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  چکیده
. برخوردار استاي  هزه مسائل رشد و توسعه اقتصادي، تحلیلی تحوالت فرهنگی جامعه از جایگاه ویژدر حو

تواند هم به عنوان عاملی درون زا و هم عاملی بـرون زا از طریـق تـاثیر بـر عوامـل       می فرهنگیهاي  شاخص
صادي بدون توجه بـه  بررسی تحوالت اقت .در رشد اقتصادي نقش داشته باشد )خصوصاً عامل انسانی(تولید 

فیزیکـی  هاي  امروزه سرمایه محدود به سرمایه ،در ادبیات اقتصادي. مقوله توسعه فرهنگی امکان پذیر نیست
مقاله حاضر، ابتدا بـه تحلیـل   . شود می انسانی، فرهنگی، اجتماعی و طبیعی نیزهاي  نیست؛ بلکه شامل سرمایه

سـپس بـه چگـونگی      در ایـران پرداختـه،  آن  فرهنگـی و رونـد تحـوالت   هـاي   برخی شاخص وضع موجود
هدف این مقاله تبیین و بررسـی میـزان   . بر رشد اقتصادي در ایران پرداخته استها  این شاخصگذاري  تاثیر
بـه   1354-1387ي هـا  سـال فرهنگی بر رشد و توسعه اقتصادي در ایران طی هاي  برخی شاخصگذاري  تاثیر

شـاخص هـائی   از در ایـن راسـتا   . باشـد  مـی  )ARDL(وزیع شده تهاي  روش الگوي خود رگرسیون با وقفه
سینما، مطبوعـات و هنجارهـاي   ظرفیت استفاده از  میزاننرخ خالص ازدواج،  همچون سطح دانش و سواد،

منتخب تاثیر گذار فرهنگی بر عامل انسانی تولید و در نتیجه رشد اقتصادي بـوده  هاي  شاخصکه اجتماعی، 
تحلیل پویا، تحلیل بلند مدت و آزمون : آزمون مدل طی سه مرحله انجام گردید. در مدل استفاده شده است

انجـام   CUSUMQو  CUSUMي هـا  روشآزمون ثبات مدل نیز با اسـتفاده از   .ECMخطا یا  –تصحیح 

                                                
 

  fadaeemahdi@gmail.com                               )اصفهان(عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور   *

   )  اصفهان(ي امور فرهنگی و مدرس دانشگاه پیام نور ریز کارشناس ارشد برنامه  **
nayeri.somayeh@yahoo.com  
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منتخب و رشـد اقتصـادي   هاي  آمده بیانگر رابطه مثبت و کامالً معناداري بین شاخص دست بهنتایج . گردید
  .زان این تاثیر در بلند مدت بیشتر از کوتاه مدت استاست و می
توزیـع شـده   هـاي   الگوي خـود رگرسـیون بـا وقفـه     ،رشد اقتصادي ،تحوالت فرهنگی :کلیدي کلمات

)ARDL(، ایران   
  JEL: C15, O15, Z11, Z13بندي  طبقه

  

   مقدمه -1
و هـا   دیـدگا  جـود ومروري بر ادبیات توسعه و فرهنگ و تعامل بین این دو پدیده حاکی از  

بیشـتر بحـث از رابطـه بـین فرهنـگ و       ،است که ادبیات مسلط بر ایـن موضـوع  هایی  اندیشه
ایران بـر تحـوالت صـنعتی و    هاي  در ایران از ابتدا با باز شدن دروازه. توسعه اقتصادي است

هــاي  تکنولــوژي نــوین جهــانی خصوصــاً نــوگرایی غربــی، تحــوالتی در فرهنــگ و ارزش 
ها، خود منشـاء تحـوالتی در    اقتصادي پدیدار شد و این ارزشهاي  ارزش فرهنگی خصوصاً

با تمایز بین مفاهیم غرب گرایی و نـوگرایی  . رفتارها و عملکرد اقتصادي بوده است ،الگوها
فرهنگـی و تحـوالت آن در طـول فراینـد     هـاي   توان به شناخت شـاخص  می یا مدرنیزاسیون

در طـی   ،نیز همچون سایر کشورهاي در حال توسعهاقتصاد ایران . توسعه اقتصادي پرداخت
تحـوالت   ،از جملـه ایـن تحـوالت    .مراحل توسعه دستخوش تحوالت بسـیاري شـده اسـت   

توسـعه بـوده اسـت؛ بـه عبـارت      هـاي   در ایجاد زمینه فرهنگی است که خود عاملی درون زا
آنهـا را زمینـه   فرهنگی و نهادینـه کـردن   هاي  دیگر اقتصاددانان نهادگرا و ساختارگرا ارزش

  . دانند می ساز توسعه اقتصادي
توان توسعه را فرایندي زمان بر از تجربه و نوآوري دانست که همه ابعاد  می به طور کلی

اخالق  ،مهارت ها ،دانش ،گیرد و باعث ایجاد تحول در بینش می و زندگی انسانی را در بر
در  بعـد آن، تـرین   د که شـاخص توسعه ابعادي دار. شود می و روابط انسانی و سطح زندگی

 نـام بـرده  » کیفیـت زنـدگی  «از شـاخص توسـعه بـه شـاخص     . یابد می توسعه اقتصادي تجلی
کیفــی هـاي   اهمیــت ضـرورت بررسـی شـاخص   . )8ص 1385موسـوي جهرمـی،   ( شـود  مـی 
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تحـوالت  . گـردد  مـی  زندگی، منجر به بررسی عوامل و پارامترهـاي مـوثر بـر ایـن شـاخص     
 عنـوان همـواره بـه   کیفی در زندگی فـردي و اجتمـاعی اسـت،     که نوعی تحوالتفرهنگی 

شـناخت عوامـل و میـزان     .توسـعه تـاثیر داشـته اسـت    هـاي   عاملی موثر بر تغییرات شـاخص 
مناسـب در آن  ي سیاسـتگزار تاثیرگذاري هریک از عوامـل فرهنگـی بـر رشـد اقتصـادي و      

وقوع عوامل سیاسی  .تواند آهنگ رشد و توسعه را در یک کشور را افزایش دهد می حوزه
و اجتماعی همچون انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و ظرفیت بالقوه باالي ایجاد تحـوالت  

 مقالـه . فرهنگی زمینه ساز تاثیرگذاري بر رفتار اقتصادي عوامل تولیـد در ایـران بـوده اسـت    
هـا   این شاخصبه بررسی تاثیر  آنهاي  فرهنگی و شاخصهاي  ارزش معرفی برخیبا حاضر 

  .استرشد اقتصادي در ایران پرداخته بر 
فرهنگی و شاخص رشد اقتصادي هاي  هدف از انجام این مطالعه شناخت برخی شاخص

اقتصـادي در اقتصـاد ایـران     فرهنگـی و شـاخص رشـد   هـاي   چگونگی مبادله بین شاخص و
  :اهداف ویژه این تحقیق عبارتند از. است
 ایران فرهنگی درهاي  شناسایی برخی شاخص -

 بر رشد اقتصادي فرهنگی مورد بررسیهاي  گونگی تاثیرگذاري شاخصچ -

بیان شاخص کیفی بـه  . استاي  هروش انجام تحقیق روش تحلیل محتوا به شیوه کتابخان
کنـد کـه در ایـن تحقیـق نیـز قابـل        مـی  صورت کمی همواره تحلیل را دچار محـدودیتهایی 

   :تحقیق عبارتند ازهاي  فرضیه .لحاظ است
 .فرهنگی تاثیر همسو با رشد اقتصادي در ایران دارد تحوالت -1

  .تحوالت فرهنگی تاثیر بیشتري بر رشد اقتصادي دارند در بلند مدت -2
  ادبیات تحقیق -2

توسعه را باید جریانی چند بعدي دانست که مستلزم تغییرات اساسـی در سـاخت اجتمـاعی،    
قتصـادي، کـاهش نـابرابري و ریشـه     طرز تلقی عامه مردم و نهادهاي ملی و نیز تسریع رشد ا

توسعه در اصل بایـد نشـان دهـد کـه مجموعـه نظـام اجتمـاعی،        . کن کردن فقر مطلق است
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اجتماعی در داخل نظام، هاي  افراد و گروههاي  هماهنگ با نیازهاي متنوع اساسی و خواسته
ز طلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوي وضع یـا حـالتی از زنـدگی کـه ا    ماز حالت نا
توسـعه عـالوه بـر بهبـود     . )23ص 1378تـودارو،  (یابد می معنوي بهتر است، سوق نظر مادي

نهـادي، اجتمـاعی اداري و   هـاي   میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونی اساسـی در سـاخت  
توسعه در معناي جامع . )186ص 1384ازکیا، ( همچنین ایستارها و وجه نظرهاي مردم است

است که رشد کمی و کیفـی تولیـدات و خـدمات و تحـول     اي  هدآن، مشتمل بر فرایند پیچی
کیفیــت زنــدگی و بافــت اجتمــاعی جامعــه و تعــدیل درآمــد و زدودن فقــر و محرومیــت و 
بیکاري و تامین رفاه همگانی و رشد علمی و تکنولـوژي درون زا در یـک جامعـه معـین را     

رون زا الگویی اسـت کـه   گیرد؛ و الگوي توسعه درون زا بر خالف الگوي توسعه ب می دربر
در این الگو منابع داخلـی و شـرایط تـاریخی، اجتمـاعی،     . منشاء و جهت گیري داخلی دارد

گیرد و بر این واقعیت تاکید  می اقتصادي، سیاسی و فرهنگی جامعه خودي مورد توجه قرار
ر دارد که چگونه شرایط اقتصادي، اجتماعی و سیاسی جامعه را تغییر دهـد کـه عوامـل بـازا    

  . بتوانند با فعالیت خود نیازهاي داخلی جامعه را تامین کنند
 توسعه اقتصادي از مفـاهیمی اسـت کـه اغلـب بـا مفهـوم رشـد اقتصـادي یکـی شـمرده          

رشـد  . وجـود دارد اي  هقابـل مالحظـ  هـاي   شود، در حالی که بین ایـن دو مفهـوم تفـاوت    می
عه اقتصـادي متضـمن   لکـن توسـ  . کمـی اقتصـادي اسـت   هـاي   اقتصادي دربرگیرنده شاخص

که این مفهوم به مفاهیمی چـون تغییـر و تحـوالت    اي  هاست، به گونتري  فرآیندهاي پیچیده
توسعه اقتصادي فرآینـدي اسـت کـه طـی     . است تا مفهوم رشد اقصاديتر  اقتصادي نزدیک

شود بـه طـوري کـه حاصـل چنـین       می اقتصادي و اجتماعی جامعه دگرگونهاي  آن شالوده
هـاي   اقتصـادي و تغییراتـی در زمینـه   هاي  ولی در درجه اول کاهش نابرابريدگرگونی و تح

  . تولیدي، توزیع و الگوهاي مصرف جامعه خواهد بود
در مباحـث توسـعه مطـرح     ،از طرف یونسکو 1980مفهوم توسعه فرهنگی از اوایل دهه 

ناصـر  ع ناپـذیر  برگشـت شده و منظور از توسعه فرهنگی دگرگونی است که از طریق تراکم 
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گیرد و بر اثر آن، جامعه کنترل مـوثري را   می در یک جامعه معین صورت )تمدن(فرهنگی 
ناپـذیر، معـارف، فنـون،     در ایـن تـراکم برگشـت   . کند می بر محیط طبیعی و اجتماعی اعمال

 .دانش و تکنیک به عناصري که از پیش وجود داشـته و از آن مشـتق شـده، افـزوده م شـود     
اجتمـاعی نیـز از طریـق تغییـر در      فرهنگـی و هاي  فیزیکی، سرمایههاي  امروزه به جز سرمایه

ــروي  ــت نی ــد     کیفی ــاثیر دارن ــادي ت ــعه اقتص ــد و توس ــر رش ــانی ب ــعادت،  ( انس ــاوري و س ی
کمی و کیفی این مقوله، بیان هاي  با توجه به گستره مفهوم فرهنگ و شاخص). 32ص1381
بر این اسـاس در  . عه فرهنگی نیستبیانگر کل مفهوم فرهنگ و توسها  از شاخصاي  هگزید

گـذاري   توسعه فرهنگی که بر اسـاس ادبیـات موجـود تـأثیر    هاي  این مقاله برخی از شاخص
بیشــتري بــر رشــد اقتصــادي داشــته اســت، انتخــاب و بــا اســتفاده از مــدل کــاربردي میــزان  

  .کنیم می هر یک از آنها را بر رشد اقتصادي بررسیگذاري  تأثیر
ترین عوامل فرهنگی مؤثر بر توسـعه اقتصـادي را بـدین شـرح ذکـر      مهم )1373(موسایی
نگرش و برخورد علمی با مسائل و  -2نگرش مطلوب و معقول نسبت به دنیا  -1:کرده است

نظم پـذیري جمعـی    -5ها  برابري انسان -4اعتقاد به آزادي اندیشه  -3اهمیت به نقش عقل 
ق عناصر فرهنگی تأثیرگذار بر توسـعه از  محق .اعتقاد به توسعه -7عدم تعارض فرهنگی  -6

دیدگاه اسالم را نیز شامل مواردي همچون فرهنگ کار، حرمت اسراف، پیوستگی مادیـت  
و معنویت، دعوت به زیبـایی و آراسـتگی، مـذمت فقـر، دعـوت بـه تعقـل و دیگـر عوامـل          

ن از آهـاي   بـه مقولـه تمـدن و عناصـر و ویژگـی      )1375(بگلریان . فرهنگی بیان گرده است
جمله فرهنگ و اقتصاد پرداخته؛ و با مروري بر ادبیات اقتصادي و تاریخی درباره علل رشد 

مانــدگی در ایــران در دوره مــورد بررســی شــرایط سیاســی، اجتمــاعی و   و توســعه و عقــب
ــرار داده اســت   ــورد تحلیــل ق ــران را در دوران اســالمی م ــایی ای اوضــاع . اقتصــادي جغرافی

ی ایران در دوران بعد از اسالم تا قرن نهم هجري تـأثیر گـذار بـر    اقتصادي و سیاس اجتماعی
هـاي   با رویکرد فرهنگـی بـه تحلیـل واژه    )1379(قمري . فرهنگ و تمدن ایرانیان بوده است

و هـا   غرب گرایی و نوگرایی پرداختـه و بـه بررسـی عوامـل غیـر اقتصـادي بـه ویـژه ارزش        
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پرداختـه و سـوابق تـاریخی نیـز در ایـن       انـد  هفرهنگ که تأثیر گذار در توسعه اقتصادي بود
هـاي   نتایج مطالعـات وي نشـان داده اسـت کـه بـر اسـاس دیـدگاه        .رابطه استناد نموده است

متعـالی  هـاي   فرهنگی و نهادینه کـردن ارزش هاي  اقتصاد دانان نهادگرا و ساختارگرا، ارزش
درمقالـه خـود بـه     )1381(ایزانلـو و مهنـازي   . فرهنگی زمینه ساز توسعه اقتصادي بوده است

فرهنگی بر روي اصالحات اقتصادي پرداختـه اسـت و نقـش عوامـل     هاي  بررسی تأثیر متغیر
توانسته درتوسعه یافتگی یا عدم توسعه یافتگی موثر باشد را مورد شناسـایی   می فرهنگی که

از دیدگاه محقق، درحوزه فرهنگ مهمترین اجزاء عقل گرائی ومـذهب بـا   . قرار داده است
نتایج این تحقیق . ویکرد جامعه شناختی و تاریخی، توانسته است بر توسعه تأثیر گذار باشدر

نشان داده که پویایی فرهنگـی مثـل نهضـت کالونیسـم در اروپـا در توسـعه یـافتگی جوامـع         
  .توانسته نقشی بسیار مهم ایفا کند

در  1998در ســال  1تحقیقـی اســت کـه دنیلــز  » تحـوالت اقتصــادي و بودیسـم در آســیا  «
گـذاري   موافـق و مخـالف تـأثیر   هاي  وي با بیان دیدگاه. کشورهاي آسیایی انجام داده است

و تفکیک عقاید مذهبی بودیسم، تائو و هندو به بررسی ساختار  ،بودیسم بر توسعه اقتصادي
تولیـد ناخـالص داخلـی     )HDI(همچـون توسـعه انسـانی    هایی  وضعیت اقتصادي و شاخص

هـا   ت، توزیع درآمد، نسبت پس انداز و سرمایه گذاري، تراز پرداختدولهاي  سرانه، هزینه
بودیسـم  گـذاري   و سطح آموزشی و سود پرداخته و با یک مقایسـه تطبیقـی بـه میـزان تـأثیر     

در تحقیقی توصیفی به بررسی رابطه بین  )1999( 2گریفین. تحوالت اقتصادي پرداخته است
وي به رابطـه بـین رشـد و توسـعه     . پرداختمسلمان هاي  رشد اقتصادي و فرهنگ در کشور

ناشی از رشد و توسعه و چگونگی تأثیر پذیري آن از فرهنگ هاي  پرداخته و سپس نابرابري
تحت عنوان اي  هدر مقال )2001( 3تامسون. جامعه را درکشورهاي مسلمان تحلیل کرده است

                                                
 

1- Peter L.Daniels   (1998) 
2-  Keith Griffin (1999) 
3- Herb Thomson (2001) 
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ل و ارزیـابی کـرده   رابطه بین نوگرایی و جهانی شـدن را تحلیـ  » فرهنگ و توسعه اقتصادي«
به عقیده وي رابطه بین فرهنگ و توسعه اقتصادي بسیار پیچیـده بـوده و مدرنیتـه کـه     . است

در اروپـا در   ،جوامع مختلـف اسـت  هاي  و سنتها  زیر بناي آن تحوالت فرهنگی در ارزش
مبـادالت بـین    ،انبـوه هـاي   عواملی همچون مهاجرت .راستاي جهانی شدن اتفاق افتاده است

 50ی و رفاه همگی از نظر اقتصادي، فرهنگی و سیاسی از عوامل اصلی تحـوالت در  فرهنگ
نتـایج مطالعـات وي نشـان داده اسـت کـه در اروپـا جهـانی شـدن و         . انـد  هساله گذشته بـود 

و درمطالعـات   اند داشتهبه یکدیگر ارتباط اي  همدرنیزاسیون یا نو گرایی به طور کامالً پیچید
 1فردرکینـگ . این کشورها این مقوله نیز بایـد در نظـر گرفتـه شـود    تاریخی توسعه اقتصادي 

آیا بـین فرهنـگ و توسـعه اقتصـادي رابطـه درون زا وجـود       «با عنوان اي  هدر مطالع )2001(
به تحلیل میزان تأثیر پذیري توسعه اقتصادي از فرهنگ آن جامعـه پرداختـه اسـت و    » دارد؟

در حالت . درون زایی و برون زایی :ار داده استدر این راستا دو دیدگاه را مورد بررسی قر
هــاي  گیــري فرهنــگ جامعــه و درنتیجــه اســتراتژي برابــري  اول انتظــارات جامعــه در شــکل

به  2گذار بوده است و در حالت دوم هنجارهاي اجتماعی و نمادهااجتماعی و اقتصادي تأثیر
در رسـاله   )2005( 3نگشا. اقتصادي در جامعه شکل گرفته استهاي  طور مستقل از فعالیت

به مطالعه رابطه بین ایـن دو  » فرهنگ اجتماعی در نظام مالی در چین«دکتراي خود با عنوان 
وي در نتـایج تحقیـق   . مقوله از نگاه جامعه شناسی اقتصادي در کشور چـین پرداختـه اسـت   

کند که جهت ایجاد یک حکومت توسعه یافته باید یک هـارمونی اجتمـاعی    می خود اشاره
در تحلیلـی بـه بررسـی     )2007(4شـرما  . یجاد کرد که ریشه در فرهنگ اجتماعی مردم داردا

                                                
 

1  - Lauretta Conklin Frederking (2001) 

2  - Social Norms and Symbols 

3  - Tsang-Jung Chung (2005) 

4  - Kish Sharma (2007) 
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کـه  »فرهنگ اجتماعی و توسعه اقتصادي مبتنی بـر تکنولـوژي   «تحت عنوان  1کتاب فیلیپس
توسط انتشارات مک میالن درنیویورك به چاپ رسیده است پرداختـه و بـه    2006در سال 

بـر رشـد اقتصـادي ازجملـه فرهنـگ اجتمـاعی از دیـدگاه        نکات مهم و کلیدي تاثیر گـذار  
براساس دیدگاه محقق، نویسنده کتاب به تحلیل عوامل تکنولـوژ  . فیلیپس اشاره نموده است

یک موثر بر توسعه اقتصادي پرداخته است و عوامل فرهنگی در اجتمـاع را تـأثیر گـذار بـر     
  .پذیرش و چگونگی استفاده از تکنولوژي دانسته است

ه حاضر به بررسی و تبیین برخی شاخص هائی پرداخته که مبتنـی بـر ادبیـات علمـی     مقال
ي هـا  سـال بیانگر تحوالت فرهنگی بوده و تاثیر این تحوالت را بر رشد اقتصادي طـی دوره  

کـه   ،)ARDL(توزیع شـده  هاي  بر اساس روش الگوي خود رگرسیون با وقفه 1387-1354
  .مورد بررسی قرار داده است ،دهدرهیچ یک از مطالعات دیگر انجام نش

   مدل کاربردي تحقیق -3
استفاده شده است که براي تحلیل نیـروي کـار،    2در این مطالعه از تابع تولید کاب داگالس
شـود   مـی  این مدل بـه صـورت زیـر بیـان    . شود می سرمایه فیزیکی و سرمایه فرهنگی استفاده

  .)357ص3،2004تین شون لین(

)1(                     a
t t t tY AK L Fb d=  

عامـل کیفـی سـرمایه     Fنیـروي کـار خـام،     Lسرمایه فیزیکی،  Kدرآمد واقعی،  Ytکه 
بـه ترتیـب سـهم سـرمایه      α,β,δعامل بـرون زاي تکنولـوژي یـا دانـش فنـی و       Aفرهنگی، 

بـا  . هسـتند  tفیزیکی، سهم نیروي کار و سـهم سـرمایه فرهنگـی در مسـیر تولیـد طـی دوره       
  :توان این تابع تولید را به صورت خطی نوشت می از طرفین رابطه فوقگرفتن لگاریتم 

                                                
 

1  - Fred Phillips (2006) 

2  - Cobb-Douglas Model 
3  - Tin-Chun Lin (2004) 
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 )2(                t t t tLny LnA LnK LnL LnF= + a + b + d  
مبتنی بر تحلیل مبانی تئوري ارائه شده و شبیه سازي ایـن مـدل در مـورد ایـران، سـرمایه      
فرهنگی را بـه چنـد عامـل دیگـر تفکیـک کـرده و عوامـل مـؤثر دیگـر در رشـد و توسـعه            

 را نیـز، مـدل اضـافه    Dtادي همچون عامـل مجـازي دوران هشـت سـال دفـاع مقـدس       اقتص
  :عمده عواملی که در تشکیل سرمایه فرهنگی تأثیر دارند عبارتند از. کنیم می

که در این تحقیق سطح تحصیالت دانشگاهی به عنـوان عـاملی تـأثیر    (سطح تحصیالت  -1
  .دهیم یم نشان )H(و آن را با  )گذار کیفی لحاظ شده است

سینما ابزاري فرهنگ ساز است و میزان استفاده از ظرفیت سـینما بـه عنـوان عامـل تـأثیر       -2
میـزان اسـتفاده از ظرفیـت سـینماها تحـت عنـوان       . گذار بر سطح فرهنگ جامعـه اسـت  

 .)CI(گیرد می شاخص سینما مد نظر قرار

از دیگــر  )M(تعــداد نشــریات و مطبوعــات منتشــر شــده بــه ازاي هــر یــک میلیــون نفــر  -3
 .فرهنگی مؤثر، تأثیر گذار بر سطح رشد و توسعه اقتصادي استهاي  شاخص

که بیانگر روابط سالم، کنش و واکنش درست اجتمـاعی بـین    )N(هنجارهاي اجتماعی  -4
جهت محاسبه و لحاظ این شاخص ابتدا تعداد . و دولت استها  افراد، گروه ها، سازمان

ر نفر استخراج کرده و عدد حاصـل را معکـوس کـرده تـا     پرونده قضائی به ازاي هر هزا
 .نسبت رشد هنجارهاي اجتماعی به دست آید

ایـن شـاخص بیـانگر میـزان تمایـل و ثبـات افـراد تشـکیل         : )G(نسبت ازدواج به طـالق   -5
هر چه نسبت مذکور بـاالتر باشـد ایـن عامـل سـرمایه فرهنگـی بـه عامـل         . خانواده است

 و رشد و توسعه اقتصـادي بیشـتري  اي  هه و باعث ایجاد انگیزسرمایه اجتماعی تبدیل شد
  .گردد می

توان به صورت  می با توجه به آنچه تاکنون بیان شد و نیز رابطه معرفی شده مدل مذکور
  :زیر بازنویسی کرد

)3(                                     ( )t t t t t t t t t ty f K ,L ,H , B ,CI , M ,G , N , D=  
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  :ز متغیرها به شرح ذیل خواهد بودمدل مزبور براساس شکل لگاریتمی برخی ا
)4(    

t t t t t t t t t t t tLny LnA LnK LnL LnH LnCI LnM LnG LnN P DI D2= + a + b + d + f + g + V + w + h + q + D + e  
  مدل هاي  داده -4

ي هـا  سـال اشـاره شـده طـی    هـاي   مورد استفاده در این تحقیق مربـوط بـه شـاخص   هاي  داده
باشد که عمدتاً از اسناد و مدارك منتشره مرکز آمار ایران، وزارت علوم و  می 1384-1354

علـت انتخـاب دوره   . ک مرکـزي جمهـوري اسـالمی ایـران اسـت     تحقیقات و فناوري و بانـ 
آغـازین انقـالب و همچنـین محـدودیت     ي هـا  سالمذکور آغاز روند تحوالت فرهنگی در 

رونـد تحـول متغیرهـاي مـورد     . آمارهاي فرهنگی منتشر شـده در دوره مـذکور بـوده اسـت    
  :بررسی به شرح ذیل است

  )Y(تولید ناخالص داخلی -4-1
عبارت است از مجموع ارزش ریالی کاالها و خدمات نهـائی  )GDP( داخلیتولید ناخالص 

و بـا مقیـاس    1376این شـاخص بـر مبنـاي سـال پایـه      . تولید شده در یک کشور طی یکسال
روند رو به رشد این شاخص طی دو دهه اخیر حاکی از وجود . میلیارد ریال بیان شده است

  .رشد و توسعه اقتصادي در کشور بوده است
   1354- 1387ي ها سالتولید ناخالص داخلی ایران به قیمت پایه طی  -1 دار شمارهنمو

  
  مختلفي ها سالسالنامه آماري ایران : منبع
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  )K( تشکیل سرمایه ثابت -4-2
  از شــاخص  بــا اســتفاده  فیزیکــی  ســرمایه .از عوامـل مــوثر در تولیــد ســرمایه فیزیکــی اســت 

t مـول فر  از طریق  که )K(  سرمایه  موجودي
i

t 0 G E
i 1

K K (I D )
=

= + شـود؛ بـه    محاسـبه مـی   ه-

ارزش موجودي سرمایه اولیه در  t ،K0ارزش خالص موجودي سرمایه در سال  ktنحوي که 
نیـز ارزش میـزان اسـتهالك     t ،DEگذاري ناخالص در دورة  ارزش سرمایه IGابتداي دوره، 

دو بخش دولتـی و خصوصـی    در نظر بود سرمایه را در که اینرغم  علی. باشد می tدر دورة 
بنـدي   دلیل عدم وجود اطالعات و آمار تفکیک شده چنـین تقسـیم  ه نماییم ولی ب  وارد مدل

این نمودار روند تغییرات تشـکیل سـرمایه ثابـت را بـر مبنـاي سـال پایـه         .پذیر نگردید امکان
ور پنج ساله دوم و سوم پـس از انقـالب، شـاخص مـذک    هاي  طی برنامه. دهد می نشان 1376

  .رشد چشمگیري داشته است

 1354-1387ي ها سالطی  )1376سال پایه (تشکیل سرمایه ثابت  -2 نمودار شماره

  
  مختلفي ها سالسالنامه آماري ایران : منبع

   )L(نیروي کار شاغل -4-3
ثابـت، شـرایط رشـد نیـروي کـار      هاي  با توجه به رشد جمعیت در ایران، و گسترش سرمایه

نمودار ذیـل  . مختلف افزایش یافته استهاي  و نیروي کار شاغل در بخششاغل بهبود یافته 
  از شـاخص   کار با اسـتفاده   نیروي. دهد می مورد بررسی نشاني ها سالروند تغییرات را طی 
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تا  10(  کار قرار داشته  در سن  آن  اعضاي  که  از جمعیت  بخشی  یعنیشاغل کار فعال   نیروي
  .کار هستند نشان داده شده استمشغول به و  ) سالگی 65

  1354- 1387ي ها سالطی  نیروي کار شاغل در ایرانرشد روند  -3 نمودار شماره

  
  مختلفي ها سالسالنامه آماري ایران : منبع

  )H(سرمایه انسانی-4-4
؛ چـرا  شود می استفاده )H(التحصیالن دانشگاهی شاغل  سرمایه انسانی از شاخص فارغبراي 

توانـد   م افراد داراي تحصیالت دانشگاهی بـراي تعریـف سـرمایه انسـانی مـی     که اعتقاد داری
یک متغیر حقیقـی باشـد و از سـوي دیگـر در نظـر گـرفتن قیـد اشـتغال بـراي آنهـا، اثـرات            

با توجه به آمار این شاخص دو نکتـه قابـل   . دهد می دست بهتري از این متغیر بر تولید  واقعی
التحصـیالن دانشـگاهی افـزوده     هزار نفر بـر فـارغ   250ود سالیانه حد که ایناول . توجه است

. التحصیالن دانشگاهی به جمعیت فعال افزایش یابد رسد که نسبت فارغ شده و لذا به نظر می
التحصـیالن   التحصیالن دانشگاهی و فـارغ  به بعد به مرور فاصلۀ بین فارغ 1373از سال  که ایندوم 

بهبـود   .کـرده اسـت   نشان از افزایش بیکاري قشر تحصـیل دانشگاهی شاغل افزایش یافته که این 
وضعیت تکنولوژي، گسترش آموزش عالی و ایجاد بسـتر و زمینـه ادامـه در مقطـع عـالی، زمینـه       
. رشد فارغ التحصیالن را فراهم کرده و باعث رشد شـاغلین بـا تحصـیالت عـالی گردیـده اسـت      

  .دهد می ررسی نشاننمودار زیر روند رشد متغیر مذکور را طی دوره مورد ب
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  1354- 1387ي ها سالدر ایران طی  روند نیروي کار شاغل با تحصیالت اموزش عالی - 4 نمودار شماره

 

  مختلفي ها سالسالنامه آماري ایران : منبع
  )CI(شاخص سینما  -4-5
بـا ایجـاد   اصلی فرهنگ ساز در یک جامعه است و فضاي سـینما  هاي  از ابزارسینما صنعت  

خاص نقش اساسـی در تغییـر نگـرش جامعـه و     اي  هتلقین ایدو براي مخاطب  یژهوشرایطی 
توسـعه  هـاي   میزان استفاده از ظرفیت سینما بـه عنـوان یکـی از شـاخص    . افکار عمومی دارد

براساس . فرهنگی در جامعه است؛ که در اینجا تحت عنوان شاخص سینما عنوان شده است
استفاده از ظرفیت سینماها به شـدت روبـه کـاهش    دهه گذشته درصد  سهآمار متاسفانه طی 

آنگونه که شایسته است در راستاي تحقق اهـداف   بوده واین صنعت فرهنگی نتوانسته است
درصـد  12بـه   1365درصد سـال   50کاهش استفاده ظرفیت سینماها از . فرهنگی گام بردارد

البتـه وجـود    .نشانگر عـدم جـذابیت سـینما بـراي مخـاطبین خـود بـوده اسـت        1383در سال 
زیون و اینترنت به عنوان کاالها و خدمات جانشین نقش بسیار زیادي در این یها، تلو ماهواره

  .روند داشته و از اثر بخشی این صنعت و ابزار فرهنگی کاسته است
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  1354-1387ي ها سالطی  میزان استفاده از ظرفیت سینماها در ایران -5 نمودار شماره

 

  ي اجتماعی کشور از نگاه آمار و محاسبات محققتحوالت اقتصاد: منبع
  )M( شاخص مطبوعات-4-6

 محاسـبه  نفـر  میلیـون  یـک  هـر  ازاي بـه  شـده  منتشـر  مطبوعـات  تعداد نسبت شاخص این در
 ایـن  مقـدس  دفـاع  دوران یعنـی  61-68سـال هـاي   طی در دهد می نشان آمار. است گردیده

 از حاکی شاخص این رشد به رو و صعودي روند. است رسیده خود سطح کمترین به نسبت
 گذشـته  دهـه  دو بـا  مقایسـه  در اخیـر ي هـا  سـال  طی که است فرهنگی مقومه این در تحولی

 یـا  تقویـت  جهـت  در ابـزاري  عنـوان  بـه  تواننـد  می مطبوعات. است یافته مطلوبتري وضعیت
 هـر  در اجتماعی سرمایه در تحول و تغییر باعث خود که نمایند عمل عمومی افکار تضعیف

 مـدت،  میان توسعههاي  برنامه همچون موضوعاتی. بود خواهد کالن و میانی خرد سطح سه
 مهمترین جمله ازاي  ههست آمیز صلح انرژي انتخابات، در مردم سیاسی و اجتماعی مشارکت

  .اند داشته توجهی قابل نقش آن تحقق در مطبوعات که بوده اهدافی
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ي ها سالطی  شده به ازاي هر یک میلیون نفر در ایرانتعداد مطبوعات منتشر  -6 نمودار شماره
1387-1354  

 
  تحوالت اقتصادي اجتماعی کشور از نگاه آمار و محاسبات محقق: منبع

  )G(شاخص خالص ازدواج-4-7
ـالم در     . ازدواج عاملی مهم در تشکیل سرمایه فرهنگی جامعه است ـاد انسـجام س ـانواده و ایج تشکیل خ

ـادي شـده و بـه         روابط انسانی بین زن و ـیع در فعالیـت هدفمنـد اقتص مرد باعث ایجاد زمینه سـریع و وس
نـزد  هـا   در مقابل طالق به عنوان منفورترین حـالل . دنبال آن تأثیر بر رشد و توسعه اقتصادي دارد

. گـردد  مـی  مورد اشاره در مسیر مزبورهاي  اسالم باعث ایجاد جدایی و ایجاد وقفه و سلب انگیزه
. دواج به طالق بـه عنـوان شاخصـی جهـت میـزان تشـکیل سـرمایه فرهنگـی اسـت         نسبت آمار از

  .دهد می نمودار ذیل روند تحول و تشکیل این سرمایه را طی دوره مورد بررسی نشان
  1354- 1387ي ها سالطی  نسبت آمار ازدواج به طالق در ایران -7 نمودار شماره

  
  ر و محاسبات محققتحوالت اقتصادي اجتماعی کشور از نگاه آما: منبع
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  )N( شاخص هنجارهاي اجتماعی -4-8
آنچه به عنوان هنجار اجتماعی تعبیر و تفسیرمی شود بیانگر روابـط سـالم کـنش و واکـنش     

بررسـی  ي هـا  روشیکـی از  . و دولت اسـت ها  ها، سازمان درست اجتماعی بین افراد، گروه
. اسـت هـا   مربوط به ناهنجاريقضایی هاي  اجتماعی بررسی روند آمار پروندههاي  ناهنجاري

عمـومی طـی   هـاي   در دادگـاه  )مختومه(بررسی شده هاي  روند پرونده ذیل معکوسنمودار 
موجـود شاخصـی جهـت انـدازه     هـاي   معکوس ناهنجاري ،دهد می را نشان 54-87ي ها سال

  عبارتنـد از هـا   ایـن ناهنجـاري  هـاي   سرفصـل . گیري هنجارها به عنوان سرمایه فرهنگی است
  ل منـافی عفـت  ااعمـ  -5تخریـب   -4ایراد ضرب و جـرح   -3قتل غیر عمد  -2ل عمد قت-1 

صـدور چـک    -9تصـرف عـدوانی و مزاحمـت     -8سـرقت   -7اختالس ارتشـا و جعـل    -6
تخلفــات راهنمــایی و  -12راننــدگی بــدون گــواهی نامــه   -11شــرب خمــر  -10بالمحــل 
بیشـترین  1383 در سـال . و سـایر  -16 طـالق  -15ازدواج  -14جـرائم اطفـال    -13رانندگی 

از نظر تعداد پرونده به ترتیـب مربـوط بـه     )استثناء سایر(اجتماعی به هاي  سهم در ناهنجاري
باورهـاي  . ایراد ضرب و جرح، صدور چک بال محل اخـتالس ارتشـاء و جعـل بـوده اسـت     

اجتمـاعی  هـاي   دینی و مذهبی و فرهنگ کار و تولید، نقش به سزایی در کاهش ناهنجـاري 
سال دفاع مقدس و اوائـل دوران انقـالب اسـالمی، بیشـترین      8به طوري که در دوران  .دارد

  .گردد می مشاهده )در مقابل ناهنجاري ها(نسبت هنجارهاي اجتماعی 

 1354- 1387ي ها سالطی  اجتماعی در ایرانهاي  وضعیت هنجار -8 نمودار شماره

 
  محاسبات محقق تحوالت اقتصادي اجتماعی کشور از نگاه آمار و: منبع
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  سازي مدل نتایج شبیه -5
با توجه به متغیرهاي معرفی شده در قسمت قبل و استفاده از کمیت لگـاریتمی آنهـا بـه جـز     

)DUM( تصریح مدل به صورت زیر خواهد بود:  
)5(       

t t t t t t t t t tLny LnA LnK LnL LnH LnCI LnM LnG LnN D= + a + b + d + f + g + V + w + q + e  
د به دلیل تعداد زیاد متغیرهاي توضـیحی و کـم بـودن جمـع مشـاهدات نسـبت بـه تعـدا        

ــا  ــرداري     )1354-1387دوره (متغیره ــیح ب ــود توض ــدل خ ــانس و م ــتفاده از روش جوه اس
)VAR( کنند و براي رفع اشکال مزبور آزمون تجربی مورد استفاده  نمی نتایج مطلوبی ارائه

  :استفاده گردید )ARDL(گسترده یا هاي  از مدل خود توضیح با وقفه
)6(  

31 2 4 4 4 4nn n n n n n

t i t 1 i t 1 i t 1 i t 1 i t 1 i t 1 i t 1
i 1 i 0 i 0 i 0 i 0 i 0 i 0

LnY LnA b LnK c L d H e CI f M g G h N      
      

                       
 

1 1 2 1 3 1 4 1 4 1 4 1t t t t t t tLnK LnL LnCI LnM LnG LnN                     
خواهـد بـود، بـدین معنـی کـه      اي  هروش تصریح و دستیابی به مدل مطلوب روش مرحل

مدل اولیه شامل و دربرگیرنده همه متغیرهاي توضیحی خواهد بود که براساس مبانی نظـري  
در مراحل بعدي به صورت مرحله به مرحله هـر یـک از متغیرهـایی را    . به دست آمده است

را از مدل حـذف و   اند داشتهعالمت و یا از نظر معنا داري یا مبانی نظري مغایرت که از نظر 
   .نهایتاً بهترین مدل به دست خواهد آمد

و تصـحیح   2بلندمدت، 1اسه معادله پویمبتنی بر تفسیر  ،ARDL تجزیه و تحلیل از روش
تغیـر وابسـته بـه    اي کـه در آن م  معادلـه  -نتایج حاصل از تخمین معادلـۀ پویـا  . باشد می 3خطا

                                                
 

1 - Dynamic 
2 - Long -run 
3 - Error-Correction 



  يهاي رشد و توسعه اقتصاد وهشپژ ،پژوهشی ـفصلنامه علمی  / 150

 

 .خالصـه شـده اسـت    1شـماره   در جدول -شود وقفه سمت راست معادله ظاهر می شکل با
ضـریب   توان از معیارهاي آکائیک، شوارز بیزین، حنان کوئین و براي انتخاب وقفه بهینه می

براي جلوگیري از کاهش درجه آزادي از  تعیین تعدیل شده استفاده کرد که در این مطالعه
  .وارز بیزین استفاده شده استمعیار ش

 )LnYرشد اقتصادي= متغیر وابسته ( ARDL(1,0,0,1,1,0,0,0)  نتایج معادله پویاي :1جدول

T-Ratio Coefficient Regressor 
3.8 0.44004 LnY(-1) 
5.3 0.29066 LnK 

-2.09 0.60237 LnL 
1.19 0.34027 H 

0.312 0.4505E -4 H(-1) 

2.95 0.4569E -3 M 
-0.069 -0.3634E-3 M( -1) 
-2.69 -0.0011960 G 

-0.159 0.0085007 G(-1) 

1.161 0.05677 CI 
1.47 1.2423 N 

-1.39 -0.0912 D 
-4.28 5.8366 C 

Serial Correlation 2.3284 
Ramsey's RESET 5.7404 

R-Squared .98910 
Schwarz Bayesian Criterion 43.2395 

 محاسبات محقق :منبع

اطمینان حاصـل   رابطه بلندمدتاز تخمین معادله پویا باید با انجام آزمونی از وجود پس 
نظر باید عدد یک از مجموع ضرائب با وقفۀ متغیر وابسته کم   براي انجام آزمون مورد .کرد

  :شده و بر مجموع انحراف معیار ضرائب مذکور تقسیم شود
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آمــده از قــدر مطلــق مقــادیر بحرانــی ارائــه شــده توســط    دســت بــه t اگــر قــدر مطلــق 

بزرگتــر باشــد، فرضــیه )Mestre( )1992(و مســتر )Dolado(دوالدو، )Banerjee(بنرجــی
محاسباتی  t با انجام این آزمون .پذیریم صفر را رد کرده و وجود یک رابطه بلندمدت را می

متنـاظر بـا جـدول     tظـر قـدر مطلـق از    کـه چـون از ن  آیـد،   مـی  دست به 4/836با مقدار برابر 
صـفر مبنـی بـر عـدم وجـود رابطـه        یهفرضـ ، است بیشتر -44/3یعنی  و مستر دوالدو، بنرجی

نیـز در سـطح معنـا     LMآزمـون ضـریب الگرانـژ   . شود بلندمدت رد و وجود آن پذیرفته می
ندها و نشان دهنده عدم وجود همبستگی سـریالی بـین پسـما    )55/2(معنادار بوده % 90داري 
 همـان سـطح معنـاداري تصـریح خـوب مـدل را تبیـین        معناداري آزمون رمزي نیز در .است

  .کند می
مـدل را بـا اسـتفاده     توان میزان ثبات می قبل از ادامه بحث در خصوص روابط بلند مدت

هـاي   نمودارهاي ذیل بیانگر آزمون. بررسی نمود )1975(دوربین و ایوانز از معیارهاي براون،
و مجموع مربعات انباشت پسماندهاي عطفی  CUSUMاشت پسماندهاي عطفی مجموع انب

CUSUMQ تصریح هاي  متغیر دهد نه تنها درمدل رشد مورد بررسی، می نتایج نشان. است
البته دوران پـس از جنـگ و   . شده در مدل هم انباشته است بلکه روابط تخمین، باثبات نیز هستند

مـدل   ثبات 1372- 1375ي ها سالو نیز نرخ تورم شدید طی  آغار باز سازي امور زیربنایی کشور
را تحت تاثیر قرار داده است که اعمال متغیر مجازي در دوران مذکور این نظـر قابـل تبیـین    

  . است
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  در مورد ثبات مدل CUSUMمجموع انباشت پسماندهاي عطفی  -9نمودار 
 Plot of Cumulative Sum of Recursive Residuals

 The straight lines represent critical bounds at 5% significance level
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  در مورد ثبات مدل CUSUMQمجموع مربعات انباشت پسماندهاي عطفی  -10نمودار 
 Plot of Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals

 The straight lines represent critical bounds at 5% significance level
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نتـایج  . توان، روابط بلندمدت را تفسیر نمـود  پس از اطمینان از وجود رابطه بلندمدت می

رابطـه بلندمـدت   نتـایج   .ارائـه شـده اسـت    2شماره  حاصل از این رابطه بلندمدت در جدول
آموزش عالی، نسـبت ازدواج بـه   هاي  فرهنگی شاخصهاي  که از بین شاخص دهد نشان می

و شاخص هنجارهاي اجتماعی به ترتیب بیشترین تأثیر در تحقق رشد و توسعه را پس طالق 
  .فیزیکی و نیروي کار داشته استگذاري  از سرمایه
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   ARDL(1,0,1,1,1,1,0,0)نتایج تخمین بلند مدت ضرایب معادله با روش  -2 جدول
  )LnYرشد اقتصادي= متغیر وابسته (

T-Ratio Coefficient Regressor 
4.83 0.51 LnK 

-1.05 -0.47 LnL 
2.6 0.89 H 

-2.74 -0.024 M 
1.18 0.013 G 
1.32 0.101 CI  
0.66 2.21 N 

-1.21 -0.25 P 
-3.22 -0.16 D 
2.41 10.42 C 

 محاسبات محقق :منبع

به سمت تعـادل  تولید تعدیل عدم تعادلهاي کوتاه مدت در  که اینبراي بررسی در ادامه 
اسـتفاده شـده    )ECM(خطـا   –تصـحیح   پـذیرد، از مـدل   صورت انجام میبلندمدت به چه 

درصد از عدم تعادل کوتاه مـدت   دچن، دهد که در هر دوره نشان می ECMضریب . است
عبـارتی چنـد دوره طـول    ه بـ و  گـردد  جهت رسـیدن بـه تعـادل بلندمـدت تعـدیل مـی      تولید 

 -حاصل از تخمین مدل تصـحیح نتایج . به روند بلندمدت خویش باز گرددتولید کشد تا  می
 دسـت  بـه  559/0در این مدل، جمله تصحیح خطا  ضریب .ارائه شده است 3خطا در جدول 

تعدیل شده و به سمت روند تولید درصد از عدم تعادل در  56یعنی در هر دوره . آمده است
  . شود بلندمدت خود نزدیک می
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  ) LnY∆ستهمتغیر واب(خطا  –نتایج تخمین معادله تصحیح  -3جدول 
T-Ratio Coefficient Regressor 

5.37 0.29 ∆LnK 
-2.09 -0.602 ∆LnL 
0.31 0.45 ∆H 

-0.69 -0.36 ∆M 
-0.159 -0.001 ∆G 
1.47 0.056 ∆CI  
0.70 1.24 ∆N 

-1.37 -0.12 ∆P 
2.35 5.83 ∆D 

-4.83 -. 559 ECM(-1) 

ECM  =LNY  -. 44628*LNK  +. 40135*LNL -. 8293E -3*H +. 020825*M  -. 0087838*G 

-. 065229*CI  - 1.0614*N +. 091945*P   +. 11880*D  - 10.6407*C 

  محاسبات محقق :منبع
  گیري نتیجه و بندي جمع -6

 در. پـردازد  مـی  اقتصـادي  و فرهنگی توسعههاي  شاخص بین روابط بررسی به حاضر تحقیق
 ارائـه  راتـري   شـن رو دیـدگاه  توانـد  می آنهاي  شاخص به ویژه توجه فرهنگی مسائل حوزه
 راسـتا  این در. باشد مؤثر مدت بلند و مدت میان مدت، کوتاه اهداف به دستیابی در و کرده

 اجتمـاعی  هنجارهـاي و  ازدواج خالص نرخ سینما، سواد، و دانش سطح چونهایی  شاخص
 تغییـرات  رونـد  و دادهگرفتـه   قـرار  ارزیـابی  مـورد  فرهنگـی  توسعههاي  شاخص عنوان به را

. اسـت  گرفتـه  قـرار  بررسـی  مـورد  گذشـته هـاي   دهـه  طـی  ایران درها  شاخص این از بعضی
 رشد محاسبه در. است اقتصادي توسعه تحلیل ابزارهاي از یکی اقتصادي رشد روند بررسی

 عوامـل  مهمتـرین  از یکـی  سرمایه. نمود استفاده توان می داخلی ناخالص یا GDP شاخص از
 انسـانی،  طبیعـی،  صـورت  بـه  بلکـه  نیسـت  فیزیکی لشک به فقط سرمایه امروزه. است تولید

 . هست نیز فرهنگی و اجتماعی
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 گردد؛ از جملـه  می گوناگونی استفادهي ها روشجدید سریهاي زمانی از هاي  در تحلیل
آنها روش همجمعی در اقتصاد سنجی است که بیانگر روابط کوتاه مدت و بلند مـدت بـین   

روش کـارایی   VARتحقیـق روش  هـاي   ت در دادهبا توجه به محدودی. متغیرهاي مدل است
هـاي   آمده معنادار نبودند بدین جهت از روش خود توضیح با وقفـه  دست بهنبوده و ضرایب 

فرهنگی و رشد اقتصادي در هاي  استفاده نموده و به تبیین روابط متغیر ARDLتوزیع شده یا 
و  CUSUMهـاي   فاده مدلبه بررسی ثبات مدل با است سپس. چارچوب این مدل پرداخته شد

CUSUMQ     پرداخته و با نشان دادن ثبات مدل، در ادامه با به کارگیري مـدل تصـحیح خطـا
 .کوتاه مدت ایجاد شـده در مـدل پـرداختیم   هاي  به تحلیل چگونگی تعدیل شوك ECMیا 

در ایـن  جملـه تصـحیح خطـا     خطـا ضـریب   -بر اساس نتایج حاصل از تخمین مدل تصحیح
تعدیل تولید درصد از عدم تعادل در  56یعنی در هر دوره . آمده است دست به 0/559مدل، 

 خالصه نتـایج حاصـله بـه شـرح ذیـل     . شود شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می
  :باشد می

  اصـلی   در مـدل   بـا وقفـه    داخلـی   تولیـد ناخـالص    لگـاریتم   یعنی )LnY )-1متغیر  ضریب
ARDL )مؤیـد ایـن    ضـریب   ایـن   بـودن   کوچکتر از یک  که  بوده 368/0  معادل ) مدت کوتاه  
  تـوان  همگرا خواهد بـود و لـذا مـی     مدت بلند  مدل  سويه ب  مدت کوتاه  مدل  که  است  مطلب

  لگـاریتم   ضـریب  .باشـد  مـی   تـورش   بـدون  ARDL  در مـدل   برآورد ضـرایب   که  ادعا داشت
  نشانگر بـاالترین   که  بوده 34/0مقدار  ARDL  لیاص  در مدل)LnL)-1  یعنی  کار فعال  نیروي

کـار    نیـروي   تـأثیر را از سـوي    بیشـترین  LnY  مـدت   درکوتـاه   باشـد یعنـی   مـی   تأثیر در مدل
  کـه   بـوده  098/2 معـادل   مـدت  در کوتـاه   ضـریب   ایـن   بـراي  t  ضمناً آمـاره . کند می  دریافت

درصـد    یـک   ازاي  بـه   مـدت   بهتر درکوتـاه   بارتبه ع(.  است  آن  دار بودن معنی  نشانگر قوت
خواهـد    درصـد افـزایش   34/0  میـزان   بـه   داخلی  ، تولید ناخالص کار فعال  در نیروي  افزایش

دار   از تأثیر معنی  حاصل  نتیجه .است 64/0 معادل  LnLمتغیر  نیز ضریب  در بلندمدت .)یافت
  هـاي  تکنولـوژي   حسـاب   بـه   توان را می  تصاد ایرانو تولید در اق  کار بر رشد اقتصادي  نیروي
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.. .و  ، سـاختمان  ، خـدمات  ، کشـاورزي  از صـنعتی   تولیـد اعـم    در بخـش   کاربر مورد استفاده
  فیزیکی  سرمایه  لگاریتم  ضریب .نمایند کار را تشدید می  از نیروي  استفاده  لزوم  که  گذاشت

LnK اصلی  در مدل  ARDL بـا آمـاره    کـه   بوده 368/0  معادل  t  دار و   اثـر معنـی   4/99 معـادل
در  LnK  یعنی  فیزیکی  سرمایه  لگاریتم  ضریب. است  تأیید گردیده LnY(1376) بر  آن  مثبت
  اسـت  9/67 برابـر بـا   t  با آماره 395/0  معادل ARDL  روش  به  ضرایب  بلندمدت  تخمین  مدل

  متغیـر سـرمایه    ضـریب  .باشـد  مـی  LnY(1376( بـر  LnK دار  و معنـی   از اثر مثبـت   حاکی  که
  بـه   بـا توجـه    کـه   بـوده  198/0مقدار  ARDL  مدل  بر اساس  مدت در کوتاه LnE  یعنی  انسانی
  بـه   با توجـه . گردد بر تولید تأیید می  انسانی  سرمایه  دار و مثبت  اثر معنی 65/2  معادل t  آماره

و  314/0  یعنی ARDL  روش  به  ضرایب  بلندمدت  تخمین  سبراسا  در بلندمدت LnE  ضریب
تولیـد    بـر روي   انسـانی   را از سـرمایه   دار قـوي  و معنی  اثر مثبت  توان ، می07/3  معادل t  آماره

در   انســانی  سـرمایه   درحجـم   درصــد افـزایش   هـر یـک    یعنـی . تأییـد کــرد   داخلـی   ناخـالص 
  درصــد افــزایش 314/0و درصــد  198/0 تولیــد را معــادل  ، میــزان و بلندمــدت  مــدت  کوتــاه

در   انسـانی   دار سـرمایه  و معنـی   مثبـت   تأییـد نقـش    دقیقـاً در راسـتاي    فـوق   نتایج. خواهد داد
  بـه عبـارت  . گـردد  نیز تأیید مـی   اقتصاد ایران  براي  که  زا است  درون  رشد اقتصاديهاي  مدل

  دارد کـه   را بر تولیـد ناخـالص    داري  و معنی  مثبت  نقش  سانیان  ، سرمایه بهتر در اقتصاد ایران
ضریب متغیـر نسـبت    . متغیر است  مدت  کوتاه  تر از اثرات قوي  مراتب  به  اثر در بلندمدت  این

در کوتـاه مـدت براسـاس نتـایج      )M)-1 نشریات و مطبوعات منتشر شده به جمعیت بـا وقفـه  
بیـانگر رابطـه    7/2برابـر   tدرصد بـا آمـاره    83اداري در سطح معن 363/0مقدار  ARDLمدل 

 74/2برابـر   tدرصـد و آمـاره    84معنادار در کوتاه مدت و در بلند مدت در سطح معناداري 
ارقام مـذکور بـدین معناسـت کـه مطبوعـات منتشـر شـده بـه         . دهد می را نشان 025/0مقدار 

بلندمدت در تشـکیل سـرمایه    نسبت جمعیت با یک وقفه کوتاه مدت تأثیر بیشتري نسبت به
ضریب متغیر نسبت ازدواج به طالق با  .فرهنگی و در نتیجه تأثیر بر رشد و تولید داشته است

 Gو در بلنـد مـدت    0085/0مقـدار   ARDLدر کوتاه مدت براسـاس نتـایج مـدل     )G)-1وقفه
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د ایـن  کنـد کـه تـأثیر بلندمـدت بهبـو      مـی  ارقـام مـذکور بیـان   . دهد می را نشان 013/0دار مق
ضریب تأثیر استفاده  .شاخص فرهنگی بیش از تأثیر کوتاه مدت آن در رشد اقتصادي است

رونـد مطلـوبی در طـول زمـان نداشـته اسـت امـا در         که اینعلیرغم  )CI(از ظرفیت سینماها 
تـوان   مـی  بوده است ولی با توجه به پایین بودن سطح معنـاداري در بلندمـدت   0/1بلندمدت 

ه استفاده از ظرفیـت سـینماها فقـط در کوتـاه مـدت در تشـکیل سـرمایه        چنین تفسیر کرد ک
در کوتـاه مـدت براسـاس     )N(ضریب هنجارهاي اجتمـاعی   .فرهنگی تأثیر گذار بوده است

بوده ولی سطح معناداري هر یک از این ضرایب پایین بـوده  2/22و در بلندمدت  1/24نتایج 
ي را در تشکیل سرمایه فرهنگی در طی دوره به دست آمده رابطه معنادار tو براساس آماره 

، با  استجنگ ي ها سال  براي  متغیر مجازي  یکنیز   کهDمتغیر  .دهد نمی مورد بررسی نشان
  در مـدل   آن  و مقدار ضـریب  -091/0  یعنی  مدت کوتاه ARDL  در مدل  آن  ضریب  به  توجه

ARDL اسـت   داخلـی   دار بر تولید ناخـالص   و معنی  اثر منفی  داراي -162/0  یعنی  بلندمدت  ،
  اثر ایـن   داري  معنی قوت -22/3 برابر با  و بلندمدت -4/29 برابر با  مدت  کوتاه t  آمارهلیکن 

  بقیـه   و بـراي   برابـر بـا یـک    جنـگ ي هـا  سال  براي  کهDمتغیر   بنابراین. دهد می  متغیر را نشان
 .رابطه معنادار کوتاه مدت و بلند مدت آنها استدادن  نشانمدل قادر به ،  صفر است ها سال
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