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عمنم   ، هنای جامهنه شااسنی    ها و اسنااد عممنی در مممنرو    اجتماعی در گفتمانهای اخیر شاهد ورود واژه سرمایه  در دهه

ایم. تمجیه این تمرکز بر سرمایه اجتماعی مبتای بر نقشی است که سنرمایه اجتمناعی در تمدیند و     امتصاد بمدهو  اجتماعی

ی بنرای انسنما    ا آمنمز  ینع عاصنر هاینه    از طنر  دیرنر    کاند.  امتصادی و محیطی ایفنا منی  ، افزایش سرمایه انسانی

دهاده سرمایه انسانی نیستاد بمکه سنرمایه   انتقال صرفاًآممزشی  مؤسساتباشد.  همیت ممی و مرد  ساالری می، اجتماعی

اثبات این فرضنیه بنمده اسنت     دنبال بهاین هژوهش  دهاد. اجتماعی را نیز در مادب ممانین و هامارهای اجتماعی انتقال می

رو  جنایرزیای   کنارگیری  بنه شنمد. از همنین رو درگنا  ن سنت بنا       مایه اجتمناعی منی  مامر به بهبمد سر، که آممز 

، اینران 3131-3131های سنری زمنانی دوره    برای داده OLSهای سرمایه اجتماعی و درمادب رو   فمکمیاما برای متغیر

ها اکثر ضرایب آمنمز    آممز  بر هریع از متغیرهای انت ابی سرمایه اجتماعی برآورد گردید که در این مهادده تأثیر

هنای   مؤدفنه آممز  بر سرمایه اجتماعی با استفاده از رو  تحمیل  تأثیرمهاادار بمد. سپس در گا  بهدی برای نشان دادن 

آمنمز  را بنر روی اینن     تنأثیر شاخص ترکیبی از متغیرهای انت اب شده برای سرمایه اجتماعی سناخته و  ، PCAاصمی 

کاد که آممز  یع عاصر کمیدی برای بهبمد سرمایه اجتماعی یا  می تأییدو مسمت شاخص برآورد شد. نتایج در هر د

 های اجتماعی به عامان مهیاری از سرمایه اجتماعی است.  کاهش برخی بزهکاری

 JEL: Z13, O15, I28 بادیطبقه

 بزهکاری اجتماعی، سرمایه اجتماعی، وهرور  آممز واژگان کمیدی: 

  

                                                           
  :18/18/3138تاریخ هذیر :   31/1/3138تاریخ دریافت 
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 مقدمه. 1

و ( 3333)تمان به کمدمن هذیری سرمایه اجتماعی از آممز  را میأثیرایده اصمی ت کمیطمر به 

نسبت داد. ایده کارکمدمن در نظر گرفتن متغیرهای گمناگمنی از آممز  بنمد کنه   ( 3331) بمردیم

ثیر مندار  دیانی   أتمان به ت می مطادهات خمد بر روی سرمایه اجتماعی سامش کرد که ها را در آن

ترجمنه  ) آممزانی که مهاجرت کردند و... اشناره کنرد   دانش تأثیرممفقیت تحصیمی و و مذهبی در 

  (36: 3181، اصغرهمر

را بسیار مشکل  گیری آن اندازه، باشد از آنمایی که سرمایه اجتماعی دارای جابه کیفی نیز می

هنا و   در انممنشرکت داوطمبانه ، سرمایه اجتماعی با ممضمعات ماناد اعتماد گیری اندازهنماید.  می

ها و... مرتبط است. در وامع سرمایه اجتماعی فضای  ها و باشراه عضمیت درتشکل، خیریه مؤسسات

کاند کنه    رابطه بین دودت و مرد  را تمصیف منی ، محیط کار، روابط عمممی افراد در محمه و شهر

طالعنات آمناری   هنا ا  را بسیار هیچیده خماهد کرد. بدیهی اسنت کنه در اینن زمیانه     آن گیری اندازه

مااسبی در دسنتر  نیسنت. مطادهنات میندانی بسنیاری در برخنی کشنمرها بنرای سنامش سنرمایه           

 .باشد اجتماعی صمرت هذیرفته که بر هریع از آنها اشکاالتی نیز وارد می

سنرمایه   گینری  اندازهتمان ممضمع را از جابه دیرری مد نظر مرار داد. در عمض سامش و  اما می

ینا بنه عبنارت دیرنر انحرافنات      « نبمد سرمایه اجتمناعی »تمان  می ،ن یع ارز  مثبتاجتماعی به عاما

، طرح دعناوی و دادخنماهی  ، مصر  مماد م در، فروهاشی خانماده، اجتماعی از مبیل جر  و جاایات

کرد. چمن فنرض بنر اینن اسنت کنه       گیری اندازهفرار از هرداخت مادیات و ممارد مشابه را ، خمدکشی

انحرافنات  ، کاند  ی وجمد هامارهای رفتاری مبتای بر تشریع مسناعی را مناهکس منی   سرمایه اجتماع

 (33: 3336فمکمیاما ) بازتاب فقدان سرمایه اجتماعی خماهد بمد. اجتماعی نیز اساساً

هنای   ایه اجتماعی را از طریق کناهش جنر   تماند سرم می آیا افزایش کیفیت و کمیت آممز 

صمرت گرفته در زمیاه سرمایه اجتمناعی در اینران بنه بررسنی      اجتماعی ارتقا دهد؟ عمده کارهای
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، ؛ سنمری و مهرگنان  3131، سنمری ) ی کالن متمرکز شده اسنت ها صاثر سرمایه اجتماعی بر شاخ

ی اساسنی آمنمز    هنا  هاز طر  دیرر تحقیق حاضر در جهت بررسنی جابن   .(3181؛ سمری 3181

؛ 3111الچانر  ) حقیقات دیده شده اسنت سطمح خاصی ازآممز  که در بسیاری از ت صرفاًاست نه 

 (و... 3131؛ سیدنمرانی و همکاران 3116همیمل ، ؛ هاتاا 3111ممریتی و همکاران 

تماند باعث کناهش   های تحصیمی افراد می کااد که افزایش ممفقیت ها هیشاهاد می برخی نظریه

ال برای رسنیدن بنه چانین    های ممرمانه شمد. به طمر مثال کارمادان رده با مشارکت آنها در فهادیت

 (.3: 3131، استاد حسامم، شکرادمهی) باشاد ماصبی نیازماد داشتن سطح آممز  بیشتری می

هنایی بهنره    بدین ترتیب در این هنژوهش بنه جنای سنامش مسنتقیم سنرمایه اجتمناعی از داده       

ماعی را گیریم که بیانرر میزان کاهش سرمایه اجتماعی است. بر این اسا  وضهیت سرمایه اجت می

 .کایم ارما  ممجمد در رابطه با جرایم و ت مفات م تمف بررسی می بر حسب آمار و

از همین رو بررسی گردید که افزایش سطح آممز  تمانسته میزان جرائم را کاهش دهد یا به 

سناز رشند    تمانند زمیانه   ایمناد کاند کنه خنمد منی     عبارت دیرر تمانسته در سرمایه اجتماعی بهبنمد  

 .شدامتصادی با

چارچمب کمی این مقاده بدین شرح است که در مسنمت اول مفناهیم کمنی ممضنمع کنه شنامل       

آورده شده سنپس در مسنمت بهند منروری بنر کارهنای       ، اشدب میمفاهیم آممز  و سرمایه اجتماعی 

آمنده از ت منین    دسنت  بنه شمد؛ بهد از آن در گا  اول نتنایج   صمرت گرفته در این ممضمع انما  می

تفاده از رو  حدامل مربهات مهمنمدی آورده شنده و سنپس در گنا  دو  نتنایج حاصنمه از       تمابع با اس

 های اصمی آورده شده و درنهایت نتیمه گیری از دستاوردهای تحقیق آمده است. مؤدفهرو  تحمیل 

 ادبیات نظری. 2

 آموزش .2-1

گفتاد  می س ن وهرور  آممز ها درباره اصمل و وظایف اساسی  ها و دودت زمانی دور ممت

، یهای مسائمی چنمن هنرور  صنفات اخالمنی مطمنمب     ، جابه اجتماعی آن را در نظر داشتاد و غادباً

انتقال میراث فرهاری از نسمی بنه نسنل دیرنر و سنرانما  بهبنمد سنالمت       ، سازگاری افراد با محیط
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 هنای امتصنادی آمنمز     اگنر هنم اشناره بنه جابنه      ش صیت برای هماهاری و همکاری با دیرران.

 وهنرور   آمنمز  های آن در بمدجه کشمر یا محاسبه م نار    شد بیشتر از نظر هزیاه وهرور  می

را چنمن ینع کناالی مصنرفی جامهنه       وهنرور   آممز نسبت به درآمد ممی بمد. به عبارت دیرر 

نیروی انسانی آمنمز  دینده در مراحنل سنه گاننه امتصناد کمتنر یناد          تأثیردانستاد و از اهمیت  می

 :سه مرحمه عبارتاد از د. اینش می

 تش یص استفاده از ماابع ممجمد -

 تمدید کاالها و خدمات -

 (3183ترجمه فتحی ) تر تر و رضایت ب ش یع بهتر از ثروت برای زندگی مرفهتمز -

های امتصاددانان دنیا درباره  مطادهه تاریخ عقاید امتصادی به ماظمر آگاهی از نظرات و دیدگاه

یکنی از ممضنمعات منمرد تمجنه در امتصناد       وهنرور   آمنمز  مینت نقنش   سرمایه اجتماعی و اه

تمجهی متفکران  باشد. نتایج اغمب مطادهات انما  شده در این باره گمیای کم می وهرور  آممز 

ها است.  های آممزشی در انسان یگذار سرمایهات و تغییرات کیفی ناشی از تأثیرو صاحب نظران به 

زده کنه حاصنل تمدیند چرمننه بایسنتی مینان        می حمل این محمر دوردر گذشته تال  امتصاددانان 

ها نیروی کنار   زمین و ماابع طبیهی تمزیع گردد. در چهارچمب این تفکر انسان، سرمایه، نیروی کار

ادند که کامالً مابل جانشیای یکدیرر بمده و هیچ تفناوت چشنمریری بنین    د میمتمانسی را تشکیل 

هنای متفناوتی برخنمردار باشناد در      یت که افراد ممکن است از تماناییآنها وجمد ندارد و این وامه

 (3183، عمادزاده) تحمیل امتصادی ایشان جایراهی نداشت.

 تأکیند گمان یکی از مهمترین دستاوردهای هژوهش و نظریه هردازی عممی در مرن گذشنته   بی

هارنی  جتمناعی و فر ا، در فرآیاند تمسنهه امتصنادی    وهنرور   آمنمز  فزایاده بنر جایرناه و نقنش    

هنای بشنری در حنمزه     تنال   تنأثیر ، هردازان بسیاری در آثنار خنمد   کشمرها است. محققان و نظریه

بهزیستی و ارتقای سطح زندگی مرد  آن جمامع م تمنف بنه   ، سهادت، را بر رفاه وهرور  آممز 

هنای   دینت ی تهمیم و تربینت و تمسنهه از فها  ها هنظران حمز تصمیر کشیدند. حمایت گسترده صاحب
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آممزشی و هرورشی سبب شده است تا امروز کمتر کسی در خصمص اهمیت و جایراه نظا  تهمیم 

 .(3183، ترجمه فتحی) و تربیت در تمسهه کشمرها تردیدی به خمد راه دهد

یکی از اهدا  عمده آممز  ارتقا رشد امتصادی جامهه از طریق بهبمد کارایی انسانی اسنت.  

برخمردار است. گری  ای هنقش آممز  در تمسهه امتصادی از جایراه ویژ، یدر نظریه سرمایه انسان

برای اودین بنار بنه بررسنی نقنش هراهمینت      ( 3333) 1دنیسمن(، 3333، 3313) 3شمدتز( 3331) 3بکر

آممز  از طریق افزایش ذخینره  ، از دیدگاه این امتصاددانان .اند هآممز  در رشد امتصادی هرداخت

سازد.  ممجبات رشد امتصادی را فراهم می ردد و سپسگ میارایی نیروی کار باعث رشد ک، انسانی

ینت  ی در ظرفگنذار  سنرمایه گذاری آممزشنی هزیانه مصنرفی نیسنت بمکنه       گمید: سرمایه شمدتز می

ای از  ی آممزشننی گمنننهگننذار سننرمایه، دننذا هننا جهننت تمدینند کنناالی مننادی اسننت. کننارای انسننان

ی زیاد است که به صنمرت افنزایش سنتانده حاصنل از واحند      گذاری با نرخ بازدهی امتصاد سرمایه

صندد ینافتن راه عممنی بنرای      امتصناددانان در ، شنمد. از اینن رو   کار کارگر و سنرمایه تهرینف منی   

 (3166، افشاری)گیری مشارکت آممز  در رشد امتصادی برآمدند. اندازه

 سرمایه اجتماعی .2-2

های امتصادی و اجتماعی جمامنع   وزه در بررسیسرمایه اجتماعی از مفاهیم نمیای است که امر

شااسانی چمن  از سمی جامهه 3331های  مدرن مطرح گردیده است. مفهم  سرمایه اجتماعی از سال

 .مطرح گردید( 3331) 1و هاتاا  ( 3331) 1کممن

ود و ثروت اجتماعی و یا ر میسرمایه اجتماعی اصطالحی است که گاه در مهاای وسیع به کار 

مانابع و تمهینزات غیرفنردی و    ، آیند و گناه در فضنای محندود     آمد اجتمناعی از آن برمنی  حتی در

سرمایه اجتماعی آن چیزی است که بنا سنرمایه جامهنه    ، مد؛ بدین مهایش میخصمصی را شامل غیر

 .تمهیزات انتقال هیا  و...، های ارتباطی هدید آمده و ممرد استفاده همران است نظیر راه

                                                           
1. Becker 

2. Schultz 

3. Denison 

4. Coleman  

5. Putnam  
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کنه از آن  ، انند  های م تمفی از سرمایه اجتماعی ارائه کنرده  صاددانان تهریفاندیشمادان و امت 

 (33-31: 3131، مماوند) تمان به این تهاریف اشاره کرد: جممه می

دانست که در زندگی روزاننه افنراد    هایی می سرمایه اجتماعی را شامل دارایی( 3331) 3هایفان

، نینت  حسنن ، 3هماناد حسن تفناهم ، آیاد ساب میرغم برخمردار نبمدن از ماهیت فیزیکی به ح عمی

هایی که یع واحند   و روابط اجتماعی در بین افراد و خانماده 1احسا  همدردی، رفامت و دوستی

 .(318-311: 3331، هایفان) دهاد اجتماعی تشکیل می

اننند کننه در د مننیای  ی فشننردهی اجتمنناعهننا هسننرمایه اجتمنناعی را شننبک ( 3333) 1جنناکمب 

نبنمدن جنر  جااینت خیابنانی و دیرنر      ، مندیمی شنهری در ارتبناا بنا حفنف نظافنت      هنای   محدوده

، تصمیمات در ممرد بهبمد کیفیت زندگی در مقایسه با عمامل نهادهای رسمی ماناد نیروی حفاظتی

 .(3333، جاکمب) هادد میمسئمدیت بیشتری از خمد نشان ، همیس و نیروی انتظامی

ایه اجتماعی اشاره کااده به مش صات تشکیالت اجتمناعی  مهتقد بمد که سرم( 3331) 1هاتاا  

، هنای هماهان    تماناند بنا تسنریع فهادینت     می ها که ها و شبکهمهیار، است؛ مش صاتی چمن اعتماد

کمنی تغیینر    3331کارایی جامهه را بهبمد ب شاد. تهریف سرمایه اجتمناعی تمسنط هاتانا  در دهنه     

 ز سننرمایه اجتمنناعی مش صننات زننندگی اجتمنناعیبیننان داشننت ماظننمر ا 3333یافننت. او در سننال 

کاادگان در فهادیت مشترک از کارایی  شمد شرکت است که باعث می( مهیارها و اعتماد، ها شبکه)

 .(3331، هاتاا ) باالتری برای تهقیب اهدا  مشترک خمد برخمردار شمند

د: سرمایه اجتماعی گمنه تهریف کر سرمایه اجتماعی را این 3361برای ن ستین بار در  6بمردیم

کاند؛   ی مفید را ایماد میها تعبارت است از سرمایه ارتباطات اجتماعی که در صمرت دزو  حمای

خماهد تمجه مرد  را در یع مممهیت  می ای از مقبمدیت و احترا  که غادباً زمانی که ش ص سرمایه

                                                           
1. Hanifan  
2. Goodwill 
3. Sympath 
4. Jacobs  
5. Putnam  
6. Bourdieu  
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 یاسنی بنه کنار آیند    ضروری و حیاتی است و شاید ماناد همل در حرفنه س ، اجتماعی مهم جمب کاد

 .(13-1: 3361، بمردیم)

اند: ممممعنه مانابهی کنه همنراه      ک منی گمننه تهرینف    سنرمایه اجتمناعی را اینن   ( 3331) 3کممن 

اجتماعی جامهه است و در تمسهه اجتمناعی و ادراکنی کنمدک ینا فنرد       مؤسساتارتباطات فامیمی و 

، بنمده و در تمسنهه سنرمایه انسنانی    شمد. این مانابع بنرای افنراد م تمنف یکسنان ن      جمان مفید وامع می

اعتماد و تههد را الزمه سرمایه اجتمناعی  ، آید. کممن می ادهاده به حساب کمدکان و جمانان مزیت فمق

سرمایه اجتماعی ترکیبی از ساختارهای اجتماعی است که هماناد سنایر  ، به نظر او  داند. یع گروه می

 .(3331، کممن) خی از اهدا  میسر نیستاشکال سرمایه ممدد بمده و بدون آن نیل به بر

دانند   های اجتماعی می سرمایه اجتماعی را ممممعه هامارهای ممجمد در سیستم( 3333) 3فمکمیاما

هنای   که ممجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامهه گردیده و ممجنب هنایین آمندن سنطح هزیانه     

تماعی را تمانایی افراد برای کنار بنا یکندیرر    همچاین فمکمیاما سرمایه اج  گردد. تبادالت و ارتباطات می

 .(3163، ترجمه تمسمی) کاد های تهریف می ها و سازمان در تحقق اهدا  عمممی در گروه

تمربی وامهنی ینا جنمهر آن چینزی      سرمایه اجتماعی را به عامان هسته( 3113) 1همچاین آرو

 .(3113، ارو) داند که جامهه مدنی نا  گرفته است می

، هات که سرمایه اجتماعی ممممعه نهاداز سرمایه اجتماعی آمده اس( 3183) ف رنانیدر تهری 

هنا و مماعند رفتناری ینع جامهنه اسنت کنه مااسنبات          عنادات اجتمناعی و سنات   ، ها رو ، ممانین

 .(1: 3181، سمری) هدد میاجتماعی بین مرد  یع جامهه را شکل 

روابنط  ، نهادهای اجتماعی تأثیرکه حاصل  اندد میای  ع جهانی سرمایه اجتماعی را هدیدهبان 

انسانی و هامارها بر روی کمیت و کیفیت تهامالت اجتماعی است. سرمایه اجتماعی یع ممممعه 

و  هنا  هشنبک ، دهانده افنراد در مادنب نهادهنا     بمکنه حمقنه اتصنال   ، از نهادهای زیرباایی اجتماع نیست

مابل تنمجهی   تأثیران داده که این هدیده های داوطمبی است. همچاین تمارب این سازمان نش تشکل

                                                           
1. Coleman  
2. Fukuyama 
3. Aroa  
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تمان  می بر امتصاد و تمسهه امتصادی دارد. در ممممع با تمجه به تهاریف و تمضیحاتی که داده شد

مممنمع ممجنمدی داراینی هنای ممدند      ، سرمایه اجتماعی را ایارمنه تهریف نممد: سرمایه اجتماعی

ر به تمدید محصمالت مابل عرضه به بازار بنه  های است که مام یع جامهه شامل آن دسته از دارایی

شنمد؛ و نینز شنامل خندمات و      ماظمر دستیابی به سمد تمسنط دو ب نش خصمصنی و عمنممی منی     

 وهنرور   آمنمز  مثل دفناع و  ، شمد که غیر مابل عرضه به بازار برای فرو  هستاد محصمالتی می

 .(31: 3181، اختر محققی)

سرمایه اجتمناعی هنر آن چینزی اسنت کنه رفتارهنای        تمان گفت که از تهاریف ارائه شده می

هنای زنمینری    را را همچنمن حمقنه   دهد. از همنین رو آن  ها را در تهامل با یکدیرر جهت می انسان

، باشند ماناند: حمقنه فرهان      های آن یع جابه از این سرمایه می کایم که هریع از حمقه تشبیه می

در نهایننت ایننن زنمیننر  ...و مقننه مماعنند دیاننیح، حمقننه مماعنند اخالمننی و رفتنناری، هننا حمقننه سننات

ساز محیطی امن در جهت ساخت  ظ رفتاری و ارتباطی است که زمیاهاز دحا 3دهاده دو عامل اتصال

 هنای اجتمناعی و امتصنادی کنه نهایتناً      کاالی مابل عرضه امتصادی کاراتر و همچاین کاهش هزیاه

 خماهد داشت. دنبال بهرشد جمامع را 

 زش بر سرمایه اجتماعیآمو تأثیر. 2-3

بمکه یکی از دستاوردهای ارزشنماد  ، حیاتی برای آممز  است مؤدفهسرمایه اجتماعی نه تاها 

های آمنمز  رسنمی اسنت.     سال صرفاً، کااده سرمایه اجتماعی بهتر بیای هیشآن و مهمترین عامل 

باشند. اسنا     سناالری منی   همینت ممنی و منرد    ، ای برای انسما  اجتماعی آممز  یع عاصر هایه

مهتقند اسنت   ( 3333) 3گیرد. فمکمیامنا  وجمد یع شهروند آگاه و فهال اغمب در مدرسه شکل می

ها به احتمال زیاد بیشترین تمان مستقیم برای تمدید سرمایه اجتمناعی را   که: فضایی که در آن دودت

 .(3333، فمکمیاما) است وهرور  آممز ، دارند

                                                           
1. Agent 
2. Fukuyama 
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سرمایه انسانی نیسنتاد بمکنه سنرمایه اجتمناعی در مادنب       هدهاد انتقال صرفاًآممزشی  مؤسسات

آممزشنی بسنترهای ایمناد سنرمایه      مؤسسنات دهاند.   ممانین و هامارهای اجتماعی را نیز انتقال منی 

این مندعا ننه تاهنا در مراحنل ابتندایی و متمسنطه آمنمز          کااد. اجتماعی ارزشمادی را فراهم می

 کاد. تر هم صدق می ای درست است بمکه در مقاطع باالتر و حرفه

از طرینق ارتباطنات اجتمناعی و    عمنده وسنیمه دسترسنی     طنمر  بنه از آنما که سرمایه اجتماعی 

  برای برمنراری و  مدار  در تال، ها است به ماظمر تممیع سرمایه برای یع گروه یا جامهه شبکه

خنمد هسنتاد    شان به نمایادگی از جمهینت محمنی  آممزان دانشهای اجتماعی برای  حمایت از شبکه

ی محمی و امکاننات  ها هرسان، های اجتماعی ارتباا با سرویس، که این از مسیرهای کارهای تمربی

 کاند  استفاده منی ، های رشد سرمایه اجتماعی است ورزشی و... که یع شاخص محمری از هتانسیل

 .(331 :3133، 3تمکا )

هذیری اجتمناعی مثبنت    مسئمدیتثر آممز  بر حس اعتماد و نشان دادند که ا 1و هاتاا  3همیمل

هذیری اجتماعی به عانمان شناخص ارزینابی سنرمایه اجتمناعی اسنتفاده        از اعتماد و مسئمدیت) است

شنمد   مشاهده منی ، در مقایسه افراد با سطح آممز  کم و افرادی با سطح آممز  باال .(کرده است

 تر است. عی در افراد با آممز  باالتر ممیکه هیمند اجتما

 شمد: بمسیمه سه رو  بایادی زیر ایماد می، اجتماعی از طریق آممز  سرمایه

 کااد. ی اجتماعی را از طریق مشارکت و تقابل با یکدیرر تمرین میها تمهار آممزان دانش. 3

 کاد. های عمممی و اجتماعی فراهم می فرصتی را برای فهادیت، . مدرسه3

ی در هذیر مسئمدیتصمرت ه گیرند که چرمنه ب یاد می آممزان دانشهای مدنی  . از طریق آممز 1

 .(331: 3133، تمکا ) اجتماع مشارکت کااد

  

                                                           
1. Tokas 

2. Helliwell 

3. Putnam 
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 آموزش بر جرم تأثیر. 2-4

 .آممز  بر روی میزان جر  وجمد دارد تأثیرچهار ددیل عمده برای  

آممز  باعث افزایش درآمد گردیده که هر کدا  از آنها باعنث افنزایش هزیانه فرصنت بنرای       .3

 .شمد تارهای ممرمانه میانما  رف

 مستقیم و مثبت مادی و روحی نسبت به جرائم دارد. تأثیرآممز  همچاین  .3

 .هذیری و یا شکیبایی را تغییر دهد ممکن است اودمیت افراد برای ریسع . آممز 1

، داشته باشند  تأثیرهای اجتماعی و یا گروه همساالن  . آممز  همچاین ممکن است بر روی شبکه1

 .(3131، حسامم استاد، کرادمهیش) شمد

از جرائم  ای هی آممزشی و انما  طیف گستردها تشماهد تمربی ارتباا مافی ممی بین ممفقی

 .(3116، الچار) هدد میرا نشان 

اظهنار کنرد کنه بنین مینزان درآمند و رجنمع بنه کارهنای ممرماننه رابطنه            ( 3338) 3گروگر 

های تحصیمی که فرد ممفق به اتمنا  آن شنده    ین سالمهکمسی وجمد دارد اما او نتمانست ارتباطی ب

بهد از کاتنرل مینزان درآمند اشن اص هیندا کاند. ادبتنه افنزایش درآمند و ثنروت از           ، است و جر 

آممز  به طمر غیرمسنتقیم از طرینق   ، اشد. باابراین به اعتقاد مت صصانب میهیامدهای مهم تحصیل 

 .(3113الچار ، ممریتی) 3شمد افزایش میزان درآمد باعث کاهش جر  می

همچاین از تغییر در مانمن اجباری آممز  ویژه کشنمر آمریکنا بنه    ( 3111) 1الچار و ممریتی 

ها و احتمنال   بر میزان بازداشتی وهرور  آممز  تأثیرعامان ابزاری سمدماد برای مقایسه و ارزیابی 

به خاطر مانمن ( خمد به خمد) ارادیرزندانی شدن در بین مردان بزرگسال استفاده کردند. به طمر غی

ایادت متحده در ممرد افزایش سن تحصیالت اجباری میزان ممفقیت آممزشی به طنمر چشنمریری   

                                                           
1. Grogger 

( ارتباا بین زمان سپری شده در مدرسنه  3331( و ویت و تاچن )3383همکاران )( ، فاریارتمن و 3381گانفردسمن ) .3

طنمر مهاناداری    به های همزمان را ممرد بررسی مرار دادند و نتیمه گرفتاد که زمان سپری شده در مدرسه و بروز جر 

 شمد. های ممرمانه می باعث کاهش فهادبت
3. Lochner and Moretti 
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 هنا شند. الچانر و منمریتی     های بهندی در گنروه   افزایش یافت و این عامل باعث کاهش میزان جر 

است و با تمایالت اودیه ( یخارج) زا اظهار داشتاد که تغییر در مانمن تهمیمات اجباری برون( 3111)

 مد.ش میاز آن رو ابزار مهتبری ظاهر ، برای تحصیل یا هزیاه دودت برای انما  مانمن ارتباا ندارد

مافنی بنر روی بنروز مینزان جنر  از طرینق افنزایش         تنأثیر این عقیده که آممز  ممکن است 

کااند کنه از طرینق آن     منی  ها چادین راه را هیشاهاد دستمزد داشته باشد چیز جدیدی نیست. تئمری

 تأکیند ها بنر اینن نکتنه     برذارد. بسیاری از این راه تأثیرآممز  ممکن است بر روی رفتار ممرمانه 

دهد. باابراین با افنزایش   های ش صی را افزایش می ها و تمانایی ااد که آممز  چرمنه مهارتک می

یابند   مانمنی در این افراد افنزایش منی  میزان ارجاع به کارهای ، های افراد آممز  و افزایش تمانایی

شمد. ممضمعی کنه در اینن    که این عامل باعث افزایش هزیاه فرصت برای رفتارهای غیرمانمنی می

کااند کنه در افنزایش     جا باید به آن تمجه کرد آن است که این مطادنب بنه طنمر ضنمای بینان منی      

افع اجتماعی افزایش آمنمز   آممز  بیشتر از آن که ماافع خصمصی آممز  ممرد تمجه باشد ما

 .(3111الچار ، ممرتی) ممرد تمجه است

و ( 3338) 3به تمضیح ارتباا بین آممز  و بروز جر  در درون رویکرد بیکنر ( 3111) 3الچار

، انند  گنذاری کنرده   را هاینه  گنذاری در مانابع انسنانی    کنه شنکل مندل سنرمایه    ( 3336) 1بن ن همرث 

ممز  و انما  خشمنت و جاایت رابطه بسیار مافی وجمد دارد. های الچار بین آ هرداخت. طبق یافته

 تأکیند استفاده کرد و  (NYLS79 گزار  اتحادیه جر  و جاایت، آمارها) از سه مابع( 3116) الچار

 .شمد کرد که آممز  به طمر کمی باعث کم شدن رفتارهای ممرمانه می

د کرد آممز  امدا  به اجتماعی هیریری شد. او هیشاها( 3336) 1رویکرد متفاوتی تمسط آشر 

و ماافهی که آممز  از  تأثیربازار است.  تأثیراز  تر ماین کار مه تأثیرکاد و  می آممزان دانشکردن 

ی است که باعث افزایش سطح تأثیردارد بسیار بیشتر از  آممزان دانشطریق اجتماعی شدن بر روی 

 .شمد برای آیاده می آممزان دانشدرآمد 

                                                           
1. Lochner  

2. Becker 

3. Ben - Porath 

4. Usher 
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فرصت ممجنمد بنرای   ، نا  در مدار  به تاهایی کااد که ثبت اظهار می( 3331) 3نویت و تاچ 

  شمد. دهد و مامر به کاهش میزان جر  می مشارکت در رفتار ممرمانه را کاهش می

تمان دریافنت کنه بنین آمنمز  بنروز جنر  رابطنه         می( 3113) 3های بمنانم و دئمنیدا طبق یافته

ادتحصیالن دانشراهی و دارنندگان   ایش یع درصدی به تهداد فارغا افزب، مهاادار مافی وجمد دارد

 ابد.ی میکاهش % 3/3و در بمادمدت  %6مدرک دیپمم در ایتادیا میزان بروز جر  در کمتاه مدت تا 

تحنت عانمان آمنمز  عنادی و سنرمایه اجتمناعی        ای هدر مقادن ( 3131) ابراهیم صادحی عمران

میان از سرمایه اجتماعی و ابهاد آنرا بررسی کاد. رو  این تال  کرده تا میزان برخمرداری دانشم

 ی شنمال کشنمر  هنا  هصمرت هیمایشی بمده و نممنه هژوهش از بین دانشممیان دانشنرا ه تحقیق که ب

هند کنه مینزان برخنمرداری     د منی انت ناب شنده اسنت. نتنایج نشنان      ( مازندران و گمسنتان ، گیالن)

درخنمر   تأثیرو امزون بر این تحصیل در آممز  عادی هم  دانشممیان از سرمایه اجتماعی باال نبمده

 .(18: 3131، صادحی عمران) تمجهی در افزایش سرمایه اجتماعی نداشته است

بمده است  ها هاثبات این فرضی دنبال بهدر کاری که ( 3131) محمد رضا سیدنمرانی و همکاران

 3131-3131دارد آمننمز  در دوره   شمد بیان منی  مامر به ایماد سرمایه اجتماعی می، که آممز 

بررسی اثر سطمح م تمف  اثر مثبت و مهااداری بر میزان سرمایه اجتماعی در ایران داشته اسنت. در

دهد که دوره هایه بیشترین اثر را در ایماد سنرمایه اجتمناعی دارد و    آممز  نیز نتایج آنها نشان می

 گذارد. ی سرمایه اجتماعی اثر میکمتر از آممز  هایه رو 33/1آممز  عادی با ضریب 

که به ماظمر شااسایی نقش نظا  آممز  از راه دور ( 3133) در هژوهش رسمدزاده و همکاران

در ایماد سنرمایه اجتمناعی و ارائنه ادرمی مااسب جهت ارتقاء آن در آممز  عادی کشمر انمننا   

منمز  از دور از وضنهیت   دارنند سنرمایه اجتمناعی اعضنای هینأت عممنی نظنا  آ        گرفنت بیان می

، تهناممی  باشند و فضننای   مطممبی برخمردار نیست و عممکرد نظنا  آمنمز  از دور مااسننب نمننی  

                                                           
1. Witte & Tauchen 

2. Buonanno and Leonida 
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 گیری سرمایه اجتماعی از تمان تبییانی بیشنتری در مقایسنه بنا سنایر متغیرهنا دارد       ارتباطی در شکل

 .(81: 3133، رسمدزاده و همکاران)

ای نقش دانشراه هیا  ننمر و آمنمز  تمسنط اینن      مقادهدر ( 3133) صادق بافشه ایمان دوست

، سنازی  ه صنمرت مفهنم   کنه بن   را بر سرمایه اجتماعی بررسی کرده اسنت. در اینن تحقینق    مؤسسه

کاند   های عمممی انما  شده است؛ از آمی تن این سه جریان عامان می سیاست  گیری و هیامد اندازه

ت سرمایه اجتماعی در کشمر را اند کیفیت و کمیتم می (آممز  دیمیتادی) که آممز  از راه دور

دارد که تمرکز بر سرمایه اجتماعی به بررسنی دمینق ظرفینت افنراد و      مرار دهد و بیان می تأثیر تحت

 انمامد. ها در سطح محمی یا ممی می ها برای ایماد ارتباا بین خمد و سازمان گروه

آمنده اسنت کنه روابنط     ، شنده  انمنا   3تمسنط هیمآنن    3131در تحقیق دیرری که در سال 

حیاتی  وهرور  آممز خانمادگی و کانمن خانماده در اوایل کمدکی در تمدید سرمایه اجتماعی و 

مابل تمجه مثبتی در ایماد  تأثیرکاد که دانشکده و محیط دانشراهی  است. از طر  دیرر عامان می

ی حمایت از نقنش مثبنت آمنمز  در    از ارزیابی برا ای هکااد اما شماهد مانع ،ایه اجتماعی داردسرم

ارتقاء مشارکت اجتماعی دیده نشنده اسنت. تمزینه و تحمینل بیشنتر در اطالعنات نمجماننان نشنان         

همزمننان برآمننمز  و  طننمر بننههننای فننرد  هننای ش صننیتی هاهننان و تمانننایی دهنند کننه ویژگننی مننی

کنه ضنمن    گذارد. این تحقیق در هفت فصل صمرت گرفته اسنت  می تأثیرهای اجتماعی  مشارکت

تمضیح و تشریح رابطه سرمایه اجتماعی و آممز  به بررسی فراتحمیمی این دو ممضمع در مباحث 

 (BVP) های دو بهدی هروبیتی و رو  (CFP) سپس در مادب مدل تمابع کاتردی، ردازده میکارشده 

 هردازد. های اجتماعی و اعتماد اجتماعی می به ت مین آممز  و تحصیل بر مشارکت

تحنت عانمان آمنمز  و سنرمایه اجتمناعی صنمرت        1و همینمل  3رری که تمسط هاتاا کار دی

تنمان   های متمسطه منی  های ابتدایی و آممز  آورده شده که با افزایش میزان آممز ، گرفته است

افزایش مابل تمجهی را در میزان اعتماد اجتماعی مشاهده کرد. آنها در این مقاده از دو متغیر اعتماد 

                                                           
1. Huange  

2. Putnam  

3. Helliwel  
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  اند. تمجه ویژه گیری میزان سرمایه اجتماعی استفاده کرده تهامالت اجتماعی برای اندازهی و اجتماع

هند کنه تاهنا    د منی داشتاد که شماهد ارائه شنده در آن نشنان    NJS-B3آنها به فرضیه نسبی آممز  

. برای چادین مهیار از مشارکت اند هنممد، ذاردگ می تأثیرآممز  نسبی به نفمذ سیاسی و اجتماعی 

متفناوت اسنت و در منمرد مزاینای اجتمناعی       NJS-Bای از مابل مالحظه طمر بهنتایج آنها ، اجتماعی

ماندی کنه افنزایش     تباا نظنا  افزایش در عرض و عمق آممز  بسیار خمشبین هستاد. آنها هیچ ار

شمد را به اندازه منمرد نیناز بنرای جبنران اثنرات       آممز  متمسط باعث افزایش نسبی مشارکت می

و  NJS-Bمشاهده نکردند. آنها در این تحقیق با تغییراتی در سیستم ، و بزرگ آممز  ابتداییمثبت 

 ها به این نتایج دست یافتاد. تهیه هرسشاامه و سپس ت مین و مقایسه داده

با استفاده از متغینر ابنزاری سنهی    ( 3111) و همکاران 3در تحقیقاتی دیرر همچمن کار ممرتی

ر تهامالت اجتماعی نممدند و نتایج همچمن کار هاتانا  و همینمل و کنار    در ت مین اثرات آممز  ب

NJS-B دهد که افراد با آممز  بیشتر تمایل بیشتری به تهنامالت اجتمناعی در مادنب ینع      نشان می

 شهروند در ممممعه شهری خمد دارند.

ینل شنده در   هنای تکم  های هرسشاامه و ممریتی با استفاده از سه نمع داده 1الچار 3111در سال 

ای  های م تمف و هرسشاامه های جر  برای تهداد دستریری FBIهای  ها تمسط زندانیان و داده زندان

بنر   وهنرور   آمنمز   تنأثیر به ت منین   VIو  OLSدرمادب دو مدل ( خمد اظهاری) خار  از زندان

تمجهی احتمال  به طمر مابل وهرور  آممز های ممرمانه هرداختاد. آنها دریافتاد که  میزان فهادیت

همسنت شنکا    همست و سفید هد. تفاوت در میزان تحصیالت بین مردان سیاهد میحبس را کاهش 

شنمد کنه    هند. در اینن هنژوهش عانمان منی     د منی درصدی در میزان زندانی شندن آنهنا را نشنان    31

سرمت وسایل نقمینه ممتنمری اسنت. بنا تمجنه بنه       ، حممه، آممز  در ارتباا با متل تأثیربزرگترین 

اننداز اجتمناعی باعنث کناهش جنرایم       کااند کنه هنس    های صمرت گرفته عامان می صحت برآورد

شمد. اثنرات خنارجی آمنمز  حندود      در میان جاس مذکر می، ادتحصیالن دبیرستان مرتبط با فارغ

                                                           
1. Norman, Jane, Stehlik-Bary  

2. Moretti  

3. Lochne  
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دهد ب ش مابل تنمجهی از بنازخمرد اجتمناعی     درصد بازدهی خصمصی است که نشان می33-31

 شمد. شکل اثرات خارجی باعث کم شدن میزان جر  می تکمیل دوره دبیرستان به

انما  شنده اسنت    3116در سال 3و وان دن بریاع3همچاین در کار دیرری که تمسط گروت

هنای مابنل تنمجهی را در     جنمیی  تمان صنرفه  وهرور  می آممز ی در امر گذار سرمایهآمده که با 

های خاص در  تفاده از یع ممممعه دادههای اجتماعی جر  و جاایت مشاهده کرد. آنها با اس هزیاه

اند. آنها بنا تمجنه بنه     رفتارهای ممرمانه به بررسی اثرات آممز  بر رفتار و اعمال ممرمانه هرداخته

سال به باال بمده اسنت در   31هرسشاامه برای افراد  3313که شامل  3333برای سال  NSLEهای  داده

ساد که احتمال ومنمع جاایناتی   ر میند و به این نتیمه ا مادب مدل هروبیت ت مین خمد را ارائه کرده

هنای تحصنیل    ضرب و شتم و آسنیب بنا مینزان سنال    ، خرابکاری و تهدید، همچمن سرمت از مغازه

تمان انتظار کاهش در اینن جنرایم را داشنت. بنا اینن       های تحصیل می رابطه داشته و با افزایش سال

ین بینان  تمانند افنزایش یابند همچان     های تحصنیل منی   سال ارند که فرار مادیاتی باد میوجمد نیز بیان 

های سازگارتری نسبت به هامارهای اجتماعی که مامنر بنه    کرده نرر  دارند که افراد تحصیل می

 دارند.، مدش میرفتار ممرمانه 

 تبیین مدل .3

 گام اول. 3-1

جمهینت بنا   گنذاری متغیرهنای   تأثیردر این مسمت از هژوهش به دنبال سامش رابطه و مینزان  

متل و جرح و ، ادتحصیالن دانشراهی بر میزان طالق وهرور  وتهداد فارغ آممز های  هزیاه، سماد

های بالمحل و خمدکشی هسنتیم. بنا تمجنه بنه تهنداد       جهل و صدور چع، ارتشا، اختال ، تهدید

متغیرهنای   تنأثیر  ها نقنش و  ما به هاج مهادده نیاز داریم تا در هر یع از این مهادده، های وابسته متغیر

در غادنب   اند هآممزشی را بر متغیرهایی که مهیاری برای سامش سرمایه اجتماعی در نظر گرفته شد

                                                           
1. Groot  

2. Van den Brink  
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دسنت   هی بها هبرای داد 3131-3131برای دوره زمانی سال  OLSیع مدل حدامل مربهات مهممدی 

  ت مین بزنیم.، آمده از ساداامه آماری مرکز آمار ایران

ADI=β1+   ACE+   AGU+   ALI+    S+n1ADI (-1)  (3)  

ACH=β2+   ACE+   AGU+   ALI+    S+n2ACH (-1)  (3)  

AEM=β3+   ACE+   AGU+   ALI+    S+n3AEM (-1)  (1)  

AKI=β4+   ACE+   AGU+   ALI+    S+n4AKI (-1)  (1)  

ASU=β5+   ACE+   AGU+   ALI+    S+n5ASU (-1)  (1)  

هنای   مینزان چنع   ACH (3) سنرانه و در مهاددنه  3نماینانرر مینزان طنالق    ADI (3) که در مهاددنه 

و  1مینزان متنل   AKI (1) در مهاددنه ، ارتشا و جهنل سنرانه   3میزان اختال  AEM (1) در، بالمحل سرانه

هنای وابسنته نشنان    سنرانه را بنرای متغییر   1ینزان خمدکشنی  م ASU (1) جرح و تهدید سرانه. در مهادده

 1گذاری میزان بمدجه تهدیل شده تأثیرهارامتر    اد. ک میرا بیان  ها لمد مبدأها عرض از  βn  هد.د می

ن ادتحصننیال فننارغهنارامتر اثرگننذاری سنرانه      هنند.د منی در مندل را نشننان   ACE 3وهننرور  آمنمز  

   اسنت و همچانین    ALI 8هنارامتر اثرگنذاری متمسنط افنراد بنا سنماد         اسنت و  AGU ،6دانشراهی

اسنت. الز  بنذکر اسنت کنه وجنمد       3TTS آمنمز  هارامتر اثرگذاری نسبت مهمنم بنه داننش    دهاده نشان

گذاری فرها  جامهه نسبت به تأثیردرجهت نشان دادن  ،دار در مدل ومفه به صمرتمتغیرهای وابسته 

 هنای جدیند   گذاری آن در ایمناد جنر   تأثیرمیزان شیمع جر  و  دهاده نشان؛ که عامل بزهکاری است

 ردازیم.ه میبمدن آنها  دار مهایهریع از این ضرایب و هارامترها و  است. در مسمت بهدی به ت مین

                                                           
1. Divorce 

2. Embezzle 

3. Killing   
4. Suicide  

کاانده   هزیاه آممزشنی بنر شناخص میمنت مصنر       ها در میزان بمدجه متغیر رشد شاخص میمتی از بین بردن اثر برا .1

 تقسیم شده است.

6. Cost of Education 
7. Graduate of university  

8. Literate 

9. Teacher to Student  
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مسنتقیم اسنتفاده شنده    یرهنای سنرمایه اجتمناعی از رو  غیر   مطابق با رو  فمکمیاما برای متغ

ای ذکر شده بر گرفته از همین رو  است. همچاین بنرای متغیرهنای آمنمز     است که این متغیره

ن را عامنل مهمنی   ادتحصیال فارغتهداد ( 3111) با تمجه به تحقیق انما  شده تمسط الچار و ممریتی

اینم تنا بنرای     اند که منا اینن را در مندل خنمد وارد کنرده      های اجتماعی دانسته در کاهش بزهکاری

در مطادهنه  ( 3116) این بررسی صمرت گیرد. همچاین گروت و وان ون بریانع های ایران نیز  داده

هنای مابنل    جنمیی  تمانند صنرفه   می وهرور  آممز گذاری در امر  دارند که سرمایه دیرری بیان می

اینن ممضنمع در مندل     های اجتماعی داشته باشد ما برای سامش و وارد کردن تمجهی را در هزیاه

اسنتفاده کنردیم؛ زینرا در کشنمر اینران مسنمت اعظنم         وهرور  ممز آاممر مطهی  خمد از بمدجه

ازینن متغینر در مندل خنمد اسنتفاده      ، گینرد  گذاری در امر آممز  تمسط دودت صمرت می سرمایه

اند و ممضمع  دار بمده ومفه به صمرتها  ایم. از طر  دیرر در بیشتر مطادهات هیشین چمن مدل نممه

اینم. در   دار اسنتفاده کنرده   های ومفنه  نیز در این سیستم از مدل فرها  امر مهمی تمقی شده است ما

همبسنتری از آزمنمن دوربنین    الز  شد که برای آزمنمن خمد ، دار ه ددیل حضمر متغیر ومفهنهایت ب

 تهمیم یافته استفاده شمد.

 گام دوم. 3-2

بنه   ثیر آمنمز  بنر سنرمایه اجتمناعی بنا تمجنه      نشان دادن تنأ  در این مسمت از هژوهش برای  

( شاخص PCAهای اصمی ) دفهؤمتغیرهای غیرمستقیم سرمایه اجتماعی و با استفاده از رو  تحمیل م

 تکاینع سنامیم.   ثیر آممز  را بنر اینن شناخص منی    أسازیم و ت ترکیبی برای سرمایه اجتماعی می

 یگروه بررسی برای غادباً که است آماری روشی ،   PCA)  اصمی های دفهؤم تحمیل و تمزیه آماری

 تهنداد  کنه  است آماری متغیره چاد آنادیزهای از روشی وامع در .رود می کار هب همبسته متغیرهای از

 کنه  طنمری  بنه  کاند،  منی  گنزیاش  اودینه  عمامنل  میان از اصمی های دفهؤم نا ه ب را عمامل از کمتری

 مقندار  بیشترین شده، است را  اساسی دفهؤم اودین .شمند می حذ  اهمیت کم اطالعات از تهدادی

 اودنین  کنه  اسنت  مهانی  بندان  امر این . دگیر می نظر در ها داده ممممعه کل در را ها داده هراکادگی

 دارد، مهنم  ویژگی دو شده است را  دفهؤم دومین ت.اس همبسته متغیرها از تهدادی با حدامل دفهمؤ
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 نظنر  در را اسنت  نشنده  محاسنبه  اول دفهؤم تمسط که ها داده ممممعه بیشترین دفهؤم این ایاکه اول

 بنا  مبمنی،  دفهؤم گرفتن نظر در بدون عبارتی، به .دندار همبستری اول دفهؤم با ایاکه دو  و گیرد می

 یهای .کاد می تشریح را کمتری واریانس دفهؤم هر انتهایی های دفهؤم سمت به ابتدایی فهدؤم از گذر

 شنرح  را وارینانس  کمتنرین  خنر آ هنای  دفنه ؤم و وارینانس  مقندار  بیشنترین  اول اصمی هدفؤم همیشه

                              ت.رف ن ماهد دست از زیادی اطالعات خرآ های دفهؤم حذ  با صمرت این در که دهاد می

دفه اصمی نیز خماهیم داشت ؤبا تمجه به ایاکه ما هاج متغیر برای سرمایه اجتماعی داریم، هاج م

  ا انت اب کرده و از آن برای ت مین استفاده نماییم.ترین ر ها مااسب ؤدفهکه باید از بین این م

 ی تحقیقها هیافت .4

 های گام اول یافته.4-1

ها الز  بمد  های گا  اول آورده شده است. در بهضی از مهادده نتایج ت مین مهادده 3در جدول 

مهانی  آورده شنمد بنه اینن     3درجه  به صمرت، که برخی از متغیرهای آممز  با تمجه به مهااداری

شمد و سپس برای  ای بمده و تا یع مقداری افزایش یافته بیشیاه می ممه به صمرتآن متغیر  تأثیرکه 

 مد.ش میمقادیر بیشتر سبب کاهش 

 . نتایج تخمین ضرایب1جدول

 متغیرها
سرانه 

 (1) طالق

سرانه چک 

 (2) بالمحل

، سرانه اختالس

 (3) ارتشاوکالهبرداری

، سرانه قتل

 (4) ضرب وجرح

 نه خودکشیسرا

(5) 

 مبدأعرض از 
0000/0 

(23/2) 

003/0 

(03/2) 

035/0- 

(00/4-) 

0014/0 

(00/5) 

5- 10  *34/4 

(99/2-) 

ی ها ههزین

 آموزشی سرانه

000/0 

(94/1) 
__ 

* 
050/0- 

(00/2-) 
__ 

* 
003/0 

(45/3) 

ی ها ههزین

آموزشی سرانه 

 2درجه 

 *معنا بی
__ 

* 
__ 

* 
__ 

* 
043/0- 

(40/3-) 

علم به نسبت م

 دانش آموز

023/0- 

(54/2-) 

005/0- 

(91/1-) 

94/1 

(4110) 

0149/0- 

(03/1-) 
__ 

* *معنا بینسبت معلم به 
 __ 01/25- __ __ 
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 متغیرها
سرانه 

 (1) طالق

سرانه چک 

 (2) بالمحل

، سرانه اختالس

 (3) ارتشاوکالهبرداری

، سرانه قتل

 (4) ضرب وجرح

 نه خودکشیسرا

(5) 

دانش آموز 

 2درجه 

(21/4-) 

سرانه 

ن التحصیال فارغ

 دانشگاه

 (90/5) 203/1 __ معنا بی
03/0- 

(33/2-) 
__ 

سرانه فراغ 

التحصیالن 

دانشگاه درجه 

2 

 __ عنام بی
14/00- 

(01/3-) 
__ __ 

سرانه تعداد 

 افراد با سواد
 __ __ __ __ معنا بی

وقفه از متغیر 

 وابسته

00/1 

(03/19) 

903/0 

(03/11) 
__ __ 

014/0 

(19/0) 

D1 معنا بی __ 
0010/0- 

(90/1-) 

0000/0 

(52/0) 
__ 

D2 معنا بی __ __ 
0000/0 

(45/5-) 
__ 

MA معنا بی 
44/0 

(40/2) 
__ 

412/0 

(13/2) 
__ 

F 32/430 00/110 94/15 40/20 05/04 

DW __ __ 5/1 11/2 __ 

h.D 034/0- 005/0 __ __ 42/0 

R2 9002/0 920/0 0994/0 0503/0 9002/0 

 نتایج تحقیق  : مأخذ

 درصد است و از مهادده حذ  گردیده. 31در سطح ( -) بمدن یا مهاا بی*عااوین 

ی هنا  هتمان گفت کنه بنا افنزایش سنطح هزیان      می( 3) ه از ت میندست آمد هبا تمجه به نتایج ب

مینزان طنالق نینز    ، (tts) آمنمز  ( و همچاین نسبت مهمم به داننش Ace/po)سرانه   شده آممزشی تهدیل

ی کمنی آمنمز  و نپنرداختن بنه منمارد      هنا  هابد شاید ددیل این باشد کنه افنزایش جابن   ی میافزایش 
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سبب شمد که شرایط که میزان طالق بر ، ظا  آممزشی استفرهاری آن که همان بهد هرور  در ن

ه تحصنیل  تمان عامان کرد این اسنت کن   اثر این نقصان فرهاری افزایش یابد. تحمیل دیرری که می

مثال زننی   طمر بهدهد.  گیری و در نتیمه تقاضا برای طالق را افزایش می زنان به آنها مدرت تصمیم

دهاد. ادبته الز   یط زندگی هرچاد نامااسب بیشتر خمد را تطبیق میبا شرا احتماالً، سماد باشد که بی

گنذار باشند مثنل درآمند     تأثیرتمانند در طنالق    به ذکر است که عمامل بسیار مهم دیرنری نینز منی   

ددینل   هگذار خماهاد بمد اما بتأثیرخانمارها و شرایط امتصادی جامهه که در جای خمد بسیار مهم و 

آممز  هرداخته شده است از بررسی این عمامل خمدداری شده  مسأدهبه  اًصرفایاکه در این تحقیق 

انند.   درصد مهاادار بنمده  31 است. هرچاد که مقدار این ضرایب بسیار کمچع است ودی در سطح

دار در مندل   ومفنه  به صمرتعامل مهم دیرر بحث فرها  و دید اجتماع نسبت به طالق است که 

جامهه روا  بیشتری داشته باشد و نراه به ممضمع طالق و فنرد   هرچقدر طالق در، وارد شده است

 تر شمد باید انتظار داشت که سطح طالق نیز افزایش یابد. مطمقه عادی

آممز دارای عالمت مافی  م به دانششمد که نسبت مهم مشاهده می( 3) با تمجه به نتایج ت مین

کیفیت و امکانات آممزشی بهبمد یابند   درصد مهاادار است به این مهاا که اگر 31است و در سطح 

متغینر وابسنته در    دار ومفهمتغیر  های بالمحل سرانه را داشت. تمان انتظار کاهش در هرونده چع می

این است کنه منمانین جامهنه در منمرد چنع بالمحنل        دهاده نشاندرصد مهاادار است که 31سطح 

های دیرنر   باشد شرایط برای چع مثال اگر کسی یکبار چع برگشتی داشته طمر بهچرمنه است. 

، هند د منی فرد چرمنه است و تا چه مدت از داشتن دسته چع محرو  خماهد بمد؟ که مدل هاسنخ  

هنای بالمحنل نینز کمتنر خماهند بنمد. از طرفنی هرچنه شنرایط           باشد چنع  تر س تهرچه شرایط 

ر مینزان دوره  گنذار بن  تأثیرامتصادی بدتر شمد و میزان چع بالمحل افزایش یابد اینن خنمد عامنل    

بهدی آن است. میانرین متحرک برای رفع خمدهمبستری در مندل آورده شنده و سنایر متغیرهنای     

 آممز  که مهاادار نبمدند از مدل حذ  گردید.

گمیای این امر است که ابتدا افزایش سطح آممز  از طریق ( 1) آمده از مهادده دست بهنتایج 

آمنمز باعنث افنزایش مینزان      و بهبمد نسبت مهمم به داننش شراهی ن دانادتحصیال فارغافزایش تهداد 
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یهانی بنا افنزایش تهنداد     ، ابدی میمد و سپس کاهش ش میکالهبرداری ابتدا ، ارتشاء، سرانه اختال 

هنای   آمنمز افنراد رو    ن و بهبمد کیفینت آمنمز  از کاننال نسنبت مهمنم بنه داننش       ادتحصیال فارغ

زمیانه  ، شنمد  ینن افنراد بسنترکاری بهتنری فنراهم منی      آممزند و چمن بنرای ا  کالهبرداری را هم می

عنث کنم شندن اینن ننمع از جنر        سپس در مقادیر بیشنتر با  ،نماید ارتکاب این جر  را هممارتر می

تمان عمت را در اینن یافنت کنه افنزایش سنطح تحصنیل و شنرایط آممزشنی سنبب           که می شمد می

خاطر مراودات افراد تحصیل کنرده   هگردد و ب افزایش وجدان کاری و احترا  به حقمق دیرران می

این جممنه را   تأییدیابد.  ها کاهش می شمد که امکان ارتکاب این جر  شرایطی فراهم می با یکدیرر

های آممزشی سنرانه تهندیل شنده     هد. همچاین ضریب هزیاهد میمهااداری ضرایب مدل به ما نشان 

ه در آمنمز  از کاننال افنزایش حقنمق     دهد با افنزایش بمدجن   نیز مهاادار و مافی است که نشان می

تنمان   ارتشنا را منی  ، کارکاان و کیفیت آممزشی انتظار کناهش در مینزان کالهبنرداری و اخنتال     

 هنای   ماطقنی بنرای سنال   یرهنای غ  در این مدل بنرای از بنین بنردن اثنر داده     D1داشت. حضمر متغیر 

 است. 3131-3186

ن ادتحصنیال  فنارغ ضنریب سنرانه   (، 1) ه شنماره آمنده از ت منین مهاددن    دسنت  بنه با تمجه به نتایج 

کاهش در این نمع از جنر  از   دهاده نشاندرصد مهاادار است که  31دانشراهی مافی بمده و در سطح 

آمنمز هنم هماناند ضنریب      بت مهمم بنه داننش  طریق افزایش تهداد افراد دارای آممز  عادی است. نس

ماطقنی بنرای   هنای غیر  بنرای حنذ  اثنر داده     D1یرن دانشراهی است. در آخر متغادتحصیال فارغتهداد 

هنا عندد صنفر     ها عدد یع و برای بقیه سال آورده شده است که برای این سال 3181-3186های  سال

بنه مندل    3161ماطقنی سنال     اثنر داده غیر بنرای حنذ   D2تهریف شده است. همچاین متغیر ممهممی 

ری از رو  میانرین متحرک برای این مهادده اضافه شده است. همچاین برای از بین بردن خمد همبست

 استفاده کردیم. درنهایت متغیرهای آممزشی که مهاادار نبمدند حذ  گردید.

هنا و بمدجنه دودنت در امنر      گردد کنه افنزایش هزیانه    چاین تفسیر می( 1) نتایج ت مین شماره

و سطح اطالعات تماند باعث افزایش خمدکشی از طریق افزایش سطح سماد  آممز  تا مقداری می

ها و مشکالت بیشتر بنرای اینن    نسبت به زندگی و شرایط اجتماعی و همچاین سبب ایماد خماست

هنای   افراد شمد سپس از یع مقداری بنه بهند بنا افنزایش رفناه و امکاننات آممزشنی کنه از هزیانه         
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بنا   تمان انتظار سطحی از فرهان  را داشنت کنه افنراد در مماجهنه      گیرد که می می نشأتآممزشی 

گیری کااد و آنها را مادر سازد که از ممانع بر سنر راه خنمد بنه نحنم      بهتر بتماناد تصمیم، مشکالت

 تأثیرگنذار سرانه خمدکشی عامل  دار ومفهرا هممار سازند. در آخر متغیر  مسأدهاحسن عبمر کرده و 

حنل مسنائل    دیرری است که همچمن مبل نشان از فرها  جامهه و تمانایی عمممی افراد جامهه در

ه تنر و دارای اعتمناد بن    ضهیف ای هو مشکالت هیش روی زندگی هر فرد است. هرچقدر افراد جامه

تر عمل کرده و ممکن اسنت از فشنار زیناد     نفس کمتری باشاد در مماجه شدن با مشکالت ضهیف

امدا  به خمدکشی کااد. سنایر متغیرهنا کنه مهانادار نشند از مندل حنذ         ، وارده و عد  تحمل آن

 ردیده است.گ

 های گام دوم یافته. 4-2

 های اصمی ساخته شده آمده است. مؤدفهدهادگی هر یع از  نسبت تمضیح 3در جدول 

 ها همؤلفدهندگی هر یک از  درصد توضیح. 2جدول

 دهندگی یحنسبت توض های اصلی مؤلفه

1 

2 

3 

4 

5 

55/0 

24/0 

15/0 

00/0 

01/0 

 تحقیقنتایج  :مأخذ      

درصند مندرت    81در حندود   3و  3هنای   مؤدفنه ز مقادیر جدول مش ص است که ا طمر همان

تمان نتیمه گرفت که بهتنرین   دهادگی برای سرمایه اجتماعی را دارند و از همین جدول می تمضیح

را  3و 3هنای   مؤدفنه خماهند بنمد. انت ناب     3و  3هنای   مؤدفهشاخص ترکیبی برای سرمایه اجتماعی 

ضنریب همبسنتری هرینع از متغیرهنای      1نماید. در جدول شماره  می تأییدنیز  3رو  آرنج دست

 ایم : آورده 3و  3های  مؤدفهغیرمستقیم سرمایه اجتماعی را با 

                                                           
1. Elbow method 
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 ضرایب همبستگی. 3 جدول

 PC1 PC2 ها مؤلفه/  متغیرها

AKI 

ACH 

ADI 

AEM 

ASU 

003/0( ،0/0 )* 

522/0( ،3/20) 

410/0( ،3/10) 

551/0( ،4/30) 

494/0( ،4/24) 

040/0 (50) 

200/0( ،0) 

504/0‒( ،4/25) 

230/0( ،0/5) 

245/0 ‒( ،0) 

 تحقیقنتایج : مأخذ     

 اصمی مربمطه است. مؤدفهدهادگی هر متغیر در  *مقادیر داخل هرانتز درصد تمضیح     

درصند سنرمایه اجتمناعی را تمضنیح      11تمانند   می 3اصمی  مؤدفهاز جداول مش ص است که 

باشد و بهد از آن چع  را دارا می دهادگی تمضیحاختال  بیشترین درصد  دهد که در این شاخص

تمان  هستاد که در اصل می  دهاده برای این شاخص و خمدکشی مهمترین متغیرهای تمضیحبالمحل 

چع بالمحل و خمدکشی ، را از اختال  تأثیراستدالل نممد که سرمایه اجتماعی در ایران بیشترین 

، 3  مؤدفنه ، 3گذارتر از سایر عمامل نشان شده است. با تمجنه بنه جندول    تأثیرگیرد و این عمامل  می

ضرب و جنرح  ، را از متغیر متل تأثیرکه این شاخص بیشترین ، دارد دهادگی تمضیحدرصد تمان 31

گذار بنر  تأثیردیرر عامل مهم و  دهادگی تمضیحدرصد  31درصد و بهد از آن متغیر طالق با  13با 

 .باشد این شاخص می

آمده از بناال   دست بهآممز  بر دو شاخص سرمایه اجتماعی  تأثیردر نهایت در دو مهادده زیر 

 شمد: بررسی می

PC1= ‒ 3411+ 31641 ACE/PO ‒ 3311 (ACE/PO) 3 + 1486 PC1 (-1)  

 (‒3483) (3431) (‒3436) (31431)  

F=  31343  R2= 143111 (3)  

 

PC2= 34118 + 31143 AGU ‒  3436 ALI + 1431 PC2 (-1) ‒ 3433 D1 ‒ 341 MA (1)  

 ( 1481‒( )1433‒( )3431( )1481‒( )3431( )1411 )  

F=11436 R2= 143386 (6)  
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، از متغیرهای آمنمز  بنر اینن شناخص سنرمایه اجتمناعی       تأثیرگذارتاها عامل ( 3) در مهادده

هنای   ش هزیانه درجنه دو مهانادار اسنت. بنا افنزای      به صنمرت های سرانه تهدیل شده است که  هزیاه

باشنیم.   یابد و در مقادیر بیشتر شاهد تانزل سنرمایه اجتمناعی منی     آممز  سرمایه اجتماعی ارتقا می

تمان عامان کرد این است که چمن در این شناخص اخنتال     عمده ددیمی که برای این وضهیت می

ایمناد   هنای آمنمز  امکنان    دهد و افزایش هزیاه را به خمد اختصاص می دهادگی تمضیحبیشترین 

ای بنرای نشنان    دهد. در این مهاددنه متغینر ومفنه    تماند افزایش  می شرایط اختال  و کالهبرداری را

بنر مقنادیر جدیند سنرمایه      تأثیرگنذار دادن سطح سرمایه اجتمناعی ممجنمد در فرهان  اسنت کنه      

 اجتماعی است.

متغیرهنای   ثیرگنذار تأن و تهداد باسنمادان سنرانه از عمامنل    ادتحصیال فارغتهداد ( 6) در مهادده

مثبت و مافی بر سرمایه اجتمناعی دارنند کنه     تأثیراست که به ترتیب  3آممز  بر شاخص ترکیبی 

هنای غیرمسنتقیم    آمنده از داده  دسنت  بنه شمد افزایش تهنداد باسنمادان مقندار شناخص      استدالل می

 ماهیم بمد.دهد به عبارتی بهبمد در سرمایه اجتماعی را شاهد خ سرمایه اجتماعی را کاهش می

 جمع بندی و نتیجه گیری. 5

هنای   اینن مفهنم  بنر شناخص     تنأثیر بهد از ورود مفهم  سرمایه اجتماعی به امتصناد و بررسنی   

دهانده سنرمایه اجتمناعی بیشنتر جمنب شنمد و        سبب گردید تمجه به سمت عمامل شنکل ، امتصادی

 . اند هسرمایه بمد این نمع از ءجمامع امتصادی برای دستیابی به هیشرفت به دنبال ارتقا

بنمده و همچانین یکنی از     هنا  هدهاده انماعی از سنرمای  آممز  یکی از متغیرهای کمیدی شکل

گنذاری بهتنر در جهنت     ریزان اجتماعی برای سیاسنت  و برنامه ها تمتغیرهایی ممجمد در دست دود

آمنمز    أثیرتن مد این است کنه  ش میی که مطرح سؤاداست. اما در این مسمت  ها هاین سرمای ءارتقا

تماند سنرمایه اجتمناعی را بهبنمد ب شند؟ در اینن تحقینق        بر سرمایه اجتماعی چرمنه است؟ آیا می

گینری مسنتقیم    بنمدیم. امنا بنا تمجنه بنه ایاکنه انندازه        سؤالکمی به دنبال هاس رمیی به این  طمر به

.. کار دشنمار و  .و ی اجتماعی افراد با یکدیررها لمتغیرهای سرمایه اجتماعی ماناد مشارکت و تهام

مسننتقیم بننرای سننامش ی غیرهننا همطننابق بننا رو  فمکمیامننا از داد، دارای اشننکاالتی اسننت بهضنناً
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گینری متغیرهنای مسنتقیم از     ه جنای انندازه  اجتماعی استفاده گردید. بنه اینن صنمرت کنه بن      سرمایه

جرح؛ ، ضربشامل متل و ) عد  وجمد سرمایه اجتماعی هستاد دهاده نشانی غیرمستقیم که ها هداد

 استفاده شد.( ارتشا و کالهبرداری؛ هرونده چع بالمحل؛ خمدکشی؛ طالق، اختال 

ارتشننا و ، ی سننرانه خمدکشننی و سننرانه اخننتال هننا هآمننده در ت مننین مهاددنن دسننت بننهنتننایج 

ا سننبب افنزایش ایننن نننمع از  کالهبنرداری گمیننا اینن امننر اسنت کننه افننزایش سنطح آمننمز  ابتند     

سپس افنزایش مقنادیر   ، هدد میو در نتیمه سرمایه اجتماعی را کاهش  های اجتماعی شده بزهکاری

 مد. شناید شن  میها  بهدی آممز  باعث افزایش سرمایه اجتماعی از طریق کاهش این نمع بزهکاری

و مندرک   تدایی ارتقاء آممز  افراد آممز  دیده و دارای سمادبه این ددیل باشد که در مراحل اب

ری بنرای اخنتال  و کالهبنرداری خماهاند داشنت سنپس بهنداز        تن  تحصیمی شرایط شغمی مااسنب 

هنا   افزایش سطح آممز  شرایط و درک فساد بیشتر شده کنه مامنر بنه کناهش اینن ننمع از جنر        

آمده بهبمد سرمایه اجتماعی را از طریق  دست بهی ت مین زده شده نتایج ها هدر سایر مهادد شمد. می

 هاد.د میبهبمد شرایط آممزشی نشان 

، ی ترکیبی برای سرمایه اجتماعی سناخته شند  ها صین در گا  دو  این هژوهش که شاخهمچا

ارتشا و ، نتایج گمیای این امر است که از بین متغیرهای انت اب شده برای سرمایه اجتماعی اختال 

دهاده سرمایه اجتماعی در اینران   ین عمامل کاهشتر مکالهبرداری و خمدکشی و چع بالمحل مه

تمان به نقش هررن  فرها  جامهه در بهبمد  می آمده دست بهان آخرین نکته از نتایج است. به عام

 و یا تضییع سرمایه اجتماعی اشاره کرد.

، های آممزشی همچمن مدرسنه  مانان بیشتر زمان خمد را در محیطاز آنمایی که جمانان و نمج

در جهت ارتقا سنطح فکنری    ها بستر مااسبی گذراناد این محیط آممزشی می مؤسساتو  ها هدانشرا

گنذاری درسنت    و سیاسنت  رینزی  برنامنه کاد. با  ریزان اجتماعی ایماد می و شااختی فرد برای برنامه

مایه انسنانی  تربیت کرد تا در آیاده به عامان یع سنر  ای هتمان این جمانان و نمجمانان را به گمن می

 تمسهه و هیشرفت در کشمر باشاد.سرمایه اجتماعی مااسب در جهت ایماد  کارآمد و تمدیدکااده

با تمجه به نقش بسزایی که سرمایه اجتماعی در رشد امتصادی و سایر متغیرهای مهم امتصادی 

کاند.   دهاده سرمایه اجتماعی هستاد را دوچادان میهایی که ارتقاء الزمه هژوهش در ممضمع، دارد
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اینن بهند را در    تأثیر بپردازد و تماند به بهد هرور  در سیستم آممزشی کشمر ی آتی میها هژوهش

تمسنط رو    ایماد سرمایه اجتماعی بررسی کاد. همچانین بنا تمدیند داده بنرای سنرمایه اجتمناعی      

 مستقیم ممرد بررسی مرار داد. به صمرترا  تمان آن می سامیکادیبراسیمن در امتصاد
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