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Abstract 
Social capital refers to the deep and mutual bonds of a group resulting from interaction and 

social relations, which includes trust, cohesion, participation, support, and social belonging. 

The main purpose of this study was to study the relationship between the components of 

social capital and delinquency. The research method was quantitative meta-analysis. The 

sample was comprised of 14  documents published from 2008  to 2021 and selected 

through deliberate snowball sampling method, observing the entry and exit criteria. The 

results showed that according to Cohen and Fisher's effect size, social capital had a 

negative significant relationship with social delinquency and was able to explain -37%  of 

it. In addition, the components of social capital (social cohesion = -31 %; social trust = -

33%; social belonging = -37%; religious belonging = -39%, and social support = -35 %) 

had a negative significant effect on the tendency towards social delinquency. Overall, the 

study indicated that social capital is an informal form of collective control, which reduces 

delinquent and criminal behavior by creating social order, strengthening social belonging, 

increasing interaction and social bonds, and creating an umbrella of supervision and 

collective commitment to social-moral norms. 
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 لیراتحلف :اجتماعی بزهکاری با سرمایة اجتماعی یها مؤلفهرابطة 

 1400تا  1387زمانی بازة ی ها پژوهش

 4فائزه رقمی، 3پرور طاهره جهان، 2، مریم امین1یطاها عشایر

 دبیلی، اردبیل، ایراندانشگاه محقق ار ،علوم اجتماعی ةدانشکد ،یشناس گروه تاریخ و جامعه علمی یئتعضو ه. 1
 ، تهران،تحقیقات  علوم ، واحددانشگاه آزاد اسالمی های اجتماعی، گروه ،شناسی جامعه دانشجوی دکترای. 2

  ایران

 ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارتباطات و رسانه دانشکده علوم اجتماعی، فرهنگی یشناس نشجوی دکترای جامعهدا. 3
  مرکز، تهران، ایران  تهران

  یل، ایراندانشگاه محقق اردبیلی، اردب ،یشناس دانشجوی کارشناسی جامعه. 4

 (01/08/1401ـ تاریخ پذیرش:  10/05/1401)تاریخ دریافت:  

 چکیده
که شامل اعتماد، انسجام،  شود یماطالق  یاجتماع روابط وحاصل از تعامل  متقابل گروهیبه پیوندهای عمیق و  جتماعیسرمایة ا

روش  .بودبا بزهکاری  سرمایة اجتماعی یها مؤلفهبین مطالعة رابطة  پژوهشهدف اصلی  است. اجتماعی تعلق و ،مشارکت، حمایت
 و تعمدی گیری گلوله برفی هبه روش نمونبود که  1400تا  1387زمانی بازة در  سند 14ونه حجم نم. بود یکمّ لیفراتحل از نوع پژوهش

اجتماعی  با بزهکاری سرمایة اجتماعی اثر(اندازة ) شریفطبق معیار کوهن و  دادنتایج نشان  .تعیین شدبا رعایت مالک ورود و خروج 
 =انسجام اجتماعی ) سرمایة اجتماعی یها مؤلفههمچنین . کندرا تبیین  درصد از آن - 37 تواند میو دارد  یدارامعن معکوس ورابطة 

 (درصد -35 =حمایت اجتماعی  ،درصد –39تعلق مذهبی = ، درصد -37 =تعلق اجتماعی ، درصد -33 =اعتماد اجتماعی ، درصد -31
کنترل جمعی است. این  یررسمیغشکل  عیسرمایة اجتمادر نتیجه  .رنددا اجتماعی بر گرایش به بزهکاریی دار امعن معکوس و ریتأث

و ایجاد سایبانی از نظارت و تعهد جمعی  ،جمعی با ایجاد نظم اجتماعی، تقویت تعلق اجتماعی، افزایش تعامل و پیوندهای اجتماعی یدارای
 .دهد یماخالقی رفتارهای بزهکارانه و مجرمانه را کاهش ـ  به هنجارهای اجتماعی

 واژگانکلید
 .کنترل اجتماعی ، تعلق مذهبی، سرمایة اجتماعی،لق اجتماعی،بزهکاری، تع
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 و بیان مسئله مقدمه

و  1969به  یرو کجکاری و هبا بز نظام کنترلی() سرمایة اجتماعیارتباط بین تاریخچة سابقه و 

و باورها  ،کت(، تعهدمشاردرگیری )پیوستگی،  یدر مطالعات و .گردد یبرم 1تروایس هیرشی تحقیقات

پیوستگی با ایجاد پیوندهای احساسی (. Hirschi 2004) شوند میجرم و بزه تلقی  ةبازدارنداز عناصر 

شتن به نرم و اهد د. تعتماعی را در نظر داشته باشنداج نظم مشوق این است که جوانان و نوجوانان

سرمایة  بار نیاول(. Gottfredson 2006است ) اخالقی یها ارزش علیه اررفت مخالف ارهای اجتماعیجهن

 سرمایة اجتماعی وضوعم. پاتنام نیز به ( آغاز شد1988کلمن )با مطالعات  روی کجدر مباحث  اجتماعی

کلی بر این بود که  تأکید. است کرده( اشاره ها فرهنگ خردهاجتماعی )با رویکرد کنترلی بر رفتارهای 

 .Dufur et al. 2016; Wright et al) دهد می شاد با رفتارهای بزهکارانه را کاهارتباط افر سرمایة اجتماعی

دوستان وفادار و  ،، همکارهمسایهمانند  با خلق پیوندهای طبیعی و خودجوش سرمایة اجتماعی(. 2001

شکل  سرمایة اجتماعی(. Laub & Sampson 1993) کند می ممانعتاز رفتارهای بزهکارانه  عقیده هم

و  قی را افزایشاخال های ارزش هک( Rosenfeld et al. 2001: 285) استغیررسمی کنترل اجتماعی 

دو (. Hoffmann 2015; Hoeve et al. 2012دهد ) می( را کاهش بزهکار فرهنگ خردهبزهکار )دوستان 

 (.Parcel et al. 2010) استگروهی  و برون گروهی درون ةسرمایشامل  سرمایة اجتماعیکلیدی  عنصر

اجتماع  چون یهایرساختا ةتوسع ةوسیل  بهلی بر جامعه ترضمن اثر کن سرمایة اجتماعیاین معنا  در

 Sampsonشود ) میتقویت و بازآفرینی ن اساکنو اعتماد بین  ،ارتباطی های کانالمشارکت مدنی،  محلی،

& Graif 2009.) (.1388معظمی ) کرداستفاده  اهدافـ  مفهوم گسست و شکاف میان وسایل از تنرم 

ت است. به موفقی یابی دستنی برای قانو ابزاردر این نظریه، یکی از علل اصلی بزهکاری فقدان 

)مثل سرقت و  یرقانونیغبهره هستند ممکن است با پناه بردن به وسایل  اقتصادی بی نظر ازجوانانی که 

 دهندمواد، به فشار ناشی از این کمبود پاسخ  سوءمصرفهمچون  هانزواطلبانرفتار  ابدزدی( یا 

بهره  2بزهکاری یها شهیروردگی منزلتی در تبیین (. کوهن نیز از مفهوم سرخ1398عشایری و نامیان )

در مدرسه و  ،اجتماعیـ  به این معنی شکست اجتماعی فرزندان طبقات پایین اقتصادی گرفته است.

 ازیادگیری نظریة  .دهد یمسوق  بزهکار فرهنگ خردهو  یا هیحاشرا به سمت گروهای  ها آن ،جامعه

                                                                                                                                                       
1. Travis Hirschi 

2. status frustration 
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نظریة  (.1381سخاوت ) ردیگ یمبهره  یزهکارببیین و ت برای تحلیل 1افتراقی ینیهمنشالگوی 

انتقال مفاهیم بزهکاری از  برانتقال فرهنگی نظریة  ،بر الگوهای فرهنگی گروه مرجع یفرهنگ خرده

اعطای عناوین مجرمانه و بزهکارانه از سوی طبقات  برچسب برنظریة  ،طریق معاشرت با دوستان ناباب

 یسازمان یبشیکاگو بر  یشناس بوم نظریةو  ،ام و طبقات پایینبر عو قانونمسلط جامعه و صاحبان 

 (.154: 1385ستوده ) دارندرفتارهای بزهکارانه اشاره ة کنند بیترغو عوامل  ها شهیر ةمثاب بهاجتماعی 

باعث  سرمایة اجتماعی .شود یمشاخص عمده تلقی  سرمایة اجتماعیمفهوم ها  این نظریههمة در 

. است طلبانه فرصتنگرش  یریگ شکلمقابل آن،  ةنقط. شود میو وقایع آن  حیط اطرافبه م میدلگر

میرخلیلی و حیدری ) است سرمایة اجتماعیشی از فقدان نا در جامعه بزهکاری() نامطلوبوضعیت 

افراد در جامعه بر نظم و قواعد خاصی استوار است. در حقیقت زندگی اجتماعی از  روابط (.1399

که بعضی تبعیت نکنند چنانچه افراد از قواعدی  .یابند جارهای اجتماعی تداوم میطریق این قواعد یا هن

کنند  هایی رفتار مناسب و برخی دیگر را رفتار نامناسب تعریف می از انواع رفتار را در وضعیت

و  تیمیصمهیرشی کاهش  .(1389 فر یصادق) شود می ومرج هرجدستخوش  ها آنهای  فعالیت

و همکاران  یلیرخلیم) داند یماصلی بزهکاری  منشأرا  (سرمایة اجتماعی) یاجتماعدر روابط  یبستگ دل

نتیجة بزه  کار برد.ه برای تحلیل بزهکاری برا  (چهارگانه ابعاد) کنترلنظریة  هیرشی (.223 :1397

تد اف و ناهنجاری زمانی اتفاق می یرفتار کجنگاه هیرشی  از .با جامعه است شده قطعپیوندهای ضعیف یا 

احمدی و همکاران  ؛1395راد و رستمی ) بروداز بین  کل بهیا شود  فیتضعکه پیوند فرد با جامعه 

 سرمایة اجتماعیمیزان از جا  . هرکند یم جادیای غیررسمی کنترل اجتماع سرمایة اجتماعی (.15 :1395

 (.Hawdon & Ryan 2009: 528) ابدی یمرمان کاهش جقربانی شدن توسط ممیزان ر است ادرباال برخو

ساختارهای  (.Hopkins 2015) داردرا افراد در برابر بزهکاری  ةکنند نقش حفاظت سرمایة اجتماعی

، اند شده خلق سرمایة اجتماعیو محلی که از طریق  خویشاوندی یها شبکهو  ،محلی، نظام همسایگی

. آورد یمزان جرم را پایین ، میگرید کیبرابر ر ئولیت دسو احساس م گریهمدتعلق اجتماعی به به دلیل 

 شود یمرمان مهیا جاجتماعی و م میجرااجتماعی( شرایط برای  یسازمان یب) سرمایة اجتماعیبا کاهش 

(Sampson & Groves 1989،در ایران .)  در کنترل بزهکاری و کاهش  سرمایة اجتماعیاهمیت و نقش

                                                                                                                                                       
1. differential association 
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و  به دلیل بافت قومی ،در ایراناست.  گرفته قرار مختلفمحققان  دأییتمورد مسائل اجتماعی 

کاسته  سرمایة اجتماعینظام همسایگی( همچنان از اهمیت ) یشاوندیخو یها شبکههنجارهای دینی و 

یک ابزار غیررسمی در مدیریت و ة مثاب به سرمایة اجتماعی یها مؤلفه، نشده است. در کنار کنترل رسمی

 باره نیدراو پژوهشگران است.  زانیر رنامهب و مدیران توجه موردپیشگیری از آسیب و بزهکاری 

است. به دلیل  شده  انجامبه روش پیمایشی  1401تا  1387زمانی بازة مختلفی در  یها پژوهش

فراتحلیل  بهتحصیلی نویسندگان رشتة و  ،ث مکان، زمان، قلمرو جغرافیاییاز حی ها پژوهش یپراکندگ

 نیهمچن است.نیاز آن بر بزهکاری اجتماعی  یها مؤلفه و سرمایة اجتماعیمیزان اثرگذاری دربارة جامع 

با روش  نیاز است سرمایة اجتماعی الگوهای بزهکاری از طریق و مدیریت مناسب یگذار استیس برای

. با توجه به اهمیت دشو یبررسو نقش متغیرهای میانجی در سطح کالن  ها مؤلفهمقدار اثر  فراتحلیل

برای مطالعات پیمایشی( به  صرفاً) لیتحل افزار نرمبا شد  حاضر سعی پژوهشدر ، موضوعهمین 

 :آید پرداخته شود موضوعاتی که در پی می

 ؛اجتماعی گرایش به بزهکاری بری آن ها مؤلفه و سرمایة اجتماعی ریتأثة مطالع .1

 اجتماعی؛ گرایش به بزهکاریمیزان اثر متغیرهای تعدیلگر بر  برآورد .2

 سب جهت کاهش بزهکاری و پیشگیری از آن.راهکارهای مناة ارائ .3

 تحقیق نظری مبانی

و معیارهای ارزشی و فرهنگی  شود که خالف قانون و مقررات اجتماعی به عملی گفته می بزه

 رود. کودکان و نوجوانان به کار می مورد درواژه  نیا(. 74 :1396سهامی و همکاران ) جامعه باشد

اما اگر فرد  .شود یمم سالگی مرتکب جر هجدهیدن به سن طفل بزهکار فردی است که قبل از رس

 :1388 معظمی) نامند و آن فرد را مجرم میشود  میخطایی بکند جرم محسوب چنین  سال بزرگ

رفتاری است که  انحرافکژرفتاری یا گونه  بزهکاری اجتماعی هر (.55 :1382 ینعمت ؛44

قانون جامعه عمل  برخالففرد (. 35 :1385ستوده ) کند یم نقضرا  جامعه هنجارهای فرهنگی

شامل تخریب اموال (؛ 80 :1389 زاده سهراب) دشو یمباعث افزایش ناامنی اجتماعی و کند  می

سهامی و همکاران ) رفتارهای پرخطر اجتماعیو  ،وندالیسم یرفتارها ،یفحاش عمومی، سرقت،

اجتماعی در سه  بزهکاران .(20 :1385 ستوده ؛107 :1383 زنگنه ؛8 :1384 یاحمد ؛72 :1396
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بزهکاران  ،ذاتی زیست جامعهبزهکاران دارای اختالالت منش و ، رجورن روان بزهکاران کلیدستة 

 (.47 :1397شاملو ) رندیگ یمقرار  شیپر روان

، ها شبکهی انسانی است که با خلق ها گروهبه معنای پیوندهای غیررسمی میان  سرمایة اجتماعی

آورد و احساس امنیت را افزایش  میعمومی را پایین  یها نهیهز محلی و کانونی یها گروه و اعتماد،

در جامعة  (Putnam 1995: 67) یجمعنوعی دارایی سرمایة اجتماعی  (.Williams et al. 2022) دهد یم

و  (McCarthy et al. 2002) زدیخ یبرمو از تعامل و روابط اجتماعی میان افراد  شود یمانسانی محسوب 

 1960سال  از (.Paxton 1999) اند دادهص یدگان تشخاکثر نویسنرا  جمعی(سرمایة ) پنداشتتلقی و  ینا

بر آن و  شدن ینی، تبیالاقتصادی و انتخاب عقمباحث ز طریق ط به عوامل بزهکاری، اومطالعات مرب

. در ردیگ یمود انجام سـ  با رویکرد هزینه ودارد تحلیل و ارزیابی جنبة ار بزهکارانه داشت که رفت تأکید

جایگزین  سرمایة اجتماعی با گذر زمان .دارند راممانعت از جرم  ةاین معنا پلیس و سیستم قانونی وظیف

 متفکران قرار گرفت توجه مورد تحلیل مسائل مجرمانه شد و تعامل اجتماعی در ارتکاب به جرم

امیل  یشناس جامعهرشتة پیش در  ها مدتاز  را و روابط اجتماعی تعامل (.2022جعفرپور و همکاران )

را در گمنشافت و  سرمایة اجتماعیبعدها فردیناند تونیس  (.Durkim 1897) استکرده  دورکیم مطالعه

مهاجرت، سبب گزلشافت( به ) مدرنو جهان  شهر کالناشاره کرد که در  نکته بررسی و به این گزلشافت

( بزهکاری افزایش سرمایة اجتماعی یها مؤلفهاهش ک) یاجتماع یسازمان یبو  ،شهرنشینی، فردگرایی

 بهسرمایه اجتماعی را   ،بوردیو نام پیره ب ،فرانسوی یشناس جامعه تینها در (.Tonnies 2011) ابدی یم

سرمایة میدان در تحلیل  مفهوم. وی از کردعمیق در ساختار طبقاتی و مسائل اجتماعی تحلیل  طور 

( 2000و  1993) پاتنام( و 1988) کلمنمطالعات  مرور  به (.Bourdieu 1986) بهره برده است اجتماعی

که کسانی که  تحلیلی متفکران این بود جلب کرد. الگوی بیشتر سرمایة اجتماعیرا به  متفکرانتوجه 

 .Baycan et al) کنند یمخلق  سرمایة اجتماعی ،، در حقیقتدنکن یم یگذار هیسرماانسانی سرمایة روی 

منافع و  جهتانی را نساجتماعی بین جوامع ا تعامل ومفهومی است که روابط  سرمایة اجتماعی (.2022

از  تماعیدر این حالت، کارایی جمعی و هنجارهای اج (.Claridge 2018) کند یم تنظیم نظم جمعی

اعتماد بین  و داقتص (.Kelly et al. 2017) کند یم یریجلوگو ضد نظم  یفرهنگ خردهظهور الگوهای 

ابل بین اعضای اقت متقاعتماد و صد یریگ شکل. شود یممنجر  سرمایة اجتماعیاعضای جامعه به حفظ 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00168-022-01112-2#auth-T_zin-Baycan
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 .Abdoulaye et al) کند یمایجاد برای حل نگرانی و مشکالت اجتماعی  گروهی راشبکة محلی  اجتماع

است.  شدهمعرفی امیل دورکیم  اجتماعی کار میتقسآسیب اجتماعی در کتاب منزلة  بهبزهکاری  (.2022

فردگرایی  تینها درو  ،سامان، تغییرات جامعه از مکانیکی به ارگانیکی هناب کار میتقسوی در این کتاب از 

 یادبزهکاری تقویت بستر به مثابة بق جمعی( سا یها سنتتن فرد از هنجارهای فرهنگی و سسگ) یافراط

خانواده و همسایگان و ظهور مسائل  سرمایة اجتماعیاختالل در سطح وی خالصة نظریة . کند یم

مبنای این نظریه هر چه شدت و استحکام روابط میان  بر (.Moore & Recker 2016) استاجتماعی 

اهمیت (. 38 :1388 ترقی و رستمی) استیشتر ب سرمایة اجتماعیاعضای یک شبکه بیشتر باشد ارزش 

قواعد روش و  و اجتماعی کار تقسیم جمله از و جرم در آثار کالسیک دورکیم، سرمایة اجتماعی

 :Kraib 2006) دهد یمو کاهش جرم را نشان  سرمایة اجتماعیی بین ، اهمیت دو ارتباط علّخودکشی

بیشتر  هنجارهاو  ها ارزش بااعضای آن جامعه ، ای قوی باشد اگر همبستگی اجتماعی در جامعه (.34

رفتار مجرمانه  یسو  به مردم ،ی ضعیف باشدا جامعهو اگر همبستگی اجتماعی میان افراد شوند  می نوا هم

ف یف و توان ضعیضع یررسمیغ ینترل اجتماعکجرم محصول . (135 :1385ستوده ) شوند یم کشیده

 & Field 2013: 101; Edwards) ستاقانون  ةکنند تقویتعوامل  منزلة به یرسم یج منابع خارجیبس یبرا

Foley 2005; Coleman 2005: 63.) عد بُ واسطه  به ،آن یو نظارت ینترلکعد نار بُکدر  سرمایة اجتماعی

دارد و مؤثر هم  وجود یهنجار که  یهنگام ،لمنک. در نظر کند یم کمکاهش جرم کبه  ،اش یهنجارمند

 ینافذ ی. هنجارهادگیر یم شکل سرمایة اجتماعیاز  ریپذ بیآسهم  یاگرچه گاه درومنین یلکهست، ش

شهر در ساعات شب  یکه اشخاص در ک آورند یمان را به وجود کن امیت باشند ایه مانع جرم و جناک

خود داشته باشند از  یمنیاز بابت ا یمیب آنکه دونببا فراغ خاطر از خانه خارج شوند و افراد سالمند 

روابط ة نحودر  سرمایة اجتماعیمیزان (. 250 :1385 لو یتق ؛Coleman 2005: 62) روندرون یل خود بمنز

 اریاختبیشتری در سرمایة و کسانی که  ستاها مؤثر  ها و عقاید آن نگرش و ها ارزش و اجتماعی افراد

تراویس (. 1392 مدیحسینی و اح) توانند روایت خود از دنیای اجتماعی را برساخت کنند بهتر می دارند

احمدی و ) ود فرد به اجتماع ضعیف شودافتد که قی بزهکاری وقتی اتفاق می که است بر آن یرشیه

برای گسستن فرد از یک  سرمایة اجتماعیة مؤلفاز  که ،افتراقی ینیهمنش در دیدگاه (.1395کاران مه

استفاده کرده است، رفتار مجرمانه تبهکار و ناهنجار  فرهنگ خردهاجتماع سالم و گرویدن به یک گروه و 



   549   1400تا  1387زمانی بازة ی ها پژوهش لیراتحلف :اجتماعی بزهکاری با سرمایة اجتماعی یها مؤلفهرابطة 

 :1393 )صدیق سروستانی شود یمخلق  فرهنگ خردهتماعی با اجتماع در اثر تعامل اج رد اساساًو جرم 

همساالن در  یها گروهو نظارت بر  شناسند ینم یخوب بهگر را ید یکشتر افراد یه بک ییها محلهدر  (.47

ف است جرم یقانون( ضع یاجرا نظام  بهتعهد  جمله از) یسطح خود قرار دارد و تعهد مدن نیتر نییپا

تغییرات سریع  شود که می تأکیدسازمانی اجتماعی  بی ةنظریدر (. Filed 2013: 102) ابدی یمش یافزا

دیگر در تعارض  با یک کند. وقتی هنجارها ضعیف یا اجتماعی هنجارهای جامعه را دچار اختالل می

افراد در این وضعیت با فشار روانی  گیرد. هنجاری قرار می انی یا بیسام باشند، جامعه در وضعیت بی

ها و کمبودهای خود به انواع مختلف انحرافات روی  شوند و برای جبران کاستی رو می هبسیار زیادی روب

 تامس وکه در آثار   اجتماعی بر رفتارهای انسانیاختالل در تأثیر مقررات  (.Kelly 1909: 348) آورند یم

بر این  (.1386 و مارتین رابینگتن) هستسازمانی اجتماعی  بی وجود بر   داللت آمده؛ 1برن آگ انیکی وزن

 1بر کاهش بزهکاری در مطالعات نظری در جدول  مؤثر سرمایة اجتماعی یها مؤلفه نیتر مهماساس 

 است: شده  خالصه

 اجتماعیدر پیشگیری و کنترل بزهکاری  سرمایة اجتماعی یها مؤلفه. 1جدول 
 شرح مفهوم مؤلفهابعاد و 

 (312 :1398 رویب) .استهمنوایی اعضا و احساس تعهد و مسئولیت متقابل و  به معنای وحدت گروهی اجتماعی انسجام

 اعتماد اجتماعی
و متعهدانه در محیط اجتماعی  داوطلبانهن فعالیت فرهنگ مدنی و عامل اصلی برانگیخت یازهاین شیپاز 

 (Ziller & Heizmann 2022). کند یمکمک  ها بیآساری نظم اجتماعی و کاهش به پایدو است 

 تعلق اجتماعی
و در این حالت  کند یم یدهانسازمو سالمت فرد و اجتماع را  ،رفتارها، سبک زندگی، روابط اجتماعی

 .ندکن یمو وظیفه  تعهدو  جامعه و هنجارهای حاکم بر آن احساس تعلق در برابرافراد جامعه همة 
 (521 :1400 یمحمدشیردل و )

 تعلق مذهبی
خانوادگی  نیب روابطمعمولی و  یها یدوستاست. این وحدت از  ینیاتحادآفرکارکرد اجتماعی مذهب 

گنجی و ) ندک میکه به ترویج اخالق انسانی کمک  رود پیش می ملیجامعة و تا ایجاد  شود یم شروع
 .کند یمویت تق ها آنی جمعی را در شناس فهیوظانسجام و و  و همدلی (21 :1399همکاران 

 حمایت اجتماعی

 در نظرارزش دارای و  دأییتو  که مورد عشق و عالقه رساند یماین باور  هابزاری است که شخص را ب
( سرمایة اجتماعی) یاجتماعاز روابط  ییها شبکهو محلی است و به  یمیصمو  خویشاوندی یها گروه

کریمی و همکاران ) .کنند یمو در صورت نیاز به او کمک است عاطفی توانة پش. فرد دارای تعلق دارد

1395: 2) 

                                                                                                                                                       
1. Ogburn 
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 وهشژپ پیشینة

 یسازمان یبدچار  ،سنتی به مدرنجامعة از  گذار، هنگام شناسان جامعه زعم بهانسانی جامعة 

مدرن(  سنتی/) یدووجهو کلمن با مفهوم  ،پاتنام پارسنز، زیمل، ، تونیس،میدورک .شود یماجتماعی 

مدرن رخ  ةانی در جامعوبه فرا یرفتار کججرم و  و . بزهکاریاند پرداختهبه تحلیل بزهکاری 

رابطة نظارتی است. ـ  مکانیسم کنترلیمنزلة  به سرمایة اجتماعیلیل اصلی آن کاهش د و دهد یم

شهریور  17) یبررسبر بزهکاری در مطالعات خارجی و داخلی طبق آخرین  سرمایة اجتماعی

 بدین ترتیب است: علمی یها تیسا( در گوگل اسکالر و 1401

 یخارجالف( 

نشان  «و بزهکاری در ترکیه سرمایة اجتماعی»( در پژوهشی با عنوان 2020) شهمکارانویلیامز و 

با بزهکاری در دو بعد  محلیجامعة  سرمایة اجتماعیخانواده و  سرمایة اجتماعیبین  که دهند یم

اثری منفی و کاهنده بر گرایش  سرمایة اجتماعینهایت  وس وجود دارد. درمعکرابطة  خرد و کالن

سرقت و رفتارهای و  مخدر مواد و الکل جمله از ،جوانان به رفتارهای منفی و پرخطر اجتماعی

 داشته است. ،مجرمانه

در ارتباط با مصرف  سرمایة اجتماعی ریتأث» با عنوان یا مطالعه( در 2013) لسونیناسلوند و 

تطبیقی در سودان،  ةبا یک مطالع «ساالن بزرگر میان دو مصرف غیرقانونی اعتیاد  ،گاریسلکل، ا

در جامعه، خانواده و اجتماع محلی، به دلیل فردگرایی،  سرمایة اجتماعیکه با کاهش  دهد یمنشان 

ی جمعی، میزان بزهکاری ها تعهدات، کاهش نظارت اجتماعی و همچنین از بین یهنجار یب

 مصرف موارد فوق را کاهش داد. توان یم، سرمایة اجتماعیی افزایش داشته است، با تقویت روند

 «ی جرم و کنترل اجتماعیها گونه، سرمایة اجتماعی»با عنوان  یا مطالعه( در 2013) بکرمور و 

با کاهش  سرمایة اجتماعیبا کاهش جرم همراه است.  سرمایة اجتماعی کهکردند  تأکیدبر این 

 .دهد یماجتماعی میزان جرم را کاهش  یسازمان یباجتماعی و کاهش  ینظم یب

 ،ی خانوادگیوندهایپ خانواده، سرمایة اجتماعی»با عنوان  پژوهشی( در 2018) دفورهافمن و 

روی رفتارهای  سرمایة اجتماعی ریتأثدر مطالعة طوالنی  ةسابقدادند نشان  «و بزهکاری جوانان

ـ  روابط والدینمطالعة ، به سرمایة اجتماعیی ها هینظربر  تأکیدبا  تحقیق،بزهکارانه وجود دارد. این 
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و پیوند اجتماعی نشان  سرمایة اجتماعینظریة . پرداخت ساالن بزرگروی رفتارهای  کودک

، انسجام و یخودکنترلی حمایت اجتماعی، نظم ها مؤلفهخانواده با ایجاد  سرمایة اجتماعی دهد یم

 .دهد یمتولید فضای عاطفی رفتارهای بزهکارانه و پرخطر را کاهش  و ،پیوندهای صمیمانه

 با دادندنشان  «سرمایة اجتماعیی تاریک ها جنبه»ی با عنوان ا مطالعه( در 2022) اونربایکان و 

ی ها جنبهاز  ستمحدودسازی رفتارهای مجرمانه ا سرمایة اجتماعیاز ابعاد مثبت  نکهیا وجود

سرمایة به آن  توان یمست که ها فرهنگ خردهدرون گروه در  گرفته شکل سرمایة اجتماعیِ نآ کیتار

 .گفت 2بدنام سرمایة اجتماعییا  1غیراجتماعی

 داخلی( ب

در . ده استشتحقیق  فراوان ایرانیجامعة مذهبی ــ  به دلیل بافت سنتی سرمایة اجتماعیدربارة 

ش و همکاراننیا و  وردی علی 1387ال سدر اولین بار  را یبزهکاردر  سرمایة اجتماعیایران نقش 

، ها پژوهشاین همة . در ش انجام دادندهمکاران بیگی و جمال 1400در سال را  پژوهشآخرین 

را در این  ها پژوهش نیتر مهمبزهکاری بوده است. وابستة نقش متغیر مستقل و  سرمایة اجتماعی

 ،(1398) یزادخور زحمت (،1399) یدریح(، میرخلیلی و 1400) شهمکاران بیگی و جمال زمینه

 شهمکاران و یوسفیآقا ،(1397) شهمکاراناقدم و زادة  رسول، (1398) شهمکارانو  شیری

 شهمکاراننژاد و ، حیدر(1394) شهمکارانو  فر یاعتماد، (1395) شهمکاران، مشقتی و (1396)

(، عباسی 1393) ییرزایم ،(1393) یدیسع، مسعودی و (1394) شهمکاران، شاهرخی و (1394)

نشان  یادشده یها پژوهش انجام دادند.( 1387) شهمکاراننیا و  وردی و علی ،(1389اسفجیر )

معکوس با رابطة و  مجرمانهرفتارهای  برابر درو کنترلی  بازدارندهنقش  سرمایة اجتماعی دهند یم

 قصدحقیق حاضر ت، محققان در زمانیبازة در این  ها پژوهشزیاد بزهکاری دارد. با توجه به حجم 

فراتحلیل( برآورد و  افزار نرم) کوهنرا به روش فیشر و ا ه پژوهشاثر ترکیبی نهایی داشتند اندازة 

 .کنندبررسی  را در سطح کالن کشوری یانجیمنقش متغیرهای 

                                                                                                                                                       
1. onsocial capital 

2. bad social capital 
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 وهشژنقد و نوآوری پ

 یها بیآسدر کاهش  یشناس جامعهو  یشناس جرماز مفاهیم پرتکرار در مطالعات  سرمایة اجتماعی

تونیس در و  اجتماعی کار میتقس دراولین بار دورکیم  اجتماعی و مسائل اجتماعی است.

. در ندکرد تأکیددر کنترل و کاهش بزهکاری  سرمایة اجتماعیاهمیت بر گمانشافت و گزلشافت 

 هنجارهای ،یافته از گروه قومی منسجم ترکیب یا جامعهو  گرایی جمعو  به دلیل سنتی بودن ،ایران

چهاره  باره نیدرا محلی نقش مهمی در کنترل بزهکاری دارد.ة جامعخویشاوندی و طایفه و 

ضمن  ،فعلی پژوهش در بر این اساس. است گرفته  انجام 1400تا  1387زمانی بازة  وهش درپژ

در این  یا نهیزممتغیرهای  ریتأث، آن با بزهکاری یها مؤلفهو  سرمایة اجتماعیبین ة رابطبررسی 

 است.شده ه بررسی زمین

 پژوهشروش 

که با  بود تحقیقسی و دو آماری آن جامعة ( است. cma2) لیفراتحلروش تحقیق حاضر از نوع 

 گرفتن سال انجام ی،دارامعنحجم نمونه، سطح  داشتن ضریب همبستگی،) ورودرعایت مالک 

بازة  سند درچهارده ( افزار به نرم نداشتن معیارهای ورود) خروجمالک و  اعتبار پژوهش( ،پژوهش

و انتخاب  یساز غربالبعد از  انتخاب شد. 1به روش گلوله برفی و تعمدی 1400تا  1387زمانی 

فرمول فیشر و  ةوسیل به اثر نهایی هر پژوهش و اثر نهایی کل، اندازة افزار نرمدر ، نهایی مقاالت

 Qآزمون و  نمودار قیفی ، ازیادشدهکوهن برآورد شد. برای تشخیص همگنی یا ناهمگنی تحقیقات 

ای( برای سنجش میزان اثر  زمینه) و بعد از اثبات فرض ناهمگونی بین مطالعات از متغیر تعدیلگر

جهت  1شمارة گرفته در جدول  صورت قاتیتحق شد.  استفاده اجتماعی تمایل به بزهکاری بر آن

 .درج شده استفراتحلیل  افزار نرمورود به 

 

                                                                                                                                                       
 ندکه مرتبط با فراتحلیل فعلی بودند انتخاب کرد را ییها ژوهشپهای علمی  یگاهپانویسندگان با بررسی منابع هر مقاله و  .1

 نـد. اقـدام کرد  هـا  آنی بند دستهبعد از غربال کردن مقاالت به تنظیم و  وی اسناد علمی مرتبط را برگزیدند تعمدبه روش  و

 قرار گرفتند. 1400تا  1387 زمانی ةباز جهت فراتحلیل در شده انتخابمطالعات 



   553   1400تا  1387زمانی بازة ی ها پژوهش لیراتحلف :اجتماعی بزهکاری با سرمایة اجتماعی یها مؤلفهرابطة 

 (1400تا  1387زمانی بازة ) یبزهکار مطالعات. پیشینة 1جدول 

 مکان نویسنده
جامعة 

 آماری

حجم 

 نمونه

شیوة 

 یریگ نمونه

هویت 

 قومی
 ابزار + روش

 پیمایش+پرسشنامه ترک یا خوشه 598 4988266 تبریز (1400) همکاران بیگی و جمال

 پیمایش+پرسشنامه فارس تصادفی 384 400 اصفهان (1399) یدریحمیرخلیلی و 

 پیمایش+پرسشنامه بلوچ تصادفی 60 افرادهمة  بندرعباس (1398) یزادخور زحمت

 پیمایش+پرسشنامه فارس تصادفی 200 1700 کرج (1398) همکارانو  شیری

 همکاراناقدم و زادة  رسول

(1397) 

آذربایجان 

 شرقی
 پیمایش+پرسشنامه ترک بندی طبقه 366 7000

 پیمایش+پرسشنامه فارس ای خوشه 130 راداف همة ممسنی (1396) همکارانو یوسفی آقا

 پیمایش+پرسشنامه ترک یا خوشه 200 260 اردبیل (1395) همکارانمشقتی و 

 پیمایش+پرسشنامه فارس یا خوشه 1600 16000 ها استان (1394) همکارانفر و  اعتمادی

 هپیمایش+پرسشنام بلوچ تصادفی 400 افرادهمة  زاهدان (1394) همکارانحیدرنژاد و 

 پیمایش+پرسشنامه فارس یا خوشه 150 4243 قرچک (1394) همکارانشاهرخی و 

 پیمایش+پرسشنامه فارس تصادفی 254 افراد همة ورامین (1393) یدیسعمسعودی و 

 پیمایش+پرسشنامه کرد یا طبقه 112 1112 سنندج (1393) ییرزایم

 رسشنامهپیمایش+پ مازنی تصادفی 386 6541 آمل (1389عباسی اسفجیر )

 همکاراننیا و  وردی علی

(1387) 
 پیمایش+پرسشنامه کرد یا طبقه 410 افراد همة سنندج

 پژوهش یها افتهی
 یفیتوص (الف

حقوق و  (مورد 3) درصد 21و  ( علوم اجتماعیمورد 8) درصد 56تخصصی نویسندگان رشتة 

 یتصادف صورت  بهرصد د 50، یا خوشهمورد( به روش  5) پژوهشدرصد از  36 بود. یشناس روان

جامعة از  (مورد 6) درصد 43 .انجام شده بود یا طبقه صورت  بهمورد(  3) درصد 14و  ،مورد( 7)

بزهکاران را مورد(  4) درصد 29، شهروندان عمومیرا ( مورد 3) درصد 21، آموزان دانش آماری را

 4) درصد 29در  ژوهشپسطح  .بودند هتشکیل داددانشجویان  را( مورد 1) درصد 7و  ،زندانی

 3) درصد 4/21 .بود( شهرستان مورد 1) درصد 7و  ،شهر کالن( مورد 9) درصد 64، ( استانیمورد

( مورد 1) 1/7، و ( کرد و بلوچمورد 2) درصد 2/14، مورد( فارس 6) درصد 8/42، ( ترکمورد
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 7/35و  ،توسعه  حال درمورد(  8) درصد 1/57، افتهی توسعهمورد(  1) درصد 1/7 .ندبود یمازن

 .بودند افتهین توسعه( مورد 5) درصد

 استنباطی( ب

 اثر ةانداز

 اثر ةانداز .2جدول 

 گزارش آماری نویسندگان و سال
Effect size lower upper Z Sig 

 000/0 951/42 577/0 537/0 -577/0 (1400و همکاران )بیگی 

-234/0 (1399) میرخلیلی و حیدری  391/0 871/0 012/19 001/0 

 000/0 6373/6 802/0 526/0 -688/0 (1398خوری )زاد زحمت

 000/0 986/4 458/0 212/0 -341/0 (1398)و همکاران  شیری

 000/0 917/7 607/0 401/0 -511/0 (1397اقدم و همکاران )ة زاد رسول

 000/0 848/11 755/0 607/0 -688/0 (1396)و همکاران  یوسفیآقا

 000/0 089/4 461/0 174/0 -325/0 (1395و همکاران )مشقتی 

 000/0 169/8 464/0 298/0 -384/0 (1394و همکاران )فر  یاعتماد

 000/0 312/4 505/0 206/0 0-/365 (1394)و همکاران  نژاد یدریح

 000/0 669/16 733/0 628/0 -684/0 (1394)و همکاران  شاهرخی

 001/0 525/3 322/0 142/0 -145/0 (1393)و سعیدی مسعودی 

 000/0 131/19 792/0 705/0 -752/0 (1393میرزایی )

 000/0 055/21 896/0 835/0 -869/0 (1389ی اسفجیر )عباس

 000/0 977/22 554/0 482/0 -519/0 (1387)و همکاران  نیا وردی علی

 

 (،1393)میرزایی (، 1389)ی اسفجیر عباس اتتحقیق در دهد یمنشان  2جدول  جینتا

بر  سرمایة اجتماعیشدت اثرگذاری  (1394)و همکاران  شاهرخی و ،(1398خوری )دزا زحمت

 بزهکاری بیشتر از سایرین است.
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 بر بزهکاری سرمایة اجتماعی یها مؤلفه ریتأث

 بر بزهکاری سرمایة اجتماعی یها مؤلفه ریتأث .3 جدول

 گزارش آماری اثر کل
Effect size lower upper Z sig 

 000/0 951/12 285/0 137/0 -314/0 عیانسجام اجتما

 000/0 076/8 651/0 441/0 -332/0 اعتماد اجتماعی

 000/0 166/3 371/0 104/0 -379/0 تعلق اجتماعی

 000/0 873/4 388/0 201/0 0-/391 تعلق مذهبی

 000/0 932/5 427/0 329/0 0-/356 حمایت اجتماعی

 000/0 164/11 721/0 300/0 -370/0 سرمایة اجتماعیاثر کل 

 

، درصد -33اعتماد اجتماعی با مقدار ، درصد -31انسجام اجتماعی با مقدار  ها افتهیمطابق 

و حمایت اجتماعی با  ،درصد –39، تعلق مذهبی با مقدار درصد -37 تعلق اجتماعی با مقدار

 -37اند  هتوانست تحقیقچهارده  مجموع در .رنددادرصد با گرایش به بزهکاری رابطه  -35مقدار 

سرمایة در میزان مثبت  میزان تغییر  یکاندازة   به. را تبیین کنندبزهکاری  از واریانس درصد

 دهد. رخ می بزهکاریوضعیت در  منفی تغییرات 3/0 اجتماعی

 بررسی میزان همگنی و ناهمگنی پژوهش() نمودار قیفی

اندازه  تا چهدهد مطالعات  میپراکندگی اطراف خط نشان نحوة مقدار فیشر و  1گردر رگرسیون اِ

به دلیل و  مطابق پراکندگی نقاط اطراف خط شیب، مطالعات فوق همگن نیستند. همگن هستند

تحقیق دارای اختالف و  آماری موردجامعة یا نوع  ،زمان اجرا، نویسندگان های جغرافیایی، تفاوت

صورت   شده به لعات انجامسوگیری انتشار، مطا نبودِ، در صورت 1 واریانس هستند. در نمودار

 .شوند اثر ترکیبی توزیع میاندازة متقارن در اطراف 

                                                                                                                                                       
1. Eger 
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 بررسی میزان همگنی و ناهمگنی پژوهش. 1نمودار 

 Q آزمون

اندازة . در صورتی همگنی  از رود یمکار ه همگنی و ناهمگنی پژوهش بمطالعة این آزمون برای 

 . شود یماستفاده ناهمگنی از تصادفی ثابت و 

 Q آزمون. 4ول جد

I_squared P_value Df Q_value 
96.408 0.000 13 361.096 

 

توان گفت فرض صفر مبتنی بر همگن بودن  درصد می 99با توجه به نتایج مدل با اطمینان 

 Q=361 شده است. معنادار بودن ها تأیید عدم همگنی( پژوهش) مطالعات رد و فرض ناهمگونی

 به است و ناهمگنی را 0-100دارای مقداری بین  i. مقدار مجذور وجود ناهمگنی است دهندة نشان

های  ناهمگنی بیشتر اندازهدهندة  باشد نشان تر نزدیک 100چه به  دهد. هر صورت درصدی نشان می 

درصد تغییرات کل مطالعات به  96درصد مؤید این است که  96 مقدار اثر پژوهش اولیه است.

 .بر این مبنا باید از اثر تصادفی برای تحلیل استفاده کرد ناهمگنی بین پژوهش مربوط است.

 آماری بر بزهکاریجامعة نوع  ریتأث

متأثر سایرین ( بیش از 642/0) بزهکاران زندانی بین گرایش به بزهکاری دهد نتایج فوق نشان می

 ،(523/0) آموزان دانشبین  گرایش به بزهکاریهمچنین میزان . است سرمایة اجتماعیاز 
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و اثر کلی  ردیپذ یم ریتأث سرمایة اجتماعی( از متغیر 465/0) دانشجویان و ،(497/0) شهروندان

 .است 512/0دیلگر( بر بزهکاری برابر با تع) یا نهیزم یرهایمتغ

 آماری بر بزهکاریجامعة نوع  ریتأث. 5جدول 

 اثر تصادفی یبررس موردگروه 

 یدار امعنسطح  z مقدار ضریب 

 000/0 325/5 523/0 آموزان دانش

 001/0 389/3 497/0 شهروندان

 000/0 765/3 642/0 ندانیز انبزهکار

 000/0 286/12 465/0 دانشجویان

 000/0 644/7 512/0 اثر کل

 جنسیت بر بزهکاری ریتأث

 یبزهکار بر تیجنس ریتأث. 6جدول 

 جنسیت
 تصادفی

 z-value sig ترکیبیاندازة 
 000/0 012/11 401/0 زنان

 021/0 200/8 488/0 مردان

 000/0 335/10 387/0 اثر کل

 

وجود دارد و مقدار کلی آن رابطة معناداری مطابق نتایج بین جنسیت و گرایش به بزهکاری 

درصد( گرایش بیشتری  40) زناندرصد( نسبت به  49) مرداندرصد است و در میان  38برابر با 

 دارد.وجود  یبزهکاربه 

 بزهکاریر میزان تأثیر گروه قومی ب

درصد است. در  23برابر با  نآ مقدارو  ردداوجود داری  رابطة معناو بزهکاری بین هویت قومی 

( و درصد 21) فارسهویت قومی ، ریتأثدرصد بیشترین  28این میان هویت قومی ترک با مقدار 
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درصد( دارای  16) یمازن درصد( و 14) کردو هویت قومی  ،اثر متوسط یدارا( درصد 20) بلوچ

 بوده است. کاریبزهاثری کم بر میزان 

 بزهکاریتأثیر گروه قومی بر . 7جدول 

 قومیگروه 
 تصادفی

 z-value sig ترکیبیاندازة 
 000/0 212/3 282/0 ترک

 000/0 451/5 212/0 فارس

 000/0 662/7 149/0 کرد

 000/0 300/8 200/0 بلوچ

 000/0 112/9 116/0 مازنی

 000/0 102/4 237/0 اثر کل

 بزهکاریاستان بر توسعة سطح  تأثیر

 بزهکاریاستان بر  توسعةسطح  تأثیر. 8جدول 

 سطح توسعه
 تصادفی

 z-value sig ترکیبیاندازة 
 000/0 488/3 0/390 یافته توسعه

 000/0 160/5 341/0 توسعه  حال در

 000/0 238/7 285/0 توسعه کم

 000/0 592/8 263/0 اثر کل

 

استان و گرایش به بزهکاری رابطه وجود دارد و مقدار آن برابر توسعة بین سطح  دهد یمنشان  جینتا

 34) توسعه  حال در یها استان و درصد( 39) افتهی توسعه یها استاندرصد است. در این میان  26با 

 متوسط بر بزهکاری داشته است. ریتأث( 28) توسعه کم یها استانو  ریتأثدرصد( بیشترین 

 جهینتبحث و 

 ی ناباب، اعتیاد،دوست سیگار،) بزهکارانه پرخطرورود زودهنگام جوانان و نوجوانان به رفتارهای 



   559   1400تا  1387زمانی بازة ی ها پژوهش لیراتحلف :اجتماعی بزهکاری با سرمایة اجتماعی یها مؤلفهرابطة 

ی وندالیسم، تخریب اماکن، نزاع و خشونت، رفتارها والدین، برابر دراز منزل، نافرمانی  فرار

ی ها نشانهسی( از جن جرائم ،ی خشن، دزدیها فرهنگ خردهی، روابط ناسالم، پیوستن به قاپ فیک

که  شود یم اطالق یرقانونیغبزهکاری به رفتار  .است سرمایة اجتماعیمسائل اجتماعی و کاهش 

 رفتارهمان  نیسندر باالی این  معموالً .شوند یمسال مرتکب آن هجده جوانان و نوجوانان زیر 

 ا در پی دارد.ر ،جزای نقدی پرداختیا  زندان جمله از ،و مجازات کیفریشود  میجرم محسوب 

سنین اعضای  نیتر حساسسنی باالتر رفته و محدودة میزان بزهکاری در این ایرانی، جامعة در 

در صورت  وسنی است محدودة همین  ،فرهنگی است انتقالو  یریپذ جامعهن اروکه د ،هعیک جام

بزهکارانه در مقاطع بعدی بسیار سخت و  یرفتارهااصالح  ناکماعدم مدیریت و رهاسازی آن 

. داند یم مؤثرکنترل رفتار بزهکارانه در را  سرمایة اجتماعیاین تحقیق نقش  .است بردار نهیهز

و اعم از خانواده  سرمایة اجتماعیو کلمن سهم  ،جمله دورکیم، هیرشی، پاتنام متفکرانی از

بر این اساس هدف اصلی پژوهش  .اند هدانست مؤثررا در کنترل و کاهش بزهکاری فراخانواده 

به  1400تا  1387زمانی بازة اجتماعی در  بزهکاری با سرمایة اجتماعیی ها مؤلفهرابطة بررسی 

بین  دهد یمنتایج کلی تحقیق نشان  است. سند پیمایشینمونة چهارده با حجم  لیراتحلروش ف

 سرمایة اجتماعیچه سطح  ارد. هرد ودوجو معکوس  دار امعنرابطة  یبزهکارو  سرمایة اجتماعی

اثر کلی آن  مقدار .ابدی یمبه بزهکاری در جوانان کاهش  لیتمابه همان میزان سطح باشد بیشتر 

ة باز دریادشده سند تحقیقی چهارده در  سرمایة اجتماعیدرصد است. به این معنی  353/0برابر 

 ینیب شیپتبیین و بزهکاری را  سنایوارو  راتییتغدرصد از  -37توانسته  1400تا  1387زمانی 

 بر این اساس: .کند

 -31و معکوس وجود دارد و دار  رابطة معنابین انسجام اجتماعی و گرایش به بزهکاری  -

با افزایش انسجام  انسجام اجتماعی تبیین شده است. ةلیوس بهبزهکاری تغییرات درصد از 

 .یابد میاجتماعی میزان بزهکاری کاهش 

و مقدار اثر کلی آن برابر دارد  دار امعنمنفی و  ریتأث یبزهکاردر گرایش به  اعتماد اجتماعی -

 .یابد میبا افزایش اعتماد اجتماعی میزان بزهکاری کاهش  درصد است. -33
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 -37و مقدار اثر کلی آن برابر دارد  دارامعن ریتأثتعلق مذهبی در کاهش رفتارهای بزهکارانه  -

 .یابد میمیزان بزهکاری کاهش  با افزایش تعلق مذهبی درصد است.

آن  یکل اثرو مقدار دار دارد  معنامعکوس و  ریتأثحمایت اجتماعی در گرایش به بزهکاری  -

به همان میزان بزهکاری یابد  سطح حمایت اجتماعی افزایش چه هر درصد است. -35

 .یابد میکاهش 

 پیشنهاد
 از: ندا تحقیق عبارت یشنهادهایپ نیتر مهمبر این اساس 

 پژوهشی شنهادیپ (الف

 موردی؛ صورت  به بر بزهکاری سرمایة اجتماعی ریتأثدربارة  ینگار مردمو  کیفیمطالعة  -

 ؛های اجتماعی بر حسب گروهبزهکاری و  سرمایة اجتماعیدربارة ملی  ةمطالع -

سرمایة رابطة بومی سنجش تهیة نسخة کیفی( و  + ی)کمّ استفاده از رویکردهای تلفیقی -

 با بزهکاری؛ عیاجتما

 .سرمایة اجتماعیمیزان  بر حسببزه  تطبیقی مناطق دارای بزه و کممقایسة  -

 اجراییـ  پیشنهاد کاربردی( ب

 ؛مسئولیت نهادها در کشورحوزة وظیفه و  حسب برسازمانی ملی  کار  میتقسانجام  -

 ؛محلی و مدنی یها تشکل هی ودر جامعه از طریق تقویت پیوندهای گرو سرمایة اجتماعیافزایش  -

 .و واگذاری آن به نهادهای مردمی سرمایة اجتماعیتوسعة بسترهای کردن غیردولتی  -
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 منابع
 سمت. ،تهران ،ی انحرافاتشناس جامعه(. 1384) بیحباحمدی، 

یة امسـر بـین  رابطـة  شـناختی   جامعـه  لیـ تحل(. »1395) احمدی اریبخت شمسی؛ احمدی، سینا؛ رحمت

، پژوهشـی فرهنگـی   ةجامعـ  ،«موردی: زندان مرکـزی سـنندج(  ة مطالع) انجوان جرائماجتماعی و 

 .49 ـ 23 (، ص4)7

: افشین خاکبـاز و حسـن   مترجم ،سرمایة اجتماعیمدنی و ة جامع (.1384) یفول کلیما ؛رابرت ادوارز،

 شیرازه. ،تهران پویان،

 سـرمایة اجتمـاعی   ریثتـأ » (.1394) زاده یمهـد  منصـوره  لطفی خـاچکی؛  ، سید مهدی؛ بهنامفر یاعتماد

 .25 ـ 5، ص (11)2 ،مسائل اجتماعی ایران، «یاجتماع انحرافات بر یخانوادگ

و  سـرمایة اجتمـاعی  نقش » (.1396) محمدی هیمهد مخلوق؛ ؛ محسنسیمی رضا؛ زهرا آقایوسفی، علی

 یهـا  پـژوهش ، «نگرش به بزهکاری فرزنـدان  ینیب شیپسالمت اجتماعی خانواده در  یها شاخص
 .38ـ  23ص (، 23)7، اجتماعی یشناس روان

 کیهان. ،هرانتباقر ساروخانی، مترجم: ، فرهنگ علوم اجتماعی(. 1398) آلن بیرو،

 (،2)9 ،مطالعـات راهبـردی   «.با امنیت اجتماعی سرمایة اجتماعیرابطة بررسی (. »1385، فرامرز )لو یتق

 .257 ـ 239 ص

ـ  ةرابطـ  یبررسـ » (.1394) پـور  یصـف  محسن قنبری؛ رضا؛ قاسم حیدرنژاد، علی  سـرمایة اجتمـاعی   نیب

 .94 ـ 87 ص (،1)22 ،پلیس زن ،(«زاهدان شهر: مطالعه مورد) نوجوانان یبزهکار و خانواده

 ،رویکردهـای نظـری هفتگانـه در بررسـی مسـائل اجتمـاعی      (. 1386) نبـرگ یوامارتین  ؛رابینگتن، ارل

 انشگاه تهران.انتشارات د، اله صدیق سروستانی، تهران : رحمتمترجم

، علـوم اجتمـاعی   ،«پیوند اجتماعی و گرایش بـه رفتارهـای نابهنجـار   (. »1395) رستمی رین؛ راد، فیروز

 .214 ـ 177 (، ص74)26

ـ  ةرابطـ  شـناختی  جامعـه  ةمطالعـ » (.1397) عابـدینی  صمد ؛پور یعدل صمد صمد؛ ،اقدمة زاد رسول  نیب

ی هــا پــژوهش ،«شــرقی( جــانیآذربا :مــوردیمطالعــة ) یفرهنگــ روی کــج بــا ســرمایة اجتمــاعی
 .43ـ  23ص  (،2)7 ،شناسی معاصر جامعه
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خـانواده و میـزان بزهکـاری کـودک و      سـرمایة اجتمـاعی  ة رابطـ » (.1398) صـادق  خوری،زاد زحمت

 .47ـ  26ص (، 2)8 ،اورمزد ،(«بندرعباس موردی:مطالعة ) نوجوانان

 وزانآمـ  دانـش بزهکارانـة   رفتـار بـر   مؤثرعی بررسی عوامل خانوادگی و اجتما(. »1383) محمدزنگنه، 

 .135ـ  105ص (، 11)25 ،علوم اجتماعی، («مطالعه: استان بوشهر مورد)

 آوای نور. ،تهران ،ی اجتماعیشناس بیآس(. 1385) اله ستوده، هدایت

 نور. پیام دانشگاه انتشارات ،تهران ،اجتماعی انحرافات یشناس جامعه .(1381) جعفرسخاوت، 

ـ اعتبارسـاخت و  (. »1396) پرویـززاده  عاطفـه  جزئـی؛  نیحس اهلل تیعنا سوسن؛سهامی،  ی مقیـاس  ابی

 .86ـ  72ص (، 3)8، یشناخت روانی ها مدلو  ها روش ،«بزهکاری چندبعدی جوانان و نوجوانان

 .شناسان جامعه، تهران، ی اجتماعیها بیآسة نام فرهنگ(. 1389) مهران، زاده سهراب

 جنگل. ،تهران ،کیفری و اطفال عدالت (.1390) باقر شاملو،

 سرمایة اجتماعی نیب ةرابط یبررس» (.1394) هاشمی زرینی سعداله شاهرخی؛شاهرخی، مسلم؛ محمد 

 .93ـ  77ص (، 6)2 ،دانش انتظامی، «بزهکاری به قرچک شهرستان نوجوانان شیگرا و خانواده

تعلق اجتماعی و تکـرار جـرم    احساس یریگ شکلکیفی مطالعة »(. 1400) محمدی میمر ؛شیردل، الهام

 .528 ـ 499 (، ص10)2، تحقیقات اجتماعی در ایرانمطالعة ، «دار سابقهدر مددجویان 

منطقـة  ) زیسـت  پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی جـرم (. »1398) عزیزی رایسم ؛شیری، عباس

 .35ـ  13ص (، 3)2، رهیافت پیشگیری از جرم، («باقرشهرنیاوران و 

بر گرایش نوجوانان و جوانان پسر بـه بزهکـاری و    مؤثرعوامل اجتماعی (. »1389) یمهد، فرد یدقصا

 .114ـ  85ص (، 16)5 ،جرممطالعات پیشگیری از ، «ی پیشگیرانهراهکارها

 نی. ،تهران ،ی اجتماعیشناس بیآس (.1393) اهلل رحمتصدیق سروستانی، 

 یفرهنگـ  روی کـج  و فیـ خف یانحراف یرفتارها ،تماعیسرمایة اج» (.1389) اصغر یعل عباسی اسفجیر،

 .90ـ  71ص (، 4)2 ،علوم رفتاری ،(«آمل موردی:مطالعة ) میمال

شناسی  و امکان ،دورنمای آینده ،در ایران: وضعیت موجود سرمایة اجتماعی» (.1385) محمد عبداللهی،

 .13 ـ 1 (، ص25)6 ،رفاه اجتماعی، «گذار

 ،، تهـران ی مسـائل اجتمـاعی ایـران   شـناخت  جامعههشت پرسش (. 1398) اننامی فاطمه ؛عشایری، طاها

 .شناسان جامعه
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، «نگـر  نـده یآبررسی اعتبار و پایایی مقیـاس بزهکـاری   (. »1396) حسنی محمدرضا؛ نیا، اکبر وردی علی

 .96 ـ 73 ص (،3)18 ،ی راهبردی امنیت و نظم اجتماعیها پژوهش

 یبزهکـار  و خـانواده  سرمایة اجتماعی» (.1387) ورمرزیار مهدی ؛پور شارع؛ محمود اکبر ،این یورد یعل

 .132ـ  107 (، ص2)6، زن در توسعه و سیاست ،(«سنندج موردی:مطالعة )

 کویر. ،تهران رضا غفاری و حسین رمضانی، : غالممترجم ،سرمایة اجتماعی (.1392) جان فیلد،

و حمایت اجتماعی  یآور تابمقایسة (. »1395) کریمیان نادر حبیبی؛ یوسفخباز؛  وسف؛ محمودیکریمی، 

 .15ـ  1ص (، 40)12، شناسی تربیتی روان، «در نوجوانان بزهکار و نوجوانان عادی شهر تهران
 : منوچهر صبوری، تهران، نی.، مترجماجتماعینظریة ی ادهایبن (.1377) مزیجکلمن، 

ت اعتمـاد اجتمـاعی در بـین    تبیـین وضـعی  (. »1399) شـمس  ثـه یحد آقـابزرگی؛  گنجی، محمد؛ شـیوا 

 .28ـ  1ص (، 37)10، یشناخت جامعهمطالعات ، «شهروندان کاشان

ـ  ةرابطـ  یبررسـ » (.1393) سـعیدی  حسین ؛مسودی، لیدا  بـه  شیگـرا  و سـرمایة اجتمـاعی   زانیـ م نیب

 .13 ـ 1 (، ص2)1 ،دانش انتظامی شرق استان تهران ،(«نیورام موردی:مطالعة ) انحرافات

 بـر  خـانواده  سـرمایة اجتمـاعی   نقش یبررس» (.1395) زاده بیحب میعظ ی؛جهان احمد ؛مژگان مشتقی،

، دانش انتظامی اردبیل، «اردبیل( رموردی: شهمطالعة ) نوجوانان و کودکان یبزهکار و جرائم زانیم

 .57 ـ 35 (، ص2)10

 دادگستر. ،، تهرانی کودکان و نوجوانانبزهکار (.1388) شهال معظمی،

 سرمایة اجتماعیتوسعة عوامل حفظ (. »1397) یواحد مسلم عسگری مروت؛ محمود؛ علی میرخلیلی، سید

 .231ـ  213ص  (،11)2، مدیریت سرمایه ،«خانواده در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان

و  سـرمایة اجتمـاعی  تحلیل و بررسـی ارتبـاط بـین    (. »1399) حیدری مسعود ؛محمود دیسمیرخلیلی، 

(، 7)2، سرمایة اجتماعیمدیریت ، «اصفهان( 2ة منطق آموزان مطالعه: دانش مورد) یبزهکاراهش ک

 .230 ـ 215 ص

ـ  سالمت و سرمایة اجتماعی نیب ارتباط» (.1393) یی، خلیلرزایم  مـورد ) ربزهکـار یغ و بزهکـار  یروان

 .124 ـ 105 ص (،21)39 ،یاجتماعمطالعات امنیت  ،(«سنندج :مطالعه

 .32 ش ،ندایی صادق، «کیفری و اطفال از دیدگاه مکاتب مختلف تیمسئول» (.1382) نعمتی، لیال
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