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Abstract 
Objective: According to studies, one of the main determinants of economic growth and development is 

social capital, which has different components. One of the main components of social capital is "trust", 

which is an essential aspect of economic and social relations. Trust means as a positive expectation that the 

other party will not act opportunistically in their speech, actions and decisions. The result of some 

researches shows the difference between countries in terms of their industrial structure depends more on 

the level of their social capital than on the level of their developmental level, i.e., the degree of trust of 

individuals in one society to another and their participation in the formation of civic groups and 

associations. Emphasizing the importance of the role of trust in economic growth and to answer the question 

of whether the trust index in developing countries affects economic growth in a similar way to developed 

countries, the main purpose of this study is to show the trust index on economic growth in the two-selected 

groups of developed and developing countries in the period 2009-2019. 
 

Methods: To achieve this goal in this study, the trust index was first extracted from the World Value 

Survey. Then, to investigate the relationship between trust and innovation with economic growth in two 

selected groups of developed and developing countries, the two-stage Generalized Method of Moments 

(GMM) model has been used for dynamic panel data. Applying the GMM method has some advantages 

such as considering individual non homogeneous and more information, eliminating the biases in cross-

sectional regressions. For a more detailed study of these indicators in addition to other effective control 

variables that are considered as factors affecting the economic growth and development of countries, are 

also added to the regression equation.  Delayed variables of GDP at real price, fixed capital formation, 

human development index, consumer inflation rate, innovation index, number of labor force, economic 

freedom index and trade openness index along with confidence index have been added to the model. The 

statistical population of the present study includes 26 developing countries including: Islamic Republic of 

Iran, Belarus, Brazil, Colombia, Ecuador, Egypt, Guatemala, Indonesia, Iraq, Jordan, Kazakhstan, 

Kyrgyzstan, Lebanon, Malaysia, Mexico, Nigeria, Pakistan, Peru, Philippines, Russia, Serbia, Thailand, 

Tunisia, Turkey, Ukraine and Vietnam and 25 developed countries including: Argentina, Australia, Canada, 

Chile, Cyprus, Estonia, Finland, France, Germany, Hong Kong, China, Hungary, Italy, Japan , Korea, 
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Abstract 
 

Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Romania, Singapore, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland 

and the United States from 2009 to 2019 (statistics are available by year). These countries were grouped 

based on the Human Development Index so that countries with a human development index higher than 0/8 

in the group of developed countries and less than 0/8 in the group of developing countries. 
 

Results: In both group of selected countries, the significance level of Sargan statistics is more than 0.05. 

At the 95% confidence level, the validity of the tools used in the estimation cannot be denied. So, the null 

hypothesis that the instruments of the disturbance are not correlated cannot be rejected. Therefore, it can be 

concluded that the instrumental variables used for estimation have the necessary validity. Also, the results 

show that all explanatory variables have unit root and the Kau test indicates a long-term relationship 

between variables and economic growth. According to the results, in countries with low levels of 

development, the variables related to the physical relations of production mainly affect economic growth. 

Also, the effect of the trust index on the economic growth of these countries is negative. In developed 

countries, as expected, the impact of the trust index on economic growth is positive. And for one percent 

increase in trust index, economic growth increases by 0.013 percent. The highest impact of the model 

variables on economic growth is related to the human development index, which will increase by 2.45% 

for one percent growth of this economic growth index. The positive impact of the lag of economic growth 

in both groups of developed and developing countries indicates that economic growth in these countries is 

subject to stable and long-term macroeconomic policies and requires forward-looking planning. According 

to theoretical expectations, by increasing the rate of fixed capital formation, labor force and economic 

freedom will lead to more economic growth in developed countries. 
 

Conclusion: According to the results, the trust index in the selected developed countries has a positive and 

significant effect on economic growth, but in the selected developing countries at a significant level of 90% 

has a negative effect on economic growth. This result shows that the developed countries have advantages 

due to the high level of trust in these countries: first, in result of trust, the communication and the transfer 

of information is done easily. Secondly, facilitating the transfer of information takes place in technological 

environments, which is one of the effective ways of trust category to solve the problem of information 

deficiency category of organizational learning. Finally, the problem of free riding is improved through 

group activities. But the inverse relationship between trust and economic growth in the selected developing 

countries can have two main reasons. First, the level of trust in economic policies in these countries is very 

low. Second, the issue of data quality is trust in these countries. Distrust, which is a form of formal and 

informal institutions in the economy that has always caused fear of partnership and cooperation between 

people, and people prefer distrust to avoid losses and limit their economic activities to the circle of friends 

and Their acquaintances do. One of policies that could develop trust level in developing countries is to 

increase institutional trust by improving the transparency and integrity of institutions. Another and even 

more important policy is related to educational programs in such a way that the main emphasis is shifted to 

the team working of students and strengthens cooperation between new generations. These policies are able 

to increase social capital and consequently public trust. 
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 یگشتاورها ردکی)رو توسعهدرحالو  افتهیتوسعه یدر کشورها یاثر اعتماد بر رشد اقتصاد یبررس

 ((GMM) افتهیمیتعم
 

 یمیافسون رح

 فخر یگرشاسب دیسع

 شیآسا دیحم

 چکیده

 .9112-9102 یزماندر دوره  توسعه یافته و درحالکشورهای منتخب در دو گروه کشورهای توسعهدر  یاقتصادبر رشد اعتماد تأثیر شاخص  یبررس هدف:

 

سنج    نیجهت تحقق ا روش: شاخص اعتماد از طرح نظر ش  یهدف، ابتدا  شتاورها         یارز ستفاده از مدل گ سپس با ا شد.  ستخراج   یعموم یجهان ا

شد     ری( تأثGMM) افتهیمیتعم صاد شاخص اعتماد بر ر س مورد  یاقت شک ثابت متیبه ق یناخالص داخل دیتول یریتأخ ریقرار گرفت. متغ یبرر  لی، ت

سان     هیسرما  سعه ان شاخص تو صرف  ،یثابت،  شاخص نوآور نرخ تورم م شاخص آزاد  یرویتعداد ن ،یکننده،  صاد  یکار،  شاخص باز بودن   یاقت و 

 در کنار شاخص اعتماد به مدل اضافه شده است. یتجار
 

 صادی است.رشد اقت آزمون کائو نیز حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها و تمامی متغیرهای توضیحی در سطح ایستا ودهد نتایج نشان می :هایافته
 

ساس   :یریگجهینت یافته اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد ولی در کشورهای    شاخص اعتماد در کشورهای توسعه   به دست آمده   جینتابر ا

ها و پایین بودن کیفیت دادهاقتصادی این گروه از کشورها دارد که از جمله دالیل آن   بر رشد   یمنفتأثیر  درصد  21ی دارمعناتوسعه در سطح   درحال

سطح اعتماد در مهم ست    تر  شورها ا شفاف  .این ک ست   یکی از مهمنهادها  یکپارچگیو  تیبهبود  سیا ست و الزم  ترین  های افزایش اعتماد در جوامع ا

شترک بر کار م یتأکید اصل که یوزشهای آمبرنامه به سمت این استراتژی سوق داده شوند. همچنین اجرای توسعهدرحالهای کشورهای است سیاست

سل  نیب یهمکار تیباعث تقو دارد ودانش آموزان  یگروه شود نیز در  می اعتماد عمومی شیو درنتیجه افزا یاجتماع هیسرما  شی، افزادیهای جدن

 های این کشورها مورد توجه قرار گیرد.سیاست

 .ارزشی جهان نظرسنجیاعتماد، نوآوری، رشد اقتصادی،  های کلیدی:واژه

 JEL: .O19, O29, O39, O40 بندیطبقه

 .پژوهشی :مقاله نوع

توسعه   و درحال افتهیتوسعه  یدر کشورها  یاثر اعتماد بر رشد اقتصاد   یبررس (. 0410) .دیحم، شیآسا ؛ سعید ، گرشاسبی فخر  ؛ افسون ، رحیمی :استناد

.010-091(، 0)7، مجله توسعه و سرمایه. ((GMM) افتهیمیتعم یگشتاورها کردی)رو
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 ((GMM) یافتهتعمیم گشتاورهای رویکرد) توسعهدرحال و یافتهتوسعه کشورهای در اقتصادی رشد بر اعتماد اثر بررسی/ 019

 

 مقدمه

و  متعددهای ها هزینه، دولتامرای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی است و برای تحقق این      ترین اهداف هر جامعهاز مهم

  ترین امورات برای تحققاند. یکی از پایه   هکردهای مختلف  ها در طول دوره ریزیتحقیق و پژوهش و برنامه  فراوانی صررررف 

مطالعات زیادی در خصوص اثرگذاری عوامل مختلف بر رشد اقتصادی انجام شده     بر آن است.   مؤثرشناسایی عوامل    ،هدف

ست که      سرمایه اجتماعی مفهومی ا ست ولی  ست     قرننیمدر  ا شگران قرار گرفته ا   هایاوتتف لیتا دالاخیر مورد توجه پژوه

شرران ن قاتیتحق اسررت که« اعتماد»سرررمایه اجتماعی  اصررلی هایمؤلفهند. یکی از کن ییمداوم رشررد در کشررورها را رمزگشررا

 ،1لگانآاست )  یو اجتماع یروابط اقتصاد  یبرا یجنبه ضرور  کیاست، اما   یاجتماع هیسرما  مؤلفه کی، اگرچه تنها دهدمی

  که ی اشرراره دارداحتمال بهباور  این درواقع. رودمیانتظار  گرانیداز  کهاسررت  یرفتارو  باور به عمل یمعنعتماد به ا(. 2118

 .کنندمی زیپرهاز انجام آن  ای دهندمیرا انجام  یخصوصبه  یکارها ،گرانید

را یفوکو رذ  با همرراه  دوجانبهاحساس آرامش  صورتاعتمراد را به   (1995) 2ام رار   کرالم  رشیپ ، گریکرد ی، تعهردات و رفت

ه سطح توسعه    ب آنکهاز  شتر یب شان صنعتی به لحاظ ساختار   کشورها تفاوت  که کندمیموضوع را مطرح   نیاو  کندمی فیتعر

در  هاآن مشارکت  زین و گریدجامعه به  کیافراد  یاعتمررررادورز زانیم یعنی ،شان اجتماعی هیسرما باشد به سطح    مرتبط هاآن

رهروند  هایانجمنو  هاگروه لیتشک توان  از جانب فرد یا گروه که می داندمیصالحدیدی را اعتماد روتر،  ارد.د یبستگ ،یش

توان گفت  (. به عبارتی می7619 ،3روترفرد یا گروه دیگری تکیه کرد ) کتبییا آن بر کالم، وعده، اظهار شرررفاهی  واسرررطهبه

طلبانه رفتار  تفرصرر ایگونهبهکردار و تصررمیمات خود  ،طرف مقابل در گفتار بااینکهاعتماد یک انتظار مثبت اسررت در رابطه 

 (.2111 ،0گوردوننکند )

آلگان و ) اثرگذاری اعتماد بر رشد و عملکرد اقتصادی پرداختند تیعل ررسیبه بنیز  2119انجام شده از سال  هایپژوهش

عتماد بر ا تأثیر شیشامل افزا  هاکانال نی. اشود میمنتقل  اثرگذاری این کانال نیچند قیاز طر و نشان دادند ( 2111، 5کاهوک

سرما  ، کارایی سان  هیانباشت    اتی، عملهاشرکت  ،هاسازمان ، یمال ی، عملکرد بازارهایو نوآور گذاریسرمایه ، تی، حاکمیان

ست که همه   ستق  هاآنبازار کار و تجارت ا شد   طوربه ماًیم   شیر افزاد ینقش مهم نی. اعتماد همچنگذارندمی تأثیرمثبت بر ر

، (1972) 6ارور . از نظگذاردمی تأثیر هاآن یرشد اقتصاد   درنتیجهو  وریبهرهبر  میمستق  طوربهکه  کندمی فایرفاه شهروندان ا 

ناقص   وجود اطالعات علیرغمو مبادالت سودمند متقابل را  یهمکار رایاست ز یاجتماع ستمیس کی یاعتماد روان کننده اصل

 .کندمی لیناقص تسه یو قراردادها

گیری میزان اثرگذاری اعتماد بر رشررد  اندازهبه حاضررر مطالعه رشررد اقتصررادی،  دراعتماد  نقش دادن اهمیتبا محور قرار 

ی از مبانی  مختصر  مروربهبخش دوم این مقاله  پردازد.می توسعه درحالو  یافتهتوسعه  کشورهای منتخب در دو گروه اقتصادی  

های انجام شده در این حوزه در بخش سوم ارائه شده     پردازد. برخی از پیشینه پژوهش بر رشد اقتصادی می   اعتماد ریتأثنظری 
                                                                                                                                                                                           
1 Algan 
2 Fukuyama 
3 Rooter 

4 Gordon 
5 Cahuc 
6 Arrow 



 011/ 0/ ش هفتم دورهمجله توسعه و سرمایه/ 

 

ست.   ساس مدل مذکور در بخش          ایپانل پو یالگوهاا ضر بر ا سپس نتایج پژوهش حا شده و  در بخش چهارم از مقاله معرفی 

اد ارائه  ضر پرداخته و پیشنهادهایی برای بهبود سطح اعتم   بندی تحقیق حاپنجم تشریح شده است. بخش ششم این مقاله به جمع     

 کند.می

 ینظر یمبان

ه معنای  اعتماد ب. است  دهد اعتماد حیرا توض  یاقتصاد  رشد و توسعه  د توانمی که یفرهنگ هایارزش تریناساسی  از  یکی

سرمایه  ترمهمو  رتبزرگت اقتصادی و اجتماعی است که البته خود در مجموعه الاعتقاد به پایبندی افراد به تعهداتشان در تعام

سرمایه اجتماعی از ذخیره ارتباطات و تع گیردمیاجتماعی قرار  ست   امالت.  شتی از ح  آیدمیاجتماعی به د س  و به عنوان انبا

  کند میمتصرررل  به هم جامعه را    یک چسرررب اجتماعی، اع رررای    مثابه  به اعتماد، همکاری و مشرررارکت در بین افراد جامعه       

صری که در   (.1395یان و همکاران، مکرعلی) ست که اعتماد   تعریف از بحث اعتماد به چشم می  هرگونهاولین عن خورد این ا

  اکهازآنجکنیم. ابراز می هاآننوعی اعتقاد را در مورد اعمال و اقدامات آتی  درواقعص اشخا با اعتماد بهنوعی باور است. پس 

ست دار بودن آن همخاطر اعتماد، ست ویژگی دوم ا هاآناعتماد نوعی باور در مورد اقدامات و پیامدهای  هنگامی که به زیرا  ا

. سررومین عنصررر اصررلی اعتماد این اسررت که این پدیده به ارزیابی ما از نیسررتیمپیامدهای آن مطمئن به کنیم دیگران اعتماد می

  ندرتهببه صورت ضمنی بدیهی است اما   کمدست ای دیگران بستگی دارد. هرچند که وجود چنین رابطه  قابلیت اعتمادمیزان 

در قالب تحقیقات تجربی بررسی شده است. منظور از قابلیت اعتماد این است که دیگران تا چه اندازه ظرفیت برآورده ساختن  

 (.2111 ،1استوکر لوی و) اعتماد ما را دارند

 :کردند بندیدستهزیر سه نوع را به حداقل دانشمندان علوم اجتماعی اعتماد 

 .استنزدیکان و دوستان  -کننده اعتماد افراد جامعه به افراد خانوادهشاوندی: که بیانخوی اعتماد( 1

 .استکننده اعتماد افراد نسبت به یکدیگر و افراد جامعه : بیانافراد میان اعتماد( 2

  تاسرر دولتی مختلف هایبخش حتی یا مختلف هایحرفه یا نهادها به نسرربت افراد احسرراس بر ناظر: نهادی اعتماد( 3

 (.1386 امیری،رحمانی و )

 . اعتماد عمومی شده.2. اعتماد شخصی شده 1: کندمیاعتماد را به دو حالت تقسیم  (1990) 2پالتو

مومی کمی است اما اعتماد ع کاراییو دارای  گیردمیمکرر بین اشخاص شکل  وانفعاالتیفعلاعتماد شخصی شده در اثر 

آید و شررده از طریق تربیت کودکان و افراد، دانش عمومی درباره جمعیت عاملین و اشررتیاا برای رویارو شرردن به وجود می  

بیشررتری اسررت. تفاوت اسرراسرری این دو اعتماد در این نکته اسررت که در اولین برخورد با فردی اعتماد نوع اول   کاراییدارای 

ستلزم تالش و   سر    م ست. اعتماد عمومی  ست اما اعتماد نوع دوم خودجوش ا شده      ترهزینهکمو  ترعیزمان ا شخصی  از اعتماد 

که منظور از اعتماد عمومی   است عمومی شده   ،اعتماد(. در این پژوهش منظور از 2211 ،3فافچمپسدورالف و ) کندمیعمل 

                                                                                                                                                                                           
1 Levi and Stoker 
2 Platteau 

3 Durlauf S, Fafchamps 



 ((GMM) یافتهتعمیم گشتاورهای رویکرد) توسعهو درحال افتهیتوسعه یدر کشورها یاثر اعتماد بر رشد اقتصاد یبررس/ 014

 

گاه اعتماد موجود در خانوارها به غیر خانوار سررررایت هیچ (1999فوکویاما )اعتماد به افراد ناشرررناس اسرررت. طبق نظر  ،شرررده

 .شودمیاعتماد عمومی شده عامل اصلی اختالف در سطح جوامع و کشورها محسوب و  کندنمی

  یو اجتماع یاقتصرراد جیاز نتا یاریبسرر یدیخارج از حلقه خانواده، به عنوان عنصررر کل یاعتماد به عنوان نگرشرر بنابراین،

شمندان علوم اجتماع     اتینقش اعتماد در ادب درحالی که (،2111، 2پاتنام ؛1957 ،1لدیبنفه است ) در نظر گرفته شد  یتوسط دان

صل  صاد  یا ست مدت یاقت ست.    ها شه ا شت  (1972ارو )اولین بار  که مورد مناق در درون  یهر معامله تجار باًیتقر» که اظهار دا

د که  استدالل کر  یمنطق طوربه توانمی. شوند میانجام  یدوره زمان کیکه در تی معامال ویژهبهعنصر اعتماد دارد،   کیخود 

یان بسرراده  طوربهارو  دیدگاه .«داد حیبا عدم اعتماد متقابل توضرر توانمیدر جهان را  یاقتصرراد هایماندگیعقباز  یاریبسرر

باشد،  یمبادالت اقتصاد یبرا طیکه شامل همه شراو جامع مفصل  یقراردادها ی، نوشتن و اجرادهیچیجامعه پ کیدر  کندمی

ست  رممکنیغ سم یغ ینیقوان نبود و لذا ا ست رفتن   اعتماد مانند یرر سود  موجب از د صا و منفعت بازارها،  و  یدمبادالت اقت

رشد و   هایتفاوتد نتوانمی یهمکار دهندهشکل  یررسم یغ نینظر، اعتماد و قوان نی. از اخواهد شد  بعمناعدم تخصیص کارا  

جاری  گر مبادالت و معامالت تتوان گفت طبق دیدگاه ارو اعتماد تسررهیلمی یطورکلبه د.نده حیرا توضرر یتوسررعه اقتصرراد 

بدون   بر پایه اعتماد و سررررمایه اجتماعی        معامالت افراد جوامع مختلف در  دهد مینشررران  (2112) همکاران  و 3بولز اسرررت.

 (.2117، 5گینیتسبولز و ؛ 2119، 0فهرند )کنمی یهمکار دیگری مالحظات گونههیچ

در   قات یحاصرررل از تحق   های بینش یاقتصررراد اتی ، ادبعاملین  شرررهرت ابی در غ یوجود همکار  یمنطق هی توج یبرا

 بولز) دهدیمرا نشان  یمرتبط با همکار یذات زهیرا وارد کرده است که وجود انگ یو اقتصاد رفتار ی، علوم اجتماعیروانشناس

سک کانمن و  ؛2112، 6سیربوالنیا و  شمند   یخود عمل همکار ،یماد منافعاز  شیافراد ب درواقع(. 1121، 7یتور سته   را ارز دان

سوا و  رفتار،  نیا سازی مدل ی. براگیرندو انگیزه می ، (2119) 11کاهوکآلگان و ، (2118b، )9ینیتابل، (2115) 8کیزابونفران

سوا )  11دنریب ست  یکه عدم همکار کنندمیفرض  (2111و فران فرض بر  نوعیبه و لذا شود  یروان هایهزینه منجر به ممکن ا

ست و متقابل  اتحیترج سانی افراد با  ا شارکت  ک شان   یکه رفتار م شده  دهندمین سان  و وارد تعامالت    یه هنجارهارا که ب یک

فهر و ؛ 1999، 12تی اشرررمفهر و ) های آتی حذف شررروند    تحریم قرار گرفته و همکاری   مورد گذارند  میاحترام ن یهمکار 

فرض اسرررت که افراد  مسرررتلزم این طیشررررا نی(. ا2111و همکاران،  15هوف؛ 2115و همکاران،  10سینتیگ؛ 2111، 13گچچر

ه ناشررناس و با انداز هایگروهدر  یهمکار دهدمیسررتند، که اجازه ان نیز ارزش قائل هگرید حاتیترجخودبین نبوده و برای 

 .(2117، بولز و گینیتسد )صورت گیر توجهقابل
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  یافراد نیروابط ب دیگرعبارتبهمتمرکز اسررت،  1یعمومبر اعتماد  عمدتاًاعتماد و رشررد  نیرابطه ب خصرروصدر  مطالعات

ستند همکاران  ایخانواده  کی یاع ا  الزاماًکه  ساس آن     (1991) کلمناعتماد برگرفته از  یکل فی. تعردائمی نی ست که بر ا ا

طرف  اریدر اختاز طرف دوم  یتعهد قانون گونههیچداوطلبانه بدون  طوربهکه منابع خود را  کندمیاعتماد  یدر صررورت یفرد»

 رفهکه توسرررط   طورهمان  ،کردیرو نیا یای از مزا یکی. «خواهد داد  جه یعمل اعتماد نت   رود که انتظار می  ، اما قرار دهد  گرید

بنابراین  ود. شر  گیریاندازه یتجرب هایبازیبا  ماًید مسرتق توانمیاسرت که   یفتاراعتماد به عنوان ر فی، تعرنشران داده  (2119)

  (2111همکاران ) و 2سررویگوو  (2111پاتنام )، (1995) امایفوکوکه توسررط  یاجتماع هیا مفهوم سرررماباعتماد توان گفت می

ت  مداوم و مشترک اس هایارزشاز آن باورها و  ایمجموعه یاجتماع هیکه سرما، بیترت نیبه ا ، مرتبط است.شودمیاستفاده 

 .ندیفائق آ 3یمجانسواری  مسئله ها برو مشارکت هافعالیت در تا کندمیکمک  افرادکه 

 یاقتصاد رشد بر اعتماد یاثرگذار نحوه

شده    طورهمان شاره  س  و  مهم بر نقش (1972)ارو که در بخش قبل ا سا ستم   عملکرد اعتماد در یا   تأکید یاقتصاد  هایسی

س    عامل اعتماد را امایفوکوو  کندمی سا صاد  یامدهایپ در یا سیرهایی  ادامه در. داندمی یاقت  بر اعتماد از طریق آن ا که به م

 .(1386، یریرحمانی و ام) شودمی اشاره گذارد،اثر می یاقتصاد رشد

 یمبادالت نهیهز کاهش قیطر از یاقتصاد رشد بر اعتماد یاثرگذار

  قراردادها، رینظ یرسررم یهایهماهنگ به مربوط 0یمبادالت یهانهیهز کاهش اعتماد یاقتصرراد یکارکردها ترینمهم از

 .است یقانون هایفعالیت به مربوط هایهزینه و اطالعات کسب یهانهیهز ،ساالرانهوانیدمقررات  ،مراتبسلسله

شته در  را قرارداد کی یجانب یهانهیهز و جوانب تمام بتواند که یکامل قرارداد شد،  بردا س  ای ممکن ریغ با شکل  اریب  و م

ست  نهیپرهز ست  حالت نیا در. ا صت  کاهش با یاجتماع هیسرما  و اعتماد که ا   یقراردادها در موجود یهاضعف طلبی، فر

  جودو امکان نیا البته. شررود رونق اقتصررادی درنتیجهو  مناسرربات و قراردادها یبازده موجب افزایش و کرده جبران را ناقص

س  اعتماد آنان نیب در که را مردم از یگروه یهاکنش بتوان که دارد ست  نییپا اریب ضع  نیا یول ،کرد هماهنگ ،ا   اعدتاًق و

ضاف  یمعامالتی هانهیهز دربردارنده سم  یهاتوافق ذیتنفو  یحقوق یدعاو اقامه ،مذاکره نظارت، با رابطه در نهیپرهز و یا   یر

 .بود خواهد

 بر توسعه مالی اعتماد ریتأث

سبت  یمال یقراردادها سیار   اعتماد به ن ست که  یمال یابزارها از یکی چکدر این خصوص   ؛اندحساس ب   عتمادا ازمندین ا

ست  معامله دو طرف بین ادیز س  طرفازیک. ا شد   مطمئن دیبا کندمی افتیدر را چک که یک  قابلم طرف حساب  در کهبا

صطالحاً  ای دارد وجود ینگینقد س  و شود میپاس  مقابل طرف چک ا   شته دا نانیاطم دیبا کندمی پرداخت را چک که یک

  صیتخصرر. مورد دوم، مرتبط با نخواهد کرد عوض را چک مبلغ و نکرده وارد یاخدشرره چک در طرف مقابل که باشررد
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 ((GMM) یافتهتعمیم گشتاورهای رویکرد) توسعهو درحال افتهیتوسعه یدر کشورها یاثر اعتماد بر رشد اقتصاد یبررس/ 011

 

 از فرادا باال با اعتماد مناطق در. است کارگزاران به کار یواگذار نوعیبه منوط ،گذاریسرمایه هر نوع. است یمال یهاییدارا

. بسپارند  هاآن به را خود پول تیریمد و حفاظت تا خود برخوردارند کارگزار عنوان به یافراد رشیپذ یبرا یشتر یب یآمادگ

  بخش هک اسررت نیا ،کنندیم یزندگ مناطق نیا در که ییهاخانواده از ما انتظار ،طیشرررا ریسررا بودن با ثابتخاطر  نیهم به

 .گذارند یباق نقد پول عنوان به را یترکم بخش و کنند گذاریسرررمایهسررهام  وها سررپرده در را خود یماد ثروت از یادیز

 .دارد یبستگ اعتماد به شدتبه است که دهیوام و یریگ قرضمورد سوم، 

 دولت ییکارا و عملکرد بر اعتماد اثر

سئوالن   به مردم که یجوامع کنندیم انیب (1997) 1فریکو  ناک ضع  اعالم دارند، اعتماد یدولتم   تدول یهااست یس  و موا

ست  یشتر یب اعتبار از صاد  یزراو که ییهانیت م  بهره، نرخ شیافزا عدم بر یمبن یمرکز یهابانک تعهدات. برخوردار ا   اقت

شتوانه  تیتثب یبرا سبت  نانیاطم و دهندمی ارز نرخ پ ص  و تجدیدنظر مورد مرتب یاتیمال نیقوان نکهیا به ن  ،رندیگیم قرار الحا

 .برخوردارند یشتریب اعتبار از دولت به نسبت مردم باالتر اعتماد با در جوامع همه و همه

 یانسان هیسرما انباشت و ساخت بر اعتماد اثر

سان  هیسرما  در گذاریسرمایه  تواندیم جامعه افراد و نهادها به اعتماد شو را  یان   در. دگرد جامعه در آن ارتقاء سبب  و قیت

  ورو قصرر ضررعف خاطر به هاآن یهاتالش اینکه بابت از یکمتر ینگران جامعه دارند هم اعتماد به جامعه افراد که یطیشرررا

 .کرد خواهند گذاریسرمایه شتریب یانسان هیسرما در درنتیجه و دارند بماند، پاداش یب گرانید

 ینوآور بر اعتماد اثر

شان  (2116) 3چوو  (2112) همکاران و 2رنکویلی ، (1997) فریکناک و مطالعات  ازجمله شده،  انجام گسترده  مطالعات   ن

سته  غالباً باال سطح  آوریفن توسعه  و قیتحق که دهندمی ست  یفکر تیمالک حقوا غیررسمی  تبادل به واب اش  ساده  لیدل و ا

  یاستانهآ حد از اعتماد اگر. کرد خواهد کند را تبادل و سرعت است ادیز العادهفوا یرسم تبادل یمعامالت نهیهز که است نیا

 .ندینشینم ثمر به اعتماد فقر علت به افراد ییتواناو  نبوغ باشد، ترنییپا

 پژوهشپیشینه 

سی و   شده اعتماد عموم نیمطالعه رابطه ببه  (2121) 0میعبدالکرمینی صاد    ی  شد اقت شورها  یو ر  و انهیمنطقه خاورم یدر ک

ست ( MENA) قایشمال آفر  س  کیاز  پژوهش نی. اپرداخته ا شامل   هایداده یچندگانه بر رو یخط ونیمدل رگر  110پانل 

ست  2121تا  1999 یکشور در بازه زمان  صاد    نیب دارمعنامثبت و  هرابط کی جی. نتابهره گرفته ا شد اقت ا در مدل ر یاعتماد و ر

اسررت.  زیناچ باًیتقر ولی یمنف ی، که در آن رابطه کلدهدمینشرران  منا یبه جز کشررورهاکشررورها  بندیطبقههمه  یبرا یکل

  یشررورها، کییایآسرر توسررعهدرحالترتیب در کشررورهای در حال گذار و به  یرا بر رشررد در اقتصررادها تأثیر نیشررتریاعتماد ب

سعه  شورها  ،یافتهتو صحرا  یک شورهای  ، قایآفر یجنوب  سعه درحالک شورها    کایآمر تو سپس ک این   همچنیندارد.  منا یو 
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خ داده اسررت که  ر 7و  6 یاهموجتنها در  کشررورهای منادر  یاعتماد بر رشررد اقتصرراد  یمنف تأثیرکه  دهدمینشرران  پژوهش

 .توجهی دارندضرایب قابل

سون  ستدالل  (2118) 1تام صادی    و سرمایه اجتماعی بر نوآوری   کندمی، در نتایج پژوهش خود ا شد اقت .  ذاردگیم تأثیرر

اد  در اقتصرر، شررودمیانحصرراری  یسررودها، که منجر به باال رفتن کندمینوآوری را تحریک  هایفعالیتسرررمایه اجتماعی 

سرمایه اجتماعی جمعی    صادی از طریق بخش نوآوری    کندمیطبیعی رشد   طوربهنئوکالسیک،  گذارد. می یرتأثو بر رشد اقت

 .یابداقتصادی با نسبت کارگران به نوآوران افزایش می رشدکه  کندمیبینی در هماهنگی با شواهد تجربی، مدل پیش

شی  (2118) رانهمکاو  2ویل صادی در      در پژوه شد اقت سی تعامل بین اعتماد، نوآوری و ر منطقه اتحادیه اروپا  112به برر

 را برآورد هامدلای با اسرررتفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله و سررره مرحله هاآنپرداختند.  1991-2112دوره زمانی  در

با  میتقرمسرریغانجامد و سرررمایه اجتماعی نیز به طور باالتر به رشررد درآمد سرررانه مینوآوری عملکرد  نتایج نشرران دادنمودند. 

  در جهت یاجتماع هیسرررما یبرا یمینقش مسررتق چیههمچنین بر اسرراس این نتایج،  .گذاردمی ریتأثتقویت نوآوری بر رشررد 

 وجود ندارد. کشورهای مورد مطالعهرشد درآمد سرانه  تیتقو

سط مدل رشد      (2111) 3یتلیوا ضافه   یکینئوکالس در پژوهشی به ب ی این  و مدع کندیمپرداخته و عامل اعتماد را به مدل ا

  یرد اقتصاد و عملک یاس یس  ینهادها ییکارا نییدر تب یشهروندان، نقش مهم  یفرد نیاعتماد ب ای، نکته است سرمایه اجتماعی  

صر ا  ساس  نیهمچن. او کندیم فایجوامع معا شور   30برای  یجهان یهاارزش شیمایپ یهاداده بر ا -1992 یزماندوره  یطک

  یقتصررادارشررد  یروبر  یانسرران هیسرررما آموزش و یبزرگبه  یاثرو با  دارمعنااثر مثبت و  یدارااعتماد  ردیگیم جهینت 1971

 .است

 هیسررررماافزون بر رشرررد اقتصرررادی ایران را بررسررری کردند،  کنندهنییتعی عوامل امقاله، در (1396همکاران )زاده و فرج

به رشد اقتصادی    هکنندنییتععنوان عوامل چنین منابع طبیعی بهانسانی، اجتماعی و هم  هیسرما فیزیکی انواع دیگر سرمایه شامل   

قیق نشرران نتایج تحاجتماعی در نظر گرفته شررده اسررت.  هیسرررماعنوان متغیر ق ررایی به یهاپرونده سرررانهروند. متغیر می شررمار

قش بسیار کمی نبوده و سرمایه اجتماعی و منابع طبیعی  بازدهدهد سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی به ترتیب دارای بیشترین     می

 کنند.ایفا می

ی  هاسررالی در رابطه با اثر اعتماد بر نوآوری در کشررورهای با درآمد متوسررط طی امقاله، در (1393شرراکری و همکاران )

ه ترین شرراخص سرررمایه اجتماعی که بیانگر اعتماد ب که متغیر اعتماد عمومی شررده به عنوان اصررلی نتیجه گرفتند  2117-1996

 .ی دارددارمعناغیر خانواده و دوستان است بر سطح نوآوری اثر مثبت و  هایگروهافراد ناشناس و 

در   یاقتصرراداثر اعتماد بر رشررد  یبررسرر، به (2116چو )شررده توسررط  یمعرف یمبانبا اسررتفاده از  (1386) یریامو  یرحمان

ستان  ستفاده از   رانیا هایا شان   جیتانپرداختند.  ییف ا  اقتصادسنجی  و با روش  یاقتصاد رشد   یافتهتعمیممدل  کیبا ا تحقیق ن

                                                                                                                                                                                           
1 Thompson 
2 Weel 

3 Whiteley 
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ص   مختومه چک بالمحل، که  یهاپرونده ریمتغکه با ورود  دهدیم کاهش اعتماد به افراد جامعه به خصوص    انیب یبرا یشاخ

صاد کاهش اعتماد در تعامالت  شده، قدرت   نظردر  یاقت ض گرفته   ابدییم شیافزا 10/1 زانیمبه  موردنظرمدل  یدهندگحیتو

 دارد. یاقتصادبر رشد  یمنف تأثیری ریمتغ نیاکه  شودمیگرفته  جهینتو 

ستفاده از تعمیم الگوی   (1385رنانی و همکاران ) صاد ایران،   (2112فرانکوئیس )با ا و با تغییرات در تابع تولید آن برای اقت

سهم ح ور کارآفرینان در      سرمایه که تابعی از مقدار مطلق و نرخ رشد   ست؛ نقش اعتماد را در افزایش یا کاهش  اجتماعی ا

صاد عالوه بر               شد اقت شان داد که نرخ ر سی آنان ن سی قرار دادند. نتایج برر صاد مورد برر صه اقت شد   ا یریرپذیتأثعر ز نرخ ر

سانی از اعتماد نیز    یهاهیسرما  سانی،        ردیپذیم تأثیراقتصادی و ان سرمایه ان سرمایه اجتماعی بیش از رشد  . در این تحقیق رشد 

 سازد. متأثرتوانسته رشد اقتصادی را 

دهد نتایج برخی از کشورها بیانگر تاثیر مثبت شاخص اعتماد بر رشد اقتصادی است و       همچنان که پیشینه تحقیق نشان می  

ه وجود  ب  (2119) 2راث، (1996) 1ولیهلکه قبال به آن اشررراره گردید و     (1386رحمانی و امیری ) : به عنوان مثال  برخی دیگر 

و  3بیگلسررردیجک ، (2118ویل و همکاران )  : مانند   یمطالعات  و نتایج   دکنن میاشررراره بین این دو شررراخص  یرابطه منف  کی 

  ریتوافق فوا الذکر در مورد تأث عدم .اسررت یاعتماد و رشررد اقتصرراد  نیبر عدم وجود رابطه معنادار ب یمبن (2110) همکاران

شان م    شروط به نمونه کشورها    رابطهنوع  دهد که یاعتماد بر رشد ن س  ،احتماالً م سطح اولیه اعتماد یمناطق مورد برر زمان  و ، 

 است. در نظر گرفته شده دوره

افته و ورهای توسعه ی تر، کشورهای متخب را به دو گروه کش  از جمله نوآوری پژوهش حاضر اینست که برای مطالعه دقیق  

شاخص اعتماد با توجه به تفاوت ویژگی      سیم نموده تا تفاوت اثرگذاری  سعه تق شورها     در حال تو سعه ک سطح تو مورد  ها و 

در معادالت رشد که در تخمین آنها اثرات غیرقابل مشاهده خاص هر کشور و وجود متغیر وابسته با     توجه قرار گیرد. همچنین 

اورهای عمومی زن گشتهای مدلسازی استفاده از تخمین، یکی از بهترین شیوهاستیحی مشکل اساسی وقفه در متغیرهای توض 

جهت مدلسازی اثر اعتماد بر رشد   است، که در مطالعات مربوطه، مورد اغفال واقع شده است. در پژوهش حاضر       تعمیم یافته

 بهره گرفته شده است. اقتصادی، از گشتاورهای عمومی تعمیم یافته

 جامعه آماری پژوهش

  کلمبیا، برزیل، جمهوری اسررالمی ایران، بالروس، شررامل: توسررعهدرحالکشررور  26پژوهش حاضررر شررامل  یآمارجامعه 

  فیلیپین، رو،پ پاکستان،  نیجریه، مکزیک، مالزی، لبنان، قرقیزستان،  قزاقستان،  اردن، عراا، اندونزی، گواتماال، مصر،  اکوادور،

سیه،  ستان،    رو شور   25ویتنام و  اوکراین و ترکیه، تونس، تایلند، صرب سعه ک سترالیا،  شامل: آرژانتین،  یافتهتو   ،شیلی  کانادا، ا

 رومانی، هستان، ل نروژ، نیوزلند، هلند، کره، ژاپن، ایتالیا، مجارستان،  چین، ،کنگهنگ آلمان، فرانسه،  فنالند، استونی،  قبرس،

میالدی انجام  2119تا  2119ی هاسررالامریکا در فاصررله زمانی  متحدهایاالتو سرروئد، سرروئیس  اسررپانیا، اسررلوانی سررنگاپور،
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تر که کشورهای با شاخص توسعه انسانی باال     طوریبهبندی شدند  . این کشورها بر اساس شاخص توسعه انسانی گروه     شود می

بر اسررراس اگرچه قرار دارند.  توسرررعهدرحالجزو گروه کشرررورهای  8/1و کمتر از  یافتهتوسرررعهدر گروه کشرررورهای 8/1از 

تا   1گروه متوسط، بین   699/1تا 55/1، بین افتهیتوسعه به کمتر  55/1کشورها با شاخص توسعه انسانی زیر       UNDPبندی طبقه

ها  دهدا شروند ولی در پژوهش حاضرر به دلیل کمبود  به کشرورهای با توسرعه باال تقسریم می    8/1و باالتر از  افتهیتوسرعه  799/1

 تقسیم شدند. 8/1تعداد کشورها منتخب محدود و برای تناسب تعداد کشورها به دو گروه بر اساس آستانه 

 روش تحقیق

 های پژوهش پانلی است لذا مدل مورد استفاده جهت برآورد الگوهای پانل دیتا خواهد بود.به دلیل اینکه داده

 پویا پانل الگوهای

های مورد اسررتفاده در الگوهای پانل در اصررل پویا هسررتند، لحاظ این پویایی در    که در بسرریاری از موارد داده آنجاییاز 

، با های پانل دیتاهای پانل ایستا کمک خواهد نمود. در مدل های پانل به صحت و استحکام نتایج به دست آمده در روش   مدل

با این   .(2118، 1یبالتاجگردد )سمت راست مدل، فرم پویای مدل حاصل می    ورود وقفه متغیر وابسته به عنوان متغیر مستقل در  

ست باعث       وجود سمت را سته در  ضیحی( و       شود میوقفه متغیر واب ستقل )تو ستگی میان متغیرهای م که فرض عدم خودهمب

های حداقل مربعات معمولی نتایج اسررتفاده از روش  درنتیجهجمالت اخالل به عنوان یکی از فروض کالسرریک نقش شررود.   

شتاورهای تعمیم     تورش ستفاده از مدل گ سازگاری ارائه خواهد کرد. ا متغیر ابزاری این ایراد یعنی   کارگیریبهبا  2افتهیدار و نا

رهای  متغی ییزادرونو جهت حذف تورش ناشرری از  کندمیمتغیرهای توضرریحی یا سرراختار پویای مدل را برطرف  زاییدرون

دهد تمام متغیرهای رگرسرریونی حتی با وقفه، اگر همبسررتگی با اجزاء اخالل ندارند به عنوان متغیر ابزاری توضرریحی اجازه می

 (.1821 ،3نیگروارد مدل شوند )

رفع  منظوربهکه  (1981) 5ائویهس اندرسون و   ایدومرحلهکنند که روش حداقل مربعات بیان می (1991) 0سوستر  ماتیاس و 

سبه                شکل در انتخاب ابزارها، منجر به محا ست به دلیل م شده ا ضیحی ارائه  ستگی جمالت اخالل و متغیرهای تو شکل همب م

یافته  خواهد شرررد. برای حل این مشرررکل روش گشرررتاورهای تعمیم  هاآنواریانس بزرگ برای برآوردگرها و عدم معناداری 

 (.1395موحدمنش، پیشنهاد شده است ) (1991) 6ندوآرالنو و ب

موجود   هایورشتحذف  شتر، یو اطالعات ب یفرد یاهیهمانند لحاظ نمودن ناهمسان  هایتیمز GMMردن روش ب کارب

 خواهد بود. GMMکمتر در  یخطباالتر و هم کاراییبا  تر،قیدق هاینیآن تخم جهیاست که نت یمقطع هایونیدر رگرس

کارآمدترین   ازجملهاست. این شیوه،    شده  استفاده  مدل تخمین ( جهتGMM) یافتهتعمیم گشتاور  روش از مقاله این در

ست زیرا   هاوهیش  سعه را حل  هاآننهادی و تأثیرپذیری  یهاشاخص بودن  زادرونبرای برآورد تأثیرگذاری نهادها   از روند تو

در مدل، حذف متغیرهای ثابت در طی زمان و افزایش بعد زمانی متغیرها   یخطهماین الگو، با کاهش یا رفع  نیچنهم. کندمی
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 جمالت توزیع دقیق اطالعات نیاز به ،سرروکی از مدل (. این1391ندیری و محمدی، در برآوردها دارد ) یترشیب کارایی

شته  اخالل ساس  و ندا سته  غیر فرض بر آن ا ستوار  معادالت، در یابزار یرهایمتغ با مجموعه اخالل جمالت بودنهمب است.    ا

 یباالتر اعتبار از ثابت، اثرات مدل توضریحی در  یرهایمتغ با خطا جمله همبسرتگی  وجود احتمال به لحاظ دیگر، یسرو از 

 :شودمی زیر بیان صورت به یافتهتعمیم گشتاور روش یجبر و ریاضی است. فرم برخوردار

(1) 𝑌𝑖,𝑡 = 𝛼1 + 𝛽2𝑌𝑖,𝑡−1 + 𝛾𝑋𝑖,𝑡 + 𝜂𝐼 + 𝜀𝑖,𝑡    

از متغیرهای   یامجموعه Xاست،  )تولید ناخالص داخلی( رشد اقتصادی  متغیر وابسته که در این پژوهش   Y در رابطه فوا،

یا ثابت کشرررورها،      𝜂توضررریحی،  واحد مشررراهده دوره زمانی اسرررت        گرانی ب iو  tجمله اخالل و   𝜀معرف اثرات انفرادی 

 (.1395موحدمنش، )

ساس  بر شامل       افتهیمیتعم گشتاور  مدل زنندهنیتخمبوند، روشی در ارتباط با موضوع     و آرالنو دیدگاه ا شد که  شنهاد  پی

( اسررت. رابطه مزبور با انجام این عمل به 1با گرفتن تفاضررل مرتبه اول از معادله ) 𝜂 𝑖حذف اثرات ویژه فردی مسررتقل از زمان

 :خواهد بود( 2صورت معادله )

(2) 𝑌𝑖,𝑡 − 𝑌𝑖,𝑡−1 = 𝛽(𝑌𝑖,𝑡−1 − 𝑌𝑖,𝑡−2) + 𝛾(𝑋𝑖,𝑡 − 𝑋𝑖,𝑡−1) + (𝜀𝑖,𝑡 − 𝜀𝑖,𝑡−1)     

𝑌𝑖,𝑡−1)حالت  نیادر  − 𝑌𝑖,𝑡−2)   با(𝜀𝑖,𝑡 − 𝜀𝑖,𝑡−1)  معمولی، تخمین   مربعات  حداقل   هسرررتند. تخمین  یبسرررتگهمدارای

شی از     ست بهرا  𝛽سازگار بدون تور س . بنابراین بادهدینم د ( جمالت  )الف کهنیاتی ابزار معتبری برای مدل یافت. با فرض ی

 نیستند: بستههمسریالی  صورتبهخطا 

(3) 𝐸[𝜀𝑖,𝑡𝜀𝑖,𝑡−1] = 0,    𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1, … , 𝑁  𝑎𝑛𝑑 𝑠 ≠ 𝑡                  

 هستند: شدهنییتعو )ب( حاالت اولیه از قبل 

(0) 𝐸[𝑌𝑖,𝑡𝜀𝑖,𝑡−1] = 0,    𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1, … , 𝑁  𝑎𝑛𝑑 𝑡 ≥ 2        

 گشتاوری زیر را بیان کردند: یهاتیمحدود (1991)بوند آرالنو و 

(5) 𝐸[𝑌𝑖,𝑡(𝜀𝑖,𝑡 − 𝜀𝑖,𝑡−1)] = 0 ,

𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1,3, … , 𝑁𝑇  𝑎𝑛𝑑 𝑠 ≥ 2                        
𝑌𝑖,𝑡−1)با 𝑌𝑖,𝑡داروقفهمقادیر دو دوره و یا بیشررتر  آنجاکهاز  − 𝑌𝑖,𝑡−2)  و نه با(𝜀𝑖,𝑡 − 𝜀𝑖,𝑡−1) توانیمهسررتند،  بسررتههم 

 (.1392و همکاران،  مهرنیآرنظر گرفت ) در معادله یبرا یمعتبر یابزارها عنوان به را هاآن

  تواندیمسریالی جمالت خطا و ابزارها بستگی دارد که  یبستگهمبه معتبر بودن فرض عدم  GMM زنندهنیتخمسازگاری 

سیله دو آزمون   صر به و سط   شده حیت شود.  (1998) 1بوندبلوندل و و  (1995) آرالنو و باور، (1991آرالنو و بوند )تو  آزمون 

. آماره آزمون  کند میبودن ابزارها را آزمون   اسرررت که معتبر  شررردهنییتعاز پیش  یها تی محدود از  2سرررارگان اولی آزمون 

سرریالی    یبسرتگ هماسرت. دومی، آزمون   ازحدشیب یهاتیمحدودبا درجات آزادی برابر با تعداد  𝜒2سرارگان دارای توزیع  
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سیله آماره     ست که به و صحت متغیرهای ابزاری، وجود     2Mا سی اعتبار و  ستگ همجهت برر در   𝐴𝑅(2)سریالی مرتبه دوم   یب

دارای سرررازگاری اسرررت که   یزمان GMM زننیتخم. در این آزمون، کندمیرا آزمون  اول مرتبهجمالت خطای تفاضرررلی 

ستگ هم ضلی   دوم مرتبهسریالی   یب شته وجود  اول مرتبهدر جمالت خطا از معادله تفا شد  ندا ساس   . تفاوت این دو روش بربا ا

و در دومی از روش اختالف از   2تفاضل بوند از  -اورالنو وهیش . در شود میدر مدل گنجانده  1یفرداست که تأثیرات   یاوهیش 

ستفاده   3تعامد ستگ همعدم رد فرضیه صفر هر دو آزمون شواهدی دال بر فرض عدم      .(1391ندیری و محمدی، ) شود میا   یب

 (.1390و همکاران،  خندانگل) کندمیسریالی و معتبر بودن ابزارها فراهم 

شتاور     شده، در این پژوهش از روش گ شده    یهاداده افتهیمیتعمبا توجه به مطالب ذکر  ستفاده  . قبل از  ست ا تابلویی پویا ا

  منظورهبتعیین الگوی پژوهش، مانایی متغیرها مورد بررسرری قرار گیرد. در این پژوهش  منظوربهبرآورد ضرررایب الزم اسررت  

 استفاده شده است. (2112) 0چولوین، لین و  رها از آزمون ریشه واحدبررسی مانایی متغی

 متغیرهای پژوهش

س    امکان به توجه با ستر شورها  گروه یبرا معتبر هایداده حداکثر به ید   نیا در مطالعه، مورد یزمان بازه در منتخب یک

شکیل ، ثابت متیبه ق یناخالص داخل دیتولپژوهش از متغیرهای  سان  ت شاخص ، ثابت( متیثابت )به ق هیسرما  ت  نرخی، وسعه ان

تفاده  اس  باز بودن شاخص ی و اقتصاد  یآزاد شاخص ، کار یروین تعداد، اعتماد شاخص ی، نوآور شاخص ، کنندهتورم مصرف 

 شده است.

 است: ریزصورت به یبر رشد اقتصاد یاعتماد و نوآور یهاشاخصاثرات  یبررسجهت  قیتحق یکلمدل 

(6) 𝐺𝐷𝑃_𝐹𝐼𝑋𝐸𝐷it = αi + β1𝐹𝐼𝑋𝐸𝐷_𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿it + β2HDIit + β3INFLATION_CPIit

+ β4𝐼𝑁𝑁𝑂𝑉𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁it + β5LABORit + β6TRADE − GDPit

+ 7TRUSTit + β8𝐸𝐶𝑂𝑁𝑂𝑀𝐼𝐶 − 𝐹𝑅𝐸𝐸𝐷𝑂𝑀it + Uit 
i=1,2,…,25/26 

t=2009, 2010, …, 2019 

شان  i سیاندکه در آن  شور،   Nاز  یکیدهنده ن شخص در دوره     یزمانمقطع  کی انگریب t سیاندک سال( م مورد   یزمان)

 :واست  یبررس

GDP_FIXEDتوسرررط   هدشررردیتول یینهامحصررروالت  یالیرارزش  کلکه برابر با  ثابت متیبه ق یناخالص داخل دی: تول

 .است نیمع یزماندر دوره  کشور میمق یاقتصاد یواحدها

FIXED_CAPITALیهاییبهبود دارا ای دیجد یهاییسرررب داراکه بیانگر ک ثابت( متیثابت )به ق هیسررررما لی: تشرررک  

،  اقتصاد است   کیشده در  یگذارهیارزش افزوده سرما  زانیدهنده مو نشان  است وکارها، دولت و خانوار موجود توسط کسب  

HDI یه زندگب دیام»سرره معیار  بر پایه شرراخصرری ترکیبی برای سررنجیدن موفقیت هر کشررور که  ی: شرراخص توسررعه انسرران»،  

 .است« درآمد سرانه»و « تحصیل»

                                                                                                                                                                                           
1 Individual Effects 
2 Differencing 

3 Orthogonal Deviations 
4 Levin-Lin-Chu 



 ((GMM) یافتهتعمیم گشتاورهای رویکرد) توسعهو درحال افتهیتوسعه یدر کشورها یاثر اعتماد بر رشد اقتصاد یبررس/ 009

 

INFLATION__CPIو خدمات   یمصررررف یسررربد بازار کاالها متیدر سرررطح ق راتییتغکه  کننده: نرخ تورم مصررررف

 .دهدیشده توسط خانوارها را نشان م یداریخر

INNOVATION شاخص نوآور شکل از   ی:  ست و     81 باًیتقرمت را مدنظر قرار داده و  ینوآور یچندبعد یهاجنبهشاخص ا

 .کندیم یبندرتبه ینوآور یهاتیقابلجهان را بر اساس  یاقتصادها

TRUSTت اقتصادی و اجتماعی استالاعتقاد به پایبندی افراد به تعهداتشان در تعام میزان : شاخص اعتماد. 

LABORکار و  یروی: تعداد نECONOMIC_FREEDOMکه شرراخصرری ترکیبی از پنج    یاقتصرراد ی: شرراخص آزاد

و « یتجارت خارج یآزاد» ،«ینگیبه نقد یدسررترسرر» ،«تیحقوا مالک تیامن یسرراختار قانون»، «حجم و اندازه دولت»: مؤلفه

 یو جامعه آمار یاند. دوره زماندر مدل لحاظ شده  یتمیبه صورت لگار  رهایاست. همه متغ  «بازار کار و تجارت ،یمال نیقوان»

 مورد مطالعه انتخاب شده است. یکشورهاهای موجود و گروه به حداکثر داده یدسترس یبرمبنا یبررسمورد 

 پژوهش جینتا
 (ریشه واحد) ییایپا هایآزمون

عدم  رایز. ردیگ، مورد آزمون قرار هاتخمینمورد استفاده در  یرهایّمتغتمام  ییایپا الزم است، قیتحقاز برآورد مدل  شیپ

شان دادند در   (2112)و چو  نیل، نیلو. شود میکاذب  ونیرگرس باعث بروز مشکل   رهایّمتغ ییایپا ستفاده از   یپانل هایدادهن ا

هر مقطع به  یبراواحد  شه یرنسبت به استفاده از آزمون    یشتر یبقدرت و اعتبار  یدارا هاداده بیترک یبراواحد  شه یرآزمون 

ست    ست   یضرور لذا  .صورت جداگانه ا سران و  میاآزمون ؛ چو و نیل ،نیلوآزمون : روش چهاراز  یکیا آزمون ؛ نیش ، پ

ستفاده قرار   شه یرآزمون  یبرا شر یفآزمون یا  برتونگ س روند  هاروش. در این ردیگواحد پانل مورد ا به  رهایمتغ ییایپا یبرر

ست.     کی سران و  میاو چو،  نیل، نیلو هایآزمونکه در آماره  بیترت نیبدصورت ا صفر   نیش ، پ بر  یبنمو برتونگ فرض 

  نیل ،نیلوواحد  شه یرآزمون  ،پژوهش نیادر  .شود میثابت  ریّمتغ ییایپاو  شود میرد  ییایپاعدم  H0 است، و با رد  ییستا یناا

 دهد.می برای متغیرها نشانت. جدول زیر نتایج این آزمون را مورد استفاده قرار گرفته اس رهایمتغ ییایپا یبررس یبراچو  و
 (چو و نیلو  نیپژوهش )آزمون لو یرهایمتغ ییستایآزمون ا جینتا .1جدول 

 متغیر
 توسعهکشورهای درحال یافتهکشورهای توسعه

 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون نتیجه سطح معناداری آماره آزمون

 ایستا 111/1 -02/8 ایستا 111/1 -71/5 ثابتتولید ناخالص داخلی به قیمت 
 ایستا 111/1 -78/5 ایستا 112/1 -23/2 تشکیل سرمایه ثابت )به قیمت ثابت(

 ایستا 111/1 -18/7 ایستا 111/1 -51/0 شاخص توسعه انسانی
 ایستا 111/1 -27/3 ایستا 111/1 -17/5 کنندهنرخ تورم مصرف

 ایستا 111/1 -00/8 ایستا 111/1 -03/20 شاخص نوآوری
 ایستا 111/1 -11/3 ایستا 113/1 -75/2 شاخص اعتماد
 ایستا 111/1 -82/8 ایستا 111/1 -02/6 نیروی کار

 ایستا 111/1 -32/2 ایستا 111/1 -66/3 شاخص آزادی اقتصادی
 ایستا 111/1 -83/3 ایستا 111/1 -11/0 شاخص باز بودن

 منبع: نتایج پژوهش



 001/ 0/ ش هفتم دورهمجله توسعه و سرمایه/ 

 

 دهد تمامی متغیرهای مورد بررسی نامانا هستند.که نتایج جدول فوا نشان می طورهمان
 پانل یانباشتگهم  هایآزمون

شف رابطه هم     صورت ک شتگ در  ست   ییکارا هایتخمینبه  توانمی، ریمتغدو  نیب یانبا   نیاکه در  افتیاز عوامل الگو د

  یعادلتزده شده، معادله  نیتخمداشت و معادله   مینخواهرا  یجعل ونیرگرس ، مشکل  ایناپا یزمان هایسری وجود  رغمبهحالت 

باشتگی  نانتایج آزمون مانایی در بخش قبل نشان از نامانایی تمامی متغیرها دارد و انجام آزمون هم اگرچهخواهد بود.  بلندمدت

دهد در هر دو گروه کشررورهای  که در جدول زیر نتایج آزمون هم انباشررتگی کائو نشرران می طورهمانندارد. زیرا  ضرررورت

سطح   نییپاا توجه به ب یافتهتوسعه و  توسعه درحال صفر  ف ،15/1از  یدارمعنابودن  شتگ هم  هبر نبودن رابط یمبنرض   انیم یانبا

ست و آزمون   رهایمتغ شته بوده و راب  رهایمتغو  گذاردهصحه   رهایمتغ ییهمگرابر وجود کائو قابل رد ا طه  در بلندمدت هم انبا

 .وجود دارد هاآن نیببلندمدت 
 (یانباشتگهم عدم صفر،)فرض  کائو یانباشتگهم آزمون جینتا .2جدول 

 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون 

 انباشتههم 111/1 -67/0 توسعهکشورهای درحال

 انباشتههم 111/1 -17/3 یافتهتوسعهکشورهای 

 منبع: نتایج پژوهش

 نتایجتحلیل تخمین مدل و 

 و یافتهتوسررعه یکشررورها از گروه دو در یاقتصرراداعتماد و نوآوری با رشررد  انیم رابطه برای بررسرری مطالعه نیا در

 یبرا. اسررتفاده شررده اسررت  ایپوتابلوئی  هایداده( برای GMM) ایدومرحله یافتهتعمیم یگشررتاورها مدل از ،توسررعهدرحال

س  ص  شرفت یپ و رشد  بر مؤثر عوامل از که اثرگذار یکنترل یرهایمتغ ریسا از  در هاشاخص  نیا تردقیق یبرر   کشورها  یاداقت

 .شونداضافه می یونیرگرس معادله نیز به ،شوندمی محسوب

دهد.  نشرران می توسررعهدرحال( را برای کشررورهای GMM) یافتهتعمیمجدول زیر نتایج برآورد مدل گشررتاورهای عمومی 

  یکیزیف مرتبط با روابط یرهایمتغ عمدتاًبرخوردار هستند،   ینییاز سطح توسعه پا   ییدر کشورها  شود میکه مشاهده   طورهمان

وع موضر  نیاسرت؛ ا  یکشرورها منف  نیا یاثر شراخص اعتماد بر رشرد اقتصراد    نکهیاثر دارند. ضرمن ا  یبر رشرد اقتصراد   دیتول

ساس   لیدو دل تواندیم س     یا شته باشد. اول،  س   نیاعتماد در ا طحدا س   یهااست یکشورها به   مسئله . دوم، است  نییپا اریاقتصاد ب

 کشورهاست. نیداده اعتماد در ا تیفیک
 8/0کمتر از  -نییبا سطح توسعه پا یکشورها یبرا GMMبرآورد روش  جینتا .3جدول 

 .t Probآماره  انحراف معیار ضرایب 
 111/1 137/8 157/1 061/1 وقفه اول تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت

 111/1 619/5 133/1 183/1 تشکیل سرمایه ثابت )به قیمت ثابت(

 007/1 763/1 398/1 313/1 شاخص توسعه انسانی

 577/1 -561/1 113/1 -112/1 کنندهنرخ تورم مصرف

 558/1 588/1 121/1 111/1 شاخص نوآوری



 ((GMM) یافتهتعمیم گشتاورهای رویکرد) توسعهو درحال افتهیتوسعه یدر کشورها یاثر اعتماد بر رشد اقتصاد یبررس/ 004

 

 .t Probآماره  انحراف معیار ضرایب 
 113/1 161/3 135/1 012/1 تعداد نیروی کار

 780/1 207/1 121/1 116/1 شاخص باز بودن

 116/1 -786/2 119/1 -126/1 شاخص اعتماد

 113/1 119/3 178/1 235/1 شاخص آزادی اقتصادی
Effects Specification 
Cross-section fixed (first differences) 

Root MSE 111/1 Mean dependent var 113/1 

S.D. dependent var 113/1 S.E. of regression 111/1 

Sum squared resid 118/1 J-statistic 869/13 

Instrument rank 20 Prob(J-statistic) 535/1 

 منبع: نتایج پژوهش

سطح اطم  صد،   95 نانیدر  صد افزا  کیدر شک  شیدر صاد    بیکار به ترت یرویثابت و ن هیسرما  لیدر ت شد اقت  زانیبه م یر

ر د یسطح رشد اقتصاد یاقتصاد یدرصد در شاخص آزاد کی شیافزا نی. همچندهدیم شیدرصد افزا 01/1درصد و  18/1

 .ابدییم شیدرصد افزا 23/1 زانیبه م توسعهدرحال یکشورها

ها  آزمون نیاز ا یکیانجام شررود.  دیبرآورد مدل، دو آزمون با یبرا GMMاز مناسررب بودن روش  نانیاطم یبرا نیهمچن

بودن  مناسب  یعنی)ی از حد شیب صیاعتبار تشخ  یبرقرار یبررس  یاست که برا ( : آماره سارگان (J-statisticآزمون سارگان  

آماره  یاست. چنانچه سطح معنادار  دهمورداستفا  یآزمون معتبر بودن ابزارها نی. فرض صفر ا رودی( به کار میابزار یرهایمتغ

سطح اطم    15/1از  شیب( Prob(J-statistic))سارگان   شد در  صد نم  95 نانیبا ستفاده در   یمعتبر بودن ابزارها توانیدر مورد ا

شاهده می   535/1 معادل سارگان در این مدل  آزمون مقدار احتمال آمارهبرآورد را رد کرد.  ست. همانطور که م شود فرضیه    ا

ارهای   توان چنین نتیجه گرفت که ابز   بنابراین می  توان رد کرد.ابزارها یا اجزای اخالل را نمی  عدم همبسرررتگی  بر  صرررفر مبنی

 ..مورد استفاده برای تخمین از اعتبار الزم برخوردارند
 8/0 ازکمتر  -نییبا سطح توسعه پا یکشورها یبرا GMMدر روش  یآزمون خودهمبستگ .4جدول 

Arellano-Bond Serial Correlation Test 

Test order m-Statistic rho SE(rho) Prob. 

AR(1) 657635/1- 115911/1- 113566/1 197011/1 

AR(2) 123653/1 111036/1 111013/1 316111/1 

 منبع: نتایج پژوهش

در   کرررررره  بیان کردند (1991) آرالنرررو و بونررررررد  آزمون دوم، بررسی خودهمبستگی در پسماندهای برآورد مدل است. 

ر  رد   یبا، GMM نیتخم رالل        ر ر رالت اخ ر مرتبه   یالیسر یهمبستگ یداراوده و ب AR(1)اول مرتبه  یالیسر یهمبستگ یداراجم

درصررد، خودهمبسررتگی مرتبه اول در مدل  91دهد در سررطح اطمینان که جدول زیر نشرران می طورهمان. نباشررند AR(2)دوم 

 نیست.معنادار ولی خودهمبستگی مرتبه دوم معنادار 



 001/ 0/ ش هفتم دورهمجله توسعه و سرمایه/ 

 

شورهای   5جدول  سعه نتایج برآورد مدل را برای ک شان می  یافتهتو شورها مطابق    ن ساس نتایج در این گروه از ک دهد. بر ا

ست. و به ازای یک درصد افزایش اعتماد رشد اقتصادی به میزان            تأثیرانتظار    113/1شاخص اعتماد بر رشد اقتصادی مثبت ا

متغیرهای مدل بر رشد اقتصادی مربوط به شاخص توسعه انسانی است که به ازای          تأثیریابد. باالترین میزان درصد افزایش می 

صادی به میزان           شد اقت شاخص ر شد این  صد ر صد افزایش خواهد یافت.   05/2یک در   یریتأخمثبت مقدار  یرگذاریتأثدر

  نیار د رشررد اقتصررادیمسررئله اسررت که  نیا دیمؤ، توسررعهدرحالو  یافتهتوسررعه یکشررورهااز  دو گروه وابسررته در هر ریمتغ

شورها، تابع   ست   ک صاد ن الک بلندمدتو  باثبات هایسیا ست. طب  نگرآینده هایریزیبرنامه ازمندینبوده و  یاقت   ق انتظاراتا

شک میزان  شیافزا؛ با کیتئور سرما یت صادی  ثابت هیل  ش  شتر یب موجبات رشد هر چه ، نیروی کار و آزادی اقت صاد د ر در  یاقت

 وکار  یروین ،ثابت هیسرما  لیدر تشک  شیدرصد افزا  کیدرصد،   95 نانی. در سطح اطم شود میفراهم  یافتهتوسعه  یکشورها 

 .دهدیم شیافزادرصد  23/1درصد و  30/1، درصد 18/1 زانیبه مرا  یرشد اقتصاد بیبه ترتآزادی اقتصادی 
 8/0 از شیب -با سطح توسعه باال یکشورها یبرا GMMبرآورد روش  جینتا .1جدول 

 .t Probآماره  انحراف معیار ضرایب 
 111/1 851/7 101/1 318/1 وقفه اول تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت

 111/1 332/11 116/1 181/1 سرمایه ثابت )به قیمت ثابت(تشکیل 

 111/1 331/7 330/1 051/2 شاخص توسعه انسانی

 111/1 509/5 111/1 117/1 کنندهنرخ تورم مصرف

 319/1 121/1 125/1 125/1 شاخص نوآوری

 111/1 178/5 168/1 303/1 تعداد نیروی کار

 983/1 -121/1 120/1 -111/1 شاخص باز بودن

 131/1 168/2 116/1 113/1 شاخص اعتماد

 111/1 110/5 107/1 237/1 شاخص آزادی اقتصادی
Effects Specification 
Cross-section fixed (first differences) 

Root MSE 118/1 Mean dependent var 117/1 

S.D. dependent var 112/1 S.E. of regression 118/1 

Sum squared resid 110/1 J-statistic 025/16 

Instrument rank 26 Prob(J-statistic) 090/1 

 منبع: نتایج پژوهش

شان از قبول   که است  090/1 معادلاین گروه از کشورها  سارگان در   آزمون مقدار احتمال آماره و  است صفر ما   هیفرض ن

 و اجزاء اخالل وجود ندارد. یابزار یرهایمتغ انیم یهمبستگ
 8/0 از شیب -با سطح توسعه باال یکشورها یبرا GMMدر روش  یآزمون خودهمبستگ .1جدول 

Arellano-Bond Serial Correlation Test 

Test order m-Statistic rho SE(rho) Prob. 

AR(1) 875192/1- 112552/1- 111361/1 161811/1 

AR(2) 271986/1- 111110/1- 111876/1 213011/1 

 نتایج پژوهشمنبع: 



 ((GMM) یافتهتعمیم گشتاورهای رویکرد) توسعهو درحال افتهیتوسعه یدر کشورها یاثر اعتماد بر رشد اقتصاد یبررس/ 001

 

شابه با کشورهای    شان       یافتهتوسعه ، در کشورهای  توسعه درحالم سماندهای برآورد مدل ن ستگی در پ نیز بررسی خودهمب

 درصد، خودهمبستگی مرتبه اول در مدل معنادار ولی خودهمبستگی مرتبه دوم معنادار نیست. 91دهد در سطح اطمینان می

 یریگجهینت

شد    نظری بخش مبانی درکه  طورهمان شاره  صادی   یاجتماع شرفت یرفاه و پ یاعتماد برا ا س و اقت ست  اریب نتایج   و مهم ا

  جادیبر ا دیه تنها بان است یس در چنین شرایطی  ، مثبت اعتماد بر رشد اقتصادی صحه نهاد    تأثیرنیز بر  برآورد مدل در بخش قبل

صررادی کشررورهای منتخب در گروه کشررورهای توسررعه  شرراخص اعتماد بر رشررد اقت تمرکز کند. زیآن بلکه بر حفاظت از آن ن

ست.   دارمعنامثبت و  شان می  هاین نتیجا سطح اعتماد در این کشورها از مزایای   یافتهتوسعه دهد کشورهای  ن  به دلیل باال بودن 

  دگیسابهعات الاعتماد روابط میان افراد و انتقال اط باوجود اوالً :، برخوردارندکندمیبیان  (1998) 1ریکولپل که  گونهآنآن، 

ستفاده افراد از     شود میانجام  سوءا صت و از این طریق امکان  سهیل انتقال اط . دوما، شود میکم  هافر   هایمحیطدر  العاتت

انی یادگیری سررازمعات مقوله الاثرگذار مقوله اعتماد برای حل مشررکل نقص اط هایراهاز  که یکی گیردمیصررورت فناوری 

ست  سواری مجانی از طریق    ، درنهایت. ا شکل  شورهای   یابد.بهبود می جمعی هایفعالیتم سعه درحالولی برای ک ا یک ب تو

دو  تواندیموضوع م  نیادرصدی رشد اقتصادی است.      -126/1درصد افزایش شاخص اعتماد نتایج برآورد حاکی از کاهش   

س   یهااست یکشورها به س   نیاعتماد در ا طحداشته باشد. اول، س    یاساس   لیدل داده  تیفیک همسئل است. دوم،   نییپا اریاقتصاد ب

ست.    نیاعتماد در ا شورها شیوه  ظهور گراعتمادی که بیانبی ک صحنه        ای از عملکردو وجود  سمی در سمی و غیرر نهادهای ر

زیان  و و مردم برای گریز از ضرررر اقتصرراد اسررت که همواره موجب ایجاد ترس از شررراکت و همکاری بین مردم شررده اسررت

صل  صادی خود را  هایفعالیت و دهندمیترجیح را اعتمادی بی ،حا شنایان خود     محدود اقت ستان و آ با  .کنندمیدر محفل دو

تواند اذ کرد که باتخ هاییسررریاسرررتلذا باید  گیردمیقرار  طیمح تأثیرو تحت  کندمی رییاسرررتدالل که اعتماد تغ نیبر ا هیتک

ست    نیاز ا یکیدهد.  شیافزا در جامعهاعتماد را  شفاف  قیاز طر یاعتماد نهاد شیمربوط به افزا هاسیا   یکپارچگیو  تیبهبود 

س    ست.  ست ینهادها ا ش آم هایبرنامهمربوط به  ترمهم یحتدیگر و  ا ست به ا  یوز صل  تأکید که بیترت نیا شترک   بر یا کار م

  درنتیجهو  یاجتماع هیسرررما شی، افزادیجد هاینسررل نیب یهمکار تیباعث تقو وسرروا داده شررود  دانش آموزان  یگروه

 .شود میاعتماد عمو شیافزا

، رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته، بدلیل استحکام زیر       که معنادار شدند  مدل یکنترل یرهایمتغ ریخصوص سا   در

دارای نرخ رشد پایدار باشد. ولی در کشورهای در حال توسعه، ممکن است بدلیل ضعف زیر         تواندیاقتصادی م  یهاساخت 

توسعه و یا بدلیل ضعف مدیریت توسعه اقتصادی، دارای روند با ثبات در طول       یهایها و همچنین عدم ثبات استراتژ ساخت 

شد )  در گروه کشورهای در حال توسعه در نظر     ررسی ه در این مطالعه برای ب(. کشورهائی ک 1390قزاا و همکاران، زمان نبا

قفه متغیر وابسته قابل  اند، بنابرین عالمت مثبت واند، بیشتر کشورهائی هستند که در مسیر توسعه یافتگی قرار گرفته      گرفته شده 

 .استانتظار 
                                                                                                                                                                                           
1 Collier, Paul 
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  تواندیم هامتیگفت افزایش آهسته سطح عمومی ق توانیم نییپا ارینرخ تورم بس لیبه دل افتهیتوسعه  یگروه کشورها در

سرمای    ساز  شد. ول    هزمینه  صاد با سط تولید در اقت در حال  یافزایش بیش از حد آن، آنگونه که در اکثر کشورها  ،یگذاری و ب

 . دسازیاجتماعی و ایجاد تنش در ف ای کشور، رشد اقتصادی را کند م یهایبا دامن زدن به نابرابر دهد،یتوسعه رخ م

مشابه است.     باًیدر حال توسعه تقر  یو کشورها  افتهیتوسعه   یثابت بر رشد در کشورها   هیسرما  لیتشک  بیضر  یاثربخش  زانیم

شورها  یکیزیف یگذارهیسرما  ندیبرآ گفت توانیم س  یدر ک س  یهاسال  یط یمورد برر  ندهیفزا یبازدهمنجر به  یمورد برر

 .شودیم یرشد اقتصاد تیموجب تقو جهیشده و در نت اسیمق

ضر  ستق    نیا بیاگرچه  صاد    میشاخص به طور م شد اقت سعه    در مدل یبر ر   یول تس ین معنادار برای کشورهای در حال تو

 ت.گرف دهیرا نادتاثیرگذاری سرمایه انسانی به صرورت غیرمسرتقیم و از طریرق پیشرفت تکنولوژی  توانینم

رق      نیا یاقتصاد یرابطه با آزاد رنکته مورد توجه د ررای تحق است که بسط آزادی اقتصادی شرط مولد و نه شرط کافی ب

ا ررشرد اقتصرادی اسرت و الزم است برای کفایت شرط تحقق رشد اقتصادی در نتیجه بسط آزادی اقتصادی موانرع سیاسرتی       

 حذف نمود.

 تقدیر و تشکر

  در معنوی حمایت خاطر الیگودرز بهواحد  دانشگاه آزاد اسالمی   دانشگاه  تحقیقات و فناوری محترم معاونت از لهیوس نیبد

ضر  پژوهش اجرای سگزاری   حا   یکه هر کدام به نحو یهمکاران و دوستان  غدرییاز زحمات و تالش بهمچنین  .شود می سپا

 ها را از خداوند متعال خواهانم.همه آن تیتشکر نموده و موفقاند داشته یجانب همکارنیبا ا پژوهش نیا هیدر ته

 منابع
شهرام مهرنیآر ستفاده از مدل    D8بر رشد اقتصادی در کشورهای ع و گروه       یساز یخصوص   تأثیربررسی   .(1392) ریهرتمنی، ام ؛ل  ، ابوالفیآبادییحی ؛،  با ا

 .11-28، (13)0، رشد و توسعه اقتصادی هایپژوهشفصلنامه  .GMMپانل پویای برآوردشده به روش 

 .23-57، 78، یاقتصاد قاتیتحقمجله  .ییف ا اقتصادسنجیبا روش  رانیا هایاستاندر  یاقتصاداعتماد بر رشد  تأثیر یبررس .(1386، میثم )یریام؛ موریتی، رحمان

مجله پژوهشرری دانشررگاه اصررفهان )علوم   .یک الگوی نظری ارائهسرررمایه اجتماعی و رشررد اقتصررادی:  .(1385) ، رزیتامویدفر، مصررطفی. عمادزاده ؛رنانی، محسررن

 .129-108، (2)21 ،انسانی(

 بر تأکیدبا درآمد متوسط )با  یدرکشورها یاثر اعتماد بر نوآور ی(. بررس 1393) دهیسع  زاده،یعل ؛دیبهمن پور، حم مور؛یت ،یفرشاد؛ محمد  ،یمؤمنعباس؛  ،یشاکر 

 .19-08 (،91)8 ،یاقتصادفصلنامره علوم (. امایفوکو یاعتمادیشعاع ب

صل ؛ اکرم، انیکرمعلی سعید )  ؛، نازیمحمدزاده ا صاد    یاعتماد اجتماع تأثیر .(1395نایب،  شد اقت س    افتیدر ینامه برا انیپا .یبر ر شنا شد  یدرجه کار شگ ، ار اه  دان

 ی.اقتصاد و حسابدار دانشکدهی، تهران مرکز واحدی، مالآزاد اس

 .663-686، (3)52 ،مجله تحقیقات اقتصادی .رشد اقتصادی ایران کنندهنییتععوامل  .(1396محمد )زاده، زکریا؛ آماده، حمید؛ عمرانی، فرج

 ، تهران.انیرانیاانتشارات جامعه  ، غالمعباس.یتوسلترجمه:  .و حفظ آن( یاجتماع هیسرما یبررسنظم ) انیپا .(1997) سیفرانس، امایفوکو

ر و د افتهیتوسعه   یدر کشورها  یدرآمد یو نابرابر یتجارت، رشد اقتصاد   ریتأث ی(. بررس 1390) نیالد دجمالیس  ،یزنوز یمحسن  ؛مانیسل  ،ی  یقزاا، ارثقال؛ ف

 . گروه اقتصاد.یرح و مهین یها. مرکز آموزشهی. دانشگاه ارومیارشد در رشته علوم اقتصاد ینامه جهت اخذ درجه کارشناس یانپاحال توسعه. 
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 .و رشد اقتصادی: شواهدی تجربی از کشورهای منطقه منا در قالب الگوی پانل پویا یگرینظام .(1390داود ) ،خندانگل .خوانساری، مجتبی ؛، ابوالقاسمخندانگل

 .31-51، (18)5، رشد و توسعه اقتصادی هایپژوهشفصلنامه 

  هایپژوهشنامه فصرل  .ضرریب نفوذ بیمه بر تولید ناخالص داخلی: مطالعه ایران  تأثیردر بررسری   افتهیمیتعمکاربرد روش گشرتاور   .(1395) یعلموحدمنش، صرادا  

 .65-78، (20)6، رشد و توسعه اقتصادی

 .1-20، (3)5، اقتصادیفصلنامه مدلسازی  .GMMساختارهای نهادی بر رشد اقتصادی با روش  تأثیربررسی  .(1391) محمدی، تیمور ؛ندیری، محمد

References 

Algan, Y. (2018). Trust and social capital in for good measure: Advancing research on well-being metrics beyond 

GDP. Edited by Joseph Stiglitz. Jean-Paul Fitoussi and Martine Durand. Paris: OECD Publishing [CrossRef]. 

Algan, Y., Cahuc, P. (2009). Civic virtue and labor market institutions. American Economic Journal: 

Macroeconomics, 1(1), 111–145. 

Algan, Y., Cahuc, P. (2010). Inherited trust and growth. The American Economic Review, 100, 2060–2092 [crossref]. 

Ali Karmian, A., Mohammadzadeh Asl, N. Deputy, S. (2016). The impact of social trust on economic growth. Thesis 

for Master's Degree, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Faculty of Economics and Accounting [In 

Persian]. 

Amiri, M., Rahmani, T. (2007). Investigating the effect of trust on economic growth in Iranian provinces by spatial 

econometric method. Journal of Economic Research, 78, 57-23 [In Persian]. 

Anderson, T.W., Cheng, H. (1981). Estimation of dynamic models with error components. Journal of the American 

Statistical Association. 76(375), 598-606. https://doi.org/10.2307/2287517. 

Arellano, M., Bond, S. (1991). Some test of specification for panel data: Monte Carlo evidence and application to 

employment equations. Review of Economic Studies, 58, 277-297. 

Arellano, M., Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error component models. 

Journal of Econometrics, 68, 29-51. 

Arinmehr, S., Yahyaabadi, A., Hertmani, A. (2013). Investigating the effect of privatization on economic growth in 

D8 member countries using the dynamic panel model estimated by GMM method. Quarterly Journal of Economic 

Growth and Development Research, 4(13), 11-28 [In Persian]. 

Arrow, K.J. (1972). Gifts and exchanges. Philosophy and Public Affairs, 1(4), 343-362. 

Baltagi, B.H. (2008). Econometric analysis of panel data. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 

Banfield, E. (1958). The moral basis of a backward society. New York: Free Press. 

Beugelsdijk, S., Noorderhaven, N. (2004). Entrepreneurial attitude and economic growth: A cross-section of 54 

regions. The Annals of Regional Science 38(2), 199-218. 

Bidner, C., Francois, P. (2011). Cultivating trust: Norms, institutions and the implications of scale. Economic Journal, 

121(5), 1097-1129. 

Blundell, R., Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of 
Econometrics, 87, 115-143. 

Bowles, S., Ginthis, H. (2007). Cooperation, in the new Palgrave dictionary of economics. Eds L. Blume and 

S.Durlauf. 

Bowles, S., Polania-Reyes, S. (2012). Economic incentives and social preferences: Substitutes or complements? 

Journal of Economic Literature, 50(2), 368-425. 

Chou, K.Y. (2006). Tree simple models of social capital and economic growth. Journal of Socio-Economic, 35, 889-

912. 

Coleman, J. (1990). Foundation of social theory. The belknap press of Harvard University Press, Cambridge MA. 



 002/ 0/ ش هفتم دورهمجله توسعه و سرمایه/ 

 

Collier, P. (1998). The Role of the State in Economic Development: Cross-regional Experiences. Journal of African 

Economies, 7(2), 38–76. 

Durlauf, S., Fafchamps, M. (2002). Social capital, the center for the study of African economices working paper series. 

http://www.bepress.com/case/ paper214. 

Farajzadeh, Z., Ready, H., Imrani, M. (2017). Determinants of Iran's economic growth. Journal of Economic Research, 

52(3), 686-663 [In Persian]. 

Fehr, E. (2009). On the economics and biology of trust, presidential address at the 2008 meeting of the European 

economic association. Journal of the European Economic Association, 7(2-3), 235-266. 

Fehr, E., Gatcher, S. (2000). Cooperation and punishment in public goods games. American Economic Review, 4, 980-

994. 

Fehr, E., Schimdt, K. (1999). A theory of fairness, competition and cooperation. Quarterly Journal of Economics, 

114(3), 817-868. 

François, P. (2002). Social Capital and Economic Development. Rutledge, First Published. 

Francois, P., Zabojnik, J. (2005). Trust, social capital, and economic development. Journal of the European Economic 

Association, MIT Press, 3(1), 03, 51-94. 

Fukuyama, F. (1995). Trust: the social virtues and the creation of prosperity. New York: Free Press. 

Fukuyama, F. (1997). The end of order (Study of social capital and its preservation). Translated by Tavassoli, 

Gholamabbas. Iranian Society Publications, Tehran. [In Persian]. 

Fukuyama, F. (1999). Social Capital and Civil Society. IMF Working Paper No. 00/74, Available at SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=879582. 

Ghazgh, E; Feizi, S., Mohseni Zanozi, S.J. (1394). Investigating the impact of trade, economic growth and income 

inequality in developed and developing countries. Master Thesis, Urmia University. Part-time training center. 

Department of Economics [In Persian]. 

Gintis, H., Bowles, S., Boyd, R., Fehr, E. (2005). Moral sentiments and. material interests: origins, evidence, and. 

consequences. Chapter 1, in Moral Sentiments and. Material Interests, MIT Press. 

Golkhandan, A., Khansari, M., Gulkhandan, D. (2015). Militarism and economic growth: Empirical evidence from 

the countries of the Mena region in the form of a dynamic panel model. Journal of Economic Growth and 

Development Research, 5(18), 31-50 [In Persian]. 

Gordon, M.T. (2000). Public trust in government; the USA media as an agent accountability. International Review of 

Administrative Sciences, 66(2), 297-310. 

Greene, W.H. (2008). Econometric analysis – sixth edition. New Jersey, Upper Saddle River: Pearson International. 

Guiso L., Sapienza, P., Zingales, L. (2011). Civic capital as the missing link, handbook of social economics. Volume 

1A, Jess Benhabib, Alberto Bisin, and Matthew O. Jackson, Eds. 

Hoff, K., Kshetramade, M., Fehr, E. (2011). Caste and Punishment: the legacy of caste culture in norm enforcement. 

Economic Journal, 121, 449-475. 

Kahneman, D., Tversky, A. (2000). Choices, values and frames. Cambridge University Press. 

Knack, S., Keefer, P. (1997). Does social capital have an economic payoff? A cross-country investigation. The 

Quarterly Journal of Economics, 112, 1251–1288. 

Levi, M., Stoker, L. (2000). Political trust and trustworthiness. Annual Review of Political Science, 3, 475-507. 

Levin, F, Lin, S., Chu, J. (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties. Journal of 

Econometrics, 108(1), 1-24. 

Matyas, L., Sevestre, P. (1991). Proper econometric specification of the gravity model. The World Economy, 20, 363-

369. 



 ((GMM) یافتهتعمیم گشتاورهای رویکرد) توسعهو درحال افتهیتوسعه یدر کشورها یاثر اعتماد بر رشد اقتصاد یبررس/ 091

 

Miniesy, R.S., AbdelKarim, M. )2021(. Generalized trust and economic growth: The nexus in MENA countries. 

Economies, 9:39. https://oi.org/10.3390/economie 9010039 

Movahedmanesh, S.A. (2016). Application of generalized method of moments method in investigating the effect of 

insurance penetration coefficient on GDP: Iranian study. Quarterly Journal of Economic Growth and Development 

Research, 6(24), 65-78 [In Persian]. 

Nadiri, M., Mohammadi, T. (2011). Investigating the Impact of Institutional Structures on Economic Growth by 

GMM. Method Economic Modeling Quarterly, 5(3), 1-24 [In Persian]. 

Platteau, J.P. (1994). Behind the market stage where real societies exist: Part1 and the role of public and private order 

institutional. Journal of Development Studies, 30(3), 533-577. 

Putnam, R. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. New York: Simon and Schuster. 

Putnam, R. (2005). Enjoyed society, social capital and public life, in the book: Social capital, trust, democracy and 

development, Kian Tajbakhsh. Translated by Khakbaz, A., Poyan, H. Nashrashirazeh, Tehran [In Persian]. 

Renani, M., Emadzadeh, M., Moayedfar, R. (2006). Social capital and economic growth: presenting a theoretical 

model. University of Isfahan Research Journal (Humanities), 21(2), 129-148 [In Persian]. 

Rooter, J.B. (1967). A new scale for the measurement of interpersonal trust. Journal of Personality, 35(4), 651-665. 

Roth, F. (2009). Who can be trusted after the financial crisis? CEPS Working Document No. 322. 

Shakeri, A., Momeni, F., Mohammadi, T., Bahmanpour, H., Alizadeh, S. (2014). Investigating the effect of trust on 

innovation in middle-income countries (with emphasis on Fukuyama's radius of distrust). Quarterly Journal of 

Economic Sciences, 8(9), 48-19 [In Persian]. 

Tabellini, G. (2008b). Institutions and culture. Journal of the European Economic Association, Papers and 

Proceedings, 6(2-3). 

Thompson, M. (2018). Social capital, innovation and economic growth. Journal of Behavioral and Experimental 

Economics, 73, 46-52. 

Weel, B., Akçomak, I. S. (2008). Social capital, innovation and growth: Evidence from Europe. UNU-MERIT 

Working Paper, No: 2008-040. 

Whiteley, P. (2000). Economic growth and social capital. Political Studies, 48, 443-466. 

Yeli-Renko H., Autio E., Tontti, V. (2002). Social capital, knowledge and the international growth of technology-

based new firms. International Business Review, 11, 279-304. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/22148043
https://www.sciencedirect.com/science/journal/22148043

