مجاب، 1391، پژويان و خسروي، 1391، 
آرمن و ميرابي زاده، 1390(، تورم و بازارهاي مالي )سليمي فر و همکاران، 1391، نمازي و رضايي، 
1391، فالحتي و همکاران، 1390، تقي نژاد و حسني، 1389(، تورم و اقتصاد غيررسمي  )سليمي فر 
و کيوان فر، 1389(، تورم و سود بانکي )آل بويه و علم الهدي، 1391( اختصاص يافته است. به رغم 
گستردگي ادبيات مرتبط با مضرات اقتصادي تورم، آنچه کمتر به آن توجه شده است تبعات اجتماعي 
افزايش تورم در اقتصاد ايران بوده است. اين در حالي است که افزايش تورم با تاثير مستقيمي  که بر 
نابرابري ها و شکاف هاي طبقاتي مي گذارد به رشد ناهنجاري هاي اجتماعي و تخريب سرمايه اجتماعي 
مي انجامد )شهبازي و همکاران، 1390، مکي پور و رباني، 1392(. در شرايط فقدان سرمايه اجتماعي 
نيز دست يابي به رشد و توسعه اقتصادي امکان پذير نخواهد بود )Francois, 2002 ، تاجبخش، 1384، 
و  توسعه  فرآيند  در  اجتماعي  ارتقاي سرمايه  به ضرورت  توجه  با  بنابراين،  مويدفر،1390(.  و  رناني 
شواهد مبني بر کاهش سرمايه اجتماعي در ايران )ترکماني 1385، مويدفر 1385، سعادت 1387، 
نيکونسبتي 1391(، لزوم مطالعات بيشتر در مورد سرمايه اجتماعي و راهکارهاي تقويت آن آشکار 
مي شود. در اين پژوهش، افزايش تورم در اقتصاد ايران به عنوان يکي از داليل کاهش سرمايه اجتماعي 
طي چند دهه اخير مطرح شده و با استفاده از الگوريتم تطبيق الونبرگ ـ  مارکوردتLM(  1( و روش 

خودرگرسيون برداريVAR( 2( فرضيه گفته شده آزمون مي شود. 
پژوهش حاضر در پنج بخش تدوين شده است. پس از مقدمه باال، در بخش دوم چارچوب نظري 
رابطه تورم و سرمايه اجتماعي تشريح مي شود. بخش سوم، به روش شناسي پژوهش و طراحي و تحليل 
الگوي تجربي و سپس تحليل داده ها اختصاص مي يابد. بخش چهارم، به برآورد تجربي اثر تورم بر 

سرمايه اجتماعي در اقتصاد ايران مي پردازد. در پايان، خالصه و جمع بندي نتايج ارائه مي شود.

1. Levenberg – Marquardt Fitting Algorithm )LM(
2. Vector Autoregressive )VAR(



ان
ير

ی ا
اع

تم
اج

يه 
رما

 س
ش

اه
و ك

م 
ور

ت
ائز

ورف
ي پ

يم
راه

د اب
هن

 س
ی و

ير
 زب

ی
هد

185

مباني�نظري

سرمايه اجتماعي

همچنين  و  سياسي  علوم  و  اقتصاد  جامعه شناسي،  در  اجتماعي  سرمايه  مفهوم  پيدايش  درباره 
درباره معاني، تعاريف و ابزارهاي سنجش آن اتفاق نظري در بين پژوهشگران وجود ندارد. پيدايش 
به  ديگر  متون  برخي  در  و   Hanifan (1916) ،Putnam (2000( مانند  متون  برخي  در  اصطالح  اين 
)1961( Jacobs نسبت داده شده است )رناني و مويدفر Loury )1970( .)1390 اولين اقتصادداني بود 

که به  اين مفهوم توجه کرد و)Bourdieu  )1986 براي اولين بار آن را وارد متون اقتصادي كرد. اما در 
متون موجود اشاره مي شود كه )1988( Coleman و )Putnam )1993 مفهوم فعلي سرمايه اجتماعي 
را پايه ريزي کرده و وارد متون اقتصاد كرده اند )رناني و مويدفر 1390(. مفهوم »سرمايه اجتماعي« 
به عنوان نوعي سرمايه گذاري در ساختار روابط انساني، در اقتصاد اجتماعي شناخته شده است که 
همکاري و هماهنگي در روابط ميان افراد جامعه را تسهيل مي کند. به عقيده بورديو سرمايه اجتماعي 
جمع منابع واقعي يا بالقوه اي است که از شبکه اي با دوام از روابط کمابيش نهادينه شده ي ارتباط و 
شناخت متقابل )به بيان ديگر عضويت در يک گروه( حاصل مي شود. او به سرمايه اجتماعي يک نگاه 
ابزاري دارد و متوجه منافعي است که افراد به سبب شرکت در تعامالت اجتماعي به دست مي آورند. 
از نظر )Coleman )1990 سرمايه اجتماعى شى ء واحدى نيست، بلكه انواع چيزهاى گوناگون است 
كه دو ويژگى مشترك دارد. همه آنها جنبه هايى از ساخت اجتماعى را شامل مي شود و كنش هاى 
معين افرادى را ميسر مي سازد كه در نبود آن دست يافتنى نخواهد بود.  )Fukuyama  )1995 سرمايه 
اجتماعى را مجموعه معينى از هنجارها يا ارزش هاى غيررسمى دانسته است كه اعضاى گروهى كه 
همكارى ميان آنها وجود دارد، در آن شريك هستند )تاجبخش Becker  )1996( .)1384 بر نتايج 
حاصل از سرمايه گذاري در سرمايه اجتماعي متمرکز مي شود و مي نويسد سرمايه اجتماعي نتايج و 
تبعات رفتارها و فعاليت هاي گذشته افراد در گروه ها و شبکه هاي اجتماعي را به هم متصل مي کند. 
)Collier )1998  در تبيين سرمايه اجتماعى، به آثار خارجى كنش هاى متقابل اجتماعى توجه مي كند 

و )Portes )1998 معتقد است كه با وجود اختالف نظرها در تعريف سرمايه اجتماعى، به تدريج اين 
پرتو  قادرند در  است كه كنشگران  اين مساله  بيانگر  اجتماعى  است كه سرمايه  توافق حاصل شده 
و  )رناني  آورند  به دست  را  منافعى  اجتماعى،  ساير ساختارهاى  يا  اجتماعى  در شبکه هاى  عضويت 
و  مي کنند  نگاه  اجتماعي  سرمايه  از  جنبه اي  به  باال  تعاريف  از  يک  هر  مجموع  در  مويدفر1390(. 
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و  تمامي  تعاريف  مشترک  وجه  گفت  مي توان  مي پردازند.  اجتماعي  سرمايه  از  جنبه  آن  توضيح  به 
مطالعات انجام شده، اشاره به سرمايه اجتماعي به عنوان مجموعه اي از شبکه ها، هنجارها و ارزش ها و 
درکي است، که موجب تسهيل همکاري درون گروهي و برون گروهي مي شود.  )Francois )2002 وجه 
مشترک و ويژگي مشترک تمامي  تعاريف ارائه شده را در مالحظه ديگران مي داند. بررسي مطالعات 
استفاده  اجتماعي مورد  برآورد سرمايه  براي  اين حوزه نشان مي دهد چهار سنجه عمده  تجربي در 

پژوهشگران قرار گرفته است که در جدول )2( ارائه شده است؛

جدول 1: برآورد سرمايه اجتماعي

سنجه�سرمايه�اجتماعي سال پژوهشگر �
ميزان مشارکت در انجمن ها و فعاليت هاي 

داوطلبانه اجتماعي
1995 Putnam 1

ميزان اعتماد عمومي 1997 Ingl ehart 2
ميزان جرم، طالق، خودکشي و...  1999 Fukuyama 3

وسعت و غناي شبکه روابط اجتماعي 1999 Lin 4

چارچوب نظري نقش تورم در سرمايه اجتماعي

بررسي تورم به عنوان يک عامل اثرگذار بر هنجارهاي اجتماعي، از جمله جديدترين مطالعات در 
حوزه اقتصاد جرم است. اولين بار )Becker )1968 در مطالعه خود، جرائم اجتماعي را به صورت يک 
فعاليت اقتصادي در نظر گرفت که در آن هر فرد داراي آستانه اي از ارزش هاست که او را در تصميم 
بر اساس  افراد  اعتقاد بکر  به  ناهنجاري اجتماعي دچار ترديد مي کند.  ارتکاب  يا عدم  ارتکاب  ميان 
نظريه انتخاب عقاليي، با تحليل هزينه- فايده  اين موضوع که عوايد مادي و غيرمادي نسبت به کارهاي 
قانوني با درنظر گرفتن احتمال دستگيري و مجازات و ميزان آنها، بيشتر است، مرتکب جرم مي شوند. 
به   Sidrauski  )1967( پولي  رشد  مدل  در  اقتصاد  توليد  تابع  در  معرفي جرم  با   Teles )2004(

بررسي تاثيرات سياست هاي کالن اقتصادي بر روي جرائم اجتماعي مي پردازد. وي در اين مدل نشان 
مي دهد سياست هاي اقتصادي )پولي و مالي( با تحت تاثير قرار دادن نرخ تورم در جامعه مي تواند به 
تغيير در ميزان وقوع جرائم و انحرافات اجتماعي منجر شود.1 او در اين مدل فرض مي کند که جرم 

Fukuyama )1997( .1 وقوع بيشتر انحرافات و جرائم اجتماعي را به معناي ميزان کمتر سرمايه اجتماعي در 
جامعه مي داند.
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داراي يک اثر بيروني منفي بر توليد است، چرا که اواًل عوامل توليد از بخش رسمي  به  اين بخش منتقل 
مي شوند، ثانيًا جرم بر رفاه جامعه اثر منفي دارد. Teles بيان مي دارد درحالي که افراد بر اساس بازدهي 
مثبت انتظاري به سمت انحرافات اجتماعي کشيده مي شوند، اما از سوي ديگر، به خاطر اثر منفي جرم 
بر توليد کل جامعه از آن اثر مي پذيرند. تالش هاي )Teles )2004 معطوف به بررسي تاثير سياست هاي 
پولي بر جرائم و انحرافات اجتماعي بود. اقتصاددان ديگري به نام )Turnovsky )1995 به بررسي تاثير 
سياست هاي مالي دولت بر ميزان انحرافات اجتماعي پرداخت و نشان داد هر دو نوع ماليات ثابت و 

ماليات بر مصرف و هزينه  هاي دولت بر ميزان جرائم اجتماعي موثر خواهد بود. 
با توجه به آن که وقوع بيشتر انحرافات و جرائم اجتماعي به معني ميزان کمتر سرمايه اجتماعي 
سياست هاي  ظاهر  در  چه  اگر  مي دهند  نشان  مطالعات  اين   ) Fukuyama, 1997( است  جامعه  در 
اين سياست ها در  اما  اجرا در مي آيد،  به  اقتصادي دولت  اهداف  مالي( در جهت  و  )پولي  اقتصادي 
لواي خود بر سرمايه اجتماعي جوامع تاثيرات بسزايي به جا خواهند گذاشت که اغلب ناديده انگاشته 
مي شوند. گفتني است منظور از سرمايه اجتماعي در اين پژوهش مجموعه اي از شبکه ها، هنجارها و 

ارزش ها و درکي است، که موجب تسهيل همکاري درون گروهي و برون گروهي مي شود. 
-��تورم�و�نابرابري

در ادبيات اقتصادي از تورم به عنوان يک عامل مهم و اثرگذار بر نابرابري در توزيع درآمد ياد 
از قدرت خريد درآمدها مي کاهد و صاحبان درآمدهاي ثابت، و همه کساني که  مي شود. زيرا تورم 
 Galli & Vander( ديد  خواهند  آسيب  ببرند،  باال  تورم  افزايش  با  همراه  را  خود  درآمد  نمي توانند 
Hoeven, 2001, Amornthu, 2004 (. همچنين، تورم ارزش حقيقي پرداخت هاي انتقالي دولت )مانند 

از آنجا که دريافت کنندگان پرداخت هاي  بيکاري( را کاهش مي دهد و  يارانه هاي نقدي و بيمه هاي 
با تورم تعديل  انتقالي به طور معمول جزو فقيرترين بخش جامعه هستند )چنانچه  اين پرداخت ها 
ارزش  با کاهش  تورم  اين،  بر  نابرابري مي شود. عالوه  افزايش  نيز موجب  اين طريق  از  تورم  نشود( 
حقيقي دارايي هاي پولي موجب افزايش نابرابري مي شود. زيرا فقرا در مقايسه با ثروتمندان، نسبت 
بيشتري از دارايي هاي پولي خود را به شکل پول نقد نگه مي دارند و به همين دليل بيشتر در معرض 
 .) Galli & Vander Hoeven, 2001, Amornthu, 2004( کاهش قدرت خريد ناشي از تورم قرار دارند
افزايش تورم از مسير کاهش رشد اقتصادي نيز باعث افزايش نابرابري مي شود. زيرا با افزايش تورم، 
نوسانات و نااطميناني در اقتصاد افزايش مي يابد و اين امر کاهش سرمايه گذاري و در نتيجه کاهش 
فقرا  )Romer  )1998 در مقاله خود نشان مي دهند  از طرف ديگر،  به دنبال دارد.  را  اقتصادي  رشد 
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معمواًل به طور متوسط بدهکار خالص هستند، و چون با افزايش تورم ارزش حقيقي بدهي هاي اسمي 
 کاهش مي يابد، بنابراين توزيع مجدد درآمد از بستانکاران به بدهکاران صورت مي گيرد. اما از آنجا که 
مقدار اين بدهي )حداقل به طور متوسط( خيلي بزرگ نيست، اهميت اقتصادي اين تغيير ناچيز است. 
مطالعات تجربي انجام شده در ايران حاکي از آن است که تورم وضعيت توزيع درآمد را بدتر كرده است 

)صمدي، 1371، ابونوري، 1376، جرجرزاده و اقبالي، 1386(. 
-��نابرابري�و�سرمايه�اجتماعي�1

افزايش تورم با تاثير مستقيمي  که بر نابرابري مي گذارد به رشد ناهنجاري هاي اجتماعي و تخريب 
اجتماعي،  سرمايه  نظريه  در  اساسي  فرض   Dayton )2003( عقيده  به  مي انجامد.  اجتماعي  سرمايه 
تعهدات، صرف  به  پايبندي  ديگران،  به  کردن  اعتماد  )مانند  است  ديگران  با  تالش جهت همکاري 
زمان براي ديگران( که نوعي جريان سرمايه گذاري فردي - در کاالي عمومي ـ تلقي مي شود. افزايش 
نابرابري  به معني افزايش محروميت ها و عدم دسترسي قشر ضعيف تر جامعه به بسياري از فرصت ها 
و حقوق اجتماعي، باعث کاهش سرمايه گذاري در سرمايه اجتماعي مي شود. زيرا کسي که در زمينه 
سرمايه اجتماعي سرمايه گذاري مي کند، برخالف سرمايه گذاري در سرمايه مالي و انساني، نمي تواند 
به دريافت و بازگشت کامل فوايد ناشي از اين سرمايه گذاري کاماًل مطمئن باشد. به همين دليل، اين 
نوع سرمايه گذاري به ادراکات، تمايالت و انتظاراتي وابسته است که اقشار و گروه هاي متفاوت را به 
همکاري ترغيب مي کند. افزايش نابرابري، اين باور و ذهنيت را که اقشار و گروه هاي پايين درآمدي 
سهم منصفانه خود را به دست نمي آورند، تقويت كرده و در نتيجه باعث کاهش تمايالت و انتظاراتي 
 )Toth, 2011, اOxoby, 2004( مي شود که همکاري و مشارکت در جهت منافع جمعي را تشويق مي کند
بنابراين، از يک طرف موجب عدم مشارکت و کناره گيري از زندگي اجتماعي و سياسي اين قشر از افراد و 
القاي نوعي حس بي ارزش بودن و محترم شمرده نشدن مي شود و از طرف ديگر، باعث از بين رفتن هنجارهاي 

 .)Oxoby, 2004 ; اAvramov, 2002 &ا Lafree, 1998( 4اصلي2 و رواج خرده فرهنگ ها3 در جامعه مي شود
در واقع، همکاري و مشارکت در زندگي اجتماعي نيازمند برخورداري از امکاناتي است که به طور 
نسبي در اختيار ساير افراد جامعه قرار دارد. در جامعه اي که محروميت نسبي براي عده اي وجود داشته 
باشد، حاشيه نشيني اقتصادي و به تبع آن حاشيه نشيني ذهني و اجتماعي پديد مي آيد. خانوارها و 

1. Inequality and Social Capital
2. Mainstream Norms
3. Subcultures

4. براي مثال، ارتکاب جرم و استفاده از مواد مخدر مي تواند به هنجارهاي يک جامعه درگير فقر تبديل شود.
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افراد ممکن است به دليل امکانات زندگي کمتر، لباس نامناسب تر و مانند آن از حضور در بسياري از 
محافل شرم داشته باشند به همين دليل از نظر اجتماعي و ذهني نيز به حاشيه مي روند و اين امر 
خود منجر به بروز احساس تبعيض و خشم در اين قشر از جامعه مي شود. در نتيجه، اين قشر از افراد 
محروم، حس تعلق به جامعه خود ندارند و خود را بخشي از جامعه اي که در آن زندگي مي کنند، 
نمي دانند )Avramov, 2002 Glaeser et al., 2002(. همچنين، افراد در پايين ترين سطوح درآمدي 
مستعدترين افراد براي ارتکاب جرم به شمار مي آيند چون هزينه صرف نظر کردن از درآمدهاي قانوني 
براي آنها بسيار کم است )Ehrlich, 1973(. مجموع اين عوامل در نهايت، کاهش سرمايه اجتماعي را 

به دنبال خواهد داشت. 
-تورم�و�سرمايه�اجتماعي�

سرمايه  کاهش  به  منجر  نابرابري  افزايش  مسير  از  تورم  شد،  داده  توضيح  پيشتر  که  همان گونه 
اجتماعي مي شود. عالوه بر اين، تورم باعث گسترش بي اعتمادي نسبت به دولت و سياست هاي دولتي 
در سطح جامعه مي شود. زيرا يکي از وظايف اصلي دولت، حفظ ارزش پول کشور است و عملکرد ضعيف 
دولت در اين عرصه، به تدريج مشروعيت دولت را نزد جامعه کاهش مي دهد، موجب بروز بدبيني مي شود، 
بر نظام انگيزشي جامعه تاثير منفي مي گذارد و ذخاير اجتماعي را تحليل مي برد )رناني و مويدفر 1390(. 
در حقيقت، در جوامع امروزي به علت پيچيده تر شدن شکل مبادالت ، حضور دولت با نيروي قهري براي 
 North( کاهش هزينه معامالتي ضرورت دارد، تا عمل به تعهدات ذکر شده در هر مبادله را تضمين کند
1990(. حال اگر دولت از مشروعيت کافي در ميان اعضاي جامعه برخوردار نباشد امکان ارجاع مردم 

در هنگام مبادله به دولت به عنوان عنصر سوم کاهش مي يابد. چنين امري خطر خود محوري اعضاي 
جامعه و رويداد هرج و مرج در جامعه را افزايش مي دهد )Machiavelli, 1532 & Rousseau, 1997(. در 
حقيقت، افزايش مداوم و بي رويه تورم ارزش هاي اجتماعي را دگرگون مي کند، وضع طبقات اجتماعي را 
بر هم مي زند، توزيع ثروت را جابه جا مي کند و روابط ميان اقشار متفاوت جامعه را در انديشه و در عمل 
دگرگون مي كند. در حقيقت، تغيير ارزش پول ملي، مقياس ساير ارزش هاي اجتماعي )مانند صداقت، 
گذشت، پايبندي به قانون و...( را نيز تغيير مي دهد که مجموع اينها موجب کاهش سرمايه اجتماعي در 

جامعه مي شود.
از سوي ديگر، کاهش سرمايه اجتماعي خود مي تواند باعث تداوم و تشديد تورم در اقتصاد شود. 
نتيجه تضعيف سرمايه اجتماعي افزايش درگيري ها و تنش هاي فردي و جمعي، کاهش مشارکت، افزايش 
هزينه هاي کنترل اجتماعي و به طور کلي افت کارايي نظام اجتماعي و در نتيجه ضعف نهادي است. 
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در چنين فضايي، هر يک از گروه ها به دنبال کسب منافع متضاد خود از طريق سياست ها و نهادهاي 
عمومي  هستند. در نتيجه، دولت ها در اتخاذ تصميمات داراي محدوديت هاي بيشتر و بزرگ تر نسبت به 
جوامع منسجم هستند. رفتارهاي رانت جويانه بيشتر غالب مي شود. هزينه هاي معامالتي افزايش مي يابد. 
تضادها و تعارضات تشديد مي شود و پيوندهاي اجتماعي تضعيف مي شود، که همگي منجر به بروز و 
تشديد بي ثباتي هاي سياسي و اجتماعي مي شود. بي ثباتي سياسي نيز اثر منفي بر قابل پيش بيني بودن 
محيط سياسي، نرخ سرمايه گذاري، مدت زمان روي کار ماندن سياستگذار و قابليت دوام سياست هاي 
نوبه  به  عمومي  مي گذارد. همچنين منجر به سياست هاي پولي و مالي نزديک بينانه تري مي شود که 
خود سرمايه گذاري و رشد اقتصادي را کاهش مي دهد )Rodrik, 1999(. در مقابل، در جوامع با سرمايه 
اجتماعي باال چارچوبي فراهم مي شود که در آن، پاسخ هاي سياستي مناسب و درخور، به فرصت ها و 
نيازهاي پيش رو داده  شود و تصميمات راهبردي دولت1 برگرفته و اخذ شده و تجلي يافته در ذهن مردم2 
باشد. در اين جوامع اعتماد مردم به دولت و تصميمات آن، و در نتيجه حمايت آنها از دولت افزايش 

مي يابد که به نوبه خود، افزايش کارايي سياست هاي دولت )از قبيل کنترل تورم( را به همراه دارد. 

پيشينه�پژوهش
مطالعات�داخلي

درباره تاثير عوامل مختلف بر سرمايه اجتماعي در ايران، پژوهش هاي مختلفي انجام شده است. 
ناطق پور و فيروزآبادي )1385( عالوه بر بيان نظريه هاي گوناگون درباره  اين موضوع، به بررسي تاثير 
ايران پرداختند.  تحصيالت، درآمد، تاهل، تغيير محل سکونت و بعد خانوار بر سرمايه اجتماعي در 
ايشان براى تبيين چرايى تاثير متفاوت عوامل بر سرمايه اجتماعى در پژوهش هاى مختلف، مسائلى 
مانند تفاوت روش ها، مفاهيم پژوهش و تفاوت زمانى را بيان کرده، ولى همچنان بر نقش اين عوامل 
در تبيين خود تاكيد كرده اند. در پژوهش ديگر، كاظمى پور )1383( به بررسى روند تغييرات سرمايه 
اجتماعى در ايران پرداخته و وقوع پديده هايى نظير انقالب، جنگ، گسترش نفوذ مذهب و افزايش 
ميزان تحصيالت را عامل کاهش سرمايه اجتماعى در ايران دانسته است. دينى تركمانى )1385( نيز 
در مقاله اى ديگر با تاكيد بر كاهش سرمايه اجتماعى، دليل اين موضوع را ضعف نظام حكمرانى ايران 
معرفى كرده است و از بررسى ساير عوامل خوددارى كرده است. تاجبخش و همکاران )1383( نيز 

1. Dejure
2. Defacto
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تحليل جالب توجهى درباره تغييرات سرمايه اجتماعى بيان كرده اند. به اعتقاد آنها، پس از پيروزى 
انقالب به تدريج مشكالت گوناگونى پديد آمد كه مانند ساير انقالب ها، وحدت اوليه را از بين برد و 
به عنوان اولين عنصر افت سرمايه اجتماعى عمل کرد. به نظر آنها جنگ و مشکالت اقتصادي حاصل 
باعث کاهش سرمايه  نهايت  نهادهاي مردمي، در  بيشتر  از آن، درگيري هاي دروني و دولتي کردن 
افزايش روحيه  ايجاد شکاف نسبي طبقاتي،  ايران شد. سعادت )1387( عواملي مانند  اجتماعي در 
منافع شخصي و رواج منفعت طلبي شخصي را عامل کاهش سرمايه اجتماعي در ايران دانسته است. 
حسيني زاده و نيکونسبتي )1391( با تکيه بر نظريه نهادگرايي گفتماني به تبيين علل تغييرات سرمايه 
اجتماعي در ايران پرداختند و نشان دادند تغييرات گفتماني بر ساير عوامل از قبيل جنگ، گسترش 
نفوذ مذهب، افزايش ميزان تحصيالت و تغييرات درآمدي غالب بوده است. يكى از مسائلى كه در مقاله 
 ايشان بسيار مورد تاكيد قرار گرفت، بحث نهادهاى مدنى، اعم از احزاب، رسانه ها و تشكل هاست كه 
در كشور ما با توجه به سابقه دينى و تاريخى، مجامع مذهبى را نيز در برمي گيرد. به عقيده  ايشان ، 
نهادهاى مدنى از دو جنبه بر سرمايه اجتماعى تاثير مى گذارد. نخست، نقد يك گفتمان كه به وسيله 
احزاب و رسانه ها انجام مي شود و به انسجام منطقى آن كمك مى كند و ديگر تاثيرى كه اين  نهادها 

در افزايش مشاركت عمومى دارد.
با مرور مجموعه پژوهش هاي باال مشخص مي شود كه هيچ يک از مطالعات به بررسي نقش تورم 
در کاهش سرمايه اجتماعي ايران متمركز نشده  اند. پژوهش حاضر براي اولين بار نرخ تورم در ايران را 
به عنوان يک عامل موثر بر کاهش سرمايه اجتماعي معرفي كرده است که همين امر اين پژوهش را 

از ساير پژوهش  هاي صورت گرفته متمايز مي کند. 

مطالعات خارجي

در ميان بررسي هاي خارجي نيز، پژوهشي وجود ندارد كه به طور مشخص، به برآورد اثر تورم 
بر سرمايه اجتماعي پرداخته باشد. اما در ادامه، برخي پژوهش هاي نزديك به  اين موضوع، به طور 

مختصر مرور مي شود.
)Fajnzylber et al. )2002 در مطالعه اي با عنوان »داليل و عوامل موثر بر جرائم اشخاص چيست؟« 

با استفاده از رگرسيون داده هاي تابلويي به بررسي عوامل موثر بر جرم در کشورهاي توسعه يافته و 
درحال توسعه طي دوره 1970 تا 1994 پرداختند. نتايج مطالعه  ايشان نشان مي دهد کاهش نرخ 
رشد اقتصادي و افزايش نابرابري موجب افزايش ارتکاب جرم مي شود. به گونه اي که يک درصد افزايش 
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ضريب جيني در کوتاه مدت با افزايش 2/6 درصدي در نرخ سرقت همراه است. 
)Jones & Kutan )2004 با استفاده از روش خودرگرسيون برداري اثرات پوياي افزايش نرخ بهره 

بر افزايش نرخ جرائم در اياالت متحده آمريکا را مورد مطالعه قرار دادند. نتايج مطالعه  ايشان نشان 
مي دهد نرخ بهره باالتر داراي اثر مثبت و معني دار بر نرخ دزدي1 و سرقت با چاقو2 است، درحالي که بر 
دزدي در شب )ورود به خانه افراد3( و تجاوز4 اثر معني داري ندارد. ايشان نتيجه مي گيرند سياست هاي 

پولي، نرخ جرائم با انگيزه هاي اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهند.
)Tang & Lean )2007 در مقاله اي با استفاده از نرخ هاي تورم و بيکاري و ميزان جرائم در آمريکا، 

طي سال هاي 1960 تا 2005 به  اين پژوهش که  آيا نرخ تورم ميزان جرائم را افزايش مي دهد، جواب 
مثبت دادند و بر اين نکته که تورم مي تواند به عنوان يکي از عوامل اصلي در کنار بيکاري به افزايش 
ارتکاب جرم منجر شود، تاکيد كردند به گونه اي که در يافته هاي آنها هر دو اثر کوتاه مدت و بلندمدت 

نرخ تورم بر افزايش جرائم مورد تاييد قرار گرفت. 
)Seals & Nunley )2007 به بررسي اثر تورم بر تغييرات آماري جرائم در اياالت متحده آمريکا 

نتايج مطالعه  آنها  با استفاده از روش سري زماني ساختاري مي پردازند.  طي دوره 1959 تا 2005 
نشان مي دهد نرخ تورم اثر مثبت و معني داري بر ميزان جرائم در کوتاه مدت و بلندمدت دارد و بر اين 
اساس ايشان بر قواعد پولي باثبات جهت جلوگيري از تورم و متعاقب آن افزايش جرم تاکيد مي کنند.

)Choi )2011 عملکرد سياست پولي در اقتصاد آمريکا با سيستم پرداخت چندگانه5 که نگهداري 

پول در آن ريسکي است، تمركز كرد و نشان داد صرف نظر از نرخ بهره، نرخ نهايي جانشيني پول نقد 
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1. Theft
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روش�پژوهش
در پژوهش حاضر، ابتدا از الگوريتم تطبيق الونبرگ ـ مارکوردت )LM( و نرم افزار متلب1 براي 
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مالي( ، از روش خودرگرسيون برداري )VAR( استفاده مي شود. براي همين در اين بخش به اين دو 

روش توضيح داده مي شود. 
)LM( الگوريتم�الونبرگ�ـ��مارکوردت

اين روش يکي از پرکاربردترين الگوريتم هاي بهينه يابي در مسائل غيرخطي به شمار مي رود. اين 
الگوريتم به صورت تعميمي  از روش گوسـ  نيوتن3 به وسيله كنت الونبرگ )1994( منتشر شد. بعدتر 
مجددا به وسيله ماركوردت )1963(، آماردان، در دوپونت4 كشف شد. به همين دليل هم به نام اين 
دو نفر شهرت دارد. بيشترين کاربرد الگوريتم الونبرگ در حل مسائل حداقل مربعات غيرخطي است:
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مورد مطالعه قرار  2007 تا 1984ي ها طي سال پرداخت ساز و كاركيد بر نوع تابا در اياالت متحده آمريكا را  سياست پولي بر جرم

نشان  ـ  )نرخ بهره( فرصت ـ  و هزينه )احتمال دزدي( ريسك نگهداري - هزينه نگهداري پول نقدبه با توجه در مطالعه خود وي . داد

چنانچه سياست . است) صورت نقدي يا اعتباريه ب( ثير سياست پولي بر ميزان دزدي وابسته به نوع افزايش حجم پولتاد ده مي

  . دمنجر شوتواند به افزايش رفاه در جامعه  با گسترش سيستم اعتباري باشد، ميپولي انبساطي همراه 

 پژوهشروش 
افزار متلب و نرم) LM(ماركوردت  ـ گم تطبيق الونبرابتدا از الگوريت ،پژوهش حاضردر 
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1385 تا 1345در ايران طي دوره  اجتماعي
2

اثر تورم بر سرمايه اجتماعي در حضور  براي برآورد تجربيسپس . شود استفاده مي 

در اين  براي همين. شود مياده استف) VAR(از روش خودرگرسيون برداري  ، )هاي پولي و مالي سياست( سياستياي همتغير

  . شود توضيح داده ميبخش به اين دو روش 

  )LM(ماركوردت  ـ  الگوريتم الونبرگ

از   مياين الگوريتم به صورت تعمي. رود خطي به شمار ميغير يابي در مسائل هاي بهينه ترين الگوريتماين روش يكي از پركاربرد

ننيوت-روش گوس
3

، آماردان، در دوپونت)1963(ماركوردت  به وسيلهمجددا  بعدتر. منتشر شد )1994(به وسيله كنت الونبرگ  
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رگ در حل مسائل حداقل مربعات بيشترين كاربرد الگوريتم الونب .به همين دليل هم به نام اين دو نفر شهرت دارد. شف شدك
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  :ك رابطه درجه دوم قابل محاسبه استبه صورت ي fدر اين صورت 

                                                           
2. MATLAB 

به عنوان سرمايه ... هاي برگشتي و هايي از قبيل وقوع جرم، سرقت، طالق، چك چنانچه در اين مطالعه مشابه با بسياري از مطالعات تجربي از شاخص .3

ساله براي برآورد سري 22اما با توجه به اينكه بازه زماني . در دسترس هستند 1390تا سال  1368متغيرها از سال  هاي اين اجتماعي استفاده شود، داده

برآورد شده است، در  85تا  1345ساله  40براي بازه زماني ) 1387(زماني مطلوب نيست، و از طرف ديگر شاخص سرمايه اجتماعي در مطالعه سعادت 

الزم به ذكر است كه به . شود جهت برآورد تجربي اثر نرخ تورم بر سرمايه اجتماعي استفاده مي) 1387(يه اجتماعي سعادت حاضر از شاخص سرما پژوهش
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تغيير  1390تا  1385هاي  رسد افزايش داده در عين حال، با توجه به طوالني بودن دوره زماني مورد بررسي به نظر نمي. وجود ندارد) 1387(شيوه سعادت 

هاي جديدي از منابع  هرگاه داده .استفاده شود ها دادهكوشش شده است از روش علمي براي پردازش  پژوهشدر اين . محسوسي در نتايج برآورد ايجاد كند

  .شده وارد كرد و نتايج حاصل از آن را به پژوهش حاضر اضافه كرد هاي معرفي توان در مدل د، ميشواطالعاتي ديگري منتشر 

4. Gauss – Newton  

5. Do Pont  
٥ . Jacobian Matrix  :ماتريسي متشكل از مشتقات جزئي يك تابع  
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نشان  ـ  )نرخ بهره( فرصت ـ  و هزينه )احتمال دزدي( ريسك نگهداري - هزينه نگهداري پول نقدبه با توجه در مطالعه خود وي . داد

چنانچه سياست . است) صورت نقدي يا اعتباريه ب( ثير سياست پولي بر ميزان دزدي وابسته به نوع افزايش حجم پولتاد ده مي

  . دمنجر شوتواند به افزايش رفاه در جامعه  با گسترش سيستم اعتباري باشد، ميپولي انبساطي همراه 

 پژوهشروش 
افزار متلب و نرم) LM(ماركوردت  ـ گم تطبيق الونبرابتدا از الگوريت ،پژوهش حاضردر 

1

سرمايه و تورم  رابطه رسيبربراي  

1385 تا 1345در ايران طي دوره  اجتماعي
2

اثر تورم بر سرمايه اجتماعي در حضور  براي برآورد تجربيسپس . شود استفاده مي 

در اين  براي همين. شود مياده استف) VAR(از روش خودرگرسيون برداري  ، )هاي پولي و مالي سياست( سياستياي همتغير

  . شود توضيح داده ميبخش به اين دو روش 

  )LM(ماركوردت  ـ  الگوريتم الونبرگ

از   مياين الگوريتم به صورت تعمي. رود خطي به شمار ميغير يابي در مسائل هاي بهينه ترين الگوريتماين روش يكي از پركاربرد

ننيوت-روش گوس
3

، آماردان، در دوپونت)1963(ماركوردت  به وسيلهمجددا  بعدتر. منتشر شد )1994(به وسيله كنت الونبرگ  
4

 

رگ در حل مسائل حداقل مربعات بيشترين كاربرد الگوريتم الونب .به همين دليل هم به نام اين دو نفر شهرت دارد. شف شدك
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را به صورت يك ابرصفحه rتوان  ميبه همين دليل . يند ماتريس جاكوبين ثابت استآدر اين فر. دست آورده ب
1

در . در فضا نشان داد

  :ك رابطه درجه دوم قابل محاسبه استبه صورت ي fدر اين صورت 

                                                           
2. MATLAB 

به عنوان سرمايه ... هاي برگشتي و هايي از قبيل وقوع جرم، سرقت، طالق، چك چنانچه در اين مطالعه مشابه با بسياري از مطالعات تجربي از شاخص .3

ساله براي برآورد سري 22اما با توجه به اينكه بازه زماني . در دسترس هستند 1390تا سال  1368متغيرها از سال  هاي اين اجتماعي استفاده شود، داده

برآورد شده است، در  85تا  1345ساله  40براي بازه زماني ) 1387(زماني مطلوب نيست، و از طرف ديگر شاخص سرمايه اجتماعي در مطالعه سعادت 

الزم به ذكر است كه به . شود جهت برآورد تجربي اثر نرخ تورم بر سرمايه اجتماعي استفاده مي) 1387(يه اجتماعي سعادت حاضر از شاخص سرما پژوهش

امكان به روز كردن شاخص سرمايه اجتماعي با ) 1387(هاي الزم جهت برآورد سرمايه اجتماعي به شيوه سعادت  علت پيچيدگي محاسبات و فقدان داده

تغيير  1390تا  1385هاي  رسد افزايش داده در عين حال، با توجه به طوالني بودن دوره زماني مورد بررسي به نظر نمي. وجود ندارد) 1387(شيوه سعادت 

هاي جديدي از منابع  هرگاه داده .استفاده شود ها دادهكوشش شده است از روش علمي براي پردازش  پژوهشدر اين . محسوسي در نتايج برآورد ايجاد كند

  .شده وارد كرد و نتايج حاصل از آن را به پژوهش حاضر اضافه كرد هاي معرفي توان در مدل د، ميشواطالعاتي ديگري منتشر 

4. Gauss – Newton  

5. Do Pont  
٥ . Jacobian Matrix  :ماتريسي متشكل از مشتقات جزئي يك تابع  

        )2(

1. MATLAB

2. چنانچه در اين مطالعه مشابه با بسياري از مطالعات تجربي از شاخص هايي از قبيل وقوع جرم، سرقت، طالق، 
چک هاي برگشتي و... به عنوان سرمايه اجتماعي استفاده شود، داده هاي اين متغيرها از سال 1368 تا سال 
1390 در دسترس هستند. اما با توجه به اينکه بازه زماني 22ساله براي برآورد سري زماني مطلوب نيست، و از 
طرف ديگر شاخص سرمايه اجتماعي در مطالعه سعادت )1387( براي بازه زماني 40 ساله 1345 تا 85 برآورد 
شده است، در پژوهش حاضر از شاخص سرمايه اجتماعي سعادت )1387( جهت برآورد تجربي اثر نرخ تورم 
بر سرمايه اجتماعي استفاده مي شود. الزم به ذکر است که به علت پيچيدگي محاسبات و فقدان داده هاي الزم 
جهت برآورد سرمايه اجتماعي به شيوه سعادت )1387( امکان به روز كردن شاخص سرمايه اجتماعي با شيوه 
سعادت )1387( وجود ندارد. در عين حال، با توجه به طوالني بودن دوره زماني مورد بررسي به نظر نمي رسد 
افزايش داده هاي 1385 تا 1390 تغيير محسوسي در نتايج برآورد ايجاد كند. در اين پژوهش کوشش شده است 
از روش علمي براي پردازش داده ها استفاده شود. هرگاه داده هاي جديدي از منابع اطالعاتي ديگري منتشر شود، 

مي توان در مدل هاي معرفي شده وارد کرد و نتايج حاصل از آن را به پژوهش حاضر اضافه كرد.
3. Gauss – Newton 
4. Do Pont 
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مشتق هاي جزيي f بر حسب x را مي توان با استفاده از ماتريس جاکوبين1به صورت:
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يک ابرصفحه2در فضا نشان داد. در اين صورت f به صورت يک رابطه درجه دوم قابل محاسبه است:
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�(توان ماتريس هشين  با داشتن ماتريس جاكوبين مي. آيد دست ميه ب
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اين امكان به شرطي مقدور است . دست آورده را ب) ����

�(خطي سيله رابطه وه ب rjكه يا بتوان تقريبي از 
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در اين صورت . خود كوچك باشند rj(x)ها  دست آورد يا باقيماندهه ب) ���

  :شود مي) 10(صورت رابطه ه ب ماتريس هشين
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اين برآوردها اگرچه سازگار، نسبت . گيرد مياوليه صورت  هاي فرضيهورد مبتني بر صحت گروهي از آهاي آماري، بر در بيشتر مدل

مقاوم ها فرضيهكه نسبت به نقض  شدهگيري گروهي از برآوردها  باعث شكل مسالهاين . پذير هستند آسيب ها فرضيهبه نقض اين 
2

 

ن اي  هدر نتيج ها فرضيهن دليل نقض اين اي  هگيرند و ب ميكمتري شكل  هاي فرضيهمبتني بر  ها به بيان ديگر اين روش. هستند

. تفاوت است بيآنها  ها يا تصادفي بودن به توزيع دادهنقطه قوت اين الگوريتم در اين است كه نسبت . كند ميبرآوردها خللي وارد ن

يند تكراريآالگوريتم الونبرگ يك فر .ستها در مقابل نقطه ضعف الگوريتم الونبرگ در وابستگي آن به اندازه باقيمانده
3

اين . است 

اي از  در اين الگوريتم دنباله. كند حل نهايي دست پيدا مي حدس اوليه شروع كرده و به تقريبي تدريجي به سمت راه ند با يكآيفر

همگرا بوده و  يند،آاده به مقدار خاصي ميل كند فراگر دنباله مورد استف. شود جاد مياي ه مسالهاي رو به پيشرفت براي حل  تقريب

  .جود داردجوابي منحصر به فرد و مسالهبراي 

 روش خودرگرسيون برداري
4

)VAR(  

شده تنها در برخي  اين فرض وجود دارد كه برخي از متغيرهاي از پيش تعيين اغلبهاي معادالت همزمان  كارگيري مدله هنگام ب

 Christopher Sims به وسيلهاين اتكاي به ذهن . گيرد باره به شكل ذهني صورت مي در اينگيري  تصميم. از معادالت وجود دارد

، بايد اين همزماني در ها از متغيراي  هعقيده سيمس در صورت وجود همزماني حقيقي ميان مجموعه ب. مورد انتقاد واقع شد (1980)

زا وجود  زا و برون فرض ميان متغيرهاي درون و هيچ شكلي از تمايز يا تبعيض به صورت پيش ودتمام متغيرها يكسان فرض ش

  .نداشته باشد

                                                                                                                                                                                             
٢.Hyperplane  :كند نيم فضا تقسيم مي متر داشته و آن را به دواي در فضاي هندسي كه يك بعد از فضا ك صفحه.  

3. Robust 

4. Iterative  
1. Vector Autoregressive  
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شده تنها در برخي  اين فرض وجود دارد كه برخي از متغيرهاي از پيش تعيين اغلبهاي معادالت همزمان  كارگيري مدله هنگام ب

 Christopher Sims به وسيلهاين اتكاي به ذهن . گيرد باره به شكل ذهني صورت مي در اينگيري  تصميم. از معادالت وجود دارد

، بايد اين همزماني در ها از متغيراي  هعقيده سيمس در صورت وجود همزماني حقيقي ميان مجموعه ب. مورد انتقاد واقع شد (1980)

زا وجود  زا و برون فرض ميان متغيرهاي درون و هيچ شكلي از تمايز يا تبعيض به صورت پيش ودتمام متغيرها يكسان فرض ش

  .نداشته باشد

                                                                                                                                                                                             
٢.Hyperplane  :كند نيم فضا تقسيم مي متر داشته و آن را به دواي در فضاي هندسي كه يك بعد از فضا ك صفحه.  

3. Robust 

4. Iterative  
1. Vector Autoregressive  

       )10(

در بيشتر مدل هاي آماري، برآورد مبتني بر صحت گروهي از فرضيه هاي اوليه صورت مي گيرد. اين 

Jacobian Matrix .1 : ماتريسي متشکل از مشتقات جزئي يک تابع
Hyperplane .2: صفحه اي در فضاي هندسي که يک بعد از فضا کمتر داشته و آن را به دو نيم فضا تقسيم مي کند.
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برآوردها اگرچه سازگار، نسبت به نقض اين فرضيه ها آسيب پذير هستند. اين مساله باعث شکل گيري 
گروهي از برآوردها شده که نسبت به نقض فرضيه ها مقاوم1 هستند. به بيان ديگر اين روش ها مبتني 
بر فرضيه هاي کمتري شکل مي گيرند و به  اين دليل نقض اين فرضيه ها در نتيجه  اين برآوردها خللي 
وارد نمي کند. نقطه قوت اين الگوريتم در اين است که نسبت به توزيع داده ها يا تصادفي بودن آنها 
باقيمانده هاست.  اندازه  به  آن  وابستگي  در  الگوريتم الونبرگ  نقطه ضعف  مقابل  در  است.  بي تفاوت 
الگوريتم الونبرگ يک فرآيند تکراري2 است. اين فرآيند با يک حدس اوليه شروع کرده و به تقريبي 
به  رو  تقريب هاي  از  دنباله اي  الگوريتم  اين  در  پيدا مي کند.  نهايي دست  راه حل  به سمت  تدريجي 
پيشرفت براي حل مساله  ايجاد مي شود. اگر دنباله مورد استفاده به مقدار خاصي ميل کند فرآيند، 

همگرا بوده و براي مساله جوابي منحصر به فرد وجود دارد.

)VAR(3روش�خودرگرسيون�برداري�
هنگام به کارگيري مدل هاي معادالت همزمان اغلب اين فرض وجود دارد که برخي از متغيرهاي از پيش 
تعيين شده تنها در برخي از معادالت وجود دارد. تصميم گيري در اين باره به شکل ذهني صورت مي گيرد. اين 
اتکاي به ذهن به وسيله )Christopher Sims )1980 مورد انتقاد واقع شد. به عقيده سيمس در صورت وجود 
همزماني حقيقي ميان مجموعه اي از متغير ها، بايد اين همزماني در تمام متغيرها يکسان فرض شود و هيچ 

شکلي از تمايز يا تبعيض به صورت پيش فرض ميان متغيرهاي درون زا و برون زا وجود نداشته باشد.
مدل سازي  براي  اقتصادي  نظريه هاي  از  زماني  مدل سازي سري هاي  هنگام  در  روش ساختاري 
کافي  اندازه  به  همواره  اقتصادي  نظريه  اگرچه،  مي کند.  استفاده  نظر  مورد  متغيرهاي  ميان  روابط 
براي تامين پويايي هاي تخصصي که تمامي  اين روابط را روشن سازد، غني نيست. به عالوه، برآورد 
و تفسير گاهي با توجه به  اين حقيقت که متغيرهاي درون زا ممکن است در هر دو سوي معادله قرار 
بگيرند، پيچيده مي شود. اين مشکالت به کاربرد روش هايي غيرساختاري براي مدل سازي رابطه ميان 

متغيرهاي مختلف منتهي مي شوند.
روش VAR عمومًا براي پيش بيني در سيستم هاي خودهمبسته ي سري زماني و همچنين تحليل 
اثرات پوياي اختالالت تصادفي بر نظام متغيرها به کار مي رود. روش VAR نياز به مدل سازي ساختاري 
را ـ با در نظر گرفتن تمامي  متغيرهاي درون زا در سيستم به عنوان تابعي از وقفه هاي تمامي متغيرهاي 

1. Robust
2. Iterative 
3. Vector Autoregressive 
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درون زا در سيستم ـ کنار مي گذارد. در يک مدل VAR تمامي متغيرها به صورت متقارن و از جنبه 
ساختاري مورد توجه قرار مي گيرند )اگرچه احتمال دارد که ضرايب متناظر يکسان نباشند(.

هر متغير داراي معادله اي است که ميان خود متغير، وقفه هاي آن و وقفه هاي بقيه متغيرها رابطه اي را 
برآورد مي کند. مدل هاي VAR همچون ديگر روش هاي ساختاري نيازمند دانش بااليي نسبت به نيروهاي 
موثر بر متغيرها نيستند. تنها دانش ضروري در هنگام به کارگيري مدل هاي خودرگرسيون برداري تعدادي 

.)Gujarati, 1995( متغير است که بتوان از نظر تئوريک مبني بر وجود رابطه ميان آنها ادعايي داشت

١٠ 
 

هاي مورد نظر سازي روابط ميان متغير هاي اقتصادي براي مدل هاي زماني از نظريه سازي سري ري در هنگام مدلتاروش ساخ

اين روابط را روشن سازد،   ميهاي تخصصي كه تما مين پوياييتااگرچه، نظريه اقتصادي همواره به اندازه كافي براي . كند استفاده مي

زا ممكن است در هر دو سوي معادله قرار  ن حقيقت كه متغيرهاي دروناي ه گاهي با توجه ب عالوه، برآورد و تفسيره ب. غني نيست

منتهي زي رابطه ميان متغيرهاي مختلف سا ري براي مدلتاهايي غيرساخ اين مشكالت به كاربرد روش. شود بگيرند، پيچيده مي

  .شوند مي

ري زماني و همچنين تحليل اثرات پوياي اختالالت تصادفي بر ي س ي خودهمبستهها بيني در سيستم براي پيش عموماً VARروش 

زا در سيستم به  متغيرهاي درون  ميبا در نظر گرفتن تما ـري را تاسازي ساخ نياز به مدل VARروش . رود نظام متغيرها به كار مي

متغيرها به صورت متقارن  ميتما VARدر يك مدل  .گذارد كنار مي ـ زا در سيستم متغيرهاي درون ميهاي تما بعي از وقفهتاعنوان 

  ).اگرچه احتمال دارد كه ضرايب متناظر يكسان نباشند(گيرند  ري مورد توجه قرار ميتاو از جنبه ساخ

هاي  مدل. كند اي را برآورد مي متغيرها رابطه قيههاي ب هاي آن و وقفه اي است كه ميان خود متغير، وقفه هر متغير داراي معادله

VAR تنها دانش ضروري در . ري نيازمند دانش بااليي نسبت به نيروهاي موثر بر متغيرها نيستندتاهاي ساخ گر روشهمچون دي

آنها  برداري تعدادي متغير است كه بتوان از نظر تئوريك مبني بر وجود رابطه ميان نهاي خودرگرسيو كارگيري مدله هنگام ب

گجراتي( ادعايي داشت
1

 1995(.  
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متغيري است كه در  Yدر اين رابطه . است) VAR(نشانگر معادله كلي يك برآورد برمبناي روش خودرگرسيون برداري ) 11(رابطه 

متغير ي متغير وابسته است كه به عنوان ها ، وقفهعبارت جمعي اول در سمت راست معادله. كند زا را ايفا مي تخمين نقش برون

جزء  α. اند زا وارد مدل شده بردار وقفه ديگر متغيرهايي است كه به عنوان متغير درون ،عبارت دوم. شوند زا وارد تخمين مي درون

ت اين است كه نكته حائز اهمي. جزء اخالل برآورد است كه ميانگين آن صفر بوده و واريانس آن ثابت است . عرض از مبدا است

شود به نحوي كه در هر بار برآورد يكي از متغيرها به عنوان متغير  برآورد به تعداد متغيرهاي موجود تكرار مي VARدر روش 

  .كنند نقش متغير توضيحي را ايفا ميآنها  يها متغيرها و وقفه ظر گرفته شده و بقيهوابسته درن

  ها تحليل داده

  نرخ تورم

در دوره مورد نرخ تورم ). 1نمودار ( برخوردار بوده استنوسانات قابل توجهي  از 1391 تا 1345طي دوره ايران  اقتصادنرخ تورم در 

به مقدار  1391فراز و نشيبي در سال آغاز كرد و پس از طي مسير پر 1345در سال  8/0نوسانات خود را از مقدار كمينه  ،بررسي

  . درصد رسيد 5/30

در ايـن  . را به خود اختصـاص داده اسـت   )درصد 3/2حدود (اندكي ، نرخ تورم به طور ميانگين مقدار 1350 تا 1345هاي  بين سال

و  1345(درصـد   8/0ر فراتر نرفته و از مقدا) 1350(درصد  5/5كه از مقدار  ها نوسانات نرخ تورم نيز اندك بوده است به طوري سال

 اسـت  1355كه در كشور تجربه شـده مربـوط بـه سـال       مين مقدار توربيشتري 1351-1355در بازه  .نيز كمتر نشده است) 1346

 9/11ميانگين نرخ تورم در اين بـازه نيـز معـادل    . )درصد 3/6( رخ داده است 1351كمترين مقدار تورم نيز در سال  ).درصد6/16(

                                                           
3. Gujarati 

     )11(

رابطه )11( نشانگر معادله کلي يک برآورد برمبناي روش خودرگرسيون برداري )VAR( است. در اين 
رابطه Y متغيري است که در تخمين نقش برون زا را ايفا مي کند. عبارت جمعي اول در سمت راست معادله، 
وقفه هاي متغير وابسته است که به عنوان متغير درون زا وارد تخمين مي شوند. عبارت دوم، بردار وقفه ديگر 
متغيرهايي است که به عنوان متغير درون زا وارد مدل شده اند. α جزء عرض از مبدا است. جزء اخالل برآورد 
 VAR است که ميانگين آن صفر بوده و واريانس آن ثابت است. نکته حائز اهميت اين است که در روش
برآورد به تعداد متغيرهاي موجود تکرار مي شود به نحوي که در هر بار برآورد يکي از متغيرها به عنوان متغير 

وابسته درنظر گرفته شده و بقيه متغيرها و وقفه هاي آنها نقش متغير توضيحي را ايفا مي کنند.

تحليل�داده�ها

نرخ تورم

نرخ تورم در اقتصاد ايران طي دوره 1345 تا 1391 از نوسانات قابل توجهي برخوردار بوده است 
)نمودار 1(. نرخ تورم در دوره مورد بررسي، نوسانات خود را از مقدار کمينه 0/8 در سال 1345 آغاز 

کرد و پس از طي مسير پرفراز و نشيبي در سال 1391 به مقدار 30/5 درصد رسيد. 
بين سال هاي 1345 تا 1350، نرخ تورم به طور ميانگين مقدار اندکي )حدود 2/3 درصد( را به خود 
اختصاص داده است. در اين سال ها نوسانات نرخ تورم نيز اندک بوده است به طوري که از مقدار 5/5 درصد 
)1350( فراتر نرفته و از مقدار 0/8 درصد )1345 و 1346( نيز کمتر نشده است. در بازه 1351-1355 
بيشترين مقدار تورمي  که در کشور تجربه شده مربوط به سال 1355 است )16/6درصد(. کمترين مقدار 
تورم نيز در سال 1351 رخ داده است )6/3 درصد(. ميانگين نرخ تورم در اين بازه نيز معادل 11/9 
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درصد بوده است. از سال 1356 و با آغاز نوسانات اجتماعي حاصل از انقالب اسالمي، نوسانات نرخ تورم 
نيز حالت يکنواخت خود را از دست داده، افت و خيزهاي شديدتر و نامنظم تري از خود نشان مي دهد.

از سال هاي 1356 تا 1360 و همزمان با وقوع انقالب اسالمي، بيشترين نرخ تورم مربوط به سال 1356 
است )25/1 درصد(. اين در حالي  است که درست يک سال پس از آن، با افت قابل توجه، کمترين نرخ تورم 
در اين بازه يعني 10 درصد مشاهده مي شود. متوسط نرخ تورم در اين دوره برابر با 18/56 درصد بوده است.

ميانگين نرخ تورم در سال هاي 1365-1361 با کمي  کاهش نسبت به دوره پيشين به 15 درصد مي رسد. 
در اين دوره بيشترين نرخ تورم در سال 1365 بوده )23/7درصد( و کمترين آن مربوط به سال 1364 و معادل 
با 6/9 درصد بوده است. کاهش قابل توجهي که در نرخ تورم در اين سال ها مشاهده مي شود، بيشتر وابسته 
به کاهش تقاضاي اجباري در دوران جنگ است. نبود کاالي مصرفي به مقدار الزم که منجر به افت در مقدار 
عرضه کل مي شود، باعث شده که به ناچار تقاضا نيز افت کند و در مجموع نرخ تورم کاهش يابد. با نزديک شدن 
به پايان جنگ تحميلي، نرخ تورم نيز صعود خود را از سر مي گيرد. نرخ تورم در سال هاي پاياني جنگ به طور 
ميانگين با افزايشي قابل توجه به 20/74درصد مي رسد. در اين سال ها بيشترين نرخ تورم در سال 1367 تجربه 

شده است )28/9درصد(. کمترين نرخ تورم نيز مربوط به سال 1369 و معادل 9 درصد است.

11 
 

 نرخ تورم 
در دوره مورد نرخ تورم (. 5)نمودار  برخوردار بوده استنوسانات قابل توجهي  از 5435 تا 5431طي دوره قتصاد ایران انرخ تورم در 

به مقدار  5435فراز و نشيبي در سال آغاز كرد و پس از طي مسير پر 5431در سال  3/1نوسانات خود را از مقدار كمينه  ،بررسي
 درصد رسيد.  1/41

را به خود اختصااص داده اسات. در ایان     (درصد 4/3اندكي )حدود ، نرخ تورم به طور ميانگين مقدار 5411 ات 5431هاي  بين سال
و  5431درصاد )  3/1ر ( فراتر نرفته و از مقدا5411درصد ) 1/1كه از مقدار  ها نوسانات نرخ تورم نيز اندک بوده است به طوري سال

 اسات  5411كه در كشور تجربه شاده مرباوط باه ساال       مييشترین مقدار تورب 5415-5411در بازه  ( نيز كمتر نشده است.5431
 3/55ميانگين نرخ تورم در ایان باازه نياز معاادل     . درصد( 4/1) رخ داده است 5415كمترین مقدار تورم نيز در سال  درصد(.1/51)

انات نرخ تورم نيز حالت یكنواخت خاود را  و با آغاز نوسانات اجتماعي حاصل از انقالب اسالمي، نوس 5411از سال درصد بوده است. 
 دهد. تري از خود نشان مي از دست داده، افت و خيزهاي شدیدتر و نامنظم

درصد(. این در  5/31) است 5411ترین نرخ تورم مربوط به سال زمان با وقوع انقالب اسالمي، بيشو هم 5411 تا 5411هاي  سال از
شاود.   درصاد مشااهده ماي    51ترین نرخ تورم در این باازه یعناي   افت قابل توجه، كم پس از آن، با ست كه درست یک سالا  حالي

 درصد بوده است. 11/53متوسط نرخ تورم در این دوره برابر با 
ترین نرخ رسد. در این دوره بيش درصد مي 51كاهش نسبت به دوره پيشين به   ميبا ك 5415-5411هاي  ميانگين نرخ تورم در سال

درصد بوده است. كااهش قابال تاوجهي     3/1و معادل با  5413ترین آن مربوط به سال درصد( و كم1/34بوده ) 5411تورم در سال 
شود، بيشتر وابسته به كاهش تقاضاي اجباري در دوران جنگ است. نبود كاالي مصارفي   ها مشاهده مي كه در نرخ تورم در این سال

و در مجموع نرخ تورم كاهش  ندشود، باعث شده كه به ناچار تقاضا نيز افت ك ميبه مقدار الزم كه منجر به افت در مقدار عرضه كل 
هاي پایاني جنگ به طاور   گيرد. نرخ تورم در سال یابد. با نزدیک شدن به پایان جنگ تحميلي، نرخ تورم نيز صعود خود را از سر مي

تجرباه شاده اسات     5411ترین نارخ تاورم در ساال    شا هاا بي  رسد. در این ساال  درصد مي13/31ميانگين با افزایشي قابل توجه به 
 درصد است. 3و معادل  5413ترین نرخ تورم نيز مربوط به سال درصد(. كم3/33)
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   تورم خنر   Linear                 نرخ تورم

نمودار1:  نرخ تورم در اقتصاد ايران طي سال هاي 1340 تا 1391
منبع: بانک مرکزي

براي گشايش  ارز شناور1 و صدور مجوز  نرخ  اعالم  اول جمهوري اسالمي،  برنامه  آغاز  با  همراه 
به  سال 1371  از  مجددا  اما  نهاد،  کاهش  به  رو  تورم  نرخ  ارز،  آزاد  بازار  محدود شدن  و  صرافي ها 

1. Flexible Exchange Rate 
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نرخ  مالي سهل گيرانه  و سياست هاي  نقدينگي  افزايش  ارز،  نرخ  يکسان سازي  اعمال سياست  دنبال 
تورم با شتاب بااليي افزايش يافت به نحوي که در سال 74 به 49/4 درصد رسيد. در دوران برنامه 
سوم )1383-1379( نرخ تورم تا حدودي مهار شده و دوره نسبتًا باثبات و همواري را طي مي کند. 
نرخ تورم در دوره برنامه سوم در مجموع به طور ميانگين برابر 14/2 درصد بوده است. اين کاهش 
تورم تا حدودي مديون شرايط پايدار و باثبات اقتصادي به خاطر كاهش عدم تعادل هاي خارجي و 
داخلي اقتصاد، اصالح ساختار اقتصاد در قالب مواد برنامه سوم، کاهش رشد شکاف نرخ ارز و تداوم 

سياست هاي توسعه صنعتي بوده است.
در دوره بعدي نرخ تورم طي يک روند صعودي پرشتاب به 25/4 درصد در سال 1387 رسيد و 
پس از آن با سرعت به 10/8درصد در سال 1388 کاهش يافت. نرخ تورم به طور ميانگين در دوره 
تنها  به صورت ميانگين  اين دوره  تورم در  نرخ  اگر چه  بوده است.  برابر 15/4 درصد  برنامه چهارم 
حدود يک درصد نسبت به دوره برنامه سوم افزايش داشته است، اما ويژگي مهم نرخ تورم در اين 
دوره بي ثباتي و نوسانات بسيار زياد آن نسبت به تورم باثبات و هموار دوره برنامه سوم بوده است. نرخ 
تورم از سال 1389 بار ديگر سير صعوي به خود گرفت به گونه اي که از مرز 20 درصد در سال 1390 
گذشت و در سال 1391 رقم 30/5 را ثبت کرد. عبور نرخ تورم از مرز 20 درصد در حالي است که 

ميانگين نرخ تورم اقتصاد ايران در دهه 1380، 15/1 درصد بوده است. 
اخير يک سير  دهه  دو  تورم طي  نرخ  کلي  روند  مشاهده مي شود  که  ترتيب، همان گونه  بدين 
صعودي بوده و اقتصاد ايران به جز دهه 40 هيچ گاه شاهد تورم تک رقمي  نبوده و همواره نرخ تورم 

باال و پرنوسان را تجربه كرده است.

سرمايه اجتماعي1 

کشور ايران از تاريخ پر فراز و نشيبي برخوردار است و به همين دليل در هنگام بررسي شاخص هاي 
اجتماعي و فرهنگي نوسانات بسياري مشاهده مي شود. سرمايه اجتماعي نيز از اين قاعده مستثني 
نبوده و در فاصله سال هاي 1345 تا 1385 نوسانات متعددي را تجربه کرده است. اگرچه، سرمايه 

اجتماعي در ايران به عنوان يک کل با روند خفيفي رو به کاهش گذاشته است )نمودار 2(.
سرمايه اجتماعي در نمودار )2( بر مبناي مطالعه سعادت )1387( ترسيم شده است. شاخص سرمايه 
اجتماعي در مطالعه  ايشان با استفاده از منطق فازي برآورد شده است. با توجه به اينکه سرمايه اجتماعي 

1. در اين پژوهش واحد سرمايه اجتماعي به ريال بوده و داده هاي آن از سعادت )1387( استخراج شده است.
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به عنوان يک شاخص کيفي مطرح است، بنابراين ابهام در داده ها، نبود اطالعات کافي، آمار اندک و دانش 
محدود در زمينه متغيرهاي موثر بر آن، از داليل توجه به منطق فازيـ   به عنوان رويکردي که قادر است 
داده ها و متغيرهاي غيردقيق را مورد تحليل و استنتاج قرار دهد ـ  جهت برآورد شاخص سرمايه اجتماعي 
بوده است. در اين پژوهش، با توجه به توضيحات پيشين و جدول )1( و در دسترس بودن اطالعات، از دو 
متغير »نسبت تعداد اعضاي کانون هاي فرهنگي به جمعيت« و »نسبت پرونده هاي قضايي به جمعيت« 

به عنوان متغيرهاي تبيين کننده ميزان سرمايه اجتماعي در جامعه استفاده شده است. 

١٣ 
 

 

 
  1385تا  1345هاي  : سرمايه اجتماعي در ايران طي سال2نمودار

  )1387منبع: سعادت (
  

) و كمترين آن مربوط به سال 05/606( 1350در مجموع بيشترين مقدار سرمايه اجتماعي در دوره مورد بررسي مربوط به سال 
  شود.  مي) 24/585( 1379

واحد بوده و ميانگين  9/597و  05/606بيشترين و كمترين مقدار سرمايه اجتماعي به ترتيب  1350 تا 1345هاي  سال طي
) بيشترين مقدار سرمايه اجتماعي با 1351-1355واحد بوده است. در دوره بعدي ( 96/602سرمايه اجتماعي در اين دوره برابر با 

واحد رسيد. در اين دوره ميانگين سرمايه اجتماعي  74/598افزايش به   ميمترين مقدار آن با كواحد و ك 21/605كاهش به   ميك
  ).45/603( رو بوده است هنيز با اندكي افزايش روب

واحد و كمترين آن در سال  34/603و معادل با  1352بيشترين مقدار سرمايه اجتماعي در سال 1360 تا 1356هاي  سال طي
ه تجربه كرده بررسي بيشترين كاهش را در اين دورمورد كل دوره سرمايه اجتماعي ايران در بوده است.  04/589و برابر با  1359

ترين افزايش در سرمايه اجتماعي نيز بالفاصله در  كه سريع ). جالب اين1359در سال  04/589به  1356در سال  74/598است (از 
  .واحد) 34/603 تا( رخ داده است 1360سال 

باره يكد خود را ادامه داده است. نزول سرمايه اجتماعي در ايران در فضايي باالتر و همراه با نوسانات كمتر رون ،اين افزايش پس از
ن صورت كه از فروپاشي اي ه دانست. ب  ميتوان معلول اغتشاشات حاصل از انقالب اسال ها را مي در سرمايه اجتماعي در اين سال

باره سرمايه يكداشته و اين وقفه با كاهش  اي وجود حكومت حاضر با شرايط حاكم بر جامعه وقفه همنوا شدن تاحكومت پيشين 
  اجتماعي همراه شده است.

در اين كه  تر در باالي روند بوده است. نكته جالب اينشجتماعي نوسانات اندكي داشته و بيسرمايه ا 1365و  1361هاي  سال طي
رسد كه با ظهور يك بحران اجتماعي ميزان  اين طور به نظر ميق و ايران در حال وقوع بود. بازه از زمان جنگ تحميلي ميان عرا

  همنوايي اعضاي جامعه با يكديگر افزايش يافته و متعاقبا سرمايه اجتماعي نيز با افزايش همراه بوده است.

۵٧٠
۵٧۵
۵٨٠
۵٨۵
۵٩٠
۵٩۵
۶٠٠
۶٠۵
۶١٠

Linear          اجتماعيسرمايه             اجتماعيسرمايه

نمودار2: سرمايه اجتماعي در ايران طي سال هاي 1345 تا 1385
منبع: سعادت )1387(

در مجموع بيشترين مقدار سرمايه اجتماعي در دوره مورد بررسي مربوط به سال 1350 )606/05( 
و کمترين آن مربوط به سال 1379 )585/24( مي شود. 

به ترتيب 606/05 و  تا 1350 بيشترين و کمترين مقدار سرمايه اجتماعي  طي سال هاي 1345 
597/9 واحد بوده و ميانگين سرمايه اجتماعي در اين دوره برابر با 602/96 واحد بوده است. در دوره بعدي 
)1355-1351( بيشترين مقدار سرمايه اجتماعي با کمي  کاهش به 605/21 واحد و کمترين مقدار آن با 
کمي  افزايش به 598/74 واحد رسيد. در اين دوره ميانگين سرمايه اجتماعي نيز با اندکي افزايش روبه رو 

بوده است )603/45(.
با  معادل  و   1352 سال  در  اجتماعي  سرمايه  مقدار  بيشترين   1360 تا   1356 سال هاي  طي 
603/34 واحد و کمترين آن در سال 1359 و برابر با 589/04 بوده است. سرمايه اجتماعي ايران در 
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کل دوره مورد بررسي بيشترين کاهش را در اين دوره تجربه کرده است )از 598/74 در سال 1356 
به 589/04 در سال 1359(. جالب اين که سريع ترين افزايش در سرمايه اجتماعي نيز بالفاصله در سال 

1360 رخ داده است )تا 603/34 واحد(.
پس از اين افزايش، سرمايه اجتماعي در ايران در فضايي باالتر و همراه با نوسانات کمتر روند خود 
را ادامه داده است. نزول يكباره در سرمايه اجتماعي در اين سال ها را مي توان معلول اغتشاشات حاصل 
از انقالب اسالمي  دانست. به  اين صورت که از فروپاشي حکومت پيشين تا همنوا شدن حکومت حاضر با 
شرايط حاکم بر جامعه وقفه اي وجود داشته و اين وقفه با کاهش يكباره سرمايه اجتماعي همراه شده است.

طي سال هاي 1361 و 1365 سرمايه اجتماعي نوسانات اندکي داشته و بيشتر در باالي روند بوده است. 
نکته جالب اين که در اين بازه از زمان جنگ تحميلي ميان عراق و ايران در حال وقوع بود. اين طور به نظر 
مي رسد که با ظهور يک بحران اجتماعي ميزان همنوايي اعضاي جامعه با يکديگر افزايش يافته و متعاقبا 

سرمايه اجتماعي نيز با افزايش همراه بوده است.
با پايان جنگ تحميلي ميزان مسئوليت اجتماعي که به وسيله اعضاي جامعه حس مي شده 
بار  اجتماعي  سرمايه  روي  همين  از  است.  يافته  افزايش  دولت  از  انتظارها  و  کرده  افت  دوباره 
نوسانات خفيفي  اجتماعي  بوده است. در دوران سازندگي سرمايه  روبه رو  روند کاهشي  با  ديگر 
را در زير خط روند تجربه کرده است. پس از آن )از سال 1379( روند افزايشي خود را از سر 
گرفت و اين افزايش تا سال 1385 ادامه يافت. در مجموع، سرمايه اجتماعي در ايران طي دوره 

يافته است.  با روند خفيفي کاهش   1385 تا   1345

يافته هاي تجربي

نرخ�تورم�و�سرمايه�اجتماعي�)يک�تناظر�يک�به�يک(

تورم و ميزان سرمايه  نرخ  رابطه ميان  برآوردهاي کمي   از  به دست آمده  نتايج  اين قسمت  در 
مي شود.  ارائه  مارکوردت  ـ  الونبرگ  الگوريتم  مبناي  بر   1385 تا   1345 سال هاي  طي  اجتماعي 
داده هاي متغير سرمايه اجتماعي از سعادت )1387( و نرخ تورم از بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران 

جمع آوري شده است.
براي اطمينان از دقت تخمين، رابطه ي ميان نرخ تورم و سرمايه اجتماعي در شش حالت جدول 
)1( برآورد شده است، که در آن SC سرمايه اجتماعي، INF نرخ تورم و p و a و b و c پارامترهاي 
تخميني در مدل است. معادالت نشان داده شده در جدول )2( حالت هاي مختلف ممکن از تصريح 



ان
ير

ی ا
اع

تم
اج

يه 
رما

 س
ش

اه
و ك

م 
ور

ت
ائز

ورف
ي پ

يم
راه

د اب
هن

 س
ی و

ير
 زب

ی
هد

201

بين دو متغير سرمايه اجتماعي و نرخ تورم را نشان مي دهند. همان طور که از نمودار )3( قابل مشاهده 
است، نرخ تورم و سرمايه اجتماعي از يک رابطه معکوس برخوردارند.

LM جدول 2: معادالت برآوردي با الگوريتم

معادله�برآورديروش�تطبيق
SC = p1*INF + p2خطي

SC = p1*INF^2 + p2*INF + p3درجه 2

SC = p1*INF^3 + p2*INF^2 + p3*INF + p4درجه 3

SC = p1*INF^4 + p2*INF^3 + p3*INF^2 + p4*INF + p5درجه 4

SC = a*exp)-))INF-b(/c(^2(گوسين

  SC = a*exp)b*INF( + c*exp)d*INF(توان طبيعي

منبع: محاسبات پژوهش

١٥ 

 

 

  

  

  برآورد رابطه ميان تورم و سرمايه اجتماعي :3نمودار

  ت پژوهشااسبمح: منبع

  

ييد اين تاهاي مورد بررسي نزولي بوده و  در همسايگي دادهحاصل از برآوردها، م، باقي نمودارهاي چهاربه غير از رابطه درجه 

نيز ) 3 جدول( يج مقداري حاصل از تخمينتااز طرف ديگر ن. ست كه رابطه ميان نرخ تورم و سرمايه اجتماعي معكوس استمدعا

) 1345-1385(در دوره مورد بررسي ) سرمايه اجتماعي(و متغير وابسته ) نرخ تورم(س ميان متغير توضيحي حاكي از رابطه معكو

  .است

 يج مقداري حاصل از تخمينتان :3 جدول

روش 

p1 تطبيق
  p2 p3 p4 p5 a b c d R2 

 216/0 - - - - - - - 6/600  - 2957/0 خطي

 237/0 - - - - - - 2/602 - 516/0  0055/0 2درجه

 259/0 - - - - - 9/603 - 015/1 0345/0  - 00041/0 3درجه 

 272/0 - - - - 5/602 - 130/0 - 064/0 0032/0  - 0004/0 4درجه

 216/0 - 16780 - 70100 22990000000 - - - -  - گوسين

50        45       40      35     30        25      20      15          10           5           0 

606 

604 

602 

600 

598 

596 

594 

592 

590 

588 

586 

نمودار3: برآورد رابطه ميان تورم و سرمايه اجتماعي
منبع: محاسبات پژوهش

به غير از رابطه درجه چهارم، باقي نمودارهاي حاصل از برآوردها، در همسايگي داده هاي مورد 
بررسي نزولي بوده و تاييد اين مدعاست که رابطه ميان نرخ تورم و سرمايه اجتماعي معکوس است. 
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از رابطه معکوس ميان متغير  نيز حاکي  از تخمين جدول )3(  نتايج مقداري حاصل  از طرف ديگر 
توضيحي )نرخ تورم( و متغير وابسته )سرمايه اجتماعي( در دوره مورد بررسي )1385-1345( است.

جدول 3: نتايج مقداري حاصل از تخمين

روش�
تطبيق

p1p2p3p4p5abcdR2

0/216-------0/2957600/6-خطي

درجه 
2

0/0055-0/516602/2------0/237

درجه 
3

-0/000410/0345-1/015603/9-----0/259

درجه 
4

-0/00040/0032-0/064-0/130602/5----0/272

0/216-7010016780-22990000000-----گوسين

توان 
طبيعي

-----8/585-0/09272594/7-0/000170/247

منبع: محاسبات پژوهش )ضرايب با 95 درصد اطمينان معني دار هستند(.

براي درک بهتر رابطه ميان نرخ تورم و سرمايه اجتماعي، با استفاده از نرم افزار متلب ميانگين اثرات سرمايه 
اجتماعي بر روي نرخ تورم  برآورد شده است )جدول 4(. بر مبناي نتايج حاصل از تخمينـ   در هر شش رابطه 
برآورد شده ـ  به طور متوسط با افزايش )کاهش( نرخ تورم ميزان سرمايه اجتماعي کاهش )افزايش( يافته است.

جدول 4: ميانگين اثر نرخ تورم بر روي سرمايه اجتماعي

ميانگين�اثرروش�تطبيق
0/2957-خطي

0/24322-درجه 2
0/37748-درجه 3
0/38572-درجه 4
0/29567-گوسين

0/30095-توان طبيعي
منبع: محاسبات پژوهش
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نرخ�تورم�و�سرمايه�اجتماعي�)در�حضور�متغيرهاي�سياستي(

در اين بخش اثر تورم بر سرمايه اجتماعي در حضور متغيرهاي سياستي )سياست هاي پولي و مالي( بر 
پايه مطالعات )1995( Ternofski و )Teles )2004 مورد بررسي قرار مي گيرد. براي سنجش اثر سياست هاي 
مالي از مخارج نهايي بخش عمومي  استفاده مي شود. با توجه به رابطه مستقيم ميان نرخ تورم و حجم پول، 
نرخ تورم در اينجا نمايندگي سياست هاي پولي را نيز بر عهده دارد. بدين ترتيب، اثر نرخ تورم )سياست پولي( 
و مخارج نهايي بخش عمومي )سياست مالي( بر سرمايه اجتماعي با استفاده از روش خودرگرسيون برداري 
 )INF( نرخ تورم ،)SC( برآورد مي شود. متغيرهاي برآورد شده در اين مدل شاخص سرمايه اجتماعي )VAR(1

و مخارج نهايي بخش عمومي  )G( است. داده هاي متغير مخارج نهايي بخش عمومي  از مرکز آمار ايران 
جمع آوري شده است.

 EVIEWS پيش از تخمين انتخاب تعداد بهينه وقفه ها ضرورت دارد. به همين دليل با استفاده از نرم افزار
ساختار وقفه ها2 مورد آزمون قرار گرفته است. نتايج حاصل از آزمون ساختار وقفه ها در جدول )5( قابل 
مشاهده است. با توجه به نتايج جدول )5( مقادير قدر مطلق همگي کوچک تر از واحد بوده و به همين دليل 

مي توان ادعا کرد که ساختار وقفه ها به درستي انتخاب شده است.

جدول5: نتايج آزمون ساختار وقفه ها

مقدار�قدر�مطلق ريشه
0/938465 0/926024-0/152303i
0/938465 0/926024-0/152303i
0/852855 0/797663-0/301820i
0/852855 0/797663-0/301820i
0/762294 0/451585-0/614135i
0/762294 0/451585-0/614135i
0/718015 -0/291339-0/656252i
0/718015 -0/291339-0/656252i
0/647147 -0/087554-0/641197i
0/647147 -0/087554-0/641197i
0/498835 -0/416964-0/273819i

1. Vector Autoregressive 
2. Lag Structure 
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ادامه جدول5: نتايج آزمون ساختار وقفه ها

مقدار قدر مطلق ريشه
0/498835 -0/416964-0/273819i

هيچ ريشه اي خارج از دايره ريشه واحد نيست.

برآورد VAR شرايط ايستايي را تامين مي کند.

منبع: محاسبات پژوهش

جدول )6( نتايج حاصل از برآورد مدل VAR براي سه متغير سرمايه اجتماعي )SC(، نرخ تورم 
)INF( و مخارج نهايي بخش عمومي )G( را نشان مي دهد. با توجه به ماهيت مدل هاي خودرگرسيون 

برداري، سه مدل برآورد شده است.

VAR جدول 6: نتايج حاصل از برآورد مدل

مدل�)1( مدل�)2( مدل�)3(
SC G INF

SC)-1(
0/59576 129/9898 -0/64844

)0/19651( )266/117( )0/47233(

SC)-2(
0/165644 -380/057 0/125546
)0/22977( )311/153( )0/55226(

SC)-3(
0/108823 369/9843 -0/23253
)0/2279( )308/626( )0/54778(

SC)-4(
-0/18909 -348/475 0/391176
)0/17266( )233/817( )0/415(

G)-1(
0/000181 1/486429 -0/00037
)0/00014( )0/18987( )0/00034(

G)-2(
-0/00042 -0/70536 0/000698
)0/00025( )0/33483( )0/00059(

G)-3(
0/000207 0/251608 -0/00042
)0/00026( )0/35303( )0/00063(

G)-4(
0/0000071 -0/15623 0/0000034
)0/00015( )0/20258( )0/00036(
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VAR ادامه جدول 6: نتايج حاصل از برآورد مدل

مدل�)1( مدل�)2( مدل�)3(
SC G INF

INF)-1(
0/065904 0/1152049 0/676641
)0/08187( )110/872( )0/19679(

INF)-2(
-0/13138 -145/174 -0/35429
)0/09677( )131/05( )0/2326(

INF)-3(
-0/05468 39/17026 0/290153
)0/09865( )133/586( )0/2371(

INF)-4(
-0/08118 -145/645 -0/2014
)0/08237( )111/541( )0/19797(

عرض از مبدا
191/4632 143994/2 229/0578
)76/2175( )103213( )183/192(

R2 0/83 0/93 0/53

آماره فيشر 9/542527 26/77877 2/269326

منبع: محاسبات پژوهش
* مقادير درون )( انحراف معيار ضرايب هستند.

با توجه به نتايج برآورد در جدول )6(، به جز در اولين وقفه )ضريب 0/066( در بقيه وقفه ها نرخ 
تورم اثري معکوس بر روي سرمايه اجتماعي داشته است )ضرايب 0/13-، 0/05- و 0/08- به ترتيب 
در وقفه هاي دوم و سوم و چهارم تورم(. به بيان ديگر، اثر معکوس نرخ تورم بر روي سرمايه اجتماعي 
با وقفه ظاهر مي شود. از طرف ديگر، مخارج نهايي بخش عمومي  اثرات ناچيزي را بر روي شاخص 
سرمايه اجتماعي از خود نشان مي دهد )ضرايب 0/000181، 0/0042- ، 0/00207، 0/0000071 به 

ترتيب در وقفه هاي اول، دوم، سوم و چهارم مخارج نهايي بخش عمومي(. 
در مدل اول که سرمايه اجتماعي نقش متغير وابسته را ايفا مي کند، R2 برابر با 83 درصد است که 
بيانگر قدرت توضيح دهندگي قابل قبول از سوي متغيرهاي درون زاي مدل اول است. همچنين، آماره 
فيشر در مدل اول برابر با 9/54 است که از مقدار بحراني جدول بيشتر بوده و فرضيه صفر مبني بر 

بي معنا بودن ضرايب رد مي شود.
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تاثير نرخ تورم بر روي مخارج نهايي بخش عمومي  در مدل دوم نيز مشابه با اثر تورم بر سرمايه 
اجتماعي در مدل اول بوده است. به گونه اي که در وقفه اول و سوم تورم داراي اثر مستقيم بر مخارج 
اثر معکوسي بر روي مخارج نهايي بخش  نهايي بخش عمومي  )115/2، 39/17( و در بقيه وقفه ها 
عمومي  داشته است )145/174-، 145/65-(. در مدل دوم که مخارج نهايي بخش عمومي  نقش متغير 
وابسته را ايفا مي کند، R2 برابر 93 درصد است که حاکي از قدرت باالي توضيح دهندگي مدل است. 
آماره فيشر در مدل دوم برابر با 26/78 و بيشتر از مقدار بحراني است. از اين رو فرضيه صفر بي معنا 
بودن ضرايب رد مي شود. در نهايت در مدل سوم، با توجه به آماره فيشر )2/27( که کمتر از مقدار 

بحراني است، فرضيه صفر بي معنا بودن ضرايب رد نمي شود. 
يکي از موارد قابل بررسي در روش خودرگرسيون برداري واکنش متغير وابسته مورد نظر نسبت به 
شوک هايي است که در متغيرهاي مستقل صورت مي گيرد. در مطالعه حاضر واکنش سرمايه اجتماعي 
به شوک در تورم و همچنين مخارج نهايي دولت با يک سال وقفه رخ مي دهد )نمودارهاي 4 و 5(. 
پس از آن تا سه دوره بعد سرمايه اجتماعي نسبت به شوک در هر دو متغير واکنش مشابهي از خود 
نشان مي دهد. از اين پس واکنش سرمايه اجتماعي به شوک در مخارج دولت مثبت مي شود و پس از 
13 سال به حداکثر خود )1/25( مي رسد. در مقابل واکنش سرمايه اجتماعي به شوک در نرخ تورم از 
دوره دوم منفي بوده و اين روند تا 22 دوره بعد همچنان ادامه دارد. اگرچه، اين واکنش تا دوره ششم 
قوي تر بوده )1/83-( و از آن پس شروع به کاهش مي کند. اگرچه سرعت کاهش از دوره نهم ماليم تر 

مي شود. اثر شوک هر دو متغير پس از 23 دوره به سمت مقدار ثابتي تمايل پيدا مي کند. 

١٩ 
 

شود. در نهايت در مدل سوم، با  رد مي ضرايبمعنا بودن  بيشتر از مقدار بحراني است. از اين رو فرضيه صفر بيو  78/26دوم برابر با 
  شود.  يمعنا بودن ضرايب رد نم فرضيه صفر بيمقدار بحراني است، ) كه كمتر از 27/2توجه به آماره فيشر (

هايي است كه در  يكي از موارد قابل بررسي در روش خودرگرسيون برداري واكنش متغير وابسته مورد نظر نسبت به شوك
چنين مخارج نهايي دولت با ايه اجتماعي به شوك در تورم و همگيرد. در مطالعه حاضر واكنش سرم متغيرهاي مستقل صورت مي

دوره بعد سرمايه اجتماعي نسبت به شوك در هر دو متغير واكنش  سه تا). پس از آن 5و  4 هايدهد (نمودار يك سال وقفه رخ مي
سال به  13شود و پس از  دهد. از اين پس واكنش سرمايه اجتماعي به شوك در مخارج دولت مثبت مي ميمشابهي از خود نشان 

 22 تاتورم از دوره دوم منفي بوده و اين روند  در مقابل واكنش سرمايه اجتماعي به شوك در نرخ رسد. ) مي25/1حداكثر خود (
كند. اگرچه  ) و از آن پس شروع به كاهش مي-83/1تر بوده ( م قويششدوره  تاچنان ادامه دارد. اگرچه، اين واكنش دوره بعد هم

  كند.  ل پيدا ميدوره به سمت مقدار ثابتي تماي 23شود. اثر شوك هر دو متغير پس از  تر مي م ماليمنهسرعت كاهش از دوره 

  

  

  
  : پاسخ سرمايه اجتماعي به شوك در مخارج نهايي دولت و تورم4نمودار
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نمودار4: پاسخ سرمايه اجتماعي به شوک در مخارج نهايي دولت و تورم
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٢٠ 

 

 

 

  نمودار تجزيه واريانس سرمايه اجتماعي: 5نمودار 

ثير را در نوسانات اين متغير تايشترين مبتني بر برآورد تجزيه واريانس براي متغير سرمايه اجتماعي، واريانس اين متغير در ابتدا ب

اين روند از دوره سوم به مرور . كنند ست كه در ابتدا دو متغير تورم و مخارج دولت هيچ اثري ايفا نميا  اين در حالي. داشته است

رايي نرخ تورم و همگ. م اين تغيير ادامه دارد و از آن پس شكلي از همگرايي قابل مشاهده استششدوره  تا. كند تغيير پيدا مي

   .شود م آغاز ميششخير و از سال تادوره  10كه، همگرايي واريانس مخارج دولت با  در حالي. شود م آغاز ميشش از دورهسرمايه 

نرخ تورم و (و متغيرهاي توضيحي ) سرمايه اجتماعي(ن نمودار تجزيه واريانس متغير وابسته مياوجود هماهنگي  ،به بيان ديگر

حد  تاشده توان توضيح تغييرات در متغير وابسته را  هاي توضيحي انتخابواريانس متغيرنشانگر اين موضوع است كه ) مخارج دولت

هندگي بيشتري نسبت به د اعي قدرت توضيحديگر، نرخ تورم در زمينه توضيح نوسانات سرمايه اجتماز طرف . قابل قبولي دارند

  .شود تر بر روي سرمايه اجتماعي آشكار مي سبت به مخارج دولت سريعرم نثير نوسانات توتا. مخارج دولت داشته است

 گيري بندي و نتيجه جمع
هاي كالن اقتصاد،  به عنوان يكي از مهمترين شاخصشده، درباره اثر تورم  هاي تجربي انجام در بسياري از متون اقتصادي و پژوهش

حاضر زاويه ديد خود را به تبعات اجتماعي افزايش نرخ تورم در مقاله . هاي مختلف اقتصادي پرداخته شده است بخشبر عملكرد 

  .نرخ تورم بر كاهش سرمايه اجتماعي در اقتصاد ايران پرداخته است رثو به بررسي ا كردهاقتصاد ايران معطوف 

تر جامعه به  قشر ضعيف عدم دسترسيگذارد، منجر به  هاي طبقاتي مي ها و شكاف كه بر نابرابري  ميثير مستقيتابا افزايش نرخ تورم 

هاي فردي در سرمايه اجتماعي  گذاري سرمايهكاهش هاي اجتماعي و  رشد ناهنجاريها و حقوق اجتماعي شده كه  بسياري از فرصت

هاي دولتي و بروز بدبيني در  اعتمادي نسبت به دولت و سياست عالوه بر اين، افزايش نرخ تورم باعث گسترش بي. را به دنبال دارد

  . برد ذخاير اجتماعي را تحليل ميو  شود ميجامعه سطح 

براي اين منظور، ابتدا، جهت رابطه تورم و . برآورد اثر نرخ تورم بر سرمايه اجتماعي در اقتصاد ايران بوده است پژوهشاين  از هدف

ماركوردت در شش - بيق الونبرگم تطيتالگورسرمايه اجتماعي و همچنين ميانگين اثر نرخ تورم بر سرمايه اجتماعي با استفاده از 

به غير از (يج در تمام برآوردها تان. برآورد شده است) ، گوسين و توان طبيعي4 ، درجه3، درجه 2، درجه 1خطي، درجه (حالت 
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SC G INF

نمودار 5: تجزيه واريانس سرمايه اجتماعي

ابتدا  در  متغير  اين  واريانس  اجتماعي،  سرمايه  متغير  براي  واريانس  تجزيه  برآورد  بر  مبتني 
بيشترين تاثير را در نوسانات اين متغير داشته است. اين در حالي  است که در ابتدا دو متغير تورم و 
مخارج دولت هيچ اثري ايفا نمي کنند. اين روند از دوره سوم به مرور تغيير پيدا مي کند. تا دوره ششم 
اين تغيير ادامه دارد و از آن پس شکلي از همگرايي قابل مشاهده است. همگرايي نرخ تورم و سرمايه 
از دوره ششم آغاز مي شود. در حالي که، همگرايي واريانس مخارج دولت با 10 دوره تاخير و از سال 

ششم آغاز مي شود. 
اجتماعي(  )سرمايه  وابسته  متغير  واريانس  تجزيه  نمودار  ميان  هماهنگي  وجود  ديگر،  بيان  به 
اين موضوع است که واريانس متغيرهاي  و متغيرهاي توضيحي )نرخ تورم و مخارج دولت( نشانگر 
توضيحي انتخاب شده توان توضيح تغييرات در متغير وابسته را تا حد قابل قبولي دارند. از طرف ديگر، 
نرخ تورم در زمينه توضيح نوسانات سرمايه اجتماعي قدرت توضيح دهندگي بيشتري نسبت به مخارج 
دولت داشته است. تاثير نوسانات تورم نسبت به مخارج دولت سريع تر بر روي سرمايه اجتماعي آشکار 

مي شود.

جمع�بندي�و�نتيجه�گيري
در بسياري از متون اقتصادي و پژوهش هاي تجربي انجام شده، درباره اثر تورم به عنوان يکي از 
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مهمترين شاخص هاي کالن اقتصاد، بر عملکرد بخش هاي مختلف اقتصادي پرداخته شده است. مقاله 
حاضر زاويه ديد خود را به تبعات اجتماعي افزايش نرخ تورم در اقتصاد ايران معطوف كرده و به بررسي 

اثر نرخ تورم بر کاهش سرمايه اجتماعي در اقتصاد ايران پرداخته است.
افزايش نرخ تورم با تاثير مستقيمي  که بر نابرابري ها و شکاف هاي طبقاتي مي گذارد، منجر به عدم 
دسترسي قشر ضعيف تر جامعه به بسياري از فرصت ها و حقوق اجتماعي شده که رشد ناهنجاري هاي 
اجتماعي و کاهش سرمايه گذاري هاي فردي در سرمايه اجتماعي را به دنبال دارد. عالوه بر اين، افزايش 
نرخ تورم باعث گسترش بي اعتمادي نسبت به دولت و سياست هاي دولتي و بروز بدبيني در سطح 

جامعه مي شود و ذخاير اجتماعي را تحليل مي برد. 
هدف از اين پژوهش برآورد اثر نرخ تورم بر سرمايه اجتماعي در اقتصاد ايران بوده است. براي 
اين منظور، ابتدا، جهت رابطه تورم و سرمايه اجتماعي و همچنين ميانگين اثر نرخ تورم بر سرمايه 
اجتماعي با استفاده از الگوريتم تطبيق الونبرگ -مارکوردت در شش حالت )خطي، درجه 1، درجه 2، 
درجه 3، درجه 4، گوسين و توان طبيعي( برآورد شده است. نتايج در تمام برآوردها )به غير از مدل 
درجه چهارم( رابطه معکوس ميان نرخ تورم و سرمايه اجتماعي را نشان داده است. همچنين، بر مبناي 
نتايج حاصل از تخمين - در هر شش رابطه برآورد شده  ـ به طور متوسط با افزايش )کاهش( نرخ تورم 

ميزان سرمايه اجتماعي کاهش )افزايش( مي يابد. 
سپس، در مرحله بعد، اثر نرخ تورم بر سرمايه اجتماعي در حضور متغيرهاي سياستي )سياست هاي 
پولي و مالي( ، با استفاده از روش خودرگرسيون برداري برآورد شده است. بر اساس نتايج اين بررسي، 
نرخ تورم در وقفه اول اثر مثبت )0/066( و در وقفه هاي دوم وسوم و چهارم اثر منفي )به ترتيب برابر 
با 0/13-، 0/05- و 0/08- ( بر روي سرمايه اجتماعي داشته است که نشان مي دهد اثر معکوس نرخ 
تورم بر روي سرمايه اجتماعي با وقفه ظاهر مي شود. همچنين، نتايج تجزيه واريانس نشان مي دهد 

تاثير نوسانات تورم نسبت به مخارج دولت سريع تر بر روي سرمايه اجتماعي آشکار مي شود.
بدين ترتيب، بر مبناي يافته هاي اين پژوهش افزايش نرخ تورم منجر به کاهش سرمايه اجتماعي 
ارتقاي سرمايه  اهميت  به  توجه  با  بنابراين  است.  ايران شده  اقتصاد  در  تا 1385  دوره 1345  طي 
اجتماعي به عنوان شرط الزم جهت دستيابي به توسعه اقتصادي، و با توجه به افزايش قابل توجه نرخ 
تورم در سال هاي اوليه دهه 90 ، و همچنين با توجه به اينكه بازسازي سرمايه اجتماعي پس از تخريب 
آن بسيار مشکل خواهد بود، تالش و برنامه ريزي جهت کاهش نرخ تورم در اقتصاد ايران از اهميت 

بسزايي برخوردار است. 
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الزم به ذکر است، در اين پژوهش ادعا نمي شود نرخ تورم تنها عامل موثر يا حتي مهمترين عامل 
موثر بر سرمايه اجتماعي است. بلکه عوامل متعدد ديگري نيز در رفتار سرمايه اجتماعي ايران طي 
دوره مورد بررسي موثر بوده اند. اما با توجه به مرور پيشينه پژوهش ديده مي شود که پژوهش هاي 
مختلفي درباره تاثير عوامل مختلف بر سرمايه اجتماعي در ايران انجام شده، هدف از پژوهش حاضر 
اين بوده كه در کنار ساير عوامل موثر بر روند تغيير سرمايه اجتماعي در ايران، استدالل جديد ديگري 
از جنبه اي متفاوت )اثر تورم بر سرمايه اجتماعي( مطرح شود و درستي اين ادعا )فرضيه( مورد بررسي 
و آزمون قرار گيرد. در عين حال توجه به  اين نکته ضروري است که رابطه معکوس نرخ تورم و سرمايه 
تاييد قرار گرفته است، در همه سال هاي مورد بررسي مشاهده  اين پژوهش مورد  اجتماعي که در 
نمي شود. به عنوان نمونه همان گونه که در نمودارهاي )1( و )2( قابل مشاهده است، در حالي که در 
نيمه ي دوم دهه 1370 تورم روند کاهنده به خود گرفته، سرمايه اجتماعي نيز به روند نزولي خود 
ادامه داده است و به عبارت ديگر رابطه مثبت ميان تورم و سرمايه اجتماعي مشاهده مي شود. علت اين 
امر را مي توان اين گونه توضيح داد که در سال 1374 نرخ تورم ايران تا مرز 50 درصد افزايش يافته 
بود و شدت اثر اين افزايش ناگهاني و بي اعتمادي عموم جامعه به توانمندي دولت به حدي بوده که 
هر چند دولت با اعمال برخي سياست ها تورم را طي دوره هاي بعدي کنترل كرد اما با توجه به آنچه 
پيشتر به آن اشاره شد بازسازي اعتماد عمومي  به دولت زمان بيشتري را براي تعديل نياز داشته است. 
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