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مقدمه و بيان مسأله

شعار كاظمی ،)2981 ،محیش اجتمواعی

يکی از ويژگیهای عرن بیستم ،افزايش جمعیت شهرها ،تمركز

2981؛ عسگری تدرشی و همکواران ،)2983 ،فضای شوهری

منابع ،سرمايه ،امکانات و خدمات شهری در شوهرهای بوزر

2981؛ جانکی و عورری بیگی ،)2987 ،روابش خوانوادگی

(صوالحی و پوورمحی آبوادی،
(صوالحی،

(مهودوی و

 .)Asayesh,بوا گسوترش فیزيکوی و اجتمواعی

صدفی2971 ،؛ رستمی2971 ،؛ يوامینپوور )2983 ،بور میوزان جورم و

شووهرها و تبووديل شوودن آنهووا بووه مراكووز نوواهمگن جمعیتووی،

رفتارهای مجرمانه اشاره داشتهاند .اموا متأسودانه در سوالهوای

اجتماعی و فرهنگی ،افزايش میزان ناهنجاریهوای شوهری بوه

اخیر تحقیقات بسیار كمتری به موضووعات جديودتری ماننود

ويژه در نواحی مركزی ،همچنین افزايش ناهمگنی جمعیتوی و

سرمايه اجتماعی و ابعاد آن يعنوی اعتمواد اجتمواعی و شوبکه

اجتماعی و فقر اعتصادی ،زمینه بروز آسیبهای شهری و رشد

اجتماعی پرداختهاند .همچنین تعداد زيوادی از ايون تحقیقوات

بیرويه و لجام گسیخته ناهنجاریها را در شوهر فوراهم آورده

به مسأله بزهکاری و افراد زير  28سال پرداخته و تعداد بسویار

 .)Nassiri,ناهنجاریهوا و آسویبهوای شوهری

كمی از آنها به رفتارهوای مجرمانوه افوراد بوا ی  28سوال و

زمینهساز بروز پديده جرم میشوند .در واعوع جورم پديودهای

مباحث مربود به جرم و رفتارهای مجرمانوه پرداختوهانود .بوه

است ضد اجتماعی كه موجب اختالل در نظم و امنیت جامعه

طور كلی سورمايه اجتمواعی اشواره بوه مشخصوات اجتمواعی

گرديده و يکی از بزر تورين مشوکالت اجتمواعی محسووب

تشکیالت مانند :اعتماد ،معیارها و شبکهها دارد كه بوا تسوهیل

میشود (نصیری.)2983 ،

كردن عملیات هماهنگ شده ،میتواند كارآيی جامعه را بهبوود

است

است

(2001:94

(2003:91

امووروزه امنیووت از شاخصووههووای كیدووی زنوودگی در
شهرهاست .امنیت ،احساس آرامش و اطمینان از عدم تعور

ببخشند ( .)Putnam, 1993:169مطالعات پاتنام ( ،)2000روزن
1

2

فیلوود و همکوواران ( ،)2001رايووت و همکووارانش (،)2001
9

1

به جان ،مال و ساير حقوق انسان است .اين ارزش انحصاری،

سلمی و كیويووری ( ،)2006پارسول و همکوارانش ()1993

(كامیوار،

حاكی از رابطه مندی بین سرمايه اجتماعی و مؤلدههوای آن بوا

يکی از ضرورتهای زندگی فردی و اجتمواعی اسوت

 .)2981محوویش شووهری و مشووکالت مربووود بووه آن در میووزان

جرم بوده است.

ارتکاب جرايم و بوه تبوع آن كواهش میوزان امنیوت اجتمواعی

امروزه تحو ت اجتماعی جوامع را به اين نتیجه رسوانده

شهروندان تأثیر دارد (بووزان .)19:2978 ،در واعوع افوزايش جورم

است كه بدون جلوب مشواركت گسوترده و اعتمواد مردموی و

موجب كاهش امنیت میشود كه نارضايتی عمومی را به دنبوال

همچنین بدون جلب مشواركت موردم در تصومیمگیوری هوا و

خواهد داشت.

مسائل اجتماعی ،جوامع هزينههای سنگین و جبوران ناپوذيری

تحقیقات گستردهای در زمینه عوامل مؤثر بر میوزان جورم

را متحمل خواهند شود .در واعوع سوطوم مشواركت مردموی،

و رفتارهای مجرمانه در سالهای اخیر صوورت گرفتوه اسوت.

اعتموواد ،احسوواس ايمنووی و شووبکههووا را موویتوووان بووه عنوووان

رابطه بین متغیرهايی همچون وضوعیت اجتمواعی و اعتصوادی

مؤلده هايی در نظر گرفت كه مویتواننود سورمايه اجتمواعی را

والدين (علیوردینیا و همکاران2987 ،؛ عريشویزاده و حسوینی،)2973 ،

تشکیل دهند

(صنعتخواه و شیری امینلو.)2932 ،

پیوندهای اجتماعی (جاليویپوور و حسوینینثوار ،)2987 ،پیشورفت

درصورت وجود فضای اعتماد دو جانبه و عقالنی اسوت

تحصیلی (احمدی و همکاران )2983،و درنهايوت طبقوه اجتمواعی

كه می توان محیطی كنشمند و تعاملی را متصور شود .راهبورد

( )Backer & Mehlkop, 2006; Basilevsky, 1975; Wax, 1972بوا جورم

اعتماد شامل :اعتماد داشتن ،پذيرش اعتماد و اثرات بازگشوتی

مورد مطالعه عرار گرفته اند .همچنین تحقیقات ديگر رابطه بین

1

عواملی همچون میزان تحصیالت

(مظلوموان2913،؛ كواجی2971 ،؛

Rosenfeild
2
Wright
3
Salmi & kioyori
4
Parcel et al.
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اعتماد سبب تقلیل اضطراب و افزايش امنیوت در محویشهوای

پيشينه تحقيق

اجتماعی میشود (عباسزاده و كرمی .)2933 ،از آنجا كوه اعتمواد

طالبزاده و همکاران ( ،)2931به بررسی رابطوه بوین سورمايه

اجتماعی و مؤلدههای ديگوری ماننود شوبکههوا و هنجارهوا از

اجتماعی با میزان جرم پرداختهاند .ايون پوژوهش كوه در بوین

مؤلدههای اصلی سرمايه اجتماعی محسوب میشوند ،میتووان

 213ندر از زندانیهای با ی  28سال شهركرد صورت گرفتوه

Hawdon & Ryan,

است؛ نشان میدهد كه با افزايش سرمايه اجتمواعی ،از میوزان

بوه اهمیوت سوورمايه اجتمواعی پوی بوورد (
.)2009:526

جرم كاسته میشوود .يافتوههوای پوژوهش رازعوی و رضووانی

با بررسویهوای صوورت گرفتوه مشوخص مویشوود كوه

( )2931حاكی از آن است كه بوین سورمايه اجتمواعی و جورم

مطالعووات رنوودانی بوور روی رابطووه بووین سوورمايه اجتموواعی و

رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد و رابطة سرمايه اجتماعی

مؤلده های آن با جرم جوانان در ايران انجام نشده است و هیچ

و جرم يع رابطة پیچیده و رند ساحتی است به گونوهای كوه

مطالعه ای نیز بر روی رابطوه بوین ايون مدواهیم در شوهر يوزد

افزايش سرمايه اجتماعی مندی درون گروهوی ،باعوث افوزايش

صورت نگرفته است .هررند بررسی تأثیر سرمايه اجتماعی بر

جرم میشود اما افوزايش سورمايه اجتمواعی بورون گروهوی و

روی مسائل اجتماعی موضور تازهای نیست ،اما آزمون واععوی

درون گروهی باعث كاهش جرم مویشوود .رلبوی و مبواركی

مدهوم سرمايه اجتماعی ،به شکلگیری بیونشهوای توازهای در

( ،)2981بووه بررسووی رابطووه بووین سوورمايه اجتموواعی و جوورم

روابش اجتماعی و تأثیر اين بینشهوا بور زنودگی افوراد منجور

پرداختهاند .اين پوژوهش كوه در بوین  913ندور از شوهروندان

میشود .توسعه نظری اين مدهوم ما را به سوی دانشی فراتر از

با ی  28سال شهر تهران صورت گرفته است؛ نشان مویدهود

Sanderfur

كه بین سرمايه اجتماعی و جرم رابطه معنوادار و مندوی وجوود

دانش عبلی نسبت به روابش اجتماعی سوق میدهد(
.)& et al., 1999

دارد .يافتههای اسکندری ( )2989نشان میدهد كه بین انسجام

در اين میان ،شهر يوزد بوه علوت دارا بوودن جا بوههوای

اجتماعی و ارتکاب به جورم ارتبواد وجوود دارد .همچنوین از

شغلی ،رفاهی ،تمركز اداری و نظاير اين هوا ،پرجمعیوتتورين

ديگر يافتوههوای تحقیوق وی وجوود رابطوه بوین تحصویالت،

شهر اين استان محسوب میشود و به نظر میرسد شکلگیری

جنسیت ،درآمد ،وضعیت شغلی و  ...بوده است.

آسیبهای اجتماعی در شهر يزد و به خصوص در بین جوانان

مور و ريکر ،)2013( 2به بررسی رابطه سرمايه اجتمواعی

اين شهر ،متناسب با معیارهای اعتصادی ،اجتماعی و فرهنگوی

و تأثیر آن میزان و نور جرم پرداختهاند .ايون پوژوهش كوه در

ساكنان محله های مختلف اين شهر بوده است .بورای مثوال در

بین ايالتهای مختلوف آمريکوا صوورت گرفتوه اسوت؛ نشوان

آ رموواه  2931سووید علووی اصووغر رفوواهی معوواون اجتموواعی و

میدهد با افزايش سرمايه اجتمواعی بور میوزان جورايم كاسوته

پیشگیری از وعور جرم دادگستری كل استان يزد ،ايراد ضورب

میشود و همچنین افزايش سرمايه اجتماعی بر نور جرايم نیوز

و جرم عمدی را رهارمین جورم ارتکوابی از سووی مجرموان

تأثیرگذار است .ديلر و ديلر ،)2010(1به بررسی رابطوه جورايم

عنوان كرد و افزود  :متأسدانه در سال گذشوته  1هوزار و 811

شهری و سرمايه اجتمواعی پرداختوهانود .در ايون پوژوهش از

پرونده و در  1ماهه نخست سال جاری  9هوزار و  78پرونوده

اطالعات ثبت شدۀ هر استان برای بررسی رابطه میوان جورايم

در زمینه ايراد ضرب و جرم عمدی در مراجع عضايی تشکیل

شهری و سرمايه اجتماعی شده است .نتايج اين پژوهش نشان

شده كه به برخی رسیدگی شوده و موابقی در حوال رسویدگی

میدهد كه با افزايش سرمايه اجتماعی ،جورايم شوهری كاسوته

است (خبرگزاری ايسنا.)2931 ،
Moore & Recker
Deller & Deller

1
2

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال پنجم ،شماره پیاپی  ،21شماره اول ،بهار 2931

1

فردی مشاركت در جرم را به عنوان انتخوابهوای عقالنوی در

میشود.
مطالعه بونانو 2و همکاران ( )2009در ايتالیا نیز نشوان داد

نظر می گیرنود كوه بواسوطه مقايسوه هزينوه و سوود در عمول

كه بین شبکههای پیوسته 1و ارزشهای مدنی 9به عنوان برخی

مجرمانه انجام میشود .در كانون رندين مدل نظری اين ايوده

از مؤلدههای سرمايه اجتماعی و جرم رابطه مندی وجوود دارد.

نهدته است كه عوايد مجرم شدن با افزايش تعداد افورادی كوه

نتايج مطالعوه سوالمی و كیووی وری )2006( 1بور روی 1211

رفتار مجرمانه را انتخاب میكنند ،بیشتر میشود .ايون مکوانیزم

نوجوان فنالندی بیانگر آن است كه حمايوت پوايین والودينی،

در رندين پژوهش مورد بررسی عرار گرفته است .به ويوژه در

كنترل كم معلمان و پايین بودن اعتماد بین شخصی بوه عنووان

برخی از مطالعات نشان داده شده است كه هر ره شوبکههوای

شاخصهای سرمايه اجتماعی با رفتار بزهکارانه رابطوه دارنود.

اجتماعی متراكم تر شوند ،ممکن است كه سطوم جرم متوراكم

البته در اين تحقیق متغیرهای سطوم فردی كوه شوامل كنتورل

جرم بواسطه تسهیل اطالعات مشترك میوان مجرموان افوزايش

شخصی است ،كنترل گرديدهاند .مطالعه مسونر 1و همکوارانش

میيابد ( .)Buonanno & et al., 2009نظريه فشار 1نیز بوا توجوه

( )2004بر روی رابطوه ابعواد سورمايه اجتمواعی و نور هوای

شبکه های اجتماعی همچون خانواده و همسايگی معتقد اسوت

عتلهای جنايی بسیاری از اشوکال سورمايه اجتمواعی بوا عتول

كه رخدادهای مندی در اين شبکهها بوه عواطوف مندوی سووق

رابطه ندارند اما فعالگرايی اجتماعی و اعتماد اجتماعی مرتبش

میدهد و متعاعب آن رفتوار بزهکارانوه خواهود بوه خصووص

با عتل رابطه دارنود .مطالعوه رايوت و همکوارانش ( )2001در

زمانی كه استراتژی هوای مقابلوهای هنجارمنود ماننود حمايوت

رابطه با سرمايه اجتماعی خانواده و بزهکاری نوجوان بر مبنای

خانوادگی و يا دوستان در دسترس فرد نیستند (.)Katz, 2002

نظريه كلمن نشان داده است كوه در طوول زموان بزهکواری را

شبکههای اجتماعی يکی از مؤلدههای سورمايه اجتمواعی

كاهش داده و تأثیرات بدرفتاری را تعديل نموده و همچنین بوا

فردی و اجتماعی محسوب میشوند .بنابراين مالحظه میشود

تأثیرات كلی مثبت در جريان زندگی مرتبش بوده است.

كه در نظريههای جرم و انحرافات مؤلدههايی از سازه سورمايه
اجتماعی پیش از اين مورد توجه عرار گرفتوه اسوت .از منظور

چارچوب نظري

بورديو 7سرمايه اجتمواعی منبعوی اسوت كوه از شوبکه پايودار

جرم پديدهای است ضد اجتماعی كه موجب اختالل در نظم و

ارتباد و شوناخت متقابول حاصول مویشوود .ديودگاه وی بوه

امنیت جامعه و كشور میشود (نصیری .)2983 ،در واعع جرم آن

سرمايه اجتماعی ديدگاهی ابزاری است

دسته از رفتارها و كنشهايی است كه از حد تحمل يع گوروه

 .)249وی بر اين باور است كه شوبکه اجتمواعی منوابع فوردی

اجتماعی ويژه فراتر میرود .در حقیقت جرم به منوافع جامعوه

است كه دستیابی به هدفهوا را تسوهیل مویكنود ،خوواه ايون

لطمه وارد میكند .عوامل متعددی در ايجاد جرم مؤثر هسوتند.

هدفها شخصوی و يوا اجتمواعی اسوت (

مانند عوامل محیطی (اوضار جغرافیايی ،ارتدوار و ،)...عوامول

 .)2002سوورمايه اجتموواعی ،امکووان دسترسووی بووه فرصووتهووا،

(كلودی،

اطالعووات ،منووابع مووادی و موععیووت اجتموواعی را بوورای افووراد

اجتماعی (فقر ،فرهنگ ،وسوايل ارتبواد جمعوی و )...

(Bourdieu, 1985:248-

Wollebaek & Sell,

افزايش میدهود (خزاعوی و برممودی .)2981 ،كلمون 8از منظوری

.)2982
نظريه های انتخاب عقالنی و كنترل اجتمواعی تصومیمات

كاركردی ،معتقد است كه اجتماعی يع هسوتی واحود نیسوت
بلکوه گونوواگونیای از هسوتیهووای متدواوت اسووت كووه دارای

1

Buonanno.
Associational networks.
3
Civic norms.
4
Salmi & Kivivuori
5
Messner & et al.
2

6

Strain Theory.
Burdiue
8
Coleman
7
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1

ويژگی مشترك هستند :هموه آنهوا شوامل برخوی جنبوههوای

 .)2002بووه نظوور وی ،سوورمايه اجتموواعی ،مشخصووات زنوودگی

سوواختار اجتموواعی هسووتند و ديگوور ايوونكووه آنهووا برخووی از

اجتماعی است «شبکهها ،معیارها و اعتماد» كه سبب میشود تا

كنش های افرادی را كه درون ساختار هستند ،تسهیل میكننود.

شركتكنندگان ،در فعالیوت مشوترك كواراتری بورای تعقیوب

جنبههای گوناگون شبکهها و احساسات اعتماد كه بوه اجتموار

اهداف مشترك خود وارد شوند

 .)Putnam,اعتماد عنصر

محلی حسی از اجتمار محلی بودن میدهد و بنابراين اعضوای

ضروری معیارها است .اعتماد از شبکههای اجتمواعی حاصول

را عادر می سازد تا به منابع اجتمار محلی متکوی بووده و از آن

میشود در واعع اعتماد به همراه هنجارها و شبکههوا در هموه

بهرهبرداری كنند ،توسش كلمن به عنوان نمونوههوا ارائوه شوده

تعوواريف سوورمايه اجتموواعی حضووور دارنوود

(1996

( ;Putnam, 1995

است (كلمن .)111 -111 :2977 ،به نظر وی سرمايههای اجتماعی

1995

دو ويژگی مشترك دارند :اول اينكه همه آنها جنبهای از يع

هنجارهای مدنی به عنوان تجلیوات سورمايه اجتمواعی اشواره

ساخت اجتماعی را شامل میشوند و دوم ايونكوه كونشهوای

میكنند (.)Knack & Keefer, 1997

معین افرادی را كه در درون ساختارند تسهیل میكنند

 .)Fukuyama,هوور دو كلموون و پاتنووام ،بووه اعتموواد و

(ماجودی

جووورم و تووورس ناشوووی از آن يکوووی از مهووومتووورين

و لهسووايیزاده .)2983 ،فوكويامووا 2سوورمايه اجتموواعی را شووکل و

تعیینكنندههای رفاه فردی است .در ادبیات نظری متواخر ايون

نمونهای از يع هنجار میور رسومی اسوت كوه باعوث تورويج

نکته مورد تأيیود عورار گرفتوه كوه انتخوابهوای فوردی بورای

همکاری بین دو يا رند فرد میشود

مشاركت در جرم به طور برجستهای تحوت توأثیر هنجارهوای

(فوكوياما.)11:2973 ،

در مقیاس محلهای ،سورمايه اجتمواعی شوامل منوابعی در

مدنی و شبکههای ارتبواطی اسوت .هنجارهوای مودنی ممکون

اجتماعات محله ای است كه از طريق میزان بوا يی از اعتمواد،

است كه گناه و خجالت را بوه رفتوار مجرمانوه الصواق كنود و

عمل و كنش متقابل ،هنجارهای مشترك ،تعهدات و التزاموات

بنابراين هزينه فرصت جرم را افوزايش دهود

( Buonanno & et

 .)al.,همچنین ايون امکوان وجوود دارد كوه شوبکههوای

و تعلقات مشترك ،شبکههای رسمی و میررسمی و كانالهوای

2009

مؤثر اطالعاتی پديد میآيد .از اين سرمايه ممکن است افراد و

اجتماعی فعالیتهای میر مجرمانه را افزايش دهد و احتما ت

گروهها ،برای آسان نمودن فعالیتها به منظور مندعت رساندن

كشف رفتار مجرمانه را با ببرد و اين احتمال نیز هسوت كوه

به افراد و گروهها و اجتمار استداده كنند (.)Key, 2005:62

اين همین شبکهها به عنوان كانالهای ارتباطی بورای مجرموان

پاتنام نیز با تعريدی كاركردی همانند بورديو و كلمون بور

نقش آفرينی كنند و برای فعالیت مجرمانه پوشش رسمی ارائه

اين باور است كه هسته اصولی سورمايه اجتمواعی شوبکههوای

نمايند ( .)Buonanno & et al., 2009بنابراين از پویش مشوخص

 .)Kadushin,ارتباطووات

نیست كه همبستگی بین شوبکههوای اجتمواعی و هنجارهوای

اجتموواعی بووا ارزش

هسووتند (2004

اجتماعی بر میزان فعالیت افراد و گروهها اثر میگذارد .از نظور

مدنی با رفتار مجرمانه مثبت يا مندی است.

پاتنام ارتباطات اجتماعی شامل ارتباطات بین افراد ،شبکههوای

تحقیقات نیز نشان می دهد هركجا كه اعتماد كاهش پیودا

اجتماعی و معیارهای تعامل و اعتمواد اسوت (.)Putnam, 2000

كند ،موجب میشود تا افراد احساس ناامنی كنند و برای حدظ

برای وی در شبکه اجتماعی اين مسأله مهم است كوه رگونوه

خود از هر وسیلهای برای رسیدن به منافع شخصی يا گروهوی

شبکه اجتماعی انوار ديگر سرمايه اجتماعی را كه شامل اعتماد

خودشان استداده كنند ،حتی اگر برخالف هنجارهای اجتماعی

و تعهوود مووودنی موویشووووند ،از راه بووور هوومكنشوووی بوووین

موجود هستند

مشاركتكنندگان فوردی ،ايجواد مویكنود

( Wollebaek & Sell,

Fukuyama

1

(ناطقپور و فیروزآبوادی2981 ،؛ ردادی2987 ،؛ تقویلوو،

 .)2981همچنین افرادی كه در شبکههای اجتماعی عرار دارند و
شبکههای اجتماعی عوی دارند ،هم میتوانند از راههای مثبوت

1

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال پنجم ،شماره پیاپی  ،21شماره اول ،بهار 2931
(ترعوی و

(نادری و سیف نراعی )2933 ،صورت گرفته است .نمونه گزينشوی

و هم از راههای مندی به اهداف خود دست پیدا كننود

رستمی2988 ،؛ سیاهپوش2987 ،؛ نادمی2981 ،؛ اكری هامانه و همکاران،

اين تحقیق  983ندر بوده است كه برای دسترسی به اين مقدار

 .)2932بر اساس روارروب نظوری فووق و مطالعوات پیشوین

پرسشنامههای شهر يزد به  133پرسشنامه رسانده شدند.

فرضیات زير مطرم میشود:
تعریف مفاهيم
فرضيات تحقيق

جرم :از نگاه جامعهشناختی ،جورم بوه هرنوور شویوه رفتواری

و تداوت معنویداری بوین جونس (زن و مورد) پاسوخگويان و

اطالق میشود كه عانون را نقض میكند.در مطالعوه حاضور از

میزان ارتکاب جرم وجود دارد.

پاسخگويان خواسته شد تا تجربه خود را در موورد متغیرهوای

و رابطه معنیداری بین مقولههای شغلی والدين و میوزان جورم

زير در يع سال گذشته بیان كنند و با عالمتگذاری بین 1وو3

پاسخگويان وجود دارد.

(از هرگز تا خیلی زياد) ،میزان انجام اين اعمال را در يع سال

 -بین میزان تحصیالت والدين و میوزان جورم جوانوان رابطوه

گذشته بیان كنند .متغیرهايی كه در اين مرحله مورد سؤال عرار

معنیداری وجود دارد.

گرفتند عبارتند از :برداشتن وسايل ديگوران ،صودمه بوه امووال

و بین رضايت و صمیمیت در محله و میزان جرم پاسوخگويان

عمومی يا ديگران (علیوردینیا .)2987 ،استداده از مواد نشوادآور

رابطه معنیداری وجود دارد.

يا روان گردان ،كتع كواری بوا ديگوران و ،...مزاحموت بورای

 -بووین اعتموواد اجتموواعی پاسووخگويان و میووزان جوورم رابطووه

جنس مخالف در خیابان ،تهديد كردن ديگران به فواش كوردن

معنیداری وجود دارد.

مسائل خصوصیشوان .بوا اسوتداده از تکنیوع آمواری تحلیول

و بین مشاركت پاسوخگويان در جلووگیری از وعوور جورم در

عاملی شاخص های جرم مورد آزمون عرار گرفتند .بوا اسوتداده

محله و میزان جرم آنها رابطه معنیداری وجود دارد.

از بهترين شاخص ها ،در اين تحقیق متغیر جرم به دست آمود.

 -بووین شووبکه اجتموواعی پاسووخگويان و میووزان جوورم رابطووه

میانگین اين متغیر برابر با  11/11و انحوراف معیوار آن 21/18

معنیداری وجود دارد.

است.
سرمايه اجتماعی :كه برای رشد نوجوانان و جوانوان مهوم

روش تحقيق

است ،منحصراً در محدوده خانه جای ندارد ،بلکه میتووان آن

اين تحقیق با روش كمی به شیوه پیمايشی انجام شده كه شیوه

را در بیرون از خوانواده و در جامعوه كوه در برگیرنوده روابوش

مناسبی برای تحقیقاتی از اين دست محسوب مویشوود ،زيورا

اجتماعی پدر و مادرها و در بستگی كه به وسیله ايون سواختار

جامعه آماری و حجم نمونة مورد بررسی گسترده بوده اسوت.

روابش به نمايش در میآيند و در ارتباطات پدران و مادران بوا

جامعه آماری تحقیق جوانان 13و  28سال شهر يوزد بوودهانود.

نهادها يافت (تاجبخش .)78:2981 ،به عبارت ديگور ايون بعود از

شیوه نمونهگیری تصادفی رند مرحلهای سهمیهای بوده اسوت

سرمايه اجتماعی به روابش عینی و پیونودهای خوارا از خانوه

و بر اساس جمعیت هور محلوه و ناحیوه سوهمی از نمونوه بوه

افراد در درون اجتمار كلیتر اشاره دارد كوه منوابعی را جهوت

نواحی اختصاص يافت .در هور ناحیوه نسوبت بوه تعوداد هور

كمع به اعضای خانواده ايجواد مویكنود .بعود ديگور سورمايه

دوجنس ،سوهمی بوه هريوع از دو جونس اختصواص يافوت.

اجتماعی يعنی اعتماد اجتماعی ،تجلیوات انتزاعویتور سورمايه

پرسشنامهها توسش پرسشگران بین جوانان هر محلوه توزيوع و

اجتماعی است يعنوی آن ریوزی كوه افوراد فکور يوا احسواس

جمعآوری گرديد .نمونهگیری بوا اسوتداده از جودول مورگوان

میكنند ( .)De Silva, 2005:29در اين تحقیوق عوالوه بور ابعواد
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معیار آن  7/12است.

مذكور صمیمیت ،مشاركت اجتماعی ،شبکه اجتمواعی نیوز بوه
عنوان ساير ابعاد سرمايه اجتماعی در نظر گرفته شدند.
در مطالعه حاضر از پاسخگويان خواسوته شود توا میوزان

یافتههاي تحقيق

اعتماد خود را به موارد زير از  1و( 2خیلی كم و خیلوی زيواد)

با توجه به يافتههای جدول  ،2تداوت معنیداری بوین زنوان و

اعالم كنند .اين موارد شامل :اعتماد به شورای شهر ،شهرداری،

مردان در ارتباد با جرم وجود دارد .میانگین رفتار مجرمانه در

اهالی محله ،همشهریها ،نیروی انتظامی ،نماينودگان شوهر در

زنان نسبت به مردان كمتر اسوت .میوانگین رفتوار مجرمانوه در

مجلس ،كسبه محل ،سازمانهای دولتی ،بانعهوا ،هوموطنوان،

زنان  13/1و در مردان  93/7است.

خانوده و دوستان بود .میانگین اين متغیر برابر با  91و انحراف
جدول  -1آزمون تفاوت ميانگين جرم بر اساس جنس و نوع مسکن

جنس
نور مسکن

فراوانی

ميانگين

انحراف معيار

مرد

281

93/11

72/21

زن

231

13/13

79/29

آپارتمان

291

11/79

21/22

حیاددار

111

11/73

21/17

T

Sig

-1/717

3/333

2/127

3/111

در ابتدا آزمون تحلیول واريوانس يوعطرفوه بوین منزلوت

با تری نسبت به افراد طبقات متوسش و پايین دارنود ،تدواوت

شغلی والدين و رفتار مجرمانه جوانان گرفته شد .پس از تأيید

معنیداری وجود دارد .همچنوین بورای كسوانی كوه مادرشوان

آزمون  Fدر سطح حداعل  31درصد اطمینان ،به گرفتن آزمون

منزلت شغلی متوسش و با دارنود تدواوت معنویداری وجوود

شده مبادرت گرديد.

ندارد اما بین افرادی كه مادرشان منزلت شغلی پايین دارنود بوا
كسانی كه مادرشان منزلت شغلی متوسش و با دارند ،تدواوت

با توجه به جدول  1و  ،9نتوايج نشوان مویدهنود كوه :در

معنیداری وجود دارد.

ارتباد با منزلت شغلی پدر بین طبقات متوسش و پايین تداوتی
وجود ندارد ،اما در ارتباد با افرادی كه پدرشان منزلت شوغلی

جدول  -2آزمون تحليل واریانس ميزان جرم بر اساس شغل پدر و شغل مادر

شغل پدر

شغل مادر

طبقات منزلتی مشاغل

فراوانی

ميانگين

انحراف معيار

با

81

91

21/98

متوسش

213

11

21/71

پايین

271

11

21/71

با

12

98/31

27/89

متوسش

21

13/89

21/17

پايین

917

19/18

21/11

F

21/119

27/911

Sig

3/333

3/333
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جدول  -3آزمون تحليل واریانس ميزان جرم بر اساس شغل پدر و شغل مادر
والدین
جرم
جرم

پدر
مادر

سطوح منزلت شغلی

فراوانی

ميانگين

انحراف معيار

با

81

19/17

21/83

متوسش و پايین

131

91/92

21/98

با و متوسش

19

91/23

27/11

پايین

917

19/18

21/11

T

Sig

-1/11

3/333

-1/39

3/333

نتايج جدول  1نشان میدهد كه بین رضايت و صومیمیت

معنادار معکوسی وجود دارد .هرروه اعتمواد اجتمواعی بیشوتر

در محله و میزان جرم رابطه معناداری وجود دارد .بودين معنوا

شود ،جرم كاهش پیدا میكند .بوین میوزان تحصویالت پودر و

كه با افوزايش رضوايت و صومیمیت در محلوه میوزان جورم و

مادر با میزان جرم رابطه معناداری وجود دارد .به اين معنی كه

رفتارهای مجرمانه كاهش میيابد .بین مشاركت در جلووگیری

هر ره میزان تحصیالت پدر و مادر افزايش پیدا میكند ،رفتار

از وعور جرم در محله و شبکه اجتماعی با میزان جورم رابطوه

مجرمانه فرزندان نیز افزايش پیدا میكند.

معناداری وجود ندارد .بین اعتماد اجتماعی و میزان جرم رابطه
جدول  -4ضرایب همبستگی بين برخی از متغيرهاي مستقل و متغير جرم
م .مستقل

رضایت و صميميت

مشاركت در جلوگيري از وقوع

شبکه

اعتماد

تحصيالت

تحصيالت

م .وابسته

در محله

جرم در محله

اجتماعی

اجتماعی

پدر

مادر

جرم

-3/12

-3/311

3/319

-3/282

3/112

3/211

3/333

3/111

3/11

3/333

3/333

3/331

جدول  1با استداده از معادله رگرسیون رند متغیره ،متغیر

عدرت تبیین را داشته است .اين طبقه شغلی نسبت به مشوامل

وابسته (جرم) را تبیین میكند .از بین كلیوة متغیرهوای مسوتقل

پايین  13درصد همبستگی بیشتری با رفتار مجرمانه داشتهانود.

وارد شده در معادله تعداد  1متغیر مستقل وارد مدل شودهانود.

مدل رگرسیونی نشان میدهد كوه موردان  3/17بویش از زنوان

رضايت و صمیمیت در محله اولوین متغیوری اسوت كوه وارد

رفتار مجرمانه داشتهاند .مردانی كه در طبقوه شوغلی بوا عورار

مدل رگرسیونی شده است .اين متغیر به تنهوايی  21/7درصود

گرفتهاند ،نسبت بوه افورادی كوه در مشوامل متوسوش و پوايین

از تغییوورات متغیوور وابسووته را تبیووین كوورده اسووت .صوومیمیت،

بوده اند 29 ،درصد بیشتر در رفتار مجرمانه مشاركت داشته اند.

احساس عضويت در محول آراموش و رضوايت از مهومتورين

درنهايووت مشوواركت اجتموواعی پاسووخگويان در محلووه بوورای

عوامل مؤثر در تبیین جرم در محل به شمار مویآينود .بعود از

جلوگیری از جرم ،با متغیر وابسته دارای همبستگی مندی بووده

اين متغیر ،اشتغال زنوان در مشوامل متوسوش و بوا بیشوترين

و  1درصد از تغییرات آن را تبیین كرده است.

رابطه سرمايه اجتماعی و جرم جوانان مورد مطالعه :جوانان شهر يزد

3

جدول  -5متغيرهاي وارد شده در رگرسيون براي تبيين جرم
متغير

مراحل وارد شدن

R2

R

F

Sig F

Beta

T

Sig T

متغير
2

رضايت و صمیمیت در محله

3/133

3/217

71/81

3/333

-3/91

-7/81

3/333

1

مشامل زنان (با و متوسش)

3/181

3/191

17/13

3/333

3/13

1/18

3/333

9

جنسیت (مردان)

3/111

3/138

19/38

3/333

3/17

1/23

3/333

1

مشامل مردان (با )

3/117

3/922

11/11

3/333

3/29

1/73

3/337

1

مشاركت اجتماعی در محله برای جلوگیری از جرم

3/117

3/912

91/11

3/333

-3/22

-1/19

3/321

بحث و نتيجه

واعع در محله اين احتمال وجود دارد كه افراد ساكن در آن بوه

در سالهای اخیر سرمايه اجتماعی بوه عنووان يکوی از تعیوین

علت وجود شبکه اجتمواعی (كوه خوود سوبب كنتورل بیشوتر

كنندههای مهم رفتار مجرمانه و همچنین بزهکارانه مورد توجه

اجتماعی میگردد) ،مشاركت و اعتمواد اجتمواعی و همچنوین

دانشمندان علوم اجتماعی عرار گرفته است .سورمايه اجتمواعی

صمیمیت با  ،كمتر دست به رفتارهای مجرمانه بزننود .وجوود

دارايی فردی و اجتماعی يع جامعه است .مطالعوه حاضور بوه

اين مؤلدههای سرمايه اجتماعی میتواند به كاهش جرم كموع

بررسووی رابطووه بووین سوورمايه اجتموواعی پاسووخگويان و میووزان

كند .نتايج به دست آمده با نتوايج حاصول از تحقیوق رلبوی و

رفتارهای مجرمانه در میوان آنهوا پردختوه اسوت .روارروب

مبواركی ()2981؛ رازعوی و رضووانی ( )2931و موور و ريوع

نظری تحقیق ملهم از آراء پاتنام و بورديو در خصوص سرمايه

( ،)2013همخوانی دارد .اين نتیجوه شوايد بوه ايون علوت كوه

اجتماعی بود كه با ايده شبکه اجتماعی و تأثیر آن بر جرم كوه

وجود سرمايه اجتماعی با باعث به وجود آمودن هنجارهوای

در نظريههای فشار و انتخاب عقالنی مطرم میشود ،هماهنگ

رفتاری مبتنی بر تشريع مساعی در محلهها میشود؛ به هموین

هستند .با توجه به رارروب نظری میتوان به اين نتیجه رسید

دلیل در محلههايی كه سرمايه اجتماعی با يی دارند ،انحرافات

كه سرمايه اجتماعی میتواند نقوش متدواوتی در كواهش و يوا

اجتماعی كمتر ديده میشود.

افزايش جرم داشته باشد .برای مثال هر ره سورمايه اجتمواعی

مطالعه حاضر نشان داد كوه تدواوت معنویداری بوین دو

در خانواده بیشتر باشد ،اين انتظار میرود كه كنترل بیشتری بر

جنس بر حسب رفتار مجرمانه وجوود دارد .احتموال ارتکواب

روی جوانوان اعموال گوردد كوه خوود موجوب كواهش رفتوار

جرم و بروز رفتارهای مجرمانه در مردان نسبت به زنان بیشوتر

بزهکارانه در آنها گردد و يوا در بزرگسوا ن موجوب كواهش

است كه اين نتیجه نیز با تحقیقوات علیووردینیوا و همکواران

جرم .اما هموین سورمايه در بوین شوبکههوای خوالفكواران و

( ،)2987اسووکندری ( ،)2989نصوویری ( )2981و سووهامی و

محلههای با میزان جرم زياد میتواند به تشديد جرم بیانجامود.

احمدی ( )2973همخوانی دارد.

با استداده از نمونهای  983ندری از دختران و پسران مقیم شهر

همچنین میزان ارتکاب جرم و بوروز رفتارهوای مجرمانوه

يزد تعداد  7فرضیه مستخرا از رارروب نظوری و تحقیقوات

در میوان پاسوخگويانی كووه دارای موادارانی بووا مشوامل بووا و

پیشین مورد آزمون عرار گرفتند.

متوسش هستند نسبت به زنانی كه دارای مشامل پايین هسوتند،

در مطالعه حاضور نشوان داده شود كوه شوبکه اجتمواعی،

بیشتر است كه اين نتیجه با تحقیق جربانی ( )2983همخووانی

مشاركت و اعتماد اجتماعی و همچنوین رضوايت و صومیمیت

دارد .احتمال بروز رفتارهوای مجرمانوه در میوان جوانوانی كوه

در محله موجب كاهش جرم و رفتارهای مجرمانه میشود .در

دارای پدرانی با سطوم شغلی با هستند در مقايسه با مشوامل

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال پنجم ،شماره پیاپی  ،21شماره اول ،بهار 2931
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متوسش و پوايین موردان بیشوتر اسوت .ايون نتیجوه بوا تحقیوق

محله ،تقويت نمود .در همین راستا مساجد به عنووان يکوی از

اسکندری ( )2989همخوانی دارد .اين نتايج شايد به اين دلیل

مکانهای بومی و سنتی كوه از گذشوته نقوش مهموی در ايون

كه در اين طبقات افراد امکانات بیشتری را برای ارتکاب جرم

راستا داشتهاند ،میتوانند به طور فعال در جهت تقويت روابش

و بروز رفتارهای مجرمانه نسبت بوه ديگور طبقوات در اختیوار

همسايگی گام مؤثر بردارند .همچنین ديگر سمنهوا نیوز بايود

دارند.

برای اين هدف باز تنظویم و بوه كموع سوازمانهوای رسومی

همچنین نتايج به دست آمده از همبستگی دو متغیره بوین
تحصیالت و الدين و میزان جرم در میان جوانان نشواندهنوده

همچون نیروهای انتظامی در جهت نظارت اجتماعی بیشتر در
محله بشتابند.

رابطه معنیدار و مثبت بین اين دو متغیر بود .با افزايش میوزان
تحصیالت والدين میزان ارتکاب به جرم در بین جوانان بیشتر

منابع

میشوود .شوايد دلیول ايون رخوداد آن اسوت كوه بوا افوزايش

احمدی ،م.؛ خواجهنوری ،ب .و مقدس ،ر«.)2983( .بررسوی

تحصیالت والدين ،میزان تساهل در بین آنها بیشتر میشود و

تطبیقووی رفتارهووای بزهکارانووه دانووشآموووزان

يا نور شیوههای تربیتی را كه اخذ مویكننود ،فضوای زيواد بوه

دبیرستانهای نظام عديم و جديود شوهر شویراز»،

همراه كنترل اجتماعی كمتری را برای جوانان به همراه دارد.

نشريه علوم اجتماعی وانسانی دانشگاه شیراز .ش

نتايج به دست آمده از مدل رگرسیونی رند متغیره حاكی

 ،91ص .131-239

از آن بود كه  1متغیر رضايت و صمیمیت از محله ،نور شوغل

افراسویابی ،ر.و ياراحموودی ،م« .)2932( .بررسووی راهبردهووای

مووادران ،جنسوویت ،نووور شووغل پوودران و درنهايووت مشوواركت

طراحی و مديريت مکان برای پیشوگیری وضوعی

اجتماعی پاسخگويان در محلوه بورای جلووگیری از جورم 91

از جوورم» ،نشووريه علوووم اجتموواعی ،ش  ،11ص

درصد از تغییرات میزان جرم جوانان را تبیین كرده است .اگور

.281 -213

رووه متغیوور مشوواركت اجتموواعی پاسووخگويان در محلووه بوورای

اسکندری ،آ« .)2989( .بررسی عوامل مؤثر بر بروز آسیبهای

جلوگیری از جرم در آزمون همبستگی دو متغیره ،دارای رابطه

اجتماعی در شهر بوشهر» ،نشريه علومتربیتی ،ش

معنیداری با متغیر وابسته نبود ،اما در مدل رگرسویونی كوه بوا

 ،93ص .19-13

مدل گام به گام انجام شد ،به دلیل كنترل تأثیر سواير متغیرهوا،

بوووزان ،ب .)2978( .مووردم ،دولووتهووا و هووراس ،ترجمووه:

وارد موودل شوود .در تحقیقووات بابائیووان و همکوواران (،)2932

پژوهشکده مطالعات راهبردی ،تهران.

افراسوویابی و ياراحموودی ( ،)2932رلبووی و مبوواركی (،)2981

بابائیان ،ر.؛ كرمی . ،و كدراشی ،س« .)2932( .نقش آمووزش

تقیلو ( )2981و سدیری ( )2987اين مدل با جرم و بزهکاری

همگووانی در پیشووگیری از جوورم» ،نشووريه علوووم

جوانان و نوجوانان رابطه معنیداری داشته است.

اجتماعی ،ش  ،11ص .91-3

با توجه به اينكه رضايت ،صمیمیت ،آرامش و عضوويت

تقیلو ،ف« .)2981( .بررسی رابطه سرمايه اجتماعی با امنیوت

در محله بیشترين تبیین را در تحقیق حاضر به خود اختصاص

اجتمواعی» ،فصولنامه مطالعوات راهبووردی ،ش ،1

داده است و با عنايت به اينكه اين عامل با ايجواد يوع شوبکه

ص .117-193

روابش حمايتی باعث ايجاد نتايج مندی با جرم میگردد ،به نظر
میرسد كه با ايجاد سازمانهای مردم نهواد (سومن) در محول
اين روابش را در جهت بهبود و افزايش روابش مثبت بین اهالی

تاجبخش ،ك .)2981( .سرمايه اجتماعی :اعتماد ،دموكراسویون
و توسعه ،تهران :نشر شیرازه.
ترعووی ،ر .و رسووتمی ،م« .)2988( .نقووش مطلوووب سوورمايه

رابطه سرمايه اجتماعی و جرم جوانان مورد مطالعه :جوانان شهر يزد

اجتموواعی در توأمین امنیووت عمووومی» ،مطالعووات
دفاعی استراتژيع ،ش  ،98ص .221-73
جاليیپور ،م .و حسوینینثوار ،م« .)2987( .عوامول موؤثر بور

بزهکاری نوجوانان در رشت» ،پژوهش نامه علوم
انسانی و اجتماعی ،ش  ،1ص.231-77
جووانکی ،ف .و عووورری بیگووی ،م« .)2987( .نقووش طراحووی
محیطی در پیشگیری از جرم» ،فصولنامه حقووق،
ش  ،1ص .917-911

جربانی ،م« .)2983( .بررسی آماری جرايم زنان ايران» ،مجلوه
حقوعی دادگستری ،ش  ،71ص .227-32
رلبووی ،م .و مبوواركی ،م« .)2981( .تحلیوول رابطووه سوورمايه

اجتماعی و جرم در سطوم خرد و كوالن» ،مجلوه
جامعهشناسی ايران ،ش  ،1ص .11-9
خزاعووی ،م .و برمموودی ،ه« .)2981( .سوورمايه اجتموواعی در

محالت حاشیهنشین» ،مجموعه مقوا ت هموايش
بررسی وضعیت فرهنگی اجتمواعی شوهر تهوران،
تهران :مركز مطالعات فرهنگی شهر تهران.
خبرگزاری ايسنا .)2931(.كدخبر .31383139217
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ايران ،ش  ،1ص .211-219
سیاهپوش ،ا« .)2987( .فراتحلیل مطالعات سرمايه اجتماعی در
ايران» ،نشوريه علووم اجتمواعی ،ش  ،9ص -33
.211
سهامی ،س .و احمدی ،م« .)2973( .بزهکاری و خرابکاری»،
فصوولنامه تووازههووای روان درمووانی ،ش  ،27ص
.219-231
شعار كاظمی ،م« .)2981( .جرم و راههوای پیشوگیری از آن»،
نشريه اديان و عرفان ،ش  ،239ص .221-237
صالحی ،ا« .)2981( .نقش آسايش محیطی فضاهای شهری در

پیشووگیری از ناهنجوواریهووای رفتوواری» ،مجلووه
محیششناسی ،ش  ،11ص .31- 89
صالحی ،ا .و پورمحی آبادی ،م« .)2981( .كواهش جورم در

پرتووو مؤلدووههووای مووددكاری اجتموواعی» ،مجلووه
حقوعی عدالت آراء ،ش  ،8ص .13-91

صوونعتخووواه ،ر .و شوویری امووینلووو ،ش .)2932( .سوورمايه
اجتماعی ،كرمان :مركز انتشارات علموی دانشوگاه
آزاد اسالمی.

اكری هامانه ،ر.؛ افشانی ،ر .و عسکری ندوشون ،ر.)2932( .

طالبزاده ،م.؛ حقیقتیان ،م .و جهانبخش ،ا« .)2931( .بررسوی

«بررسی رابطه سرمايه اجتماعی و میزان احسواس

رابطووه بووین سوورمايه اجتموواعی و میووزان جوورم»،

امنیت اجتماعی در شهر يزد» ،مجله جامعهشناسی

فصلنامه دانش انتظامی ،سال اول ،ش  ،9ص -82

ايران ،ش  ،9ص .223-89

.33

رازعی ،ن .و رضوانی ،م« .)2931( .تبیین جامعهشوناختی توأثیر

علیوردینیا ،ا.؛ شواررپوور ،م .و رمزيوار ،م« .)2987( .سورمايه

سرمايه اجتماعی بر جرم» ،فصلنامه پژوهشهوای

اجتماعی خانواده و بزهکاری» ،پژوهش زنان ،ش

اطالعاتی و جنايی ،ش  ،92ص .91-3

 ،1ص.211-237

رستمی تبريزی ،ل« .)2971( .سیرتحو ت اجتماعی درمدهووم

عباسزاده ،ه .و كرمی ،ك« .)2933( .سرمايه اجتماعی و امنیت

خانواده در جواموع مربوی و رابطوةآن بوا جورم»،

ملی پايدار» ،فصلنامه مطالعوات راهبوردی ،ش ،2

نشريه اصالم و تربیت ،ش  ،28ص .11-28

ص .18-92

ردادی ،م» .)2987( .س ورمايه اجتموواعی و امنیووت اجتموواعی»،

عسگریتدرشی ،م.؛ اديبزاده ،ب.؛ رفیعیوان ،م .و حسوینی ،ا.

نشريه اعتصاد ،ش  ،21ص .231-281

(« .)2983بررسی عوامل محیطی مؤثر در نوسازی

سدیری« .)2987( . ،نقش نهادهای میور دولتوی محلوهای در

بافتهای فرسوده شهری به منظور افزايش امنیت

تأمین امنیت اجتماعی» ،نشريه مطالعات اجتماعی

محلی» ،نشريه هنور و معمواری ،ش  ،1ص -93

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال پنجم ،شماره پیاپی  ،21شماره اول ،بهار 2931
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.13

فوكوياما ،ف .)2973( .پايان نظم؛ سورمايه اجتمواعی و حدوظ
آن ،ترجموه :مالمعبواس توسولی ،تهوران :جامعوه
ايرانیان.
عريشیزاده ،م .و حسینی ،ق« .)2973( .بررسی شویور عوامول

سرمايههای اجتماعی در كاهش آن» ،نشريه علووم
سیاسی ،ش  ،1ص .93-29
ناطقپوور ،م .و فیروزآبوادی ،ا« .)2981( .سورمايه اجتمواعی و
عوامل مؤثر بر شوکلگیوری آن در شوهر تهوران»،
مجله جامعهشناسی ايران ،ش  ،1ص .32-13

روانی و اجتماعی در بزهکاری نوجوانان» ،مجلوه

نصیری ،م« .)2981( .اعتیاد و رابطوه آن بوا مشوامل شوهری»،

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبريز ،ش  ،17ص

نشريه جغرافیا ،ش ،73ص .231-32

.93-11

يامینپور ،و« .)2983( .بررسی علل گرايش به جرم و انحراف

كاجی ،م« .)2971( .تحلیلی بر عوامول روانشوناختی ارتکواب

در ساخت اجتماعی جوامع درحال توسعه با تکیه

جرم» ،ماهنامه اصالم و تربیت ،ش  ،21ص -29

بر تغییر ساختار خانواده ايرانی اسوالمی» ،نشوريه

.21

حقوق ،ش  ،91ص .88-19

كامیار ،غ« .)2981( .توصویف جورم» ،نشوريه حقووق ،ش ،13
صص .299-221

كلدی ،ر« .)2982( .انحراف ،جرم و پیشگیری» ،فصلنامه رفواه
اجتماعی ،ش  ،9ص .71-12
كلمن ،ا .)2977( .بنیادهای نظريه اجتماعی ،ترجمه :منوورهر
صبوری ،تهران :نشر نی.
ماجدی ،م .و لهسايیزاده ،ر« .)2983( .رابطه سرمايه اجتماعی

با كنش جمعی در مناطق روستايی» ،نشريه علووم
اجتماعی ،ش  ،98ص .231-272
مهوودوی ،م .و صوودفی«.)2971( . ،بررسووی عواموول م وؤثر در
انحرافات اجتماعی» ،نشوريه فلسوده و كوالم ،ش
 ،27ص .18-1
مظلومان ،ر« .)2913( .اثر آمووزش و پورورش در بزهکواری»،
نشريه حقوق ،ش  ،73ص .18-17

نوادری ،ر .و سوویف نراعوی ،م .)2933( .روشهووای تحقیووق و
رگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی (بوا تاكیود
بر علوم تربیتی) ،تهران :نشر ارسباران.
نصوویری ،س« .)2983( .نگوواهی بووه پديووده جوورم از ديوودگاه
جامعهشناختی» ،تهران :انتشارات حقووق ايرانیوان
صاعد.
نووادمی ،د« .)2981( .آسوویبشناسووی اجتموواعی شووهر و نقووش
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