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در این تحقیق تعامل و رابطه علّی موجود بین عقود مشاركتی و عقد قرضالحسنه از یکسو و سرمایه
اجتماعی از سوی دیگر با استفاده از رویکرد علیت تودا -یاماتو و با بهرهگیری از دادههای آماری سالهای
 1363تا  1396آزمون و تحلیل شده است .نتایج آزمون علیت تودا-یاماتو گویای آن است كه با وجود آنکه
بین كل تسهیالت اعطایی در قالب عقود اسالمی و سرمایه اجتماعی رابطه علّی دوسویهای وجود دارد ،بین
عقود مشاركتی و سپردههای قرضالحسنه از یکسو و سرمایه اجتماعی از سوی دیگر یک رابطه علّی
یکسویه برقرار است؛ به عبارت روشنتر ،طی دوره مورد مطالعه ،تغییر سرمایه اجتماعی از طریق
متأثرساختن فضای اعتماد و اطمینان ،تغییر شبکههای اطالعاتی ،تغییر عدم تقارن اطالعاتی و ریسک مربوط
به سپردههای عقود مشاركتی و قرضالحسنه ،بر شرایط توسعه این عقود اثر گذاشته است؛ اما برایند تأثیرات
این عقود بر توزیع درآمد ،فقر ،تورم ،امنیت اقتصادی و سرمایه انسانی بهگونهای نبوده است كه زمینهساز
تغییرات معنیدار سرمایه اجتماعی در كشور از طریق مکانیسمهای مذكور گردد .برآورد روابط بلندمدت
بین متغیرها در چارچوب تحلیل همگرایی نیز حاكی از اثر مثبت و معنیدار سرمایه اجتماعی بر عقود
مشاركتی و سپردههای قرضالحسنه است.
واژگان كليدی :عقود مشاركتی ،عقد قرضالحسنه ،سرمایه اجتماعی ،علیت تودا -یاماتو.
طبقهبندی .Z10, Z21 :JEL

* .استادیار اقتصاد دانشگاه بینالمللی امام خمینی .
Email: azizmohammadlou@soc.ikiu.ac.ir.
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مقدمه
نظام بانكداری بدون ربا متشكل از نهادهایی است که وجه تمایز آنها با بانكداری متعارف،
عقود آن بوده که منجر به تمایز در سازوکارها و فرایندهای عملیاتی این بنگاه مالی میشود
(عبدالهی و موسویان ،1392 ،ص .)116بهطورکلی عقود اسالمی در نظام بانكی عبارتاند از:
عقود مشارکتی (شامل مشارکت مدنی ،مشارکت حقوقی ،مضاربه ،مزارعه و مساقات) ،عقود
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 140مبادلهای (شامل فروش اقساطی ،اجاره به شرط تملیك ،سلف ،خرید دین ،جعاله ،ضمان و
استصناع) ،عقد قرضالحسنه و سرمایهگذاری مستقیم (اکبرزاده ،1392 ،ص .)164در عقود
مشارکتی بانك با تأمین تمام یا بخشی از سرمایه مورد نیاز فعالیت اقتصادی با صاحبکار
قرارداد میبندد که در فرایند تولید با او در هرگونه سود و زیان شریك باشد .در این عقود
سهم سرمایه از قبل تعیین نمیشود و بستگی کامل به موفقیت فعالیت مورد نظر دارد
(موسویان)1379 ،؛ اما عقود مبادلهای دارای بازدهی ثابت و از قبل تعیینشده هستند .در این
عقود بانكها صرفنظر از نقش سرمایه و عملكرد بنگاه ،قیمت را چنان تنظیم میکنند که
سود از قبل تعیینشده بانك تعیین شود .این عقود تنها در مواردی به کار بسته میشود که
مشارکت در سود و زیان قابل اجرا نباشد (خان و میرآخور.)1370 ،

انتظار بر این است که اجرا و پیادهسازی عقود بانكداری اسالمی و بهویژه عقود مشارکتی
و قرضالحسنه ،با توجه به ماهیت مشارکتی آنها از یكسو و کارکردها و آثار متعدد اجتماعی
و اقتصادی آنها از سوی دیگر ،بتواند منجر به بهبود مؤلفههای سرمایه اجتماعی گردد.
همچنین با مرور تعاریف و کارکردهای ارائهشده توسط صاحبنظران مختلف ،میتوان
دریافت که سرمایه اجتماعی نیز امكان و توان متأثرساختن عقود مشارکت و قرضالحسنه را
دارد .آنگونه که کلمن ( )Coleman, 1990بیان میکند ،سرمایه اجتماعی منبعی برای کنش
بین افراد و فعاالن است .به زعم وی سرمایه اجتماعی ترکیبی از ساختارهای اجتماعی است
که تسهیلکننده کنشهای معینی از کنشگران در درون این ساختارهاست .همچنین فوکویاما

( )Fukuyama, 1995سرمایه اجتماعی را مجموعه هنجارهای موجود در سیستمهای
اجتماعی میداند که موجب ارتقای سطح همكاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب
پایینآمدن سطح هزینههای تبادالت و ارتباطات میگردد .از نظر پاتنام ()Putnam, 1995
سرمایه اجتماعی ،جنبههایی از سـازمان اجتمــاعی از قبیـل هنجارهــا ،شـبكههــای

اجتماعی و اعتماد متقابل است که همیاری و هماهنگی افراد را جهت دستیابی به منافﻊ
مشترك تسهیل مینماید .با عنایت به تعاریف و کارکردهای ارائهشده ،این نكته قابل استنباط
است که سرمایه اجتماعی با تسهیل گردش اطالعات ،بسط و گسترش روابط رسمی و
غیررسمی بین طرفین عقود و کاهش اطالعات نامتقارن و ریسكهای مترتب بر عقود
مشارکتی و قرضالحسنه ،شرایط و مقدمات توسعه این عقود را فراهم میسازد.
با توجه به اشارات فوقالذکر ،این فرضیه مطرح میشود که بین عقود مشارکت و عقد 141
قرضالحسنه از یكسو و سرمایه اجتماعی از سوی دیگر با توجه به کارکردهای چندوجهی
را تقویت نموده و بهبود بخشند .مسئله اصلی تحقیق حاضر آزمون چنین فرضیهای است.
بدین منظور در ادامه با مروری بر پیشینه مطالعات انجامیافته ،تبیین نظری از سازوکارهای
ارتباط متقابل بین عقود مشارکت و عقد قرضالحسنه و سرمایه اجتماعی ارائه شده است.
همچنین بهطور تجربی تعامل بین این دو پدیده با استفاده از دادهها و شواهد سالهای 1363
تا  1396آزمون و بررسی شده است.

پيشينه موضوع
نوری احمدآبادی ( )1396با مطرحنمودن مشكل اطالعات نامتقارن به عنوان عاملی برای
باالبودن هزینههای نظارت ،نهادینهکردن شاخصهای سرمایه اجتماعی در میان مسلمانان را
از طریـق برپـایی عـدل و قسـط میان مردم در اولویت راهحلهای پیشنهادی خود برای
کاهش اطالعات نامتقارن و تعمیق عقود اسالمی قرار داده است.
سبحانی و جعفرینژاد ( )1393با بررسی سازوکار خلق اعتبار بانكی نتیجه گرفتهاند که
اعتبار به عنوان سرمایه اجتماعی میتواند در مبادلهها انتقال زمانی پدید آورده و واسطه
موقت مبادله شود؛ اما شكلگیری این اعتبار نیازمند کنشهای متقابل مبتنی بر اعتماد است
که فرایند آن زمانبر است .بانك با گرفتن وثیقههای گوناگون و تبدیل اعتماد به اطمینان،
برای افراد خلق اعتبارکرده و سپس با پولیکردن این اعتبار به افراد وام میپردازد.
مجتهدی و صفوی ( )1393با بررسی اثر عوامل کاهنده سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی در
ایران نشان دادهاند که شاخص اختالس و ارتشا و جعل در کوتاهمدت و بلندمدت روی
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آنها ،رابطه متقابلی وجود دارد که در اثر چنین رابطه متقابلی این دو پدیده میتوانند همدیگر

نسبت مطالبات سیستم بانكی از بخش خصوصی به کل مطالبات سیستم بانكی اثر منفی دارد.
از سوی دیگر ،شاخص چك های برگشتی بر شاخص چندبُعدی سرمایه اجتماعی در
کوتاهمدت و بلندمدت اثر منفی بر نسبت داراییهای بانكهای تجاری به داراییهای سیستم
بانكی و بانك میگذارد.
یحییزادهفر و همكاران ( )1393در مطالعه خود وجود یك رابطه تعالی بلندمدت را بین
 142سرمایه اجتماعی و توسعه مالی نتیجه گرفتهاند .بدین معنی که سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت
و معنیداری بر توسعه مالی در ایران طی دوره مورد مطالعه دارد.
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صمدی ( )1388نیز در مطالعه مشابهی با استفاده از دادههای سالهای  1385-1350دریافته
است که مخدوششدن حقوق مالكیت و نزول سرمایه اجتماعی ـ به عنوان برخی عوامل
نهادی ـ ،برخی از موانﻊ عمده توسعه مالی در اقتصاد ایران هستند.
ارشدی ( )1392با استناد به قرآن و سنت استدالل نموده است که صداقت ،انصاف در
معامالت ،مشارکت ،تعاون و انفاق در معامالت تجاری ،دخالتنكردن در معامالت دیگران،
ثبتکردن معامالت ،اعتدال و میانهروی در مخارج ،مستحكم کار کردن و ارائه کاال و خدمات
مناسب ،خوش برخوردی ،هشت آموزه دینی اعتمادساز است که به تشكیل شبكههای افقی
پایدار و تقویت سرمایه اجتماعی منتهی خواهد شد.
لطیف و همكاران ( )Latip & etal, 2017در بررسی عوامل مؤثر بر استقبال مشتریان از
بانكداری اسالمی در کشور مالزی با استفاده از روش رگرسیون لجستیك دریافتند که اعتماد
دركشده از خدمات بانكداری اسالمی ،تأثیر مثبتی بر پذیرش بانكهای اسالمی از طرف
مشتریان دارد.
معروف و رستیاواتی ( )Ma’ruf and Restiawati, 2016در مطالعه خود انواع و
کارکردهای متفاوت سرمایه اجتماعی در ابعاد اعتماد ،شبكهها و هنجارهای اجتماعی را در
تأمین مالی اسالمی کشور اندونزی از طریق مطالعه میدانی مورد بررسی قرار داده و دریافتهاند
که از بین ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی ،اعتماد بیشترین اهمیت و ارزش را در تأمین مالی
اسالمی این کشور داراست.
ان جی و همكاران ( )Ng, 2015نقش سرمایه اجتماعی در تأمین مالی اسالمی را بحث
کرده و ضمن تشریح سازوکارهایی که از طریق آنها سرمایه اجتماعی بر تأمین مالی اسالمی

اثر میگذارد ،راهكارهای عملیاتی برای تقویت سرمایه اجتماعی جهت زمینهسازی در توسعه
تأمین مالی اسالمی ارائه نمودهاند.
اشرف و همكاران ( )Ashraf, 2015تأثیر اعتماد مشتریان را بر مقبولیت بانكهای اسالمی
در مقایسه با بانكهای متعارف در کشور پاکستان بررسی کرده و دریافتهاند که عامل اعتماد
نقش تعیینکنندهای در انتخاب و ترجیح بانكهای اسالمی بر بانكهای غیراسالمی توسط
مشتریان دارد.
مرور مطالعات انجامشده داخلی و خارجی نشان میدهد که با وجود آنكه در خصوص
متعددی صورت پذیرفته است ،اما جای تحقیقی که تعامل و ارتباط متقابل این دو مقوله را
با یكدیگر مطالعه کرده باشد ،خالی است .این امر ضمن نشاندادن وجوه تمایز تحقیق حاضر
با مطالعات پیشین ،ضرورت انجام تحقیقی منسجم در این حوزه را نیز آشكار میسازد که
تحقیق حاضر در راستای چنین ضرورتی انجام شده است.

مباني نظری
الف) مکانيسم نقشآفريني سرمايه اجتماعي در توسعه عقود مشاركتي و عقد
قرضالحسنه
یكی از چالشها و مسائل اصلی مرتبط با عقود مشارکتی و عقد قرضالحسنه که سرمایه
اجتماعی میتواند در تخفیف آنها نقش فراوانی ایفا نماید ،ریسك موجود در نظام بانكداری
اسالمی است.
نظام بانكداری اسالمی با دو دسته متفاوت از ریسك مواجه است :دسته اول ،ریسكهای
رایجی است که نظام بانكداری متعارف نیز با آن روبهروست؛ دسته دوم ،اختصاص به نظام
بانكداری اسالمی دارد و از قوانین و الزامات شرعی ناشی میشود .این ریسكها عبارتاند
از :ریسك اعتماد ،ریسك اعتباری ،ریسك قیمت ،ریسك عدم تعدیل ،ریسك نقدینگی،
ریسك عملیاتی ،ریسك کاهش سپرده و ریسك دولت (ابوالحسنی و حسنیمقدم،1387 ،

ص .)159-156از میان ریسك های فوق ،ریسك اعتماد و ریسك اعتباری در زمره مواردی
هستند که شدیداً تحت تأثیر سرمایه اجتماعی موجود در فضای کسبوکار جامعه قرار دارند.
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هر یك از موضوعات «عقود اسالمی» و بهویژه «سرمایه اجتماعی» بهطور جداگانه مطالعات

143

 .1اثر سرمایه اجتماعی بر عقد قرضالحسنه از طریق کاهش ریسك اعتماد :ریسك
اعتماد ،ریسكی است که از کاهش اعتماد سپردهگذاران و مردم به نظام بانكی نشئت میگیرد
که خود ریشه در عواملی چون عدم توانایی بانكها در تنظیم قراردادهای مالی مطابق قوانین
اسالمی و صوریشدن عقدها در بانكها دارد ( .)Khan & Ahmad, 2001, p.126فراهمبودن
زمینه مناسبی از سرمایه اجتماعی و به تبﻊ آن وجود اعتماد و اطمینان کافی در روابط بین
 144طرفین درگیر در عقود اسالمی تا اندازه قابل توجهی قادر است در کاهش ریسك اعتماد
ایفای نقش نماید .به زعم خان و احمد ( )Ibidیكی از مهمترین مسائلی که نظام بانكی بدون
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ربا با آن روبهروست ،کاهش اعتماد سپردهگذاران و مردم به نظام بانكی است.
در واقﻊ عدم رعایت شرایط خاص عقود ،نهتنها اعتماد و اطمینان به نظام بانكی را کاهش
میدهد ،بلكه خود این کاهش اطمینان و اعتماد نیز که به مثابه سستترشدن بنیانهای سرمایه
اجتماعی است ،منجر به تضعیف شرایط توسعه عقود در نظام بانكی میگردد .هر اندازه
اطمینان و اعتماد سپردهگذاران به شرایط و نحوه تخصیص سپردهها مطابق با اصول مورد
توافق از یكسو و سود حاصل از مشارکت از سوی دیگر تقویت شود ،اقبال آنها به چنین
عقودی تقویت میشود .این واقعیت به گونه دیگری در مورد عقد قرضالحسنه نیز صادق
است .ازآنجاکه فلسفه قرضالحسنه با اهداف و نیات خیرخواهی و کمك عجین است ،بهطور
طبیعی سپردهگذاران قرضالحسنه نیز عموماً با نیت خیرخواهی اقدام به چنین فعالیتهایی
مینمایند .برای چنین دسته از سپرده گذاران بسیار مهم است که اطمینان یابند آیا منابعی که
بهطور قرض در اختیار سیستم بانكی قرار دادهاند متناسب با نیات و اهداف خیرخواهانه و
به گروههای واقعی و نیازمند تخصیص داده میشود یا خیر .در سایه چنین منطقی ،اعتماد
باالتر سپردهگذاران به چنین کارکردی از سیستم بانكی ،زمینهساز اقبال بیشتر سپردهگذاران
برای توسعه چنین عقودی میشود.
از طرف دیگر میزان پویایی و پایداری تعامل بین سپردهگذاران و نظام بانكی ،نهتنها تحت
تأثیر اعتماد خاص فیما بین سپردهگذاران و نظام بانكی قرار دارد ،بلكه مهمتر از آن از سطح
اعتماد عمومی جامعه ،به عنوان یكی از مصادیق بارز سرمایه اجتماعی ،نسبت به نهادهای
مختلف اقتصادی و اجتماعی فعال در آن جامعه نیز تأثیر میپذیرد .در شكل یك مكانیسم

نقشآفرین ی سرمایه اجتماعی در کاهش ریسك اعتماد حاکم بر نظام بانكداری اسالمی و به
تبﻊ آن تقویت عقد قرضالحسنه ترسیم شده است.
تقويت اعتماد و اطمينان
سپردهگذاران
توسعه عقد

قرضالحسنه

كاهش ريسك
اعتماد

تقويت اعتماد عمومي
نسبت به نهادها

بهبود شرايط

سرمايه اجتماعي

شكل  :1مكانیسم نقشآفرینی سرمایه اجتماعی در کاهش ریسك اعتماد نظام بانكداری اسالمی

اعتباری نیز میتواند به عنوان مكانیسمی محسوب گردد که از طریق آن سرمایه اجتماعی
میتواند بر وضعیت عقود مشارکتی و عقد قرضالحسنه اثر گذارد .جوریون ()Jorion, 2003

ریسك اعتباری را به خطری تعبیر نموده است که بر اساس آن وامگیرنده قادر به پرداخت
اصل و فرع وام یا بدهی خود مطابق با شرایط مندرج در قرارداد نیست .بروز چنین ریسكی
نقش بسیار مخربی در توسعه عقود بانكداری اسالمی خواهد داشت.
در واقﻊ  ،نظام بانكداری بدون ربا با دو نوع گوناگون از ریسك اعتباری روبهروست:
اول ،ریسك اعتباری عقود مبادلهای است که به دلیل نااطمینانی در پرداخت اصل و سود
حاصل از دریافت تسهیالت بهطور کامل و در موعد مقرر به وسیله فرد متقاضی پدید میآید؛
دوم ،ریسك اعتباری عقود مشارکتی که به علت مسئله اطالعات نامتقارن ( Asymmetric

 )Informationدر عقود مشارکتی شكل میگیرد .در این عقود ،بانك به علت عدم تمایز و
تشخیص ویژگیها ی اعتباری ،سوددهی طرح و فعالیت اقتصادی و مسائل مرحله اجرا و
بهرهبرداری طرح از یكسو و از سوی دیگر با ریسك ناشی از انتخاب بد ( Adverse

 )Selectionو مخاطره اخالقی ( )Moral Hazardروبهرو میشود .در واقﻊ با توجه به ویژگی
این نوع از عقود ،بانك در زیان و مخاطرههای ناشی از فعالیت اقتصادی با گیرنده تسهیالت
سهیم بوده و همچنین تشخیص و ارزیابی اعتباری گیرنده تسهیالت و فعالیت اقتصادی برای
بانك مشكل است .یكی از علل کمرنگشدن عقود مشارکتی در بانكداری اسالمی نیز فراوان
بودن ریسك اعتباری این عقود است (ابوالحسنی و حسنیمقدم ،1387 ،ص.)156
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البته در سیستم بانكی در کنار ضمانتنامهها به عنوان الزامات تأمین مالی ،اعتماد به
مشتری نقش بسیار تعیینکنندهای دارد .در واقﻊ به تعبیر ارو ( )Arrow, 1974که اعتماد را
روانکننده فعالیتهای اجتماعی میداند ،وجود اطمینان و اعتماد بین سپردهگذار و بانكدار،
منجر به تسهیل و تقویت ضمانت اجرای قوانین و تضمینهای فیما بین طرفین میگردد.
در واقﻊ بانكدار در وضعیتی عمل مینماید که در چارچوب تئوری نمایندگی ( Agency
 )theory 146قابل تبیین است ( .)Hart, 1987آنگونه که شاپیرو و استیگلیتز ( Shapiro & Stiglitz,
 )1984بیان میکنند شكلگیری اطالعات نامتقارن بین مالك (بانك) و نماینده (وامگیرنده)
فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /حمید عزیزمحمدلو

منجر به ایجاد مشكالتی از قبیل انتخاب نامساعد (نااطمینانی در خصوص سودآوربودن طرح
سرمایهگذاری) و مخاطرات اخالقی (نااطمینانی در خصوص قابلیت اعتماد وامگیرنده)
میگردد .به زعم فراری ( )Ferrary, 2002برای کاهش این عدم اطمینان بانكها با دو رویكرد
مواجهاند :رویكرد اول ،یك رویكرد ابزاری است که به دنبال روشهای عینی ارزیابی ریسك
است و درعینحال با محدودیتهای متعددی مواجه است؛ رویكرد دوم ،رویكرد ارزیابی
اجتماعی ( )Social Risk Evaluationاست و بر اساس آن درك ذهنی تحلیلگر مالی از
وامگیرنده و اطالعات خاصی که از طریق شبكههای اجتماعی از شرایط وامگیرنده گردآوری
شده است ،مبنای تصمیمگیری برای اعطای وام تلقی میشود .فراری استدالل میکند که
روشهای علمی ارزیابی ریسك که در چارچوب رویكرد اول قرار میگیرند ،برای کاهش
ریسك بانكدار در فعالیتهای وامدهی ناکافی است .وی بیان میدارد که برای کاهش
نااطمینانی ذاتی در ارزیابی ریسك و جبران محدودیتهای روشهای ابزاری ،مشاوران مالی
از ارزیابی ریسك اجتماعی بهره میگیرند .این ارزیابی نیز با استفاده از اطالعاتی صورت
میپذیرد که از طریق روابط غیررسمی مبتنی بر اعتماد قابل تحصیل هستند .در شكل دو
مكانیسم نقشآفرینی سرمایه اجتماعی در کاهش ریسك اعتباری نشان داده شده است.

توسعه عقود
مشاركتي

كاهش نااطميناني در
خصوص طرح
سرمايهگذاری

كاهش انتخاب
نامساعد

كاهش ريسك
اعتباری

كاهش عدم تقارن
اطالعاتي

كاهش نااطميناني در
خصوص وامگيرنده

تقويت شبکههای
اطالعاتي غيررسمي

بهبود شرايط
سرمايه

اجتماعي

كاهش مخاطرات
اخالقي

ب) مکانيسم نقشآفريني عقود مشاركتي و عقد قرضالحسنه در تقويت
سرمايه اجتماعي
بانكداری اسالمی خود را ملزم به رعایت مالحظات ارزشی و اخالقی در کلیه فعالیتهای
مالی از جمله تخصیص و تجهیز منابﻊ کرده است که میتوان گفت ضوابط اخالقی همچون
حذف ربا از عملیات بانكی در عرصه تجهیز و تخصیص منابﻊ ،تجهیز و تخصیص منابﻊ بر
اساس مالحظات اخالقی ،عدم تخصیص منابﻊ به فعالیتهای غیرمولد ،توزیﻊ عادالنه
منابﻊ ،توزیﻊ عادالنه سود و مشارکت در سود و زیان در فعالیتهای مالی را مورد مالحظه
قرار میدهد (نظرپور و گلمحمدی ،1396 ،ص .)43چنین التزامی به رعایت مالحظات اخالقی
و ارزشی ،میتواند زمینه شكلگیری و تقویت ارزشهای مثبتی چون اعتماد و اطمینان را به
عنوان مؤلفههای اصلی سرمایه اجتماعی ،تقویت نماید؛ بنابراین توسعه عقود بانكداری
اسالمی ،نهتنها تحت تأثیر فضای سرمایه اجتماعی جامعه قرار میگیرد ،بلكه در صورتی که
که بهطور واقعی و با رعایت تمامی شرایط و الزامات مترتب بر آن پیادهسازی گردد ،به دلیل
ماهیت مشارکتی و کارکردهای متنوع آن از حیث اثرگذاری بر رفﻊ فقر ،توزیﻊ عادالنه درآمد
(کمیجانی و هادوینیا /1377 ،پناهی و نصیبپرست ،)1394 ،کاهش تورم (اکبرزاده/1392 ،

فراهانیفرد /1378 ،اقبال /1384 ،صمصامی و توکلی ،)1391 ،تقویت سرمایه انسانی و ایجاد
اطمینان و تأمین اجتماعی (هادوینیا و عرب بافرانی )1395 ،قادر است مقدمات اثرگذاری بر
سرمایه اجتماعی را نیز فراهم سازد (شكل سه).
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شكل  :2مكانیسم نقشآفرینی سرمایه اجتماعی در کاهش ریسك اعتباری نظام بانكداری اسالمی
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بهبود توزيع درآمد و كاهش فقر
بهبود امنیت اقتصادی
بهبود سرمایه
اجتماعي

بهبود سرمایه انسانی

توسعه عقود مشاركتي
و قرضالحسنه

كاهش تورم
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شكل  :3مكانیسم نقشآفرینی توسعه عقود مشارکتی و قرضالحسنه در بهبود سرمایه اجتماعی

 .1اثر عقد قرض الحسنه بر سرمایه اجتماعی از طریق کمك به توزیع عادالنه درآمد
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و رفع فقر :نظام اقتصادی اسالم به توزیﻊ درآمد در تمام مراحلش (قبل از تولید ،بعد از
تولید و توزیﻊ مجدد) اهمیت داده است (کمیجانی و هادوینیا ،1377 ،ص .)244در این نظام
قرضالحسنه به عنوان یكی از شیوهها و ابزارهای مؤثر برای کاهش نابرابری توزیﻊ درآمد
در نظر گرفته شده است که با برقراری جریان پول از طبقات ثروتمند به سمت طبقات
کمدرآمد و ایجاد زمینه تغییر الگوی تولید ،افزایش اشتغال و تأمین نیازهای ضروری طبقات
مزبور میتواند در جهت تثبیت درآمدها بین نیازمندان و عدم تمرکز ثروت نقش فعالی داشته
باشد (پناهی و نصیبپرست ،1394 ،ص .)26یكی از مهمترین سازوکارهایی که عقود اسالمی
از طریق آنها منجر به تحول در سرمایه اجتماعی می گردد ،توزیﻊ درآمد و تأثیر عقود اسالمی
در توزیﻊ عادالنه درآمد و رفﻊ فقر است .از طرف دیگر برابری در درآمد نیز به شیوههای
مختلفی بر سطح اعتماد و سرمایه اجتماعی اثر میگذارد .1 :پیوندهای اجتماعی مردم را
راغبتر میکند تا به کسانی اعتماد کنند که از نظر درآمد و ثروت به آنها شبیهترند .به اعتقاد
کلمن ( )1990و فوکویاما ( )1995بین افرادی که از نظر اجتماعی به هم نزدیكترند درجة
باالتری از اعتماد وجود دارد .2 .نابرابری درآمدی باعث ایجاد تضاد بر سر منابﻊ میشود.
روتستین و اوسالنر ( )Rothstein and Uslaner, 2005استدالل میکند که افراد در جوامﻊ
نابرابر فاقد حس همبستگی و تعلقات مشترك هستند.
 .2اثر عقود مشارکتی بر سرمایه اجتماعی از طریق کمك به کاهش تورم :در نظام
مشارکت ،به علت نبود وامهاى مصرفى ،مصرف کاهش مییابد و این امر ،اثر منفى بر تورم
میگذارد .در ضمن ،تمام وجوه سرمایهگذاریشده تولید را افزایش میدهد و بر تورم اثر
منفی خواهد گذاشت (صمصامی و توکلی ،1391 ،ص .)83در چارچوب نظام مشارکت به

واسطه کاهش یا حذف هزینههای بهره ،هزینههای تولید کاهش مییابد .از طرف دیگر به
واسطه توزیﻊ خطرات سرمایهگذاری بین طرفین شریك نااطمینانی کاهش مییابد .برایند این
پیامدها منجر به تقویت سرمایهگذاری ،تولید و عرضه شده و این امر میتواند مقدمات کاهش
نرخ تورم را فراهم آورد ( .)Mirakhor & Krichenem, 2009در واقﻊ در چارچوب بانكداری
بدون ربا ،تورم به سه دلیل کاهش می یابد :الف) کاهش تقاضای پول به دلیل فقدان
فعالیتهای سفته بازی ،ب) افزایش عرضه کل بر اثر افزایش اشتغال و سطح تولید و ج) 149
توازن میان درآمد و مخارج در گردش واقعی و پولی اقتصاد (فراهانیفرد .)1378 ،از طرف
تأثیر میگذارد .از یكسو با تحت تأثیر قرار دادن ثروت واقعی و قدرت خرید مردم توان و
کیفیت مشارکت آنها را در امور اجتماعی متأثر مینماید و از سوی دیگر ازآنجاکه در اثر تورم
شكاف درآمدی و ثروت بین فقرا و ثروتمندان بیشتر میشود ،سرمایه اجتماعی نیز تضعیف
میشود .همچنین تورم میتواند زمینههای اعتماد مردم به دولت و سیاستهای آن را رقم
بزند بهگونهای که تورم باالتر منجر به بیاعتمادی بیشتر مردم به دولت خواهد شد؛ بنابراین
با توسعه و تقویت عقود مشارکتی ،میتواند از طریق کنترل و مهار تورم منجر به بهبود شرایط
تقویت سرمایه اجتماعی در جامعه گردد (مهدوی و عزیزمحمدلو ،1397 ،ص.)10

 .3اثر عقد قرض الحسنه بر سرمایه اجتماعی از طریق کمك به بهبود امنیت اقتصادي:
در نظام اقتصادی اسالم که بر اساس تعاون بنا میشود ،تأمین اجتماعی از ذات نظام نشئت
میگیرد .این امر در قالب دو روش کفالت همگانی که مسئولیت متقابل افراد جامعه نسبت
به تأمین نیازهای حیاتی همدیگر میباشد و مسئولیت دولت در تهیه سطح معیشت مناسب
با زندگی افراد جامعه یعنی سطحی فراتر از نیازهای ضروری شكل میگیرد .ازآنجاکه یكی
از ارکان قرضالحسنه ضروریبودن مورد آن است ،لذا یكی از آثار آن ،ایجاد امنیت اقتصادی
است .در واقﻊ افراد اجتماع مطمئن هستند که در صورت وقوع حوادثی که منجر به
ضروریشدن بعضی نیازها برای آنها گردد ،قرضالحسنه تأمینکننده نیازهای آنان است
(هادوینیا و عرب بافرانی ،1395 ،ص .)24-23این کارکرد قرضالحسنه در ایجاد ثبات و امنیت
اقتصادی ،زمینهها ی اطمینان و اعتماد افراد جامعه را نسبت به کارکرد نهادها و وضعیت
عمومی جامعه تقویت نموده و باعث بهبود اعتماد و اطمینان اجتماعی در جامعه میشود.

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /بررسی ارتباط متقابل بین عقود مشارکتی... ،

دیگر تورم به عنوان یكی از نمودهای ثبات اقتصادی به طرق مختلفی بر سرمایه اجتماعی

 .4اثر عقود مشارکتی و عقد قرض الحسنه بر سرمایه اجتماعی از طریق کمك به بهبود
سرمایه انسانی :اسالم در زمینه تحقق توسعه پایدار توجه ویژهای به تشویق علم و فضیلت
عالم و اهمیتدادن به نقش سرمایه انسانی از خود نشان داده است (بختیاری ،1382 ،ص.)87

قرضالحسنه به عنوان یكی از عقود اسالمی ،در زمینه پرداخت وامهای بدون بهره و یا با
بهره پایین برای دانشجویان و کسانی است که مایلاند دورههای مختلف آموزشی را بگذرانند
 150اما توانایی مالی استفاده از آن را ندارند .این افراد میتوانند با بهرهمندی از وجوه قرضالحسنه
در دوران تحصیل و استفاده از آن ،پس از اتمام دوران تحصیالت خود و یافتن شغل و یا
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ارتقای شغل ،نسبت به بازپرداخت آن اقدام کنند؛ بنابراین قرضالحسنه به عنوان عاملی است
که میتواند در دورهای از زمان ظرفیت کسب درآمد افراد خانوادهها را دستخوش تغییر قرار
دهد و تحرك اقتصادی خانوار و همچنین سطح توسعه انسانی آنها را افزایش دهد (هادوینیا

و عرب بافرانی ،1395 ،ص .)30از طرف دیگر بین سالهای رسمی آموزش در مدرسه و سرمایه
اجتماعی نیز رابطه مثبتی برقرار است ( .)Offe & Fuchs, 2002عالوه بر قرضالحسنه ،عقود
مشارکتی نیز در صورت اجرای درست بهنحویکه منجر به تقویت سرمایهگذاری و افزایش
دامنه فعالیتهای تولیدی گردد ،میتواند زمینه را برای تقویت تقاضا برای آموزش فراهم
نمایند؛ به عبارت دیگر توسعه فعالیتهای تولیدی ،تقاضا برای نیروی کار آموزشدیده را در
بخشهای اقتصادی تقویت مینماید و نیروی کار نیز برای بهدستآوردن فرصتهای شغلی
حاصله ،در جستجوی احراز شرایط و پیشنیازهای مهارتی و علمی مورد نیاز تالش خواهد
نمود .این امر تقاضا برای آموزش را تقویت نموده و در اثر آن مؤلفههای سرمایه انسانی
تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

روش تحقيق
آزمون عليت تودا و ياماتو
در این تحقیق از آزمون علیت تودا و یاماتو ( )Toda- Yamamoto Causality Testبرای
بررسی علیت بین عقود مشارکتی و عقد قرضالحسنه و سرمایه اجتماعی بهره گرفته شده
است .تودا و یاماتو ( )1995روشی را برای مواجهه با مشكالتی که در آزمونهای گرنجر
( ،)Granger Causality Testسیمز ( )Sims Causality Testو علیت گرنجر هشیائو ( Hsiao’s

 )Granger Causality Testوجود دارد ،ارائه نمودند که این روش بر پایه برآورد یك مدل
خودتوضیح برداری تعمیمیافته است .برای بررسی رابطه علیت بین دو متغیر سرمایه اجتماعی
( )SCو عقود اسالمی ( ،)ICمدل مدنظر به شكل رابطه زیر قابل ارائه است:
()1
  IC +   SC + 

k + d max

k + d max

1t

t −i

ICt − i +  2 t

2i

i =1

k + d max

2i

t −i


i =1

SCt − i +

1i

i =1

k + d max



1i

i =1

ICt =  0 +
SCt =  0 +

رابطه اول در مدل ( )1عقود اسالمی را به صورت تابعی از وقفههای مختلف خود و 151
متغیر سرمایه اجتماعی و رابطه دوم نیز سرمایه اجتماعی را به صورت تابعی از وقفههای
( )ICحسب مورد به یكی از متغیرهای عقود مشارکتی ،عقد قرضالحسنه ،کل عقود و مطالبات
بانكی اشاره خواهد داشت.
 kمبیّن تعداد وقفه بهینه در مدل خودتوضیح برداری و  d maxنیز نشاندهنده حداکثر

درجه جمعی ( )Maximal Order of Integrationاست  1t .و   2tنیز جمالت اخالل مدل
را نشان میدهند .در روش تودا و یاماتو در گام اول حداکثر درجه جمعی و همچنین تعداد
وقفههای بهینه مدل خودتوضیح برداری مشخص میشود .در این تحقیق برای تعیین حداکثر
درجه جمعی از آزمون ریشه واحد دیكی فولر تعمیمیافته ( Augmented Dickey-Fuller

 )(ADF) Testبهره گرفته شده است .همچنین برای تعیین طول وقفه بهینه از معیارهای
آکائیك )) ،(Akaike Information Criterion (AICحنان -کوئین ))(Hannan- Quinn (HQ

و شوارتز -بیزین )) (Schwarz Bayesian Criterion (SBCاستفاده شده است .پس از تعیین
وقفههای بهینه و حداکثر درجه جمعی ،مدل با تعداد وقفهها (  ) k + d maxتشكیل میشود.
فرایند انتخاب وقفه زمانی نیز در صورتی معتبر است که تعداد وقفهها بهینه بزرگتر و مساوی
با حداکثر درجه جمعی باشد .به عبارت دیگر الزم است شرط

k  d max

برقرار باشد .به

زعم زاپاتا و رامبالدی ( )Zapata & Rambaldi, 1997در این روش تنها اطالع از رتبه مدل
خودتوضیح برداری و حداکثر درجه همگرایی متغیرها برای انجام آزمون کافی است و نیازی
به اطالع از ویژگیهای همجمعی سیستم نیست.
با توجه به اینكه از آزمون علیت صرفاً جهت علیت بین عقود و سرمایه اجتماعی استفاده
میشود ،به منظور شناسایی دقیق نوع رابطه موجود بین این متغیرها ـ با توجه به مرتبه
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مختلف خود و عقود اسالمی معرفی مینماید .الزم است ذکر شود که در رابطه ( )1متغیر

جمعیبودن متغیرها که همگی جمعی از مرتبه اول هستند ـ از روش یوهانسون ( Johansen,

 )1991 & 1995استفاده شده است .این امر امكان آزمون همانباشتگی بین متغیرها و استخراج
بردارهای همگرایی بلندمدت بین متغیرها را فراهم میآورد .در این روش نخستین گام تعریف
الگوی تصحیح خطای برداری است .این الگو بهصورت زیر در نظر گرفته شده است.
()2

X t = 1 X t −1 +  2 X t −2 + ... +   −1 X t −  −1 + X t − p + U t
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که در آن  Xنشاندهنده بردار متغیرهای الگوست که عالوه بر متغیرهای عقود مشارکتی
)  ، log( PCعقد

قرضالحسنه )log(GC

و سرمایه

اجتماعی ) log( S

متغیرهای نرخ ارز )، log( ER
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شاخص قیمت ) log( Pو درآمد نفتی ) log(ORرا نیز شامل میشود .برای بررسی مانایی متغیرها
از آزمون دیكی فولر تعمیمیافته ،جهت تعیین تعداد وقفههای مناسب در الگوی  VARاز
معیارهای  SBC ،AICو  HQو برای تعیین تعداد بردارهای همگرایی از آزمون اثر و آزمون
حداکثر مقادیر ویژه استفاده شده است .برای تحلیلهای توصیفی از بسته نرمافزاری ،Excell

برای برآورد مدلها و انجام آزمونها از بسته نرمافزاری ) Eviews(10و  Microfitاستفاده
شده است.

متغيرها و دادهها
برآورد مدل ( )1مستلزم دردستداشتن دادههای مرتبط با متغیرهای سرمایه اجتماعی و عقود
(کل تسهیالت /تسهیالت عقود مشارکتی /تسهیالت قرضالحسنه /سپردههای قرضالحسنه/
مطالبات بانكی) است .با توجه به اینكه دادههای مربوط به عقود اسالمی از سال  1363تا
 1396در دسترس است ،دوره زمانی مطالعه حاضر به سالهای  1363تا  1396محدود شده
است .برای متغیر کل تسهیالت با بهرهگیری از منابﻊ اطالعاتی بانك مرکزی از مانده تسهیالت
اعطایی بانكها و مؤسسات اعتباری غیربانكی به بخش غیردولتی مشتمل بر عقود مشارکتی،
عقود مبادلهای ،عقد قرضالحسنه و سرمایهگذاری مستقیم استفاده شده است .برای متغیر
عقود مشارکتی از مانده تسهیالت اعطایی بانكها و مؤسسات اعتباری غیربانكی به بخش
غیردولتی مرتبط با این عقود (شامل مشارکت مدنی ،مشارکت حقوقی و مضاربه) استفاده
شده است .برای عقد قرض الحسنه عالوه بر درنظرگرفتن بخش تخصیص که از تسهیالت
قرضالحسنه برای آن استفاده شده است ،بخش تجهیز مرتبط با این عقد نیز در مطالعه لحاظ

شده است .بدین منظور از سپردههای قرضالحسنه بهره گرفته شده است .برای متغیر مطالبات
بانكی نیز از مطالبات غیرجاری سیستم بانكی مشتمل بر مطالبات معوق ،مطالبات
سررسیدگذشته و مطالبات مشكوكالوصول استفاده شده است .برای اندازهگیری سرمایه
اجتماعی ،مبتنی بر رویكرد مورد پذیرش فوکویاما از سرانه پروندههای قضایی در زمینههای
قتل ،ضربوجرح ،تخریب (به عنوان نمادی از میزان انحرافات اجتماعی و عدم اعتماد
عمومی) ،اختالس و ارتشا (به عنوان نما دی از میزان اعتماد در سطح میانی) و صدور چك 153
بالمحل (به عنوان نمادی از میزان اعتماد به طرف معامله و اعتماد به سیستم بانكی) استفاده
کاهش سرمایه اجتماعی خواهد بود .برای برآورد مدل ( )2نیز عالوه بر متغیرهای فوقالذکر،
از متغیرهای نرخ ارز ،شاخص قیمت و درآمد نفت استفاده شده است .در خصوص متغیر
نرخ ارز از نرخ برابری دالر با ریال در بازار غیررسمی (آزاد) ،برای متغیر شاخص قیمت از
شاخص قیمت مصرفکننده و برای متغیر درآمد نفت از دادههای صادرات بخش نفت و گاز
(به میلیون دالر) که اطالعات آنها از بانك اطالعاتی بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران
استخراج شده ،بهره گرفته شده است.

يافتهها
آزمون عليت بين متغيرها :نخستین گام در انجام آزمون علیت ،تعیین حداکثر درجه جمعی
است .به منظور تعیین حداکثر درجه جمعی مانایی متغیرها در سطح و تفاضل مرتبه اول در
دو حالت بدون روند و با روند با استفاده از آمارة دیكی فولر تعمیمیافته ( )ADFمورد آزمون
قرار گرفته و نتایج آن در جدول زیر نشان داده شده است .شایان گفتن است که تمامی
متغیرها در فرم لگاریتمی در نظر گرفته شدهاند.
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شده است؛ با این استدالل که افزایش سرانه پروندههای قضایی در این زمینهها نشانهای از

جدول  :1نتایج آزمون مرتبه جمعی بودن متغیرها
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تفاضل مرتبه اول متغیرها

سطح متغیرها

جمعی از
مرتبه)?(I

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /حمید عزیزمحمدلو

نام متغیر

نمایه متغیر

کل تسهیالت

)log(TC

-1.4866

)log(GCL

-1.4765

-3.7481

)log(GCD

0.4525

-1.6657

**-3.4896

) log( PC

-1.5596

-2.0194

***-2.5736

-2.5237

مطالبات بانكی

)log(UC

-2.3934

-0.37762

*-3.5410

*-4.0270

)I(1

سرمایه
اجتماعی

) log( SC

-1.8778

-1.8451

*-4.2568

*-4.1940

)I(1

درآمد نفت

)log(OR

-1.3201

-1.9948

*-5.5461

*-5.4934

)I(1

شاخص قیمت

)log( P

-1.5248

-2.1081

*-3.5655

*-3.7426

)I(1

نرخ ارز

) log( ER

-.60869

-2.2571

*-3.5261

*-3.4956

تسهیالت
قرضالحسنه
سپردههای
قرضالحسنه
تسهیالت عقود
مشارکتی

* معنیدار در سطح  1درصد

بدون روند

با روند

بدون روند

با روند

-1.5388

*-4.1831

*-4.3503

)I(1

*-6.1927

*-5.9444

)I(1

***-3.4524

)I(1
)I(1

** معنیدار در سطح  5درصد

)I(1

*** معنیدار در سطح  10درصد

منبﻊ :محاسبات تحقیق.

بر اساس آمارة آزمون دیكی -فولر ،فرض صفر مبنی بر وجود ریشه واحد برای هیچیك
از متغیرها در حالت سطح رد نمیشود؛ ولی برای تفاضل مرتبه اول این متغیرها رد میشود؛
ازاینرو این متغیرها جمعی از مرتبه یك ) I(1هستند .بدین ترتیب حداکثر درجه جمعی
برای مدلها برابر یك قرار میگیرد یعنی . d max = 1
جهت تعیین تعداد وقفههای بهینه در الگوی  VARمقادیر معیارهای انتخاب مرتبه VAR

یعنی آکائیك ) ،(AICحنان -کوئین ) (HQو شوارتز -بیزین ) (SBCمورد محاسبه قرار گرفته
و در جدول ( )2منعكس شده است.

جدول  :2طول وقفه بهینه الگوی  VARبا معیارهای  SBC ،AICوHQ

معیار
انتخاب

0

1

AIC
SBC
HQ
AIC
SBC
HQ

کل تسهیالت و
سرمایه
اجتماعی

تسهیالت عقود
مشارکتی و سرمایه
اجتماعی

تسهیالت
قرضالحسنه و
سرمایه اجتماعی

سپردههای
قرضالحسنه و
سرمایه اجتماعی

1.6650

1.8840
1.9765
1.9142
-5.3895
-5.1120
-5.2991

1.5614
1.6539
1.5915
-5.6134
*-5.3358
-5.5229

1.3779
1.4704
1.4080
-6.5258
-6.2482
-6.4353

1.7575
1.6952
-5.9974
-5.7198
-5.9069

مطالبات
و سرمایه اجتماعی

2.0881
2.1806
2.1182
-5.9139
*-5.6363
-5.8234

2

3

AIC

-6.3069

-5.6557

*-5.6924

*-6.9119

*-6.0698

SBC
HQ
AIC
SBC
HQ

-5.8443

-5.1932
-5.5049
*-6.1862
*-5.5386
*-5.9751

-5.2298
*-5.5416
-5.5344
-4.8868
-5.3233

*-6.4494
*-6.7612
-6.8352
-6.1876
-6.6241

-5.6072

-6.1561
*-6.569
*-5.921
*-6.357

*-5.9190
-5.9401
-5.2925
-5.7290

منبﻊ محاسبات تحقیق

همانگونه که مالحظه میگردد ،طول وقفه بهینه الگوی  VARبا لحاظ کل تسهیالت و 155
سرمایه اجتماعی و همچنین با لحاظ تسهیالت عقود مشارکتی و سرمایه اجتماعی بر اساس
قرضالحسنه و سرمایه اجتماعی هر سه معیار  SBC،AICو HQطول وقفه  2را پیشنهاد
مینمایند .درحالیکه با لحاظ تسهیالت قرضالحسنه و سرمایه اجتماعی دو معیار  AICو
 HQطول وقفه  2و معیار  SBCطول وقفه یك را پیشنهاد میکنند .همچنین در صورت
لحاظنمودن مطالبات بانكی و سرمایه اجتماعی در الگو ،دو معیار AICو HQطول وقفه  2و
معیار  SBCطول وقفه یك را پیشنهاد میکنند .برای دو حالت اخیر با توجه به معیار SBC

که در طول وقفهها صرفهجویی میکند و در حالت محدودبودن تعداد دادههای سری زمانی
مناسبتر است ،طول وقفه  1انتخاب شده است.
با توجه به حداکثر درجه جمعی و همچنین طول وقفه بهینه بهدستآمده برای مدلها،
مقدار عبارت  k + d maxبرای مدل با لحاظ کل تسهیالت و سرمایه اجتماعی و همچنین
تسهیالت عقود مشارکتی و سرمایه اجتماعی برابر  ،) k + d max = 3 + 1 = 4 ( 4در صورت
لحاظنمودن سپردههای قرضالحسنه و سرمایه اجتماعی برابر  ) k + d max = 2 + 1 = 3 ( 3و در
حالت لحاظ تسهیالت قرضالحسنه و سرمایه اجتماعی و همچنین مطالبات بانكی و سرمایه
اجتماعی برابر  ) k + d max = 1 + 1 = 3 ( 2به دست میآید .عالوه بر این ،ازآنجاکه در مدلها
تعداد وقفههای بهینه بزرگتر از حداکثر درجه جمعی است (  ،) k  d maxوقفههای زمانی
انتخابشده نیز از اعتبار الزم برخوردار است .حال با عنایت به وقفههای انتخابشده برای
هر یك از مدل ها ،صورت قابل برآورد مدل در حالت لگاریتمی به صورت زیر حاصل
میگردد.
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هر سه معیار  SBC ،AICو  HQمعادل  3پیشنهاد شده است .برای مدل با لحاظ سپردههای

جدول  :3مدلهای آزمون با توجه به وقفههای انتخابشده
متغیرهای لحاظ شده
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مدل آزمون
4

کل تسهیالت و سرمایه

log( SCt −i ) +  1t

اجتماعی

log( PCt −i ) +  2t

تسهیالت عقود مشارکتی و

log( SCt −i ) +  1t

سرمایه اجتماعی

log( PCt −i ) +  2t

تسهیالت قرضالحسنه و
سرمایه اجتماعی

log( SCt −i ) +  1t

2i


i =1

log( PCt ) =  0 +  1i log( PCt −i ) +
i =1
4

4

2i

i =1

i =1

4

2i

log( SCt ) =  0 +  1i log( SCt −i ) +




i =1

4

log( PCt ) =  0 +  1i log( PCt −i ) +
i =1

4

2i

log( SCt ) =  0 +  1i log( SCt −i ) +

i =1


i =1

log( GCLt −i ) +  2 t

4


2

2i

4

i =1

2

log( GCLt ) =  0 +  1i log( GCLt −i ) +
i =1

2

2i


i =1

2

log( SCt ) =  0 +  1i log( SCt −i ) +
i =1
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3

3

سپردههای قرضالحسنه و
سرمایه اجتماعی

log( GCDt ) =  0 +  1i log( GCDt −i ) +   2i log( SCt −i ) +  1t
i =1

3

log( SCt ) =  0 +  1i log( SCt −i ) +   2i log( GCDt −i ) +  2 t
i =1

i =1

log( SCt −i ) +  1t
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i =1

3

2

2i



log( GCLt −i ) +  2 t

i =1

2

log( GCLt ) =  0 +  1i log( GCLt −i ) +
i =1

2

2i


i =1

2

log( SCt ) =  0 +  1i log( SCt −i ) +
i =1

برای انجام آزمون علیت ،ابتدا مدلهای بهدستآمده با استفاده از دادههای سری زمانی
سالهای  1363تا  1396برآورد گشته و سپس محدودیتهای اعمالشده بر ضرایب معادالت
الگو (به شرح جدول  ،) 5با استفاده از آماره آزمون والد مورد آزمون قرار گرفته است .در
جدول ( )4و نمودارهای منعكسشده در شكل ( )8نتیجه آزمونهای تشخیصی مدلهای
برآورد شده منعكسشده است.
بر اساس نتایج منعكسشده در جدول ( )4قدرت توضیحدهندگی مدلها در تمامی
حاالت باالی  90درصد است .آماره آزمون معنیداری کلی ضرایب رگرسیون برای معادالت
اول و دوم تمامی مدلها در سطح خطای یك درصد معنیدار بوده و مدلهای برآوردشده از
نظر کلی معنی دار هستند .احتمال متناظر با آماره آزمون نرمالیتی به استثنای معادالت اول مدل
در حالت لحاظنمودن کل تسهیالت و تسهیالت قرضالحسنه در سایر معادالت مدلها باالتر
از  5درصد بوده و ازاینرو فرض صفر مبنی بر نرمالبودن توزیﻊ اجزای اخالل رد نمیشود.
همچنین با توجه به احتمال متناظر با آماره آزمون واریانس ناهمسانی ،همبستگی سریالی و
شكل تبعی مدل در تمامی مدلها ،فرض صفر مبنی بر همسانبودن واریانسها ،عدم وجود
خودهمبستگی و مناسببودن شكل تبعی مدل رد نمیشود .عالوه بر این ،نتیجه آزمون ثبات
پارامترها در مدلهای برآوردشده که مبتنی بر آزمونهای شكست بر اساس پسماندهای

بازگشتی ( )CUSUMانجام یافته مبیّن آن است که فرض صفر مبنی بر ثبات پارامترها رد
نمیشود .حال با عنایت به مناسببودن مدلهای برآوردشده ،میتوان آزمون علیت تودا -
یاماتو را با اطمینان بیشتری انجام داد .نتایج این آزمون در جدول ( )5نشان داده شده است.
جدول  :4آماره و سطح معنیداری آزمونهای تشخیصی مدلهای برآوردشده
مدلها

نوع آزمون

آماره
آزمون

كل تسهیالت و سرمایه
اجتماعی

تسهیالت عقود

تسهیالت

سپردههای

مشاركتی و سرمایه

قرضالحسنه و

قرضالحسنه و

اجتماعی

سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی

معادله

معادله

اول

اول

اول

0.99820

0.95633

0.9972

.91338

0.9958

0.8974

0.9984

0.9129 0.99861 0.9101

دهندگی مدل

R

1457.0

57.4915

1302.7

39.222

1846.6

68.848

3169.1

70.7805 4844.4

آزمون
معنیداری كلی

)(0.000

)(0.000

)(0.000

)(0.000

)(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000

F

آزمون نرمالیتی

2

ضرایب

آزمون
همبستگی
سریالی

F

آزمون واریانس
ناهمسانی

F

آزمون شکل
تبعی مدل

F

.02338

51.667

10.2366

1.2317

2.1914

.08960

9.4544

)(0.006

)(0.540

)(0.334

)(0.956

0.86440

0.00369

0.22453

0.3974

2.3846

0.5208

)(0.353

)(0.302

)(0.636

)(0.528

)(0.470) (0.862) (0.635) (0.776) (0.407) (0.123

0.00735

1.7148

0.08666

.10463

0.5017

1.5928

)(0.932

)(0.190

)(0.768

)(0.736

)(0.207) (0.448) (0.194) (0.756) (0.255) (0.501

1.2979

0.058

0.0811

.09673

0.2256

1.6879

0.5763

0.91099

1.0650

2.1914

.00604

.05725

)(0.340

)(0.302

)(0.119

)(0.938

منبﻊ :محاسبات تحقیق.

2.5853

0.0302

0.7756

0.2042

)(0.343) (0.378) (0.108) (0.525) (0.809) (0.811

اعداد داخل پرانتز سطح معنیداری را نشان میدهند.

0.403

0.2177

0.9037

دوم

)(0.903) (0.636) (0.897) (0.605) (0.988) (0.009
0.6882

1.0063

معادله اول معادله اول

معادله

0.8995

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /بررسی ارتباط متقابل بین عقود مشارکتی... ،

قدرت توضیح

اجتماعی

معادله

معادله اول معادله دوم معادله اول معادله دوم

2
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جدول  :5نتایج آزمون علیت تودا -یاماتو
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متغیر

متغیر

محدودیت اعمالشده بر اساس

مقدار

تأثیرگذار

تأثیرپذیر

فرض H 0

آماره والد

كل تسهیالت و ) log( SC
سرمایه اجتماعی
)log(TC

)log(TC

 21 =  22 =  23 =  24 = 0

8.7366

احتمال
0.068

نتیجه

رد فرض H 0
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) log( SC

21 = 22 = 23 = 24 = 0

12.7332

0.013

رد فرض H 0

) log( PC

 21 =  22 =  23 =  24 = 0

16.7700

عقود مشاركتی و ) log( SC
سرمایه اجتماعی
2.4820
) 21 = 22 = 23 = 24 = 0 log( SC ) log( PC
سپردههای
12.6916
 21 =  22 =  23 = 0
) log(GCD) log( SC
قرضالحسنه و
6.2001
 21 =  22 =  23 = 0
سرمایه اجتماعی )log( SC ) log(GCD
تسهیالت
1.1446
 21 =  22 = 0
) log(GCL) log( SC
قرضالحسنه و
1.7256
اجتماعی
سرمایه
)log( SC ) log(GCL
21 = 22 = 0

0.002

رد فرض H 0

0.648

عدم رد فرض H 0

0.005

رد فرض H 0

0.102

عدم رد فرض H 0

0.564

عدم رد فرض H 0

0.422

عدم رد فرض H 0

) log( SC

)log(UC

 21 =  22 = 0

5.4915

0.064

رد فرض H 0

)log(UC

) log( SC

21 = 22 = 0

2.4598

0.292

عدم رد فرض H 0

مطالبات و
سرمایه اجتماعی
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بر اساس نتایج آزمون علیت منعكسشده در جدول باال ،رابطه دوسویه بین سرمایه
اجتماعی و کل تسهیالت تأیید شده است .همچنین یك رابطه یكسویه از طرف سرمایه
اجتماعی به عقود مشارکتی ،سپردههای قرضالحسنه و مطالبات بانكی تأیید شده است .اما
هیچ رابطه علیت معنیداری بین دو متغیر سرمایه اجتماعی و تسهیالت قرضالحسنه به تأیید
نرسیده است.
آزمون همانباشتگي جهت شناسايي روابط بلندمدت بين متغيرها :در این قسمت به منظور
شناسایی دقیقتر نوع رابطه موجود بین سرمایه اجتماعی و عقود مشارکتی و سپردههای
قرضالحسنه  ،با عنایت به اینكه تمامی این متغیرها جمعی از مرتبه اول هستند ،از روش
همانباشتگی یوهانسون بهره گرفته شده و روابط بلندمدت بین این متغیرها بررسی شده است.
در این راستا الگوی تصحیح خطای برداری معرفیشده در رابطه ( )2با لحاظ متغیرهای عقود
مشارکتی )  ، log( PCسپردههای قرضالحسنه ) ، log(GCLسرمایه اجتماعی )  ، log( Sشاخص قیمت
) ، log( Pنرخ

ارز ) log( ER

و درآمد

نفت )log(OR

مدنظر قرار گرفته و مرتبه الگوی تصحیح

خطای برداری با استفاده از معیارهای ) (HQ) ،(AICو ) (SBCمورد محاسبه قرار گرفته و در
جدول ( )6ارائه شده است.

جدول :6طول وقفه بهینه الگوی تصحیح خطای برداری
معیارها

طول وقفه

HQ

AIC

SBC

0

-6.831259

-6.922356

-6.647530

1

-17.35973

-17.99741

*-16.07363

2

*-18.06098

*-19.24524

-15.67251

همانگونه که مالحظه میگردد ،معیارهای  HQو معیار  AICطول وقفه  2و معیار SBC

طول وقفه  1را پیشنهاد مینماید .با عنایت به اینكه معیار  SBCدر طول وقفهها صرفهجویی
میکند و برای تعداد نسبتاً محدودتر مشاهدات مناسبتر است ،لذا با استناد به معیار SBC

طول وقفه یك برای مدل تصحیح خطای برداری انتخاب شده است .به منظور آزمون رتبه

ماتریس  در رابطه ( )2و تعیین تعداد بردارهای همگرایی بلندمدت ،الگوی تصحیح خطای
برداری با درنظرگرفتن مرتبه تعیینشده ،به روش یوهانسون از نامقیدترین حالت تا مقیدترین
حالت در مورد عرض از مبدأ و روند متغیرها* در الگوی تصحیح خطای کوتاهمدت ،برآورد
شده و نتایج آن در ارتباط با آزمون اثر (  ) traceو آزمون حداکثر مقادیر ویژه (  ) maxدر
قالب جدول ( )7ارائه شده است.

* .این پنج حالت عبارتاند از I :بدون عرض از مبدأ و روند زمانی II ،با عرض از مبدأ مقید و بدون روند
زمانی III ،با عرض از مبدأ نامقید و بودن روند زمانی IV ،با عرض از مبدأ نامقید و روند زمانی مقید V ،با
عرض از مبدأ و روند زمانی نامقید.

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /بررسی ارتباط متقابل بین عقود مشارکتی... ،
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جدول  :7آزمون  traceو  maxبه منظور تعیین تعداد بردارهای همگرایی
آماره
آزمون

trace

160
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max

حاالت مختلف اعمال قید
H0

H1

I

II

III

IV

V

r =0

r =1

*138.9201

*164.9250

*144.6997

*186.6926

*180.4931

r≤1

r =2

*86.43545

*111.0242

*97.04831

*118.6532

*112.4740

r≤ 2

r =3

*44.52523

*68.79256

*57.60468

*71.78131

*66.93029

r≤ 3

r =4

17.62956

*41.31050

*30.33811

41.06620

*36.96873

r≤ 4

r =5

7.245383

14.43952

13.65815

16.24491

12.35613

r≤ 5

r =6

1.389487

4.537428

3.983182

4.727688

1.129867

r =0

r =1

*52.48467

*53.90081

*47.65144

*68.03935

*68.01915

r≤1

r =2

*41.91022

*42.23162

*39.44362

*46.87193

*45.54368

r≤ 2

r =3

*26.89567

27.48206

27.26658

30.71511

29.96156

r≤ 3

r =4

10.38417

26.87098

16.67995

24.82129

24.61260

r≤ 4

r =5

5.855896

9.902089

9.674970

11.51722

11.22626

r≤ 5

r =6

1.389487

4.537428

3.983182

4.727688

1.129867

* معنیدار در سطح %5

** معنیدار در سطح %10
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نتایج حاصل از آزمون اثر حاکی از پذیرش فرض وجود حداکثر سه بردار همگرایی در
حالتهای اول ( )Iو چهارم ( )IVو آزمون حداکثر مقادیر ویژه حاکی از پذیرش فرض
حداکثر دو بردار همگرایی در حالتهای دوم ( ،)IIسوم ( ،)IIIچهارم ( )IVو پنجم ()V
است .با عنایت به اینكه فرض وجود سه بردار همگرایی مورد پذیرش هر دو آماره نیست،
ازاین رو فرض وجود دو بردار همگرایی که بر اساس هر دو آزمون مورد قبول است ،مبنا
قرار گرفت و الگوی مدنظر با درنظرگرفتن دو بردار همگرایی در حالتهای دوم ( ،)IIسوم
( ،)IIIچهارم ( )IVو پنجم ( )Vبرآورد شد .مقایسه نتایج تخمین در حالتهای چهارگانه
نشان داد که در حالت چهارم ،الگوی تخمین زدهشده از نظر سرعت همگرایی و همچنین
انطباق عالئم ضرایب متغیرها با انتظارات تئوریك از سایر حالتها مناسبتر است؛ ازاینرو
الگوی نهایی با درنظرگرفتن دو بردار همگرایی در حالت چهارم برآورد شده که نتیجه تخمین
بردارها در دو شكل با ضرایب همگرایی و ضرایب همگرایی نرمالشده در جدول ()8
منعكس شده است.

جدول  :8بردارهای همگرایی برآوردشده
متغیرها (اعداد داخل پرانتز ضرایب نرمالشده هستند)

بردار

Trend
3.412448

)log(OR
2.062422

) log( ER
-0.12821

4.436079

) log( SC
-28.0997

)log( PGCD
-2.16906

) log( PC
-26.9061

CV1

)(-0.12683

)(-0.07665

)(0.004765

)(-0.16487

)(1.044363

)(0.080616

)(1.0000

0.560178

0.10487

-9.44196

-10.2981

10.11737

2.842551

2.537955

CV2

)(0.22072

)(0.041321

)(-3.7203

)(-4.05764

)(3.986426

)(1.120016

)(1.0000

)log( P
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بردارهای منعكسشده در جدول ( )8نشاندهنده روابط بلندمدتی هستند که بین متغیرهای
شوك کلی به بردارهای سیستم وارد شده که نتایج حاصله از این شوك در شكل ( )4نشان
داده شده است.

شكل  :4عكسالعمل بردارهای همگرایی نسبت به یك تكانه کلی بر سیستم

همانگونه که مالحظه میگردد ،با اعمال یك شوك کلی به سیستم برآوردشده ،نوسانات
ایجادشده ،طی  9دوره بهآرامی از بین رفته و هر دو بردار همگرایی به وضعیت تعادلی قبلی
خود برمیگردند .به منظور شناساشدن روابط همگرایی برآوردهشده ،قیدهایی به شرح زیر بر
ضرایب بردارها اعمال گشته و بردارهای مربوطه مجدداً برآورد شدهاند.





1 2 = 0
 2 2 = −1

  1 1 = −1


 21 = 0

دو قید اعمالشده بر ضرایب بردار اول با هدف برآورد عقود مشارکتی به عنوان تابعی از
سرمایه اجتماعی ،شاخص قیمت ،نرخ ارز و درآمد نفت و دو قید اعمالشده بر ضرایب بردار
دوم با هدف برآورد سپردههای قرضالحسنه به عنوان تابعی از سرمایه اجتماعی شاخص

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /بررسی ارتباط متقابل بین عقود مشارکتی... ،

الگو برقرار است .برای نشاندادن وجود همجمعی در سیستمهای برآوردشده ،یك تكانه یا

قیمت ،نرخ ارز و درآمد نفت تنظیم شدهاند .نتیجه حاصل از برآورد بردارهای مقید در جدول
( )9ارائه شده است.
جدول  :9بردارهای همگرایی مقید
متغیرها (اعداد داخل پرانتز انحراف معیار ضرایب هستند)
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)log( P
0.137051

بردار
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) log( SC
0.816176

)log( PGCD
0.0000

) log( PC
1.0000

)(0.07328

)(NONE

)(NONE

2.830540

1.0000

0.0000

)(1.99855

)(0.68390

)(NONE

)(NONE

Trend
-0.153784

)log(OR
-0.085803

) log( ER
0.293682

)(0.01183

)(0.04967

)(0.12397

)(0.21415

0.334374

0.113501

-3.583863

-3.745204

)(0.11038

)(0.46357

)(1.15693

CV1
CV2

منبﻊ :محاسبات تحقیق.

با توجه به بردارهای مقید منعكسشده در جدول ( ،)9چگونگی تأثیرات بلندمدت سرمایه
اجتماعی بر عقود مشارکتی و سپردههای قرضالحسنه را میتوان در قالب سیستم بردارهای
همگرایی مقید زیر نشان داد.
Log ( PC ) = −0.8161 * Log ( SC ) − 0.1370 * Log ( P) − 0.2936 * Log ( ER ) + 0.0858 * Log (OR) + 0.1537 * Trend
)(12.9994

)(1.7274

)(−2.3689

)(−0.6399

)(−11.1378

t:

Log (GCD) = −2.8305 * Log ( SC ) + 3.7452 * Log ( P) + 3.5838 * Log ( ER ) − 0.1135 * Log (OR) − 0.3343 * Trend
t:
)(−4.1388
)(1.8739
)(3.0977
)(−0.2448
)(−3.0293

همانطورکه مالحظه میشود ،با توجه به آماره  tضرایب متغیر سرمایه اجتماعی در هر
دو بردار از نظر آماری معنی دار است .با توجه به نحوه تعریف عملیاتی سرمایه اجتماعی که
از سرانه جرائم استفاده شده است و رابطه معكوس بین سرانه جرائم و سرمایه اجتماعی
وجود دارد ،عالمت منفی این متغیر در بردارهای فوق مطابق با انتظارات تئوریك است .به
عبارت دیگر منفیبودن این ضریب بدین معنی است که کاهش سرانه جرائم (افزایش سرمایه
اجتماعی) منجر به افزایش و بهبود عقود مشارکتی (مبتنی بر بردار اول) و سپردههای
قرضالحسنه (مبتنی بر بردار دوم) میگردد .این امر با نتایج حاصل از آزمون علیت انجامیافته
در این تحقیق همراستا بوده و عالوه بر آن نوع و چگونگی اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر
عقود مشارکتی و سپردههای قرضالحسنه را مشخص میسازد .با عنایت به لگاریتمیبودن
توابﻊ بلندمدت استخراجشده ،ضرایب متغیرهای الگو بیانکننده کشش یا حساسیت متغیر
وابسته نسبت به متغیرهای مستقل است .بر این اساس یك درصد بهبود در سرمایه اجتماعی
باعث میشود تا تسهیالت عقود مشارکتی و سپردههای قرضالحسنه به ترتیب به اندازه 0/81

درصد و  2/83درصد بهبود یابند .این یافتهها نشان میدهند که تأثیر سرمایه اجتماعی بر
سپردههای قرضالحسنه قویتر از تأثیر آن بر عقود مشارکتی حاصل شده است.
ضریب متغیر شاخص قیمت تنها در معادله دوم که سپردههای قرضالحسنه متغیر وابسته
است از نظر آماری معنیدار است .همچنین ضریب متغیر نرخ ارز نیز در معادله دوم مثبت و
از نظر آماری معنیدار است؛ اما این ضریب در معادله اول منفی و از نظر آماری معنیدار
است و نشان می دهد که افزایش نرخ ارز تأثیر منفی بر تسهیالت عقود مشارکتی دارد .همچنین 163
ضریب متغیر درآمد نفتی نیز صرفاً در معادله اول از نظر آماری در سطح خطای  10درصد
عقود مشارکتی است.

جمعبندی و نتيجهگيری
جمﻊبندی تحلیلهای نظری صورتگرفته در این تحقیق حاکی از آن است که بین دو متغیر
عقود مشارکتی و قرضالحسنه از یكسو و سرمایه اجتماعی از سوی دیگر رابطه دوسویهای
وجود دارد .به عبارت دیگر از یكسو سرمایه اجتماعی از طریق تقویت اعتماد و اطمینان،
توسعه شبكه های اطالعاتی ،کاهش عدم تقارن اطالعاتی و کاهش ریسك مربوط به سپردههای
عقود بانكداری اسالمی ،میتواند زمینههای توسعه عقود مشارکتی و قرضالحسنه را فراهم
نماید و از سوی دیگر توسعه عقود مشارکتی و قرضالحسنه نیز میتواند از طریق
مكانیسمهایی چون توزیﻊ عادالنهتر درآمد ،کاهش فقر ،کاهش تورم ،افزایش امنیت اقتصادی
و بهبود سرمایه انسانی در متأثرساختن سرمایه اجتماعی نقشآفرین باشد.
بررسی تجربی تعامل عقود مشارکتی و عقد قرضالحسنه با سرمایه اجتماعی در کشور با
استفاده از دادههای مربوط به سالهای  1363تا  1396با استفاده از آزمون علیت تودا -یاماتو،
یك رابطه علّی دوسویه بین کل تسهیالت و سرمایه اجتماعی و یك رابطه علّی از سمت
سرمایه اجتماعی به عقود مشارکتی ،سپردههای قرضالحسنه و همچنین مطالبات بانكی را
نتیجه داده است .همچنین نتایج تحلیلهای همگرایی انجامیافته در این تحقیق نیز همسو با
نتیجه آزمون علیت بوده و بر اساس ضرایب حاصلشده برای متغیر سرمایه اجتماعی در
بردارهای همگرایی برآورد شده ،وجود رابطه مثبت بین سرمایه اجتماعی از یكسو و عقود
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معنیدار است و با توجه به عالمت آن نشاندهنده تأثیر مثبت درآمدهای نفتی بر تسهیالت

مشارکتی و سپردههای قرضالحسنه از سوی دیگر طی دوره زمانی مورد مطالعه تأیید شده
است .این امر متناسب با یافتههای نظری در خصوص نقشآفرینی سرمایه اجتماعی در توسعه
این عقود است .مبتنی بر این یافتههای تجربی استنباط میشود که بهبود و تقویت سرمایه
اجتماعی در کشور میتواند زمینهساز بهبود و تقویت اعتماد و اطمینان سپردهگذاران و
همچنین بهبود اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی از جمله بانكها و مؤسسات مالی گشته
 164و از این رهگذر منجر به تقویت گرایشها به سمت قرضالحسنه گردد .در واقﻊ با بهبود
وضعیت سرمایه اجتماعی در کشور ،اقبال جامعه به سمت عقود مشارکتی و همچنین
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قرضالحسنه تقویت خواهد شد؛ چراکه ماهیت و کارکردهای این عقود با مؤلفههای سرمایه
اجتماعی همخوانی و قرابت بیشتری دارد .بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که اگر
سیاستگذار در بانكداری اسالمی کشور ،در صدد توسعه عقود مشارکتی و قرضالحسنه است،
یكی از فاکتورهای مؤثر بر آن وضعیت سرمایه اجتماعی موجود در کشور است.
متناسب با یافتههای تجربی حاصلشده ،با وجود اینكه سرمایه اجتماعی باعث تحت تأثیر
قرار گرفتن عقود مشارکتی و قرضالحسنه در کشور طی دوره مورد مطالعه شده است ،اما
رابطه علّی معنیداری از طرف عقود مشارکتی و عقد قرضالحسنه به سرمایه اجتماعی حاصل
نشده است .در واقﻊ این بخش از یافتهها با مباحث نظری موجود پیرامون تأثیرات مثبت عقود
مشارکتی و عقد قرض الحسنه بر سرمایه اجتماعی همخوانی و مطابقت چندانی ندارد .البته
باید در نظر داشت که با توجه به تحلیلهای نظری ،عقود بانكداری اسالمی در شرایطی قادر
است بر سرمایه اجتماعی مؤثر واقﻊ گردد که ابتدا بتواند بر متغیرهایی چون توزیﻊ درآمد،
فقر ،تورم ،امنیت اقتصادی و سرمایه انسانی مؤثر واقﻊ شود .نتیجه تجربی حاصلشده در این
تحقیق میتواند گواهی بر این مطلب باشد که برایند تأثیرات عقود مشارکتی و قرضالحسنه
بر توزیﻊ درآمد ،فقر ،تورم ،امنیت اقتصادی و سرمایه انسانی بهگونهای نبوده است که
زمینهساز تغییرات معنیدار سرمایه اجتماعی در کشور از طریق مكانیسمهای مذکور گردد.
در واقﻊ با وجود استداللهای نظری موجود در حوزه آثار مثبت توسعه این عقود ،اما در
عمل در ایران به خاطر صوریسازی و اجرای ناقص بانكداری اسالمی و وجود مشكالت
متعدد برای پیادهسازی صحیح و اصولی آن که در مطالعات متعددی از جمله (موسویان،

 /1381توتونچیان /1381 ،عبدالهی و موسویان /1392 ،محسنی زنوزی و جلیلی /1395 ،طالبی و

کیایی )1391 ،نشان داده شده است ،امكان تحقق چنین اثراتی بسیار محدود گشته است.
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