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فرزانه مجاهدي جهرمی
کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه سراسری کاشان.
نام نویسنده مسئول:
فرزانه مجاهدي جهرمی

چکيده

تاریخ دریافت1399/12/20 :
تاریخ پذیرش1399/02/20 :

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و هوش هیجانی با گرایش به بزهکاری
در میان زندانیان شهر جهرم بوده است .این تحقیق با توجه به نوع هدف ،کاربردی و از نظر چگونگی
اجرا در زمره تحقیقات توصیفی  -پیمایشی قرار دارد .جامعه آماری این پژوهش شامل تمام زندانیان
شهر جهرم به تعداد  300نفر می باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد  168نفر به عنوان حجم
نمونه انتخاب شدند .ابزارتحقیق شامل پرسشنامه است اندارد هوش هیجانی گلمن ،پرسشنامه محقق
ساخته بزهکار ی ،پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپ یت و گوشال بوده است .پس از تجزیه و تح لیل
داده های تحقیق،نتایج نشان داد میان سرمایه اجتماعی و هوش هیجانی در میان زندانیان شهر جهرم
رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.همچنین میان سرمایه اجتماعی و بزهکاری در میان زندانیان
شهر جهرم رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

واژگان کليدي :بزهکاری ،سرمایه اجتماعی ،هوش هیجانی ،زندانیان جهرم.
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مقدمه
هوش هیجانی یعنی شناخت عواطف ،افکار و احساس های خود و دیگران ،تا بتوانیم بر اساس آن رفتاری مبتنی بر اخالق و
وجدان اجتماعی داشته باشیم .شامل توانایی هایی چون حفظ انگیزه ،استقامت در برابر مشکالت ،کنترل خود در شرایط بحرانی
و تکانه ها ،حفظ خونسردی ،به تاخیر انداختن کامیابی ،همدلی با دیگران و امیدوار بودن است .تحقیقات و مطالعات گذشته بیان
گر سرمایة اجتماعی ،مجموعة هنجارهای موجود در نظام های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه
و پایین آمدن هزینه های ارتباطات می شود و اهمیت دادن به سرمایه اجتماعی تاثیر بسزایی در رشد بهره وری و همچنین
کاهش انحرافات اجتماعی و بزهکاری خواهد داشت .بدین سبب بحث عدم پذیرش یا تخطی از قواعد سرمایه اجتماعی پیش می
آید.در چنین حالتی که فرد نتواند خود را با این مصوبات همنوا کند ،جامعه ،با پدیده ای به نام انحراف یا کجروی یا بزهکاری
مواجه می شود (موسوی. ) 1392 ،بزهکاری ،جرم و انحرافات اجتماعی دیگر ،از جمله پدیده هایی هستند که زنگ های خطر را
برای جامعه به صدا در آورده و موجبات تشویق افکار عمومی را فراهم ساخته و آحاد جامعه را در برابر یک مسئله اجتماعی
بزرگ قرار می دهند که نمونه بارز آن ،قتل ،فحشاء ،الکلیسم ،اعتیاد ،خودکشی و سرقت در جوامع بشری به خصوص ممالک
صنعتی جهان است .با توجه به وابسته بودن سرمایة اجتماعی به روابط بین افراد و تاثیر انکارناپذیر نقش هوش هیجانی بر نحوة
شکل گیری روابط بین فردی ،در این پژوهش تالش شده است ارتباط میان هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی و تاثیر ان بر
بزهکاری مورد بررسی قرار گرفته شود (فتحی و میر مقدم.) 1394 ،در یک برهه از زمان ،روان شناسی عواطف و هیجانات را به
عنوان پدیده ای نامنظم و مخرب در نظر می گرفتند؛ اما هم اکنون تئور ی های جدید بیان می دارند که عواطف و هیجانات
نقش مهمی در سامان دهی ،ایجاد انگیزه و هدایت فعالیت های انسان بازی می کنند هم اکنون هوش هیجانی به عنوان
موضوعی مهمی در محیط سازمانی مطرح می باشد و پژوهش ها و تحقیقات نشان داده اند که برای داشتن عملکرد برتر در هر
زمینه ،اهمیت هوش هیجانی دو برابر اهمیت توانایی های شناختی است و ارتباط مستقیمی میان هوش هیجانی و سرمایه های
اجتماعی و سازمانی وجود دارد .به طور کلی،سرمایه اجتماعی ،مفهومی اساسی است که در دهه های اخیر به عنوان دارایی
باارزش برای توانمندی سازمان ها و تولید و افزایش سرمایه انسانی ،اقتصادی پذیرفته شده است (صادقی فرد.) 1397 ،تحقیقات و
مطالعات گذشته بیان گر سرمایة اجتماعی ،مجموعة هنجارهای موجود در نظام های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح
همکاری اعضای آن جامعه و پایین آمدن هز ینه های ارتباطات می شود و اهمیت دادن به سرمایه اجتماعی تاثیر بسزایی در رشد
بهره وری و همچنین کاهش انحرافات اجتماعی و بزهکاری خواهد داشت .بدین سبب بحث عدم پذیرش یا تخطی از قواعد
سرمایه اجتماعی پیش می آید.در چنین حالتی که فرد نتواند خود را با این مصوبات همنوا کند ،جامعه ،با پدیده ای به نام
انحراف یا کجروی یا بزهکاری مواجه می شود (موسوی. ) 1392 ،بزهکاری ،جرم و انحرافات اجتماعی دیگر ،از جمله پدیده هایی
هستند که زنگ های خطر را برای جامعه به صدا در آورده و موجبات تشویق افکار عمومی را فراهم ساخته و آحاد جامعه را در
برابر یک مسئله اجتماعی بزرگ قرار می دهند که نمونه بارز آن ،قتل ،فحشاء ،الکلیسم ،اعتیاد ،خودکشی و سرقت در جوامع
بشری به خصوص ممالک صنعتی جهان است(فتحی و میر مقدم.) 1397 ،از رو یکردهای روان شناختی پیدایی رفتار بزهکارانه را
به واسطه هوش پایین می داند .امروزه این باور وجود دارد که با توجه به ارتباط میان اختالل های روان تنی با هیجانات ،به نظر
می رسد هیجان یا اختالالت روانی نقش اساسی ایفا می کنند و ابزارهای هیجانی نادرست می توانند سالمت ذهنی ،روانی و
رفتاری افراد را تهدید کنند (فیض اللهی .) 1392 ،هوش هیجانی در زندگ ی آثار بسیار زیادی را به دنبال دارد به طوری که این
ظرفیت موجب انعطاف پذیری،توانایی حل مشکالت و مقابله مؤثر با استرس ها و تکانه ها می شود (گلمن  .) 1999 ،1سطوح
باالیی این توانایی با نشاط ،سالمتی ،بهزیستی ،عملکرد تحصیلی و شغلی خوب و سازگاری با تغییرات و سطوح پ ایین آن با انواع
بیماری های روانی شامل افسردگی ،اختالل شخصیت و غیره همراه است (گریول و سالوی .) 2012 ،2از سوی دیگر سرمایه
اجتماعی ارتباط مستقیم با هوش هیجانی دارد.توجه به این که سرمایه اجتماعی یکی از شاخص های مهم برای بقا و دوام هر
نظام اجتماعی محسوب می شود و با عنایت به این که سرمایه اجتماعی از طریق مجموعه ای از روابط و هنجارهای اجتماعی به
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کیفیت روابط اجتماعی و توسعه و تحکیم همبستگی اجتماعی برای رشد و موفقیت و توسعه جامعه کمک می کند ،پرداختن به
چیستی و ماهیت آن و هم چنین توجه به پیامدهای آن در بزهکاری در نظام های اجتماعی دارای اهمیت است .یکی از
پیامدهای آن ،کارکرد عام المنفعه سرمایه اجتماعی در ارتقای امنیت و کاهش جرایم است .در روان شناسی و به ویژه روان
شناسی جرم ،عالقه به وضعیت های هیجانی و عاطفی همواره در حال افزایش بوده است .جامعه شناسان همگی بر این باور
هستند که سرمایة اجتماعی بعد کیفیتی مهمی دارد .برای برآورد جامعة سرمایة اجتماعی می بایست ،میزان همبستگی و درجة
انسجام درون گروهی ،اعتماد متقابل بین کنشگران ،احساسات مثبت و به طورکلی بعد ذهنی نیز مد نظر قرار گیرد.
(بوردیو  .) 2013 ،3لذا هدف از انجام این تحقیق بررس ی این مساله است که چه رابطه ای بین سرمایه اجتماعی و هوش هیجانی با
گرایش به بزهکاری در میان زندانیان در شهر جهرم وجود دارد؟

مبانی نظري تحقيق
سرمایه اجتماعی مجموعه ای از هنجارها ،شبکه ها و اعتماد اجتماعی موجود در یک نظام است که کل نظام و عناصر آن را
به هم مرتبط می سازد و از طریق تسهیل همیاری بین گروه ها و کاهش هزینه های مبادله منجر به تقویت رفتارهای همیارانه،
نشر دانش و نوآوری و توسعه مسئولیت پذیری می گردد و یک کاالی عمومی است که از یک طرف منافعی را برای نظام و
اعضای آن فراهم می آورد و از طرف دیگر این امکان را به وجود می آورد تا افراد مسائل جمعی را راحت تر حل کنند و با
احساس مسئولیت متقابل وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند( .ناهاپیت و گوشال  ) 1998 ،4به طور کلی ،تئوری های
مربوط به سرمایه اجتماعی را می توان به دو گروه عمده تقسیم نمود :
الف) در گروه اول به تبعیت از پوتنام ( ،) 1993سرمایه اجتماعی پدیده ای فرهنگی تعریف می شود که نشان دهنده میزان
اهمیت و توجه اعضای جامعه نسبت به امور مدنی بوده و بیانگر وجود هنجارهای اجتماعی مروج کنش جمعی و میزان اعتماد به
نهادهای عمومی می باشد .تحقیق پوتنام در ایتالیا نشان داد که سرما یه اجتماعی در درازمدت انباشته می شود .در این معنا،
سرمایه اجتماعی ویژگی های یک کاالی جمعی و عمومی را دارد.
ب) در گروه دوم ،برخالف تعریف پوتنام ،و به تبعیت از دیدگاه پی یر بوردیو ( ) 1986سرمایه اجتماعی نوعی سرمایه گذاری
افراد در شبکههای اجتماعی تلقی می شود .در این معنا ،سرمایه اجتماعی یک کاالی خصوصی و شخصی می باشد که می تواند
به سرمایه فرهنگی تبدیل شده و بیانگر پایگاه اجتماعی فرد باشد.لذا اندوخته سرمایه اجتماعی فرد بیانگر قدرت او در جامعه می
باشد.کلمن نیز بههمین سیاق بر مزایای سرمایه اجتماعی برای فرد یا برای شبکه افراد تاکید دارد.به اعتقاد کلمن ،هنجار کنش و
واکنش متقابل بر سرمایه اجتماعی حاکمیت دارد و سرمایه اجتماعی می تواند از طریق تسهیل کنش جمعی اثرات مثبت
اقتصادی در سطح ملی داشته باشد .بدین سان ،از نظر کلمن ،سرمایه اجتماعی در حد واسط بین کاالی شخصی و کاالی عمومی
قرار دارد .برخی از محققان،دیدگاه بوردیو و کلمن را در مورد سرمایه اجتماعی در یک ردیف قرار می دهند زیرا هر دوی آن ها
بر اندیشه کنش و واکنش متقابل در روابط اجتماعی و اقتصادی تاکید دارند.براساس هر دو این تفسیر سرمایه اجتماعی امر
معامالت اقتصادی را تسهیل می نماید ،هر چند که مکانیسم عمل آن کامال متفاوت است(.هامپسون ) 2012 ،5
هوش هیجانی یک دسته از توانایی ها و مهارت های غیرشناختی است که توانایی موفقیت فرد را در مقابله با فشارهای
محیطی افزایش می دهد(گلمن .) 2005 ،گلمن مدلی از هوش هیجانی ارائه کرد که بیست و پنج شایستگی را در پنج خوشه
جای داده بود یا به عبارت دیگر مدل هوش هیجانی گلمن دارای  5حوزه است- 1 :حوزه آگاهی شامل آگاهی هیجانی  ,ارزیابی
صحیح از حوزه اعتماد به نفس؛ - 2حوزه کنترلی شامل قابلیت اعتماد :وجدان ،انطباق پذیری ،نو آوری ،حوزه کنترلی؛  - 3خود
انگیخ تگی شامل گام برداشتن به سوی هدف ،قصد ،پیشگام بودن ،خودکنترلی؛  - 4همدلی شامل درک دیگران ،رشد دیگران؛ - 5
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تنظیم روابط شامل تاثیرگذاری ،ارتباطات ،مدیریت رهبری ،تعارض ،سرعت دادن به تغییر ،برقراری پیوند ،همکاری و تعاون
(دهشیری) 1385 ،
بار  -آن مفهوم هوش هیجانی را در  5مولفه و  15عامل تشکیل دهنده آنها ارائه می کند که به شرح زیر معرفی می گردند:
الف) مولفه درون فردی؛ ب) مولفه بین فردی؛ ج) مولفه سازگاری؛ د) مولفه کنترل استرس؛ ه) مولفه خلق عمومی (هاشمی،
) 1387
بزهکاری را می توان براساس دو رویکرد اثبات گرایی و ساخت گرایی تعریف کرد .اثبات گرایان بزهکاری را پدیده ای واقعی
و دارای صفاتی می دانند که از رفتارهای بهنجار قابل تشخیص است و برخی ساخت گرایان معتقدند که بزه و بزهکاری لزوماً
واقعی نیست ،بنابراین اساساً این برچسب است نه نفس رفتار که کسی را بزهکار می کند (رضوی و همکاران.) 1390 ،
اعمال بزهکارانه یا آسیب های اجتماعی عبارتند از سرقت (کلمن ) 1999؛ نزاع های دسته جمعی؛ اعتیاد و خرید و فروش
مواد مخدر و مشروبات الکلی (فتحی  ،) 1394تهدید علیه بهداش ت عمومی و آلودگی محیط زیست (هامپسون ) 2012؛ قتل عمد
(صادقی فرد  .) 1389علل انحراف اج تماعی و بزهکاری درسطح کالن عبارتند از  :مهاجرت روستا به شهر و حاشیه نشینی؛ جهات
تاثیر گذار محیط زندگی بر ارتکاب انحراف اجتماعی و بزهکاری .از طرفی قطعا در وقوع جرم و انحراف اجتماعی و بزهکاری،
محیط اجتماعی و محیط زندگی تاثیر بسزایی دارد ازجمله :الف – همسایگ ان و نقش آنان در انحراف اجتماعی و بزهکاری ؛ ب –
ارزش مسکن ،به بیان دیگر کیفیت مسکن و نقش آن در انحراف اجتماعی و بزهکاری؛ ج – مسکن و نقش آن در انحراف
اجتماعی و بزهکاری؛ د – ساکنان مسکن و نقش آنها در انحراف اجتماعی و بزهکاری
نظریه برچسبزنی هوارد بکر و ادوین لمرت  :6برطبق نظریه برچسب زنی ادوین لمرت و هوارد بکر ،انحراف به عنوان
فرایندی توجیه می شود که توسط آن برخی مردم موفق می شوند برخی دیگر را منحرف تعریف کنند .چنانچه اعمال انحرافی
آنان توسط افراد مهم دیگری مانند دوستان ،والدین ،کارفرمایان یا حتی پلیس و دادگاه علنی و آشکار گردد ،خطاکار در این
صورت با این واقعه طوری روبه رو می شود که به گفتهها رولد فینگل « 7مراسم بی آبرویی» نامیده می شود .در این مراسم
شخص ،محکوم به عمل انحرافی می شود ،سرزنش و یا شاید مجازات می گردد و مجبور می شود که به برتری اخالقی محکوم
کنندگان اعتراف نماید .از همه مهمتر شخص اکنون برچسب «بدکاره»« ،غیرعادی»« ،کالهبردار» و «معتاد به مواد مخدر» را از
دیگران دریافت می دارد .بقیه مردم نیز پس از این با خطاکار برحسب همین برچسب ها واکنش نشان می دهند .در نتیجه
شخص آگاهانه یا ناآگاهانه این برچسب را می پذیرد و تصویری جدید از خود می سازد و به رفتار مناسب با آن شروع می کند.
اکنون رفتار شکل انحراف ثانویه پیدا می کند یعنی ناهمنوایی مداوم توسط کسی که برچسب انحراف را قبول کرده است.
نظریه بوم شناختی  -پارک و برگس  :8آنان در تبیین انحرافات اجتماعی بر متغی رهایی که با پدیده شهرنشینی ارتباط
داشت نظیر زبان ،قومیت ،مهاجرت ،حوزه های سکونتگاهی و تراکم جمعیت تمرکز کردند .جامعه شناسان مکتب شیکاگو از آعاز
قرن بیستم برخی از رفتارهای انحرافی نظیر خودکشی ،طالق و فحشا را در شهر شیکاگو با هدف درک تاثیر عوامل جمعیت
شناختی مانند سن ،بعد خانوار ،تراکم جمعیت و مهاجرت و عوامل بوم شناختی نظیر قومیت ،نژاد و محل سکونت بر بی سازمانی
اجتماعی تاکید نموده و جرم و بزهکاری را مطالعه کردند.پارک بر این باور است که نواحی شهری از انگیزهها و غرایز ساکنان
ممانعت می کند و انحرافات اجتماعی را سبب می شود .سازمان فیزیکی شهر تاثیری عمیق بر الگوهای فرهنگی ـ اجتماعی
زندگی شهری دارد .یکی از پیش فرضهای اساسی پارک و برگس این است که آن دسته از حوزههای درون شهرهای تجاری و
صنعتی که به لحاظ اجتماعی دچار بی سازمانی اجتماعی شده اند ارزشها و سنتهای بزهکاران ه و جنایی را توسعه می دهند .شاو
و مک کی همچنین مشاهده کردند که بیشتر بزهکاری ها به وسیله گروه های کوچک دو یا سه نفری اتفاق می افتد .همچنین
نتیجه گرفتند که در مناطقی که نرخ بزهکاری باالست رفتار بزهکارانه کم و بیش به صورت جنبههای سنتی زندگی اجتماعی
درآمده ا ست .به نظر آنان این سنتهای بزهکاری از راه برخوردهای فردی و گروهی منتقل می شود .مهم ترین عامل انتقال
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بزهکاری گروه های همساالن است .به نظر آنان عامل اصلی دوام سنت بزهکاری از هم پاشیدگی نظارت اجتماعی است .اگر چه
تبیین های بوم شناختی با تاکید بر بی سازمانی اجت ماعی در کالن شهرها ،باعث شناسایی برخی از عوامل موثر بر رفتار انحرافی
شده بر این دیدگاه نیز در بسیاری از جنبهها انتقاد شده است( .احمدی.) 1388 ،

پيشينه تحقيق
محقق و سال

عنوان تحقیق

نتیجه تحقیق
میزان سرما یه اجتماعی و ابعادش در بین مجرمین و غیر مجرمین
تفاوت معنی داری دارد ،که این میزان در مجرمین کمتر از غیر
مجرمین بود .بین ابعاد سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی ،همبستگی

فتحی و میر
مقدم ( ) 1398

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی

اجتماعی ،تعامل گروهی ،مشارکت اجتماعی ) با کاهش میزان جرایم

بر کاهش میزان جرایم جوانان
شهرستان شهر یار

رابطه منفی و معناداری وجود دارد .هم چنین اعتماد اجتماعی پیش
بینی کننده منفی و معنادار شاخص میزان جرم می باشد .افزایش
اعتماد متقابل بین افراد جامعه ،تعامل گروهی مثبت ،همبستگی
اجتماعی باال و سطح خوب مشارکت اجتماعی ،میزان جرم در جامعه را
کاهش می دهد.
اوال در بعد هوش هیجانی افراد عادی دارای میانگین () 113.41
ومجرمان دارای میانگین (  ) 101.2بوده که نتابج آزمون tمستقل و
سطح معناداری به دست آمده حاکی از تفاوت معناداری هوش هیجانی

سوری
( ) 1398

بررسی و مقایسه مؤلفه های
هوش هیجانی مجرمان با افراد
عادی

افراد عادی ومجرمان است .ثانیاً ،در مؤلفه های پنجگانه هوش هیجانی
یعنی در مهارت های خودآگاهی ،خود کنترلی و مهارت اجتماعی،
خودانگیزی و همدلی نیز افراد عادی میانگین باالتری از مجرمان داشته
و این تفاوت معنادار است به طوری که م ی توان گفت افراد عادی
دارای هوش هیجانی (خودآگ اهی ،خود کنترلی و مهارت
اجتماعی،خودانگیزی و همدلی) باالتری از مجرمان می باشند.

فیض اللهی
( ) 1397

علیوردی نیا و
همکاران
( ) 1392

رابطه سبک های مقابله با
استرس ،هوش هیجانی و عزت
نفس با گرایش به بزهکاری در

گرایش مثبت به بزهکاری با سن و نوع رشته تحصیلی نوجوانان رابطه
دارد و در سنین پایین تر بیشتر دیده می شود .همچنین نتایج نشان
داد که به موازات افزایش عزت نفس و هوش هیجانی ؛ گرا یش مثبت به
بزهکاری در نوجوانان کاهش می یابد .نیز متغیر هوش هیجانی و سبک

دانش آموزان پسر

مقابله ای مساله مدار پیش بینی کننده های گرایش منفی به بزهکاری

بررسی رابطه سرمایة اجتماعی
خانواده و بزهکاری نوجوانان
دختر و پسر ،با بهره گیری از
نظریة سرمایة اجتماعی خانوادة
کلمن و نظریة پیوند اجتماعی
هیرشی

هستند.
سرمایة اجتماعی شناختی درون خانواده ،بین پاسخ گویان پسر بیش
ترین قدرت تبیین کنندگی بزهکاری را داشته است؛ درصورتی که
سرمایة اجتماعی ساختاری درون خانواده ،بیش ترین قدرت تبیین
کنند گی بزهکاری را بین پاسخ گویان دختر نشان داده است.
همچنین ،در بین مؤلفه های سرمایة اجتماعی خانواده ،صمیمیت
اعضای خانواده و حمایت اجتماعی ،رابطة معنی داری با بزهکاری
پسران داش ته است؛ درحالی که ،در بین پاسخ گویان دختر ،آگاهی
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والدین و عضویت والدین در نهادهای اجتماعی با رفتارهای بزهکارانه
رابطة معنی داری نشان داده است.

پروین
( ) 1391

کاوز ) 2015 ( 9

بررسی سرمایه اجتماعی و تاثیر
آن بر بزهکاری

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی
بر بزهکاری

مایر ،کاروسو و
تاثیر هوش هیجانی بر بزهکاری
سالووی
) 2019 (10

تامس و

رابطه بی سازمانی اجتماعی،

زنانیکی (11
) 2014

مهاجرت و جرم پرداخته در
مهاجران لهستانی

رایت و
همکاران 12

بررسی رابطة بین سرمایة
اجتماعی خانواده و رفتارهای

( ) 2018

بزهکارانه

بی سازمان ی ک محله شهری می تواند تبیین کننده وجود جرم در این
محالت باشد .اساساً بی سازمانی اجتماعی به دلیل تغییرات اساسی
ایجاد می شود و در نتیجه این تغییرات ،شیرازه هنجارهای اجتماعی از
هم پاشیده می شود و این هنجارها توان تنظیم رفتارهای اجتماعی را
از دست می دهند.
زوال پیوندهای محلی و توانایی ضعیف گروه های اولیه مانند خانواده و
محله برای اعمال سازوکار های غیررسمی کنترل اجتماعی در محیط
شهری ،از عوامل مستقیم جرم ،بزهکاری جوانان و فساد هستند.
جوانانی که از هوش هیجانی باالیی برخوردارند ،توانایی بهتری برای
اداره و مدیریت خود نسبت به جوانانی که از میزان هوش هیجانی
پا یینی برخوردارند ،دارند.
در مرحله اول مهاجرت ،افراد نسل اول با از دست دادن ریشه اخالقی و
تکیه گاه های اجتماعی خود به شدت ضربه خورده و دچار بی ثباتی
شده و به انحراف روی می آورند و سرانجام در فقر فرو می روند ،در
حالی که افراد نسل دوم با از میان رفتن اثرات بی ثباتی اخالقی وارد
عمل شده و گروه های جوان خرده فرهنگ های جوان را تشکیل می
دهند.

سلمی و
کیویوری 13
( ) 2010

بستگی بین سرمایة اجتماعی و
جرم جوانان (نقش شاخصهای
فردی و ساختاری) با کنترل
شاخص های سطح فردی و
ساختاری سرمایة اجتماعی،
رابطة این دو متغیر

سرمایة اجتماعی خانوادگی درطول زمان ،میزان بزهکاری را کاهش و
تأثیرات بدرفتاری را تعدیل می کند.
هنگامی که متغیرهای سطح فردی و ساختا ری مثل خودکنترلی،
کنترل شده بود ،کاهش حمایت والدین و کنترل کم معلم و ضعیف
بودن اعتماد بین اشخاص ،با رفتار بزهکارانه هم بستگی دارد .به نظر
می رسد پیوند های ضعیف والدین که باعث پیوند نوجوان به بازار کار
پاره وقت می شود ،او را در مقابل خطر بزهکاری حمایت نمی کند.
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نمودار  : 1مدل مفهومی تحقيق (ناهاپيت و گوشال (  )1998؛ گلمن( )2005و محقق())1396

روش تحقيق
این تحقیق با توجه به نوع هدف ،کاربردی و از نظر چگونگی اجرا در زمره تحقیقات توصیفی  -پیمایشی قرار دارد .جامعه
آماری این پژوهش شامل تمام زندانیان شهر جهرم جهرم به تعداد  300نفر می باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 168
نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند .برای گردآوری اطالعات مورد نیاز بعد از فرم اطالعات فردی که شامل جنسیت،
تحصیالت ،سن ،می باشد؛دیگر اطالعات مورد نیاز نیز با ابزار پرسشنامه به شرح زیر به دست خواهد آمد:
الف) پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی گلمن (  : ) 2005آزمون هوش هیجانی سیبریا شرینگ ،یکی از ابزارهای مورد
استفاده می باشد که در قالب مقیاس پنج گزینه ای لیکرت تنظیم شده است .فرم اصلی این آزمون دارای  70سؤال است و از
دو قسمت تشکیل شده ،قسمت اول دارای  40سؤال و قسمت دوم دارای  30سؤال می باشد.در قسمت اول ،هر سؤال حاکی از
یک موقعیت زندگی می باشد ،آزمودنی باید خود را در آن موقعیت قرار دهد و یکی از گزینه ها را که با حاالت روحی روانی
سازگاری بیشتری دارد انتخاب کند .در قسمت دوم در ابتدای هر سؤال یک داستان ساختگی عاطفی آورده شده است و از
آزمودنی خواسته شد تا پاسخ خود را با توجه به داستان ،انتخاب کند.الزم به ذکر است که این آزمون توسط منصوری ( ) 1380
به صورت پایان نامه کارشناسی ارشد هنجاریابی شده ولی از قسمت دوم این آزمون به علت عدم همخوانی داستان های آن با
فرهنگ ما استفاده نشده است.سؤاالت این آزمون مربوط به ابعاد هوش هیجانی است که نمره هر کدام از آنها جداگانه محاسبه
گردید .ا ین مؤلفه ها عبارتند از ،خودآگاهی ،خودتنظیمی ،خودانگیختگی ،همدلی و مهارت های اجتماعی می باشد .هر آزمودنی
شش نمره جداگانه دریافت می کند که پنج نمرة آن مربوط به هر کدام از مؤلفه ها و یک نمره به صورت کل می باشد .شماره
سؤاالت مربوط به هر یک از ابعاد هوش هیجانی در جدول شماره  1آورده شده است .در بعضی از سؤاالت چنانچه آزمودنی
گزینه اول را انتخاب کند ،نمره یک و چنانچه گزینه پنج را انتخاب کند نمره پنج می گیرد و برعکس ،اگر آزمودنی در سؤاالت
 1 ،9 ،12 ،20 ،14 ،13 ،31 ،33 ،18 ،22 ،28گزینة الف را انتخاب کند ،نمره پنج می گیرد و چنانچه گزینه ب ،ج ،د ،ه را
انتخاب کند ،به ترتیب نمره کمتر می گیرد  .نمره گذاری سؤاالت دیگر برعکس می باشد دامنه نمرات این پرسشنامه از  33تا
 165بوده است .پس از جمع آوری اطالعات جهت سنجش اعتبار پرسشنامه از تحلیل عاملی استفاده شد .به منظور تعیین قابلیت
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سواالت برای تحلیل عاملی از آزمون  KMOانجام که ضرایب آن در جدول مربوطه خواهد آمد .به عالوه در تحلیل عاملی از
روش مولفههای اصلی اغلب با بارهای عاملی  0 /45برای حداقل همبستگی قابل قبول میان هر ارزش و عامل استخراج شده و
استفاده گردید .سواالتی که از بار عاملی ضعیف با نقاط مشترک زیادی با سایر عوامل داشتهاند حذف گردید .نکته قابلذکر اینکه
سواالتی که در مرحله پایانی و آزمون آلفای کرونباخ حذف شدند در تحلیل عاملی مورد احتساب قرار نگرفتند .آلفای کرونباخ
برای پرسشنامه هوش هیجانی برابر است با .0.85
ب) پرسشنامه محقق ساخته بزهکاری :پرسشنامه محقق ساخته  42سوالی بزهکاری ،با طیف پاسخ دهی به پرسشنامه به
صورت لیکرت ،به شرح زیر می باشد  18 :سوال مربوط به مقیاس گرایش به اعتیاد ،از سوال  1تا  ،18با طیف پاسخگویی (خیلی
کم =  ،1کم=  ،2گاهی =  ،3زیاد =  ،4خیلی زیاد =  ) 5؛  10سوال مر بوط به مقیاس گرایش به سرقت در فرزندان ،از سوال - 19
 ،28با طیف پاسخگویی (کامال مخالف =  ،1مخالف =  ،2نظری ندارم =  ،3موافق =  ،4کامال موافق =  ) 5؛  13سوال مربوط
به مقیاس گرایش به ولگردی و مزاحمت های خیابانی در فرزندان ،از سوال  29تا  ،42با طیف پاسخگویی (کامال مخالف = ،5
مخالف =  ،4نظری ندارم =  ،3موافق =  ،2کامال موافق = .) 1کمترین نمره برابر با  42و بیشترین نمره برابر با  210می باشد .با
توجه به اینکه آلفای بدست آمده (  78صدم) و پایایی (  92صدم) برای سوال های پرسشنامه از  0 /7بیشتر است لذا پرسشنامه از
پا یایی خوبی برخوردار است و قابلیت استفاده در این پژوهش را جهت توزیع میان جامعه آماری را دارا می باشد .به منظور تعیین
قابلیت سواالت برای تحلیل عاملی از آزمون  KMOانجام شد .به عالوه در تحلیل عاملی از روش مولفههای اصلی اغلب با
بارهای عاملی  0 /45برای حداقل همبس تگی قابل قبول میان هر ارزش و عامل استخراج شده و استفاده گردید .سواالتی که از بار
عاملی ضعیف با نقاط مشترک زیادی با سایر عوامل داشتهاند حذف گردید .نکته قابل ذکر اینکه سواالتی که در مرحله پایانی و
آزمون آلفای کرونباخ حذف شدند در تحلیل عاملی مورد احتساب قرار نگرفتند .آلفای کرونباخ برای پرسشنامه بزهکاری برابر
است با .0.92
ج) پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (  : ) 1998این پرسشنامه توسط فرجی (  ) 1388بر مبنای مدل سه
بعدی  -شناختی(سواالت  ،) 22 ،18 ،15 ،10 ،5 ،1بعد ارتباطی(سواالت  ) 24 ،23 ،17 ،14 ،13 ،11 ،8 ،7 ،6 ،4 ،2و بعد
ساختاری (سواالت  - ) 21 ،20 ،19 ،16 ،12 ،9 ،3ناهاپیت و گوشال  ) 1998 ( 14ساخته شده است .سواالت پرسشنامه به صورت
طیف لیکرت  5گزینه ای (خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،خیلی کم) به صورت (  ) 1 ،2 ،3 ،4 ،5نمره گذاری شده اند.پایایی و
روایی پرسشنامه در پژوهش فرجی (  0 /97 ،) 1388و  0 /81به دست آمد که نشان از مطلوب بودن پایایی پرسشنامه است .پس از
جمع آوری اطالعات جهت سنجش اعتبار پرسشنامه از تحلیل عاملی استفاده شد .به منظور تعیین قابلیت سواالت برای تحلیل
عاملی از آزمون  KMOانجام که ضرایب آن در جدول مربوطه خواهد آمد .به عالوه در تحلیل عاملی از روش مولفههای اصلی
اغلب با بارهای عاملی  0 /45برای حداقل همبستگی قابل قبول میان هر ارزش و عامل استخراج شده و استفاده گردید .سواالتی
که از بار عاملی ضعیف با نقاط مشترک زیادی با سایر عوامل داشتهاند حذف گردید.

یافته هاي پژوهش
فرضيه اول :بین سرمایه اجتماعی و هوش هیجانی در میان زندانیان در شهر جهرم رابطه معنادار وجود دارد.
بررسی رابطه بین متغیرها با آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن
متغيرها

ضریب همبستگی

سطح معناداري

سرمایه اجتماعی و هوش هیجانی

0/059

0/002

Nahapit and Ghoshal
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با توجه به سطح معناداری ،بین سرمایه اجتماعی و هوش هیجانی رابطه معناداری وجود دارد و فرضیه تایید می گردد.
فرضيه دوم :بین بین سرمایه اجتماعی و گرایش به بزهکاری در میان زندانیان در شهر جهرم رابطه معنادار وجود دارد.
بررسی رابطه بین متغیرها با آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن
متغيرها

ضریب همبستگی

سطح معناداري

سرمایه اجتماعی و گرایش به بزهکاری

0 /428

0 /000

با توجه به سطح معناداری ،بین سرمایه اجتماعی و گرایش به بزهکاری رابطه معناداری به میزان  0 /428وجود دارد و
فرضیه تایید می گردد.

نتایج
نتایج نشان داد که افراد مرتکب جرم رابطه نامشروع در بی ن سایر مجرمان دارای نمره هوش هیجانی پایین بوده و مجرمان
چک دارای بیشترین نمره هوش هیجانی و مجرمان با جرایم دیه ،سرقت ،مواد مخدر ،نزاع و کالهبرداری و سایر جرایم از نظر
نمره هوش هیجانی در حد فاصل این دو گروه قرار گرفته اند .در تبیین یافته های فوق می توان چنین گفت هیجانی قابلیتی
است که تفکر و اقدامات هر فرد را هدایت می کند و تحقبقات و مطالعات گذشته بیان گر این نکته بوده است که میان هوش
هیجانی و سرمایه اجتماعی ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد.همچنین قابل ذکر است که هوش هیجانی،می تواند نقشی اساسی در
محیط کار داشته باشد .انسان موجودی جامعه زاد و جامعه زی است؛ یعنی از خالل موقعیت ها و تجارب اجتماعی است که می
تواند استعدادهای بالقوه خود را متجلی نموده و آماده پذیرش نقش های اجتماعی شود ،و برای انعکاس نقش های اجتماعی خود
ناچار است ،به برخی قواعد و دستورالعمل های اجتماعی(خواه رسمی ،خواه غیر رسمی) تن دهد.چنین ساز و کاری به وسیله
جامعه برای فرد ساخته و پرداخته می شود و از طرق مختلف (نهادهای اجتماعی و فردی ) آماده همنوایی با دیگر همنوعانش
می شود .اما به علل مختلف از جمله ویژگی های فیزیولوژیکی و ظرفیت استعداد فردی و شرایط محیطی ،همه افراد به یک
میزان تن به پذیرش قواعد جامعه نمی دهند.
این پژوهش نشان داد برای داشتن عملکرد برتر در هر زمینه ،اهمیت هوش هیجانی دو برابر اهمیت توانایی های شناختی
است و ارتباط مستقیمی میان هوش هیجانی و سرمایه های اجتماعی و سازمانی وجود دارد .به طور کلی،سرمایه اجتماعی،
مفهومی اساسی است که در دهه های اخیر به عنوان دارایی باارزش برای توانمندی سازمانها و تولید و افزایش سرمایه انسانی،
اقتصادی پذیرفته شده است.اهمیت سرمایه اجتماعی در این است که سبب اجتماع افراد (گروه ها ،تیم ها ،سازمانها و )..شده و
باعث می شود که با همدیگر به طور موفقیت آمیز کارها را به انجام برسانند.سرمایه اجتماعی به عنوان یک منبع اجتماعی در
روابط میان افراد یافت می شود و در برگیرنده شبکه های اجتماعی ،ساختار حمایتی ،مشارکت اجتماعی ،مدنی و سیاسی و
همچنین اعتماد بین افراد و نظام های اجتماعی می باشد.سر مایه اجتماعی بستر مناسبی را برای بهره برداری و بهره وری
نیروی انسانی در سازمان های مختلف فراهم می آورد.سرمایه اجتماعی در تالش است تا از طریق روابط متقابل ،هنجارها ،اعتماد
و شبکه های اجتماعی امکان مشارکت مردم در اقدامات جمعی را به منظور کسب منافع متقابل فراهم آورداز این دیدگاه سرمایه
اجتماعی به عنوان ابزاری کارآمد ،قابلیت باالیی در تبیین و توضیح مسائل اجتماعی از جمله جرایم را خواهد داشت .سرمایه
اجتماعی از طریق تقویت هنجارهای غیررسمی و افزایش اعتماد در بین شبکه های اجتماعی در تالش است تا خودکنترلی را در
بین کنش گران اجتماعی گسترش داده و موجب ارتقای راه کارهای پیشگیری از جرم شود و از هزینه های بخش رسمی
سرکوب و مجازات به مقدار قابل توجهی بکاهد.سرمایه اجتماعی خانواده که شامل روابط صمیمی بین کودک و والدین و میزان
زمانیست که اعضای خانواده با یکدیگر سپری می کنند و از این طریق هنجارها و ارزش ها را به نسل جدید منتقل می نمایند،
بدین سبب بحث عدم پذیرش یا تخطی از قواعد سرمایه اجتماعی پیش می آید.در چنین حالتی که فرد نتواند خود را با این
مصوبات همنوا کند ،جامعه ،با پدیده ای به نام انحراف یا کجروی یا بزهکاری مواجه می شود.بزهکاری ،جرم و انحرافات اجتماعی
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دیگر ،از جمله پدیده هایی هستند که زنگ های خطر را برای جامعه به صدا در آورده و موجبات تشویق افکار عمومی را فراهم
ساخته و آحاد جامعه را در برابر یک مسئله اجتماعی بزرگ قرار می دهند که نمونه بارز آن ،قتل ،فحشاء ،الکلیسم ،اعتیاد،
خودکشی و سرقت در جوامع بشری به خصوص ممالک صنعتی جهان است .در تحقیق حاضر ،چنین نتیجه گیری شد که بین
سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با بزهکاری رابطه معنادار وجود دارد .همچنین بین ابعاد هوش هیجانی و ابعاد آن نیز با بزهکاری
رابطه معناداری وجود دارد.
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