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 .1دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی ،گروه حقوق ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .2استادیار حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشکدة حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .3دانشیار حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشکدة حقوق وعلوم سیاسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت6932/70/62 :؛ تاریخ پذیرش)6932/66/72 :

چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطة سرمایة اجتماعی با پیشگیری از جرم در شهرستان مالرد انجام گرفته است .در قلمرر ایر تحقیرق
یك نگرش دیدگاهی مضیق كه تقابل تالقی سرمایة اجتماعی با ر یکردهای رسمی را تفسیر كرده نگرشی دیگر تعامل انگارههرای
سرمایة اجتماعی با نگرشهای اجتماعمحور در آینة رشدمداری را دنبال میكند .در ای زمینه نگارنده در صدد است ای مهر را بررسری
كند آیا بی پیشگیری از جرم سرمایة اجتماعی در پرتو دیدگاه د م ارتباط جود دارد .بنابرای مطالعة حاضر از نظرر هردف كراربردی
براساس شیوة گردآ ری دادهها توصیفی -همبستگی است .بهمنظور انجامدادن پژ هش  986نفر به صرور تارادفی برهعنروان نمونرة
آماری انتخاب شد .برای تجزیه تحلیل دادهها د شیوة آمار توصیفى آمار استنباطی بهكار گرفته شده اسرت .نترای نشررران داد رابطرة
مستقی بی سرمایة اجتماعی در شاكلة تقویت نهادهای مردمی مدنی در پیشگیری از جرم جود دارد.

کلیدواژگان
پیشگیری از جرم سرمایة اجتماعی مشاركت اجتماعی نهادهای مدنی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهabbas.shiri@me.com :
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مقدمه
پیوند های سنتی که به صورت مفروض سرمایة اجتماعی را در خود پررور

مریدادنرد ،در عررر

امروزی کمرنگ تر شدهاند .نهادهایی از جمله نهادِ خانواده ،دین و دیگرر مررادیا اجتمرا محرور،
نسبت به شکل سنتی آن تفاوتهایی در عملکرد و نتیجه داشتهاند ،با این حرال ،نرریرهپرردازان برر
این عقیدهاند که سرمایة اجتماعی به منزلة اصلی اساسی ،برای دستیابی بره توسرةة پایردار و بهبرود
عملکرد اجتما قلمداد مریشرود (نروریپرور و نروری ،0931 ،ص .)45در بیران جایگراه سررمایة
اجتماعی باید گفت :سرمایة اجتماعی ،یا بةد مةنوی یک اجتما  ،میراثی تاریخی و اکتسرابی اسرت
که از طریا تشویا افراد به «همکاری» و «مشارکت» در تةامالت اجتماعی و ارتبرا برا یکردیگر،
قادر است به حل میزان بیشتری از مةضالت موجود در آن اجتما  ،فائا آید و حرکرت بره سروی
رشد و توسةة شتابان اقترادی ،سیاسی ،فرهنگی و در نهایت ،عدالت حقوقی را امکانپذیر کند.
در مقابل ،جایگاه سرمایة اجتماعی در زندگی افراد و سادگی آن در درک و شةور اجتمراعی از
یک طرف ،و پویایی آن به سمت بهترزیستن از طرف دیگر ،میتوان پدیدة مجرمانه را کره مةلرول
عوامل مختلف زیستشناختی ،روانشناختی و محیط اجتماعی و محیط فیزیکی است ،رصرد کررد.
در این عرصه ،بسیاری از آسیبهای اجتماعی که نقش مخرب روانی و اجتماعی و محیطی دارنرد،
بهعنوان بسترهای مساعد بزهکاری محسوب میشوند که بهتدریج نقش علرل اصرلی بزهکراری را
ایفا میکنند (هوارد  ،0939 ،ص .)091بردیهی اسرت از دیربراز کنتررل برزه و پیشرگیری از آن ،از
جنبههای مختلف ،فراتر از ظرفیت نهادهای رسمی و دولتی بوده است .نخست محردودبودن منراب
و امکانات نهادهای نرام عدالت کیفری رسمی است که میزان کرارایی و اثربخشری ایرن نهادهرا را
همواره با تردید مواجه کرده است و دیگر آنکه تأمین امنیرت و عردالت ،در راسرتای پیشرگیری از
جرم و مباحث مربو به کاهش جرم لزوماً به اقدامهای نهادهای رسرمی -کیفرری وابسرته نیسرت
(علیوردینیا و همکاران ،0931 ،ص.)021
1. Havard
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شاید نتوان ادعا کرد که عملکرد و دخالت دولتها در رویکردهرای سرزاگرایانه و بره تبر آن،
مجازاتکردن بزهکاران که توأم با مجرازاتهرای بردنی ،سرالب حیرات یرا آزادی اسرت ،برازده و
عملکرد خوبی نداشته است ،اما می توان به این واقةیت اندیشید که نگر های اصالحی ،همراه برا
رهیافتهای جرمشناسانه در کنار حاکمیت دولتها در امر مجازات کرارایی مررثری داشرته اسرت.
بنابراین ،در کنار واکنشهای کیفری علیه پدیدة مجرمانه ،رویکردهای پسرینی و تردابیر پیشرگیرانة
ثانویه به وسیلة نهادهای مدنی و غیررسمی ،قابل بررسی است .در این میان ،پیشرگیری از جررم از
مباحث مهم بوده و باید در قدم اول همانطور که در اصل  041قانون اساسری جمهروری اسرالمی
ایران نیز بیان شده ،مورد لحاظ و بررسی ویژه قرارگیررد (شرهری و همکراران ،0933 ،ص .)51در
بحث پیشگیری نیز باید بهجای پیشگیری بهطور عام و کیفری ،بهدنبال موجبات ورود افراد به جرم
بود ،که در اینجا سرمایة اجتماعی نمود مییابد .این موضو به اندازهای مهم بوده است که بند  9از
مادة  9قانون پیشگیری از جرم مروب  0935مجلس شورای اسرالمی برخری مرلفرههرای سررمایة
اجتماعی را بهعنوان وظایف شورای عالی پیشگیری از جرم بیان کرده است.
باید گفت سرمایة اجتماعی که رویکردهای کنشی و غیرقهرآمیز را در آن جستوجو مریکننرد،
از مفهوم سرمایة اقترادی اقتباس شده است ،اما در بازخورد با حقوق و تدابیر پیشگیرانه از جررم،
نهفتهای دارد که در بطن و نهادهای اساسی اجتما  ،وظیفرة هردایت ،راهبررد،
تأکید بر ظرفیتهای 
حمایت و نرارت خود را اعمال میکند .با این تفاسیر ،یکی از اصلیترین مرلفههایی که در شراکلة
خودکنترلی و نرارتهای غیردولتی ،امنیت را ارتقا مریبخشرد و جامةره را سرالم ،آرام و مطلروب
میکند ،سرمایة اجتماعی است .سرمایة اجتماعی مادة خامی از جامةرة مردنی اسرت کره از تةامرل
روزمرة مردم بهدست می آید و به ایجاد ارتباطات اجتماعی و شبکههای اجتماعی مبتنی برر اصرول
اعتماد ،همکاری متقابل و قواعد کنش اجتمراعی مری پرردازد .اهمیرت سررمایة اجتمراعی در کنرار
وضةیت روابط همسایگی در الیههای مختلف ،عاملی مهم در تبیین واریرانس احسراس نراامنی در
جامةه محسوب میشود ( ،)Lindstrom et al., 2008, p.12سرمایة اجتمراعی بره غایرت ،متکری بره
نهادهایی است که ورای دستورهای جزمی واکنشی ،انجام وظیفه مریکننرد ،نهادهرایی کره در ایرن
عرصه کارآمدی مضاعفی را القا میکنند و سةی در الغرای ناکارآمردی نهرادهرای واکنشری دارنرد.
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خانواده بهعنوان بنیادیترین نهاد اجتماعی با نرارت بر گروههای همسال در خط مقدم این فراینرد
جایگزین میشود .در دیگر قدم ،این جامةهپذیری نهاد آموز

و پرور

که ذهن خام شرخ

را

با نگر ها و رویکردهای خود درگیر میکند و در کنار آن نهاد مذهب که با ابزارهرای مختلفری از
جمله مسجد ،کلیسا و جز آن ،ذهنیت بهدستآمده از نهاد آمروز

و پررور

و زیرپایرههرای آن

یةنی خانواده را بسط میدهد و درونی میکند .در اسالم نیز ،میتوان نهاد اقترراد را مبنرایی بررای
کارآمدی دیگر نهادها دانست .شاید حدیث مةروف پیامبر اکرم (ص) که فرمودند« :اگرر فقرر از در
وارد گردد ،ایمان از پنجره بیرون میرود» (حر عاملی ،0521 ،ص ،) 492تجسم این تلقی باشد.
بنابراین ،شبکة متراکم رابطرة متقابرل ،احسراس مشرارکت را در فررد گسرتر

داده و موجرب

میشود افراد عمل جمةی را ترجیح دهنرد ( .)Knack & Zak, 1998, p.13از طرفری ،در کنرار ایرن
روح جمةی ،مرلفههای سرمایة اجتماعی را عواملی میسازند و به پویایی میرساند کره دربردارنردة
ماهیتی ماهوی و شکلی هستند .بنابراینف در بازخورد با پیشرگیری هرر هردفی را برا خرود همرراه
میکنند و تحت تأثیر خود قرار میدهند .از جملة این عوامل ،عوامل اقترادی ،اجتماعی ،فرهنگری
و جز آن است .همچنین ،سرمایة اجتماعی با سالمت ،رفاه اجتمراعی ،میرزان خشرونت در جامةره،
میزان خودکشی و میزان مرگومیر ناشی از سرطان و بیماریهای قلبری عروقری مریتوانرد ارتبرا
داشته باشد .در کنار مرلفههای فیزیکی ،رفاهی و محیطری ،مشخررههرای اجتمراعی م رل سررمایة
اجتماعی براساس سطح فردی و جمةی است ،هر چند به جنبههای جمةی آن بیشتر توجه میشود
( .)Grootaert, 2003, p.219عالوه بر آن ،نو دوسرتی ،صرداقت ،وفرای بره عهرد ،قرانونمرداری و
صلحدوستی را از مرلفههای تشکیلدهندة سرمایة اجتماعی برمیشمارند.
بر این اساس ،فرض اصلی این پژوهش ارتبا مستقیم پیشگیری از جرم و سرمایة اجتماعی در
مناسبات اجتماعی و حقوقی است .در شرایط غفلت و فرسایش سرمایة اجتمراعی قردیم از جملره
حس تةلا درون گروهی ،صلة رحم ،مشارکت های جمةری و اعتمراد اجتمراعی ،مروجبی در عردم
ت بیت همنوایی اجتماعی و جامةهپذیری افراد در متن و بطن جامةه میشود .رشد نامتوازن در ایرن
عرصه ،یةنی عدم تةلا خاطر در فرایند جامةهپذیری با صبغة سرمایة اجتمراعی از یرک طررف ،و
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گستر

سرکوب و فشار حاکمیتی و پیشگیرانه از پدیدة مجرمانه ،از سوی دیگر ،نگاهی یکسرویه

به پدیدة مجرمانه را دربردارد .این رویکرد فاصله از شاخ

های سرمایة اجتماعی جدید از جملره

شبکههای مدنیِ ،مشارکت اجتماعی ،هنجارهای همیاری و شبکههای دوستی خواهد بود .بنرابراین،
سرمایة اجتماعی ارتبا مستقیم با پیشگیری از جرم برهویرژه پیشرگیری اجتمراعی در قلمررو ایرن
تحقیا دارد ،زیرا هر زمان مرلفههای سرمایة اجتماعی با تکیه بر نهادهای اساسی جامةره از جملره
خانواده و مذهب در پندارهای اجتماعی تفوق می یابند ،ارتکاب جررم نیرز در همران ابةراد ،کمترر
خواهد شد.
مبانی نظري پژوهش
در دو دهة گذشته سرمایة اجتماعی در شکلها و زمینههای مختلف بهعنوان یکی از شاخ

تررین

مفاهیم در علوم اجتماعی پدیدار شده است .ولی ریشة استفاده از این اصطالح ،به سال  0301و به
کاربرد اولیة آن توسط هانیفان بازمیگردد .او در مراکز اجتماعات مدارس روسرتایی ،برر اهمیرت
احیای مشارکتهای اجتماعی برای تداوم دموکراسی و توسةه تأکید کرد و مفهوم سرمایة اجتماعی
را مطرح کررد .ایرن مفهروم ،در دهرة  0341توسرط سریلی و همکرارانش بررای تحلیرل عضرویت
حومهنشینان شهری در کلوپها ،بهکار گرفتره شرد ( .)Putnam & Goss, 2002, p.4همچنرین ،ایرن
مفهوم در دهة  0311توسط جاکوبز کره برنامرهریرز شرهری برود ،بررای تأکیرد برر ارز

جمةری

پیوندهای غیررسمی همسایگی در کالنشهرهای جدیرد ( ،)Putnam & Goss, 2002, p.5و در دهرة
0311توسط لوری 2اقتراددان ،برای تحلیل میراث اجتماعی برردهداری برهکرار گرفتره شرده اسرت
(کلمن ،0931 ،9ص .)543پیرر بوردیرو 5مفهروم سررمایة اجتمراعی را در دهرههرای 0311و 0331
گستر

داد (تراجبخش ،0935 ،ص .)051امرا ایرن بخرش از کارهرای او خیلری کمترر در نرریرة
1. Hani Fon
2. Lowry
3. Kelman
4. Pierre Bourdieu
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اجتماعی مورد توجه قرار گرفت تا دیدگاه جدیدی در آمریکا به وسیلة جیمرز کلمرن مطررح شرد
(کلمن ،0931 ،ص .)510باید گفت برجستگی امروزی سرمایة اجتماعی تا حد زیادی مردیون کرار
رابرت پاتنام است (فیلد ،0932 ،0ص .)29از دیرباز در جوام بشرری برا سررکوب و مجرازات آن
دسته از فةل یا ترک فةلی که جرم شناخته میشد ،واکنش و به تب آن ،پیشگیری از جررم تةریرف
میشد .واکنش نسبت به بزهکاری در همة جوام و زمانها به یک شکل نبوده است .در این زمینه،
ووئن و لئوته 2مینویسند« :دستگاه عدالت تا پایان قرن هیجده ،تنها عملی که انجام میداد مجازات
گناهکار با هدف عبرتدادن به دیگران و ایجاد رعب و هراس در اجتما بود ،زیرا ترور مریشرد
که شکنجه و مجازاتهای شدید میتواند ترس و وحشت در اجتما پدید آورد و در نتیجره ،مران
از ارتکاب جرم توسط دیگران گردد» (مرلومان ،0931 ،ص .)41برا تحرول جوامر  ،دیردگاههرای
جدیدی ظهور کرد که در آن شخ

مجرم مورد توجه قرار گرفت .انریکوفری 9که از بنیانگرذاران

مکتب تحققی بود با بیاثر دانستن کیفرها از نرر پیشگیری عمرومی ،یرک برنامرة وسری اقردامات
پیشگیری را ارائه داده اند و با پیشنهاد تدابیر سرکوبگر و قهرآمیز که در محدودة نرام کیفری اعمال
میشود و تدابیر پیشگیرنرده کره خرار از محردودة نررام کیفرری اعمرال مریشروند ،ضررورت
بهکارگیری راههای پیشگیری غیر قهرآمیز و با ماهیت تربیتی ،اجتماعی ،اقترادی برای پیشگیری از
جرم را یادآور شده است .این پیشنهاد مبنای ظهور شاخهای در جرمشناسی با عنوان «جررمشناسری
پیشگیری» شد (نجفی توانا ،0934 ،ص .)59با توجه به اینکه براساس آزمون و خطا ،و همینطرور
اجرای مجازاتهای شدیدی مانند مجازاتهای سالب حیات ،حبس ابد و  ...به پیشرگیری از جررم
و کاهش بزهکاری منجر نشده است ،حتی به گواهی آمار در شهری م ل مالرد  3111فقره پرونرده
نسبت به مدت مشابه قبل از تاریخ تحقیا ( )0935-0939به آن نیز افزوده شرده اسرت و در کنرار
آن ،میزان ارتکاب نو جرم با توجه به تحقیا توسط نگارنده نیز شدت یافته است .پس عرالوه برر
1. Field
2. Wuhan & Leote
3. Enrico Ferri
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رویکردهای سزاگرا ،باید تدابیر دیگری در این زمینه اتخاذ کرد .پس منطقی اسرت کره ادعرا شرود
تدابیر دیگری در راستای پیشگیری از وقو جرم ،قابل استفاده اسرت ،کره برا تقویرت آن از نمرود
پدیدة مجرمانه جلوگیری کنیم .بنرابراین ،در پرترو اتخراذ تردابیر مختلرف آنچره موضروعیت دارد،
بررسی دالیل ارتکاب جرم است .بنابراین ،تا دالیل ارتکاب جرم بهدرستی شناخته نشود ،پیشگیری
از جرم مةنا و مفهوم نخواهد داشت.
با این اوصاف ،و به عبارت دیگر ،سرمایة اجتماعی و پیشرگیری از جررم رابطرهای دوطرفره را
بیان می کند که در این بین ،آنچره مرد نررر اسرت و در چرارچوب و شراکلة سررمایة اجتمراعی و
شاخره های آن در نرر گرفته میشود ،پیشگیری از جرم در ایرن عرصره اسرت .امرا نرو سررمایة
اجتماعی در بازخورد با پیشگیری از جرم موضوعی است که تةیرین کننرده اسرت و هرچره تردابیر
اتخاذی به سمت نهاد های بنیادین سوق می یابد ،کارایی پیشگیری از جرم نیز بیشتر میشود .اینکره
سرمایة اجتماعی و پیشگیری از جرم مرتبطاند با مبانی نرری یادشده ،امری مبرهن و واضح اسرت.
در پژوهش حاضر آنچه باید بیشتر توجه شود و بهنوعی پایة پژوهش حاضر را تشرکیل مریدهرد،
ارتبا مةنادار و موضوعی سرمایة اجتماعی با پیشگیری از جرم در شهرستان مالرد اسرت .بره هرر
حال ،بهمنررور تبیرین پیشرگیری از جررم برهویرژه پیشرگیری اجتمراعی ،دو رویکررد رشردنگر و
جامةهمحور در پژوهش حاضر تحلیل میشود.
برخالف روانشناسی رشد ،که پیشینهای طوالنی دارد و همواره در عرصة پژوهشهای
روانشناسانه با رشتههای مرتب

حضور داشته است ،پیشگیری رشدمدار ،ضمن گشودن فرل

جدیدی در مطالةات جرمشناسانه ،با تکیه بر چشماندازی رشدنگر ،به مطالةة تغییرات فردی و
گذرا در جریان مراحل گوناگون حیات انسان میپردازد؛ در حالی که بیشتر نرریههای جرمشناسانه،
همواره با تأکید صرف بر مرلفههای زیستشناختی ،روانشناختی و جامةهشناختی ،به چارهجویی
برای مقابله با پدیدة بزهکاری پرداختهاند .نتایج پژوهشها و مشاهدات رشدمدارانه ،در نهایت ،به
کمک به تشخی

و مطالةة متغیرهایی منجر میشود که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ،بر تغییر رفتار
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در فرایند تغییر سن ،و بهویژه شکلگیری رفتار منحرفانه و مجرمانه مرثرند (ولد 0و همکاران،
 ،0933ص .)1در این زمینه مرلفهای که رهیافتهای رشدمدارانه را دربرمیگیرد ،رفاه اجتماعی
است.
با این تفسیر ،میتوان اذعان کرد شرایط سخت که نقطة مقابل رفاه اجتمراعی تفسریر مریشرود،
بستر مناسبی است که در آن بذر تبهکاری و نابهنجاری های اجتماعی پاشیده میشود .ایرن برذر در
این بستر مناسب در کوتاه ترین زمان رشد میکند و در صورت نداشتن برنامة مردون بررای کنتررل
اینگونه مشکالت اجتماعی آسیبهای فراوانی بر جامةه و اعضای آن وارد میکنرد .برازخورد رفراه
اجتماعی در مرلفههای سرمایة اجتماعی بیانکنندة این واقةیت است که جامةة رفاه ،قرد

حذف

شرایط فقر است ،نه حذف فقیران .این شرایط برا الگروبرداری از وضرةیت مطلروب نسربی ایجراد
میشود.

بنابراین ،رویکردهای جامةهمحور در کنار نگر های رشدمدار مریتوانرد مرلفرههرای سررمایة
اجتماعی را تنریم و تنسیا کند و با رویکردهایی بههمتنیده ،تأثیر بسزایی را در پیشرگیری از جررم
داشته باشند .بیتوجهی به تدابیر جامةهای که نیازهای فرهنگی و اجتماعی ،و به تب آن نرارتهای
فرهنگی و اجتماعی را تفسیر میکند ،می تواند محیط را ناخواسته بره سرمت هنجرارگریزی سروق
دهد .پس ماهیت فرهنگیِ اجتما مرلفه ای است که با وجود شررایط ،جامةره را بره عنروان جامةرة
جرم خیز مةرفی میکند .بنابراین ،هنجارهایى که رفتارها را تدوین مى کند ،برحسب فرهنگ ها تغییر
مىیابد ،بنابراین ،اشتباه خواهد بود که به فرهنگ از درون منشورى نگاه کنیم زیرا ماهیتاً از نرر هرر
جامةه میتواند برآیند متفاوتی را دربرداشته باشد .در اینجا منشور فرهنگ جنایی ،باورهرایی اسرت
که در هیبت مجرمانه فرد نهادینه شده و در نهایت ،با توجه به اجتما و محریط مرورد نررر ،تقابرل
هنجاری با نهاد های مربو به سرمایة اجتماعی از جمله خانواده ایجراد مریکنرد .در ایرن عرصره
هرچه تقابل هنجاری بیشتر رخ دهد ،سرمایة اجتمراعی نمریتوانرد مروجبی در پیشرگیری از جررم
1. Wald
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محسوب شود .برای م ال ،بهزیستی به عنوان نهادی که رویکردی جامةه محور دارد ،وظایف خود را
بهخوبی انجام ندهد و بهنوعی بین عملکرد و شرح وظایفش تقابل هنجاری سازمانی وجرود داشرته
باشد ،نهتنها پیشگیری از جرم حاصل نمی شود ،بلکه خود موجبی در بروز پدیدة مجرمانه شود .بره
هر حال ،آنچه در این رهیافت مطلوب نرر است ،ارتبا دوسویه ای است که برین بیمرار و درمران
خواهد بود .م الً وقتی افراد با دیگران رابطة خروبی داشرته باشرند ،افرراد در نبرود آنران از امروال،
خانواده و ...در مقابل بزهکاران محافرت میکنند کره ایرن امرر نشراندهنردة یرک عمرل متقابرل و
دوسویه بین افراد جامةه است (کاوه ،0930 ،ص .)94مجموعة روابط اجتماعی ،جروهرة جامةره را
تشکیل میدهد و ارز های اجتماعی ،چند و چون ایرن روابرط را از جنبرة ظراهری و محتروایی،
شکل و جهت میدهند.
کریمی نورالدینوند ( )0931در پایاننامة کارشناسیارشد خود با عنوان «نقش سرمایة اجتماعی
در پیشگیری از جرم» ،سرمایة اجتماعی را مفهومی دانسته است که در سه دهة اخیر جایگاهی مهم
در حوزههای مختلف علوم دارد و در آن به نقش سرمایة اجتماعی در حوزة پیشگیری اجتمراعی و
پیشررگیری وضررةی پرداخترره ،و آن را در خررانواده ،مدرسرره ،ترررک تحررریل ،رفرراه اجتمرراعی،
محدودیتهای زنان و اجتما از نرر پیشگیری اجتماعی و همینطور به نقش سرمایة اجتمراعی در
حاشیهنشینی ،محله ،فضاهای عمومی ،ساختمانها و روابط بین اهالی برهعنروان پیشرگیری وضرةی
پرداخته است.
مداح و شریفی ( )0931در مقالهای برا عنروان «تحلیرل رابطرة سررمایة اجتمراعی و جررم» بره
موضوعاتی مانند هنجارها ،اعتماد و تةامل متقابل پرداختهاند .بر مبنای نتایج آنها براالبودن جررم و
جنایت مةرف پایینبودن سطح سرمایة اجتماعی در جامةه است .در تحقیا آنهرا فقرط بره رابطرة
سرمایة اجتماعی با جرم ،آن هم جرم خاص – مواد مخدر – پرداخته شده است و برای پیشرگیری
از جرم راهکاری بیان نکرده است.
آقاعلیان دستجردی ( )0932در پایاننامة خود با عنوان «تأثیر سرمایة اجتماعی در پیشرگیری از
وقو جرم» ،بیان کرده است که دیدگاههای گوناگون ،تبیینهای متفراوتی از علرل وقرو جررم در
جامةه بیان کردهانرد .دیردگاههرای زیسرتشرناختی و روانشرناختی دلیرل کرجروی و جررم را در
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ساختمان فیزیکی و تجربههای دوران کرودکی مریداننرد .در حرالی کره مکاترب جامةرهشناسری و
روانشناختی ،ساختارهای اجتماعی نابرابر ،کاهش سطح همبستگی هنجاری ،نبرود منراب حمایرت
اجتماعی و کاهش سرمایة اجتماعی علت اصلی افزایش جرائم در جوام در حال توسةه میداننرد.
همچنین ،او بیان کرده است نتایج پژوهشها نشان میدهد افزایش سطح بیاعتمادی باعث کراهش
سطح همکاری و تةامالت صحیح اجتماعی و افزایش جرم میشود ،در حالی که سرمایة اجتماعی،
جامةهپذیری نسبت به کودکان و نوجوانان را رقم میزند و تضادهای شخری و اجتماعی را عملی
میکند و این تضادها را بهطور مسالمتآمیزی حل میکند .بنابراین ،شرناخت سراختار و چگرونگی
تأثیر سرمایة اجتماعی در پیشگیری از نو جرم اهمیت ویژهای دارد.
حیدرنژاد و زینالی ( )0934در پژوهشی با عنوان «توسةة شهری و ضرورت پیشرگیری وضرةی
از بزهکاری» بیان کردهاند بخشی از ناامنی شهری حاصل از وقو بزهکاری است .برزه یرک رفترار
جرمشناسی ،جامةهشناسی،
اجتماعی منفی است که همواره مورد توجه علوم مختلفی مانند حقوق ،
جغرافیا ،روانشناسی و علوم رفتاری قرار دارد .پیشگیری وضرةی از بزهکراری برهعنروان یکری از
راههای مبارزه با حوادث ناگوار ،همیشه مورد توجه انسان بوده است.
مدل مفهومی و فرضیههاي پژوهش
با توجه به مبانی نرری و پیشینة پژوهش مدل مفهومی به شرح شکل  0ترسیم میشود.
پیشگیری از جرم

سرمایة اجتماعی
مشارکت اجتماعی

پیشگیری وضةی

حاکمیت قانون
گستر

آزادیهای فردی

پیشگیری اجتماعی

هنجار تقابل
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
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بر مبنای مدل مفهومی ،فرضیهها به شرح زیر تدوین میشود.
 فرضیة اصلی :سرمایة اجتماعی با پیشگیری از جرم رابطه دارد. فرضیة فرعی اول :سرمایة اجتماعی با پیشگیری اجتماعی رابطه دارد. -فرضیة فرعی دوم :سرمایة اجتماعی با پیشگیری وضةی رابطه دارد.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی ،و از نرر نرو و ماهیرت تحقیقری توصریفی اسرت .ابرزار
پژوهش پرسشنامة محقاسراخته اسرت کره از شراخ

هرای شراو ( ،)2101داگرر ( ،)2102دوهره

( ،)2104ریچارد ( ،)0333پلنت و اسکات ( ،)2113آرمسرانگ و روتتر ( ،)2112واتلی و همکراران
( ،)0333فیندل استین ( ،)2101داگر ( ،)2101و رضایی ( )2109بهره گرفته شرد .همچنرین ،بررای
گردآوری و تدوین مبانی نرری و بررسی سوابا پژوهش ،رو

کتابخانهای و فیشبرداری برهکرار

گرفته شد .جامةة آماری پژوهش افرراد درگیرری در همرة پرونردههرای ثبرتشرده در دادگسرتری
شهرستان مالرد -پاییز 35تا تابستان –34به حجم  40550فقره پرونرده بروده اسرت .حجرم نمونره
براساس فرمول کوکران  932نفر محاسبه شد .رو

نمونرهگیرری تررادفی سراده برود .دادههرا برا

نرمافزار  SPSSتحلیل و بررسی شد .برای بررسری روایری پرسشرنامههرا ،شراخ
محتوایی 0و شاخ

نسربت روایری

روایی محتوایی 2بهکار گرفته شد ،و برای تةیین پایایی پرسشرنامههرا ضرریب

آلفای کرونباخ محاسبه شد.
ادامة جدول  .1پایایی سازههای تحقیق

شاخص

سازه

تعداد گویهها

آلفای کرونباخ

سرمایة اجتماعی

24-0

1/191

1/194

قرارداد اجتماعی

4-0

1/394

1/391

مشارکت اجتماعی

01-1

1/191

1/193

CR

)1. Content Validity Ratio (CVR
)2. Content Validity Index (CVI
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ادامة جدول  .1پایایی سازههای تحقیق

سازه

تعداد گویهها

آلفای کرونباخ

حاکمیت قانون

04-00

1/335

1/331

21-01

1/341

1/345

هنجار تقابل

24-20

1/322

1/321

پیشگیری اجتماعی

94-21

1/303

1/301

پیشگیری رشدمدار

91-21

1/399

1/390

پیشگیری جامةهمدار

94-90

1/309

1/302

پیشگیری وضةی

40-91

1/131

1/312

پایایی کل

43-0

1/350

1/354

آزادیهای مدنی

گستر

شاخص

CR

همچنین ،برای تجزیهوتحلیل دادهها رو های آمار توصیفی و آمار استنباطی بهکار گرفته شد.
یافتههاي پژوهش
ابتدا ویژگیهای جمةیتشناختی پاسخدهندگان شرامل سرن ،جنسریت ،و میرزان تحرریالت آنران
بررسی شد و نتایج نشان داد حدود  13/3درصد آزمودنیهرا مررد و  91/0درصرد آزمرودنیهرا زن
بودند؛  1/3درصد بیسواد 99/4 ،درصد زیردیپلم 21/3 ،درصد دیپلم ،و  01درصد فوقدیپلم04/1 ،
درصد لیسانس 2/3 ،درصد فوقلیسرانس ،و  2/0درصرد دکترری بودنرد .همچنرین ،در  4/1درصرد
پاسخگویان زیر  03سال 50/0 ،درصد بین 03-91سال 51/0 ،درصد آزمرودنیهرا  41-91سرال ،و
 1/0درصد باالی  41سال سن داشتند.
در مرحلة بةد ،ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش محاسبه شد .ضریب همبستگی شدت
و نو رابطه (مةکوس یا م بت) را نشان میدهد .طبا یافتههای پژوهش همة همبستگیها مقادیری
کمتر از  1/3داشتند ،بنابراین ،وجود رابطة همخطی چندگانه بین متغیرها رد شد.
در رو

حداقل مربةات جزئی کره در ایرن پرژوهش برهکرار گرفتره شرد ،متوسرط واریرانس

استخرا شده ( )AVEبرای محاسبة روایی همگرای سازهها محاسبه شد.
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جدول  .2روایی همگرای سازهها

متغیر

متوسط واریانس استخراجشده

سرمایة اجتماعی

1/1522

قرارداد اجتماعی

1/1954

مشارکت اجتماعی

1/1110

حاکمیت قانون

1/3024

گستر

1/3213

آزادیهای مدنی
هنجار تقابل

1/1333

پیشگیری اجتماعی

1/1559

پیشگیری رشدمدار

1/3013

پیشگیری جامةهمدار

1/3211

پیشگیری وضةی

1/1531

همانطور که مشاهده میشود شاخ

روایی همگرا برای همة متغیرها بیش از  1/4اسرت کره

قابل قبول است.
در ادامه نتایج آزمون فرضیههای پژوهش بیان میشود.
فرضیة اصلی پژوهش :بین سرمایة اجتماعی و پیشگیری از جرم در مالرد رابطة مستقیم وجود
دارد.
جدول  .3نتایج آزمون فرضیة اصلی پژوهش

رابطه

آمارة تی

اثر مستقیم

نتیجه

سرمایة اجتماعی  -پیشگیری از جرم

01/110

1/303

تأیید فرضیه

با توجه به ضریب مسیر متغیرر سررمایة اجتمراعی و پیشرگیری از جررم  ،بره مقردار  1/303و
همچنین ،آمارة تی به مقدار  ،01/110میتوان گفت بین سرمایة اجتمراعی و پیشرگیری از جررم در
مالرد رابطة م بت و مةنادار وجود دارد.
سپس ،برای بررسی رابطة سرمایة اجتماعی و ابةراد پیشرگیری از جررم همبسرتگی برین ایرن
متغیرها و مةناداری آنها بررسی شد.
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جدول  .4نتایج بررسی رابطة سرمایة اجتماعی و ابعاد پیشگیری از جرم

روابط متغیرها

آمارة تی اثر مستقیم

نتیجه

سرمایة اجتماعی  -پیشگیری اجتماعی

1/900

1/451

رابطه م بت و مةنادار است.

سرمایة اجتماعی  -پیشگیری وضةی

00/193

1/314

رابطه م بت و مةنادار است.

براساس نتایج جدول  ،1سرمایة اجتماعی و پیشگیری اجتماعی با ضریب  1/900و مةناداری
 ،1/451و سرمایة اجتماعی با پیشگیری وضةی با ضریب  00/193و مةناداری  1/314رابطة م بت و
مةنادار دارد.
بحث و نتیجهگیري
واقةیت این است که سرمایة اجتماعی و پیشگیری از جررم یرک رابطرة دوطرفره را القرا مریکنرد.
بنابراین ،برای کارآمدی پیشگیری باید از مبناهای سرمایة اجتماعی تبةیت کرد .ریشة شررارتهرای
روزافزون اجتماعی ،نرابودی بنیران خرانواده اسرت ،نره تشرتت اجتمراعی .در حقیقرت ،بررخالف
نرریههای مةاصر که بیشتر ماهیتی روانشناختی را اظهار میکنند ،بهطور عمده ،سرمایة اجتماعی و
بازخورد آن با رفتار بزهکارانه یک نرریة جامةهشناختی است و مبتنی بر این فرض است که اعمال
بزهکارانه زمانی اتفاق میافتد که پیوند فرد با جامةه (درون خانواده و بررون خرانواده) ضرةیف یرا
شکسته میشود .در این بین ،آنچه مرد نررر اسرت و در چرارچوب و شراکلة سررمایة اجتمراعی و
شاخره های آن در نرر گرفته میشود ،پیشگیری از جرم در این عرصه است .بنابراین ،نو سرمایة
اجتماعی در بازخورد با پیشگیری از جرم موضوعی است کره تةیرینکننرده بروده و هرچره تردابیر
اتخاذی به سمت نهادهای بنیادین سوق مییابد ،کارایی پیشگیری از جرم نیز بیشتر میشود .امرا از
نرر تحلیل پژوهشی در این عرصه شایان ذکر است ،مهمترین مرلفههای سررمایة اجتمراعی شرامل
قرارداد اجتماعی ،حاکمیت قانون ،مشارکت اجتماعی ،هنجار تقابرل و گسرتر

آزادیهرای مردنی

میشود .آنچره سرهم بیشرتری را در عرصرة پیشرگیری بره خرود اخترراص داده برود ،قررارداد و
مشارکتهای اجتماعی در قالب نهادهای نخستین اجتماعی بود .ناگفته پیداست کره در ایرن مسریر
نو پیشگیری در شهرستان مالرد ،بیشتر پیشگیری رشدمدار بروده و پیشرگیریهرای رشردمدار در

رابطة سرمایة اجتماعی با پیشگیري از جرم (مورد مطالعه :شهرستان مالرد)
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پرتو هنجارمندیهای خانواده و شیوههای خودکنترلی مرثر در بهبود و پیشگیری از جرم میباشرند.
در این زمینه ،پیشگیری رشدمدار با شاخرههای مرتبط با بزهکاری نوجوانان گرره خرورده اسرت،
زیرا چارچوب و تمرکز

بر نهادهای بنیادین اجتما و در پری آن ،تمرکرز برر افررادی از جامةره

است که مانند نهالی نورس قابلیت انةطاف به هر سمتی را دارد.
پیشنهادهاي پژوهش
بر مبنای نتایج پژوهش پیشنهادهای زیر مطرح میشود.
 .0بهکارگیری مرلفهها و سنجههای سرمایة اجتماعی در مدیریت خرد و کالن قضایی کشرور و
لوایح قضایی و همچنین ،در پیشگیری از جرم.
 .2تقویت نهادهای اجتماعی نخستین ،بهویژه خانواده بهعنروان مرلفرة پیشررو در پیشرگیری از
جرم و مبنای نگر های مربو به سرمایة اجتماعی و تشویا نهادهای صرنفی ،حرفرهای و
تشویا به ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی کره از راهحرلهرای سراختاری بررای افرزایش
سرمایة اجتماعی تال

میکنند .به این منرور ،در دیردی م برت ،افرراد در قالرب نهادهرای

اجتماعی هویت مشترک دارند و زمینة ایجاد همکاریهای گروهی در آنان ایجاد میشرود و
نتیجة فةالیتهرای گروهری موفرا ،شربکههرای اعتمادسراز اسرت .ایرن شربکههرا هرم برا
مشارکتهای اجتماعی میتواند نمود یابد و هم براساس قراردادهای اجتمراعی برا نررارت
غیررسمی حاکمیت قانون.
 .9تقویت مرلفه های فرهنگی در راستای احیای نهادهای مدنی و بسط و گستر

سازمانهرای

مردمنهاد نریر ایجاد نهادهای مذهبی ،گروههای موسیقی در قالب احساس هویت جمةری و
سازمانی مشترک و ایجاد نهادهای مختلف مدنی و به تب آن ،مشرارکت اجتمراعی مرردم و
داوطلبانه و عدم ایجاد نهادهای عمومی توسط دولت و واگذاری به مردم.
 .5به کارگرفتن مرلفه های سرمایة اجتماعی در طراحیهای مدیریت شرهری و ایجراد فضراهای
مناسب در شهرها بهمنرور مشارکت افراد در محله و شهر.
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