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Abstract 
Social capital due to its context and connections with the humanitarian social aspects 

constitute a vulnerable social jurisdiction. With respect to these social interactions, attempt 

is made here to assess the social capital relation and delinquency. The method adopted here 

is of survey, run among 384 boy students within 19-25 years of age range in the 6
th

 and 7
th

 

districts of Isfahan city. The findings indicate that the social capital with all its dimensions 

like: trust, support, social coherence and interactions among others and delinquents is of 

95% coefficient of confidence, indicating a negative statistical significance. The age, 

education level and socio-economic stance as the conceptual variables with 95% coefficient 

of confidence indicate a positive statistical significance. It is found that in the new social 

structure, the more the social capital, as the cumulative valuable resources like social, 

emotional, and financial support, sense of belonging, dependency and participation in 

different aspects of social life for the individuals, the healthier the population in better 

settings. 
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 بزهکاری کاهشاجتماعی و سرمایةتحلیل و بررسی ارتباط بین 

 شهر اصفهان( منطقة دوآموزان  دانش :مورد مطالعه)
 2، مسعود حیدری1سید محمود میرخلیلی

 . دانشیار، دانشکدة حقوق، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران1
 ایران اصفهان، ،(خوراسگان) اصفهان واحد سالمیا آزاد . استادیار، دانشکدة حقوق و علوم انسانی، دانشگاه2

 (59/00/0931ـ تاریخ پذیرش:  52/10/0931)تاریخ دریافت: 

 کیدهچ
کند.  ارتباط پیدا می ،های اجتماعی انسانی، از جمله آسیبعلوم  ةحوزبه دلیل محتوایی که دارد، با موضوعات مطرح در  ،اجتماعی سرمایة

این مطالعه به روش پیمایشی بین  .بود بزهکاریاجتماعی و  سرمایةبین  ةتحقیق حاضر بررسی رابطاز هدف با توجه به این تأثیر متقابل، 
اعم از  ـ ابعاد آن همةاجتماعی و  سرمایةبین  دادها نشان  انجام شد. یافته اصفهانشهر  7و  6سال مناطق  25 تا 91 آموز پسر دانش ۴۸۳

 ،از نظر آماری ،درصد 15، با ضریب اطمینان بزهکاریو همچنین روابط متقابل با دیگران با  ـ انسجام اجتماعی ،مشارکت، اعتماد، حمایت
 15با ضریب اطمینان  ،ای متغیرهای زمینه منزلةبه  ،تحصیلی و پایگاه اقتصادی و اجتماعی ةپایمنفی وجود دارد. همچنین، سن و  ةرابط

اجتماعی بیشتری  سرمایةهر اندازه افراد در ساختار جدید اجتماعی  دادن تحقیق نشان . نتایج ایدارند دارامعن ةرابطدرصد، از نظر آماری 
 ،روانی و مالی، حس تعلق، وابستگیحمایت های اجتماعی،  مانند حمایت ـ ارزشمند ای یرهذخبه مثابة داشته باشند، یعنی این متغیر 

 در وضعیت بهتری قرار خواهد گرفت. ها آنشد، سالمت اجتماعی داشته با نقشهای مختلف زندگی اجتماعی افراد  در جنبه ـ مشارکت

 واژگانکلید

 .سرمایة اجتماعی ،اصفهان آموزان دانش ،بزهکاری انسجام اجتماعی،
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 مقدمه

اجتماعی شامل سرمایه و منابع حاصل از نهادها و روابط و هنجارهایی است که کنش  سرمایةمفهوم 

های نظری در  دهند. این مفهوم در تحلیل ی و کیفی شکل میمتقابل اجتماعی جامعه را به لحاظ کمّ

های اجتماعی است. از این  آسیب ةحوزها  حوزه اینشود. یکی از  میهای مختلف به کار گرفته  حوزه

قابلیت  ،های اجتماعی در تبیین و توضیح مسائل و مشکالت، از جمله آسیب اجتماعی سرمایةمنظر، 

 ایرانحل مشکالت اجتماعی نام برد. کشور  راه ةمثابتوان به  که از آن می نچنا ؛داردو کارآیی فراوانی 

های اخیر، به دالیل مختلف، شاهد تغییر هنجارهای اجتماعی بوده است؛ طوری که از بین  در سال

ها یکنواخت شود و  رفتن هنجارهای غیررسمی باعث شده اهمیت زندگی از میان برود و فعالیت

ش یابد. از طرف دیگر، نهادهای جایگزینی نیز برای تولید این هنجارها و رضایت از زندگی کاه

نیز به دنبال  روابط متقابل اجتماعی در موقعیت جدید جامعه ایجاد نشده است. این عامل پیامدهایی

های مختلف  و به طور کلی آسیب ،از جمله افزایش جرم و جنایت، فقر، بزهکاری داشته است؛

 سرمایةبه ارتباط  1فوکویاما .استده شجامعه ایجاد  دروضعیت بحرانی خاصی  در نتیجه .اجتماعی

های  . او یکی از راهکرده است اشارهبه طور مستقیم روی(  اجتماعی و مشکالت اجتماعی )کج

، میجرااز قبیل آمار  داند؛ می اجتماعی را استفاده از آمارهای انحراف اجتماعی سرمایةگیری  اندازه

م اقتصادی یجرا ، آمارخودکشیآمار مصرف مواد مخدر، آمار طرح دعاوی در محاکم، آمار طالق و 

اساس این  بر(. Cho 2017: 54)و سایر مشکالت اجتماعی  ،مانند میزان فرار از پرداخت مالیات

ها کم شدن  اجتماعی است و معنی ضمنی افزایش آن سرمایةنبود  ةدیدگاه، مشکالت اجتماعی نشان

شود؛  اجتماعی محسوب می سرمایةبط و مناسبات اجتماعی است که ذخیره و آن نوع از روا

ها را در زندگی  کنش استقادر  باشد، حد مطلوب دریا میزان آن  ه باشدای که اگر وجود داشت سرمایه

روی،  در تعابیری مشابه و به دنبال بحث از نسبیت کج ،2آلبرت کوهن. سازداجتماعی بارور و توانا 

بدین شکل که در  ؛(Biscaia 2012: 12) برد ده را برای بیان ماهیت این پدیده به کار میشیادمفهوم 

توان شاهد هنجارهایی متفاوت و متعلق به  تنها می شود در جامعه نه نخست یادآور می ةدرج

شود، که  گیری الگوهای متفاوت و گاه متضاد رفتار می های مختلف بود که باعث شکل فرهنگ خرده
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دیگر  اساس با یکدر هنجاری خاص هم ممکن است  ةقاعدهای سازگار شدن با یک  هحتی شیو

شواهد موجود در جامعه حاکی از این واقعیت است که طی یکی (. Bauer 2008: 8)متفاوت باشد 

اجتماعی موجود برای نوجوانان و جوانان، هم در  سرمایةشدید در  یاخیر در ایران فرسایش ةدهدو 

 بسیار زیاد شده 1«انسانی ةسرمای»م بیرون آن، روی داده است. در خانواده رشد درون خانواده ه

انسانی،  سرمایةبه موازات رشد  . اما،طوری که میزان تحصیالت دائم در حال افزایش است است؛

 ةدرباروگو  ساالن در خانه و میزان گفت آن حضور بزرگ ةبرجستکه شاخص  ،اجتماعی سرمایة

اقتصادی و سیاسی بین والدین و فرزندان است، کاهش  و علمی و فرهنگی و موضوعات اجتماعی

اجتماعی به مراتب بیشتر بوده است؛ طوری  سرمایةیافته است. در اجتماع، میزان فرسایش و نابودی 

گروهی افراد  های اخیر ناشی از تضعیف مناسبات بین رسد افزایش میزان جرم در سال که به نظر می

از دالیل بروز مسائل (. Asayesh 2015: 5)است  ایجاد کردهیادی برای جامعه بوده و مشکالت ز

های  کم در گروه اجتماعی در کل جامعه یا دست سرمایةاجتماعی و روند افزایشی آن افت سطح 

اجتماعی  سرمایةای بین  حاضر این است که چه رابطه ةمقالرو، سؤال اصلی  ازین .خاصی از آن است

 وجود دارد؟ اصفهانآموزان شهر  نشروی بین دا و کج

 بیان مسئله

های سطح  شناسی با بحث اجتماعی از جمله نظریاتی است که از طریق تلفیق نظریات جرم ةسرمای»

 «های اجتماعی پرداخته است های اجتماعی به تبیین آسیب خرد و کالن در مورد ساختارها و شبکه

توان ناهمنوایی با مجموعه هنجارهای  روی را می جمفهوم انحراف و ک». (11: 1831 نیا وردی )علی

دهد  تحقیقات نشان می. اند معینی تعریف کرد که شمار زیادی از افراد یک اجتماع یا جامعه پذیرفته

 ةجامعتنهایی قادر به تأمین امنیت و مقابله با جرم نیست. بر این اساس، محققان بر نقش  دولت به

 سرمایةنقش  .(18: 1831 )مداح «.کنند جمعی مشابه آن تأکید می مدنی در ایجاد امنیت و کاالهای

ها و انواع جرایم اجتماعی  اجتماعی در تأمین امنیت اجتماعی به دلیل جلوگیری از بروز ناهنجاری

سازی مشارکت مثبت و فعال جوانان در زندگی اجتماعی حائز اهمیت است. شواهد  و زمینه

اجتماعی  سرمایةاخیر در ایران  ةدهعیت است که طی یکی دو موجود در جامعه حاکی از این واق
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 یافتهفرسایش شدت  بهموجود برای نوجوانان و جوانان، هم در درون خانواده و هم بیرون آن، 

طوری که میزان تحصیالت دائم در حال  ؛بسیار زیاد شده 1«انسانی ةسرمای»است. در خانواده رشد 

آن  ةبرجستکه شاخص  ،اجتماعی سرمایةانسانی،  سرمایةبه موازات رشد  . اما،افزایش است

 و علمی و فرهنگی و موضوعات اجتماعی ةدرباروگو  ساالن در خانه و میزان گفت حضور بزرگ

 سرمایةآنچه  ،کلی اقتصادی و سیاسی بین والدین و فرزندان است، کاهش یافته است. به طور

اجتماعی است.  ةعرصکارکردهای آن در  ةمشاهدتأثیر آن در عمل و  کردهاجتماعی را جذاب 

مهمی را  سرمایةو همکاران  ،خانواده، دوستان، شرکا اجتماعی این است که سرمایةاساسی  دیدگاه

مختلفی که  های دیدگاهای که هنگام مواجهه با یک بحران مفیدند. با وجود  سرمایه ؛دهند تشکیل می

کارگیری  تا حدودی قابلیت ارائه و به یک هر االًکه احتم ،شوند اجتماعی مطرح می سرمایة ةدربار

و  2کلمن دیدگاه بر مبنایچارچوب نظری این تحقیق  ،در موضوعات انحرافات اجتماعی را دارند

کلمن این گونه  های پاتنام و با توجه به دیدگاه ،به طور کلی»است.  شکل گرفته 8رابرت پاتنام

های اجتماعی و هنجارهای  شبکه و یعنی اعتماد ،عیاجتما سرمایةهای  شود که شاخص استنباط می

آموزان در سطح  مثبت، منجر به کارکرد بهتر نهادها و بهبود امور و عملکرد آموزشی بهتر دانش

ها پیامدهای  شود و برعکس فقدان این ویژگی مدارس به صورت اخص و افراد به صورت عام می

هش سطح سالمت و بروز رفتارهای انحرافی یا به تواند کا می ها منفی در بر دارد که یکی از آن

بر این اساس در (. Lederman et al 2015: 13) «باشدجرم از سوی افراد  عبارت دیگر وقوع

اجتماعی و میزان ارتکاب  سرمایةبین  ةحاضر و با توجه به فرض اصلی پژوهش رابط ةمطالع

 شده است.بررسی جوانان به جرم 

 نظری مبانی

و درآمدهای  ،جویی باالتر های بیشتر، قدرت رقابت بیشتری دارد فرآورده سرمایةای که  جامعه

اجتماعی یکی از انواع سرمایه است. همچون بسیاری از مفاهیم علوم  سرمایة باالتری دارد.

آن  بارةو به همین دلیل در استساز  اجتماعی نیز تا حدودی مسئله سرمایةاجتماعی، تعریف 
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اجتماعی را این گونه تعریف کرده  سرمایة( 31: 1331) کلمن مثالًارد. تعاریف متعدد وجود د

به نوع ارتباطات  دیگر و با توجه ها از طریق پیوند با یک سرمایه و منابعی که افراد و گروه»است: 

ون راجتماعی به منابع قابل دسترس در د سرمایة(. Colman 2016: 13) .«توانند به دست آورند می

که افراد را برای  ،هنجارهای روابط متقابل و هدف متقابل و از قبیل اعتماد ،تماعیساختارهای اج

محصول فرعی روابط اجتماعی و درگیری  منزلةو به  شود اطالق می ،کند کنش جمعی آماده می

 (.Putnam 2014: 14) کند های رسمی و غیررسمی ظهور می مدنی در سازمان

نظر  اجتماعی اتفاق سرمایةچندین شاخص موجود در شناسان در  به طور کلی، اکثر جامعه

های  از جمله اعتماد بین مردم و اجتماع، احساس تعلق، احساس هویت، افزایش توانایی ؛دارند

های اجرایی  فردی برای کنش، ارتباطات آزاد و مشارکتی، تعهدات و انتظارات، هنجارها و ضمانت

این مفهوم بر اساس  پیشینة ،و ... در این قسمت ،اعیاطالعات، پیوندهای اجتم ةبالقومؤثر، ظرفیت 

 .شود بررسی مینظران  صاحب دیدگاه

اجتماعی  سرمایةاجتماعی را باید بر مبنای کارکرد آن تعریف کرد. او  سرمایةنظر کلمن،  از :کلمن

محلی  ای از منابع که در روابط خانواده و در سازمان اجتماعی مجموعه» کند: را این گونه تعریف می

د و برای رشد اجتماعی و شناختی یک کودک یا جوان مفیدند. این منابع برای افراد مختلف نوجود دار

.« انسانی کودکان و جوانان ایجاد کنند سرمایة ةتوسعتوانند امتیاز مهمی را برای  اند و می متفاوت

گرگون شود که کنش را ای د آید که روابط میان افراد به شیوه اجتماعی زمانی به وجود می سرمایة

های متفاوت ساختار اجتماعی را  بلکه جنبه؛ واحد نیست ئیشیاجتماعی  سرمایةتسهیل کند. بنابراین، 

کلمن در اصل بر (. Colman 2016: 16) دده میگیرد که کنش جمعی و فردی را ترویج  در بر می

ها را مانند دیگر اشکال  آنشود و  اجتماعی برای کنشگران فردی متمرکز می سرمایة ةبالقوفواید 

یافتنی  که در نبود آن دست ،های معینی را اجتماعی دستیابی به هدف سرمایةداند.  مولد می هسرمای

که روابط بین مردم برای کنشگران درگیرشده  بر آن است . اوسازد میپذیر  د بود، امکانننخواه

نظر  یک کنش مؤثر و دستیابی به اهداف موردمنبعی برای اتخاذ  مثابةتوانند به  زیرا می .ارزشمند است

و آن را از طریق د کن میای مفید برای افراد توصیف  استفاده شوند. او این روابط را منابع سرمایه

 (.Colman 2016: 17) سازد اجتماعی مطرح می سرمایة ةعمدچندین شکل دن کرمشخص 
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سطح  است؛بسیار حیاتی  ْ و عنصراجتماعی د سرمایةبرای این شکل از  :تعهدات و انتظاراتـ 

و گسترش میزان واقعی تعهداتی  ،کند که بازپرداخت تعهدات را تضمین می ،اعتماد محیط اجتماعی

های مشترک  به طور کلی، احساس ارزش ،عهده گرفته شده است. تالقی تعهدات و انتظارات که بر

تعدادی از  ةوسیلهمچنین به . گسترش واقعی تعهدات دهد میو احساس هویت مشترک را بازتاب 

 ةدرجاز قبیل دولت، ـ  کننده وجود منابع دیگر کمک و از قبیل نیاز واقعی مردم به کمک، عوامل

 تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. ـ، های فرهنگی تفاوت ،فراوانی

اطالعات است که  ةبالقواجتماعی ظرفیت  سرمایةیک شکل مهم  :اطالعات ةبالقوظرفیت ـ 

 ای برای کنش ناپذیر روابط اجتماعی است. اطالعات در فراهم ساختن شالوده و جداییجزء ذاتی 

که همیشه  استکسب اطالعات توجه  الزمةبه دست آوردن آن پرهزینه است. کمترین  ،اما اند. مهم

 اندک است.

های اجرایی  ضمانت ةوسیلهنجارهای مؤثری که به  :های اجرایی مؤثر هنجارها و ضمانتـ 

د. ناجتماعی را تشکیل ده سرمایةنیرومند از  ید شکلنتوان شوند می و بیرونی حمایت می درونی

شوند و اغلب نهادهای اجتماعی گوناگون را در این فرایند  ها باعث تنظیم رفتارهای مردم می آن

اجتماعی را درون جمع تشکیل  سرمایةویژه مهم  که شکل به ،هنجار دستوری .کنند میکمک 

 است که فرد باید منافع شخصی را رها و به سود جمع عمل کند.ن آکی از حا ،دهد می

های  با سازمانخصوص  بهاجتماعی  سرمایةاین شکل از  :پذیر سازمان اجتماعی انطباقـ 

توانند به عنوان  ها همچنین می اند رابطه دارد. آن ای که برای بیش از یک هدف ایجاد شده داوطلبانه

به خدمت  شوند، میوجودآمده برای اهداف دیگر استفاده  ایی که روابط بهج ،های گردهمایی مکان

اجتماعی  سرمایة منزلةبه  ،ها ها قابل انطباق بودن آن ترین ویژگی این سازمان مهم .گرفته شوند

 سازد. متمایز می هسرمای ها را از دیگر اشکال و همین عامل آن است ،موجود برای اهداف جدید

چون  ؛کند اجتماعی همچون یک منبع عمل می سرمایة آن است که بر کلمن :سازمان هدفمندـ 

تری درگیر شود که  های گسترده رود تا با شبکه با انتظار تبادل همراه است و از سطح فرد فراتر می

 .شود های مشترک مدیریت و هدایت می باالیی از اعتماد و ارزش ةدرجروابطش با 

 و اعتماد مانند ،هایی از سازمان اجتماعی اجتماعی به ویژگی یةسرمااز دیدگاه پاتنام  :پاتنام
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های تعاونی بهبود  که قادرند کارایی جامعه را با تسهیل کنش کند میاشاره  ،ها هنجارها و شبکه

 و مانند اعتماد ،مفاهیمای از  اجتماعی را مجموعه سرمایةوی (. Putnam 2017: 12)بخشند 

 شود میاعضای یک اجتماع  ةبهینکه موجب ایجاد ارتباط و مشارکت داند  می ،ها هنجارها و شبکه

. او در آثار متعدد خود این سه مورد را ویژگی کند میو در نهایت منابع متقابل آنان را تأمین 

 .کند سازمان اجتماعی معرفی می

د و تعامالت آنان اجتماعی روابط اجتماعی افرا سرمایةپردازان  پاتنام نیز مانند دیگر نظریه :ها شبکهـ 

دیگر  ةمؤلفها را خاستگاه دو  کند و شبکه اجتماعی معرفی می سرمایةترین جزء  دیگر را بنیادی با یک

های رسمی و  ها شبکه منظور از شبکهداند.  می ،یعنی هنجارهای اعتماد و همیاری ،اجتماعی سرمایة

 ،داری سنتی، فئودالی یا سرمایه یامدرن اعم از  ،ای غیررسمی ارتباطات و مبادالت است که در هر جامعه

های افقی شهروندانی عضوند که  . در شبکهدارندها دو نوع افقی و عمودی  و ... وجود دارد. این شبکه

ند و ا و با هم در ارتباط هستندها  کنشگران درگیر کنش ة. در این حالت همدارند برابر یقدرت و وضعیت

های عمودی  گیرد. در مقابل در شبکه نشگران قرار میاطالعات به صورت شفاف در اختیار ک

 (.Putnam 2000: 13) برند هم به سر می باشهروندانی عضوند که در وضعیتی نابرابر 

پاتنام نوع خاصی از هنجارهای همیاری را مولدترین  :متقابل ةهنجارهای همیاری یا معاملـ 

اجتماعی  سرمایةمالک »: کند اعالم میو نامد  داند و حتی مالک آن می اجتماعی می سرمایةجزء 

آنکه چیزی را در  دهم بی یافته است. من اکنون کاری را برای شما انجام می اصلی همیاری تعمیم

با این اطمینان که در طول راه شما یا  ؛آنکه شما را بشناسم مقابل انتظار داشته باشم و شاید حتی بی

کند و موجب  اجتماعی عظیمی ایجاد می سرمایة عیتوضاین  «.دیگری لطف مرا پاسخ خواهید داد

 (.Putnam 1995: 13) دشو میتقویت همکاری 

اعتماد  به دو نوع اعتماد شخصی و ،با توجه به شعاع آن ،اعتماد زمینةپاتنام در  :اعتمادـ 

یز یافته ن اعتماد تعمیم گاهاجتماعی  سرمایة پیشینةکه در  ،و نوع دوم را کند میاجتماعی اشاره 

داند. به نظر وی، این نوع اعتماد شعاع اعتماد را از  میسودمندتر شود، برای جامعه  نامیده می

تر در سطح جامعه را  برد و همکاری گسترده شناسیم فراتر می می هشخص بهفهرست کسانی که 

 (.Putnam 2017: 13)شود  میموجب 
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 تحقیق ةپیشین

« ند به مفهوم سرمایة اجتماعی: چیستی، چرایی، چگونگیم نگاهی نظام» ای با عنوان مقاله در یئبنا

خوبی در علوم اجتماعی باز کرده و کتب و  جای خود را به« سرمایة اجتماعی» اعالم کرده مفهوم

مقاالت متعددی دربارة آن نوشته شده است. همین موضوع سبب شده رویکردها، تعاریف، 

 ایندر نویسنده  مربوطه یافت شود. پیشینةن در ها، و کاربردهای متعدد و متنوعی برای آ برداشت

را نگرانه به سرمایة اجتماعی، منابع و مستندات موجود  پژوهش، به قصد دستیابی به نگرشی کل

 هیافت سامان ةشد های گردآوری و با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون داده کردهبررسی 

الگوی سیستمی مفهوم سرمایة  نویسنده . در پایان نیزورده استمند به دست آ تصویری نظام

 است.کرده ه ارائرا اجتماعی 

 عوامل حفظ و توسعة سرمایة اجتماعی خانواده در پیشگیری از» تحقیقی با عنوان در میرخلیلی

هایی  با قابلیت ،یک منبع سرمایة اجتماعی در مقام ،خانواده اعالم کرده «بزهکاری اطفال و نوجوانان

 کند. ایفا می ناساسی و بنیادی یسازی و تربیت فرزندان نقش ، در اجتماعیکه در آن حاکم است

حاضر بررسی عوامل اقتصادی، نظارت والدین، تثبیت و  تحقیق پژوهشگران از هدف اصلی

عوامل حفظ و توسعة  در مقامو توانایی تربیتی والدین  ،تحکیم خانواده، کیفیت محیط زندگی

منظور پیشگیری از انحرافات اجتماعی و ارتکاب جرایم اطفال و   سرمایة اجتماعی خانواده به

شناسی به این موضوع پرداخته شد که خانواده تا  جرمهای  نظریه. بنابراین، با بررسی بودنوجوانان 

چه حد در پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان مؤثر است. به عبارت دیگر، اگر سرمایة اجتماعی 

اطفال و نوجوانان از  ،«های ترجیحی معاشرت»شناختی  بق نظریة جرمخانواده تضعیف شود، ط

شود  سبب می وضعیتبرند و این  های بزهکارانه پناه می و به گروه گیرند میمحیط خانواده فاصله 

یادگیری »بسترهای ارتکاب جرم برای این دسته از اشخاص فراهم شود و در نتیجه طبق نظریة 

 آموزند. میگرفتن در محیط بزهکارانه نحوة ارتکاب جرم را  قرارافراد یادشده با « اجتماعی

... جرم و  و ،اجتماعی، نابرابری درآمدی سرمایة»و همکارانش در تحقیقی با عنوان  1کندی

فرض کردند ابتدا افزایش شکاف بین ثروتمند و فقیر باعث سست شدن انسجام « خشونت

                                                           
1. Kennedy 
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اجتماعی به ترتیب باعث افزایش قتل با  یةسرمااجتماعی یا فرسایش اجتماعی و سپس کاهش 

های بارشده بر  اجتماعی را از طریق پاسخ سرمایةها  شود. آن آمیز می خشونت ایمجرگرم و  ةاسلح

های داوطلبانه در هر ایالت و سطح  )میزان عضویت در گروه U.Sدو گویه از پیمایش اجتماعی 

آمیز مسلحانه  نابرابری درآمد با جرم خشونتند. نتایج نشان داد یدسنج (اعتماد اجتماعی در آن

(11/0=r )میزان عضویت گروهی  سرمایةهای  و نیز با معرف( 00/0اجتماعی-=r)  و کمبود اعتماد

و میزان  (r=38/0)کمبود اعتماد اجتماعی  ،دارد. همچنینهمبستگی قوی  (r=18/0)اجتماعی 

. این روابط حتی با کنترل میزان ردطه داآمیز راب با میزان جرم خشونت (r=-03/0) عضویت گروهی

 (.Kennedy et al 2015: 13) فقر به قوت خود باقی ماند

اجتماعی و سالمت اجتماعی را با استفاده از مالک  ةزمینبین  ةرابطو همکارانش  1کاواچی

که دو سری از  بدین نتیجه رسیدندها  . آنکردندبررسی  ،معرف رفاه جمعی منزلةبه  ،جرم

 با مثالًکه )محرومیت نسبی در جامعه  ةدرج ؛گذارند های اجتماعی بر سطح جرم تأثیر می ویژگی

پیوستگی روابط اجتماعی میان  هم به ةدرجگیری شده است( و  گستردگی نابرابری درآمد اندازه

 ها آن (.گیری شده است اجتماعی و اثربخشی جمعی اندازه سرمایةهای  معرف اب مثالًکه )شهروندان 

های  سرقت( دائم با محرومیت نسبی و معرف ،آمیز )قتل، ضرب و شتم خشونت ایمجرکه  افتنددری

جرم کیفیت محیط اجتماعی را بازتاب  اعالم کردندند. بنابراین، رخفیف دا ةرابطاجتماعی  سرمایة

 (.Kawachi et al 2015: 10)دهد  می

همبستگی بین »عنوان  ای با هکه نتیجة آن را در مقال ،خویش تحقیقدر همکارانش و  2سلمى

با کنترل  منتشر کردند،« های فردی و ساختاری( اجتماعی و جرم جوانان )نقش سرمایه سرمایة

این ». کردندبررسی را این دو متغیر  ةرابط ،اجتماعی سرمایةهای سطح فردی و ساختاری  شاخص

است. نتایج تحلیل  هتساله انجام گرف 13 تا 11 نفره از نوجوانان 112 ةنمونتحقیق در یک 

رگرسیون چندمتغیره نشان داد هنگامی که متغیرهای سطح فردی و ساختاری )مثل خودکنترلی( 

و پایین  ،کنترل شده باشد پایین بودن حمایت از سوی والدین، پایین بودن کنترل از سوی معلم

لدین، حمایت بودن اعتماد بین اشخاص با رفتار بزهکارانه همبستگی دارد. کنترل از سوی وا
                                                           
1. Kawachi 

2. Salmi 
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رسد  های دومتغیره همبستگی دارد. به نظر می نسلی با بزهکاری تنها در مدل و پیوند بین ،معلمان

شود او را در مقابل خطر  وقت می پیوند ضعیف والدین که باعث گرایش نوجوانان به بازار کار پاره

 (.Salmi et al 2016: 15« ).کند جرم و بزهکاری حمایت نمی

 پژوهشروش 

سال  23 تا 20 آماری تحقیق جوانان ةجامع .پیمایشی انجام شد ةشیوی به ن تحقیق با روش کمّای

ای بود و بر اساس جمعیت هر  ای سهمیه گیری تصادفی چندمرحله نمونه ةشیوبودند.  اصفهانشهر 

پرسشگران بین جوانان هر  راها  محله و ناحیه سهمی از نمونه به نواحی اختصاص یافت. پرسشنامه

نمونة صورت گرفت.  گیری با استفاده از جدول مورگان . نمونهکردندآوری  محله توزیع و جمع

به  اصفهانهای شهر  نفر بود که برای دسترسی به این مقدار پرسشنامه 830گزینشی این تحقیق 

 زمینةخود را در  ةحاضر از پاسخگویان خواسته شد تجرب ةمطالعدر پرسشنامه رسانده شد.  000

از هرگز تا خیلی ) 1تا  0 گذاری بین در یک سال گذشته بیان کنند و با عالمت شده اعالمهای متغیر

کنند. متغیرهایی که در این مرحله  اعالماین اعمال را در یک سال گذشته  دادن زیاد( میزان انجام

 ،دیگران ، صدمه به اموال عمومی یاند از: برداشتن وسایل دیگرانبود عبارت شدسؤال  ها دربارة آن

مزاحمت برای جنس مخالف در  ،کاری با دیگران گردان، کتک آور یا روان استفاده از مواد نشاط

شان. با استفاده از تکنیک آماری تحلیل  خیابان، تهدید کردن دیگران به فاش کردن مسائل خصوصی

این تحقیق  ها، در های جرم مورد آزمون قرار گرفتند. با استفاده از بهترین شاخص عاملی شاخص

در این  .بود 13/11و انحراف معیار آن  21/02متغیر جرم به دست آمد. میانگین این متغیر برابر با 

سایر  منزلةاجتماعی نیز به  ةشبک و مشارکت اجتماعی و صمیمیت یادشده، عالوه بر ابعاد ،تحقیق

خواسته شد میزان  حاضر از پاسخگویان ةمطالعدر  اجتماعی در نظر گرفته شدند. سرمایةابعاد 

شورای شهر،  ؛خیلی زیاد( اعالم کنند تا)خیلی کم  1 تا 1 از آید در ادامه می آنچهاعتماد خود را به 

محل،  ةکسبها، نیروی انتظامی، نمایندگان شهر در مجلس،  شهری شهرداری، اهالی محله، هم

 و انحراف 81ن متغیر برابر با دوستان. میانگین ای ،دهاوطنان، خانو ها، هم های دولتی، بانک سازمان

 .بود 01/1معیار آن 
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 ها یافته

بین زنان و مردان در ارتباط با جرم وجود دارد. داری امعن، تفاوت 1های جدول  با توجه به یافته

و  0/20میانگین رفتار مجرمانه در زنان نسبت به مردان کمتر است. میانگین رفتار مجرمانه در زنان 

 است. 1/80در مردان 

جوانان گرفته  ةطرفه بین منزلت شغلی والدین و رفتار مجرمان ابتدا آزمون تحلیل واریانس یک

و  2. جدول گرفته شددرصد اطمینان، آزمون شفه  31در سطح حداقل  Fشد. پس از تأیید آزمون 

ا ام .دهند در ارتباط با منزلت شغلی پدر بین طبقات متوسط و پایین تفاوتی وجود ندارد نشان می 8

باالتری نسبت به افراد طبقات متوسط و پایین دارند  در ارتباط با افرادی که پدرشان منزلت شغلی

 داری وجود دارد.امعن تفاوت

معنادار  ةدهد بین رضایت و صمیمیت در محله و میزان جرم رابط نشان می 0نتایج جدول 

ن جرم و رفتارهای مجرمانه بدین معنا که با افزایش رضایت و صمیمیت در محله میزا ؛وجود دارد

اجتماعی با میزان جرم  ةیابد. بین مشارکت در جلوگیری از وقوع جرم در محله و شبک کاهش می

 معنادار معکوس وجود دارد. هرة معنادار وجود ندارد. بین اعتماد اجتماعی و میزان جرم رابط ةرابط

یزان تحصیالت پدر و مادر با میزان کند. بین م چه اعتماد اجتماعی بیشتر شود، جرم کاهش پیدا می

ین معنی که هر چه میزان تحصیالت پدر و مادر افزایش پیدا دب ؛معنادار وجود دارد ةجرم رابط

 کند. فرزندان نیز افزایش پیدا می ةکند رفتار مجرمان می

 آزمون تفاوت میانگین جرم بر اساس جنس و نوع مسکن .۱جدول 

 T Sig انحراف معیار میانگین فراوانی  

 جنس
 11/11 11/80 131 مرد 

111/1- 000/0 
 18/18 00/20 130 زن 

 نوع مسکن
 11/11 18/21 181 آپارتمان 

211/1 220/0 
 21/11 10/20 201 دار حیاط
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 آزمون تحلیل واریانس میزان جرم بر اساس شغل پدر و شغل مادر .۲جدول 

 F Sig معیار انحراف میانگین فراوانی طبقات منزلتی مشاغل 

 شغل پدر

 83/11 82 30 باال

 11/10 21 120 متوسط 000/0 118/12

 11/10 22 111 پایین

 شغل مادر

 38/11 00/83 01 باال

 01/11 38/23 12 متوسط 000/0 811/11

 10/10 13/28 821 پایین

 

 درشغل پدر و شغل ماآزمون تحلیل واریانس میزان جرم بر اساس  .۳جدول 

 T Sig انحراف معیار میانگین فراوانی سطوح منزلت مشاغل والدین 

 پدر جرم
 30/10 01/28 30 باال

01/0- 000/0 
 83/11 81/82 231 متوسط و پایین

 مادر جرم
 12/11 13/81 18 باال و متوسط

38/0- 000/0 
 10/10 13/28 821 پایین

 

 رهای مستقل و متغیر جرمضرایب همبستگی بین برخی از متغی .4جدول 

 م. مستقل

 م. وابسته

رضایت و 

صمیمیت در 

 محله

مشارکت در 

جلوگیری از وقوع 

 جرم در محله

شبکة 

 اجتماعی

اعتماد 

 اجتماعی

تحصیالت 

 پدر

تحصیالت 

 مادر

 112/0 221/0 -131/0 081/0 -020/0 -01/0 جرم

 101/0 22/0 000/0 000/0 000/0 002/0 

 

کند. از بین  رگرسیون چندمتغیره متغیر وابسته )جرم( را تبیین می ةمعادلاز با استفاده  1جدول 

متغیر مستقل وارد مدل شدند. رضایت و  پنجمتغیرهای مستقل واردشده در معادله تعداد  همة

درصد  1/11تنهایی  که وارد مدل رگرسیونی شد. این متغیر به بودصمیمیت در محله اولین متغیری 

آرامش و رضایت  و احساس عضویت در محل و وابسته را تبیین کرد. صمیمیت از تغییرات متغیر
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آیند. بعد از این متغیر، اشتغال زنان در  مؤثر در تبیین جرم در محل به شمار می بسیار از عوامل

 20شغلی نسبت به مشاغل پایین  ةطبق. این ندقدرت تبیین را داشت مشاغل متوسط و باال بیشترین

از  تربیش 021/0مردان  دادداشتند. مدل رگرسیونی نشان همبستگی رفتار مجرمانه با بیشتر درصد 

که  مردانینسبت به  دارندشغلی باال قرار  ةطبق. مردانی که در دهند انجام میزنان رفتار مجرمانه 

مشارکت  ،اند. در نهایت درصد بیشتر رفتار مجرمانه داشته 18 دارندمشاغل متوسط و پایین 

 2و  داشتجلوگیری از جرم با متغیر وابسته همبستگی منفی  سخگویان در محله برایاجتماعی پا

 درصد از تغییرات آن را تبیین کرد.

 ن جرمیمتغیرهای واردشده در رگرسیون برای تبی. 5جدول 

مراحل وارد شدن 

 متغیر
 R R2 متغیر

F Sig F Beta T Sig T 

 000/0 -31/1 -81/0 000/0 31/11 111/0 003/0 رضایت و صمیمیت در محله 1

2 
 مشاغل زنان

 )باال و متوسط( 
030/0 280/0 10/11 000/0 20/0 23/0 000/0 

 000/0 13/1 21/0 000/0 03/18 233/0 0101/0 جنسیت )مردان( 8

 001/0 10/2 18/0 000/0 21/02 811/0 111/0 مشاغل مردان )باال( 0

1 
مشارکت اجتماعی در محله 

 رمبرای جلوگیری از ج
111/0 821/0 02/81 000/0 11/0- 08/2- 011/0 

 گیری نتیجه

از چارچوب  برگرفته ةفرضی 1 اصفهاندختران و پسران مقیم شهر  ةنفر 830 ةبا استفاده از نمون

اجتماعی، مشارکت و اعتماد  ةنشان داد شبک ها بررسی .شدندنظری و تحقیقات پیشین آزمون 

 شود. در ه موجب کاهش جرم و رفتارهای مجرمانه میو رضایت و صمیمیت در محل ،اجتماعی

اجتماعی )که خود  ةشبکبه علت وجود  در محلهاین احتمال وجود دارد که افراد ساکن  ،واقع

مشارکت و اعتماد اجتماعی و همچنین صمیمیت باال کمتر و ( شود میسبب کنترل بیشتر اجتماعی 

تواند به کاهش جرم  اجتماعی می سرمایةهای  هبزنند. وجود این مؤلف دست به رفتارهای مجرمانه

اجتماعی باال باعث به وجود  سرمایةکه وجود است ین علت دشاید ب وضعیتکمک کند. این 

هایی  در محله رو، . ازینشود ها می در محله همکاری و همیاریرفتاری مبتنی بر  آمدن هنجارهای
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 ینشان داد تفاوت اتمطالع شود. متر دیده میاجتماعی ک اجتماعی باالیی دارند انحرافات سرمایةکه 

جرم و بروز رفتارهای  رفتار مجرمانه وجود دارد. احتمال ارتکاب در زمینةجنس  دار بین دوامعن

تمال بروز رفتارهای مجرمانه میان جوانانی که اح .مجرمانه در مردان نسبت به زنان بیشتر است

متوسط و پایین  مشاغلجوانانی که پدرانی با با در مقایسه  داشتندپدرانی با سطوح شغلی باال 

که در این طبقات افراد امکانات بیشتری است ین دلیل دشاید ب وضعیت. این بودبیشتر  داشتند

 ،همچنین برای ارتکاب جرم و بروز رفتارهای مجرمانه نسبت به دیگر طبقات در اختیار دارند.

صیالت والدین و میزان جرم میان جوانان آمده از همبستگی دومتغیره بین تح دست نتایج به

دار و مثبت بین این دو متغیر بود. با افزایش میزان تحصیالت والدین میزان امعن ةرابط ةدهند نشان

شود. شاید دلیل این رخداد آن است که با افزایش تحصیالت  ارتکاب به جرم بین جوانان بیشتر می

کنترل  در کنارهای تربیتی فضای زیاد  یا شیوه شود ها بیشتر می والدین میزان تساهل بین آن

نتایج مدل رگرسیونی چندمتغیره حاکی از آن بود  .کند ایجاد میرا برای جوانان  تر پاییناجتماعی 

و  ،متغیر رضایت و صمیمیت از محله، نوع شغل مادران، جنسیت، نوع شغل پدران پنجکه 

درصد از تغییرات میزان جرم  82از جرم  مشارکت اجتماعی پاسخگویان در محله برای جلوگیری

. اگرچه متغیر مشارکت اجتماعی پاسخگویان در محله برای جلوگیری از کند میجوانان را تبیین 

، در مدل رگرسیونی که نداشتداری با متغیر وابسته امعن ةرابطجرم در آزمون همبستگی دومتغیره 

سایر متغیرها وارد مدل شد. با توجه به اینکه با مدل گام به گام انجام شد به دلیل کنترل تأثیر 

و عضویت در محله بیشترین تبیین را در تحقیق حاضر به خود  ،رضایت، صمیمیت، آرامش

روابط حمایتی باعث ایجاد نتایج  ةشبکو با عنایت به اینکه این عامل با ایجاد یک  نداختصاص داد

این بتوان نهاد در محل  های مردم یجاد سازمانرسد با ا ، به نظر میشود میبا جرم در ارتباط منفی 

 زمینه،. در همین دکرمحله تقویت  روابط را در جهت بهبود و افزایش روابط مثبت بین اهالی

توانند به  اند می از گذشته نقش مهمی داشته که های بومی و سنتی یکی از مکان در جایگاهمساجد 

 ثر بردارند.طور فعال در جهت تقویت روابط همسایگی گام مؤ
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