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 سيباعملکردپلياجتماعیهيسرمایرابطو
 
 

  داود کريمی،حمیدرضا جلیلیان ، مرتضی مرادی

 چکيده:

تيزيي هثاثيد زر هيياى اًسيطيوٌساى      ی اذيز تِ عٌَاى يکيي اس هْين   ی اجتواعي زر چٌس زِّ سزهايِ
ِ     ضاذِ ی اجتوياعي تيِ زليي      ّای هرتلف علَم اجتواعي ٍ اًساًي هطزح ضيسُ اسي م هوْيَم سيزهاي

       ُ ی عليَم اًسياًي ٍ    هاّي  ٍ هحتَايي کِ زارز تقزيثيا  تيا توياهي هَايَعام ٍ هسيار  هطيزح زر ثيَس
کٌسم زر ايي هقالِ سعي ضسُ اس  تيا تيِ تزرسيي     ّای اجتواعي ارتثاط پيسا هي واعي، اس جولِ آسيةاجت

ی اجتواعي تز عولکزز پليس پززاذتِ ضَزم عولکزز پليس تا استوازُ اس هسل اراريِ   ًقص ٍ تأثيز سزهايِ
ًزخ يا تعساز ضکاي   ًزخ ارتکاب جزم، ،جزم ساسی هيشاى پاکضسُ زر چْار سهيٌِ هَرز تزرسي قزار گزف : 

رٍش ايي تحقيق اس ًَع تَصييوي اسي م ًتيايي اييي هقاليِ ًطياى        اس پليس ٍ اعتواز ضْزًٍساى تِ پليسم
تِ اثتوال تيطتزی زارای پليسي ّستٌس  ،ی اجتواعي جَاهع زارای سطح تاالتزی اس سزهايِزّس کِ  هي

ِ  ای کِ زارای سط ساسی جزم تاالتزی زارزم زر جاهعِ کِ ًزخ پاک  اسي  ی اجتوياعي   ح تيااليي اس سيزهاي
چٌييي   ّن عوال سٍر، کوتز ذَاّس تَزماِتعساز ضکاي  ضْزًٍساى اس پليس تِ زلي  سَء استوازُ اس قسرم ٍ 

ی اجتواعي تاالتزی تاضس، ًزخ جيزم ٍ جٌايي  زر آى کياّص ذَاّيس      ّز چِ جاهعِ زارای سطح سزهايِ
  تِ طَر هثثتي تا اعتواز ضْزًٍساى تِ پليس راتطِ زارزمی اجتواعي  سطَح تاالی سزهايِچٌيي  ّن ياف م

  ها: کليد واژه

 ساسی جزم، ضکاي  ضْزًٍساى اس پليسم ی اجتواعي، عولکزز پليس، پاک سزهايِ

                                                      

.عضو هیأت علمي دانشگاه پیام نورديريت رفتار سازماني و دانشجوي دكتري م 

. عضو هیأت علمي دانشگاه پیام نور 

 دانشگاه اصفهان -شناسيكارشناس ارشد جامعه 

 2/6/89تاريد زرياف  هقالِ: 
 22/7/89تاريد پذيزش هقالِ: 
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 مقدمه

ٍ  اظ فيعيىيي،  ي اوسبوي، التػبزي َبي سطمبيٍ وىبض زض امطيظٌ  ٍ  زيگيطي  ي سيطمبي  ويب   ثي

 مغيط   جًاميغ  اجتميبػي  ي التػبزي َبي ثطضسي زض وٍ ضًز مي ثطزٌ وب  1ي اجتمبػي سطمبيٍ

 ي اوسبوي )اثيعاض  ي سطمبيٍ ي فيعيىي ي سطمبيٍ مفبَيمچًن  َم ي اجتمبػي سطمبيٍ .است ضسٌ

 مبوىيس  اجتمبػي سبظمبن َبي ييژگي ثٍ زَىس(، مي افعايص ضا فطزي يضي وٍ ثُطٌ َبيي آمًظش

 ضا متمبثي   سيًز  وسيت  ثيطاي  َمىبضي ي َمبَىگي وٍ زاضز اضبضٌ اػتمبز ي َب، َىجبضَب ضجىٍ

ٍ  سًز ي اجتمبػي سطمبيٍ. وىىس مي تسُي  ٍ  زض گيصاضي سيطمبي ٍ  ي ظميىي  ي فيعيىيي  ي سيطمبي

ٍ  وؼميت  اظ وٍ اي جبمؼٍ زَس. َمًاضٌ زض مي ضا افعايص اوسبوي ي سطمبيٍ  ي اجتميبػي  سيطمبي

تًسيؼٍ،   ثٍ ضسيسن وٍ تاس مسلم امطيظٌ است. تط آسبن است، َمىبضي ثطذًضزاض يگيط چطم

 يجيًز  اجتمبػي، ثيسين  ظيست ثطاي مىبست ثستطي ي ضمًل مسوي، مؼيبضَبي جُبن ي جبمؼٍ

 (.1387ضاز، ممىه ويست )ضبضع پًض ي حسيىي ي اجتمبػي سطمبيٍ

ضيًز. سي      ي اجتمبػي ي مفبَيم مطتجظ ثب آن اضائٍ مي زض ايه ممبلٍ اثتسا مفًُ  سطمبيٍ

ٍ   ثٍ مفًُ  ػملىطز پلي   ي  ثب استفبزٌ اظ مسل اضائٍ ضسٌ پطزاذتٍ ي زض وُبييت، وميص سيطمبي

 ضًز. اجتمبػي زض ػملىطز پلي  اضائٍ مي

 ی اجتماعي سرمايه

ٍ     ي اجتمبػي ثٍ ػىًان ييژگي سطمبيٍ َيبي اجتميبػي،    َبي سيبظمبن اجتميبػي م ي  ضيجى

ضىبسيي، م ي     جبمؼٍَىجبضَب، ثبيضَب ي اػتمبز ضىبذتٍ ضسٌ ي ضبم  مفبَيم اسبسي ثطاي ػلم 

 .(Putnam, 1993)پبضچگي اجتمبػي است وىتطل اجتمبػي ي يه

ي اجتمبػي تؼبضيف مرتلفي اضائٍ ضسٌ است. يىي اظ تؼبضيف مغط  اييه اسيت    اظ سطمبيٍ

َبي اجتمبػي است ويٍ مًجيت    وظب َىجبضَبي مًجًز زض  ي ي اجتمبػي مجمًػٍ وٍ سطمبيٍ

َبي تجبزالت ي اضتجبعيبت   آمسن سغح َعيىٍپبئيه  اضتمبي سغح َمىبضي اػضبي آن جبمؼٍ ي

زاوس وٍ حبغي  تيیريط وُبزَيبي     اي مي ي اجتمبػي ضا پسيسٌ ضًز. ثبوه جُبوي ويع سطمبيٍ مي

                                                      
1. Social Capital 
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تجيبضة   ؛يت ي ويفيت تؼبمالت اجتمبػي اسيت اجتمبػي، ضياثظ اوسبوي ي َىجبضَب ثط ضيي ومّ

وطًضَبي  ي تًجُي ثط التػبز ي تًسؼٍ است وٍ ايه پسيسٌ، تیريط لبث  ايه سبظمبن وطبن زازٌ

 ؛َب ثٍ غًضت فيعيىيي يجيًز ويساضز    ي اجتمبػي ثطذالف سبيط سطمبيٍ مرتلف زاضز. سطمبيٍ

ثلىٍ حبغ  تؼبمالت ي َىجبضَبي گطيَي ي اجتمبػي است ي اظ عيطف زيگيط افيعايص آن    

بي ػمليبتي َ جبمؼٍ ي ويع َعيىٍ ي َبي ازاضٌ آمسن جسي سغح َعيىٍپبئيه  تًاوس مًجت مي

 ،اػتميبز متمبثي   چًن:  َمَبيي  تًان حبغ  پسيسٌ ي اجتمبػي ضا مي سطمبيٍ ضًز. َب  سبظمبن

احسبس يجًز  ،احسبس ًَيت جمؼي ي گطيَي ،َبي اجتمبػي گطيٌ، تؼبم  اجتمبػي متمبث 

يىيي اظ مفيبَيم    .زض يه سيستم اجتمبػي زاوست وبضگطيَي ي تػًيطي مطتطن اظ آيىسٌ

اػتميبز ػجيبضت    ي است. ضجىٍ« اػتمبز ي ضجىٍ»اجتمبػي،  ي ه مفًُ  سطمبيٍمفيس زض تجيي

َيبي   است اظ گطيَي اظ افطاز وٍ ثط اسبس اػتمبز متمبثي ، اظ اعالػيبت، َىجبضَيب ي اضظش   

وميص ظييبزي زض تسيُي      ،وىىيس. اظ اييه ضي، اػتميبز    يىسبن زض تجبزالت ذًز استفبزٌ ميي 

تًاوس ثيه  اػتمبز مي ي گًوٍ تجبزالت زاضز. ضجىٍ ايه َبي مطثًط ثٍ فطايىسَب ي وبَص َعيىٍ

َيبي   َبي مرتلف ثٍ يجيًز آييس. تميبمي گيطيٌ     َب ي سبظمبن افطاز يه گطيٌ ي يب ثيه گطيٌ

 ي ثٍ مفًُ  ميعان گستطزگي زايطٌ ايه امط ؛اجتمبػي زاضاي ميعان ذبغي اظ ضؼبع اػتمبزوس

تًان گفت وٍ َيط   گيطي مي يه وتيجٍگطيٌ است. زض  َمىبضي ي اػتمبز متمبث  اػضبي يه

ي اجتمبػي ثيطتطي وييع   چٍ يه گطيٌ اجتمبػي زاضاي ضؼبع اػتمبز ثبالتطي ثبضس، سطمبيٍ

َيبي   گطايي م جتي وسجت ثٍ اػضبي گيطيٌ  يه گطيٌ اجتمبػي ثطينچٍ  چىبن ذًاَس زاضت.

)حك ضىبس ي  ضيز زيگط زاضتٍ ثبضس، ضؼبع اػتمبز ايه گطيٌ اظ حس زاذلي آن ويع فطاتط مي

 (.1386زيگطان، 

ي ػلمي جساگبوٍ مًضز ثطضسي ليطاض   ي اجتمبػي حسال  زض َطت ظميىٍ معايبي سطمبيٍ

 گطفتٍ است. ايه معايب ػجبضتىس اظ:

 ٌَب ي جًاوبن )ثطاي م بل، جليًگيطي اظ ترليف ي    ومه ثٍ مطىالت ضفتبضي ذبوًاز

 جط  ي ثُجًز تطثيت ي پطيضش وًزوبن(؛

 آمًظش ي تطثيت؛ 

 ُجًز ظوسگي اجتمبػي )ثطاي م بل، ايجبز مؼيبضَبي ثبظاض وبض(؛ث 
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 معايبي وبضي ي سبظمبوي؛ 

 ٌي جبمؼٍ؛  ومه ثٍ زمًوطاسي ي ازاض 

 ٍ؛1ي التػبزي تًسؼ 

 ؛ 2جط  ضىبسي 

 3ثُساضت ي ضفبٌ ػمًمي . 

 عملکرد پليس

   ٍ ي  زض ايه ثرص ثب استفبزٌ اظ مسل ػملىطز پلي  وٍ تیويس ثط اَمييت اثؼيبز چىسگبوي

ييژٌ ػملىطز  پطزاظيم. ػملىطز سبظمبوي ي ثٍ ػملىطز زاضز ثٍ ثطضسي اوًاع ػملىطز پلي  مي

ي اجتميبػي   َبي مرتلفي تؼطيف ضًز؛ ثٍ ايه زلي  وٍ يه پسييسٌ  ضى تًاوس ثٍ  پلي ، مي

مجىبَبي ثسييبضي ثيطاي ايجيبز مؼييبض ي ضيبذع ػملىيطز       چىيه  َم شَىي ي پيچيسٌ است؛

گييطي   ثب مىبفغ متؼسز يجيًز زاضز. اظ سيًي زيگيط وييع اويساظٌ     سبظمبوي ي ػًام  مرتلف 

ػملىطز سبظمبوي زض ثرص ػمًمي ي زيلتي مطيى  اسيت؛ ظييطا مبوىيس ثريص ذػًغيي،       

( 1ي  ضبذع زليك ي مطرػي وساضز. زض مسل اضائٍ ضسٌ ثطاي ػملىطز پلي  )ضى  ضمبضٌ

( مبَييت  1ضيسٌ اسيت: )  ي زي ثُؼس ظيط پيطيىُبز ي اضائيٍ    چُبض وًع ػملىطز پلي  ثط پبيٍ

يب  6( َسف اظ ضاَجطز پلي  )وبَص جط 2( ي )5يب وتبيج 4زاز ضبذع ي مؼيبض ػملىطز )ثطين

زَس. ثب تًجيٍ ثيٍ زي    (. ايه ضى ، چُبض وًع ػملىطز پلي  ضا وطبن مي7ضضبيت ضُطيوسان

َيبي ػملىيطز پليي  ػجبضتىيس اظ: مييعان       ثُؼس مغط  ضسٌ، چُبض وًع متفيبيت اظ ضيبذع  

، وطخ يب تؼساز ضىبيت اظ ويطيي پلي ، ي اػتمبز ضيُطيوسان  9، وطخ اضتىبة جط 8بظيس پبن

 ثٍ پلي . 

                                                      
1. Economic Development 

2. Criminology 

3. Public Health 

4. Output 

5. Outcome 

6. Crime Reduction 

7. Citizen Satisfaction 

8. Clearance Rate 

9. Crime Rate 
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 (Choi, 2010)(: چهار ووع عملکرد پليس 1ی ) شکل شماره

َب  ثىسي ايه ضبذع َبي مرتلفي ثطاي زستٍ َبي ػملىطز، ضيًٌ ثب تًجٍ ثٍ مبَيت ضبذع

َيبيي   اوس، ضيبذع  َبي متسايلي وٍ مطرع ضسٌ ثىسي سبزٌ يجًز زاضز. ضبذع ثٍ يه عجمٍ

وطیت گطفتيٍ   1َبي ثبظثىسي اظ تئًضي وظب  َب ي پيبمسَب َستىس. ايه تمسيم ززا ثط مجىبي ثطين

زازَبي ذسمبت تجسي   زازَبي ذسمبت ضا ثٍ ثطين گًيس يه وظب ، زضين ايه تئًضي مي .است

وىيس.   اسيتفبزٌ ميي   2زازَيبي جسييس اظ ثيبظذًضز    وطزٌ ي س   ثطاي اغيال  ي تغجييك زضين  

ب، ي ذسمبتي است وٍ ثٍ ضُطيوسان اضائٍ ميي ضيًز )م ي     زازَب ضبم  محػًالت، وبالَ ثطين

وتيبيج ثيٍ مؼىيي پيبميسَب ييب       .َيب ي ...(  َب ي زازگبٌ تحميمبت جىبيي، وىتطل تطافيه، ثبظزاضت

ضًز )م   تیريط ثط جبمؼٍ ي سغح يلًع  زازَب وبضي مي َب ي ثطين تغييطاتي است وٍ اظ فؼبليت

 جط (. 

َبي مطتجظ ثب وتبيج، تمبيع  زاز ي ضبذع تجظ ثب ثطينَبي مط ايه مُم است وٍ ثيه ضبذع

زاز، ثيب ويبضآيي اضتجيبط زاضويس، زض حيبلي ويٍ        َبي مطتجظ ثيب ثيطين   لبئ  ضًيم. ظيطا ضبذع

ضًوس. ثب تجميغ چُبض وًع ػملىطز پليي    َبي مطتجظ ثب وتبيج، ثٍ ارطثرطي مطثًط مي ضبذع

ليي  ويبضا، ثبييس ميًضز اػتميبز      وطزوٍ يه ثرص پ تًان فطؼ ثُؼسي، مي ثٍ يه ضبذع ته

                                                      
1. Open-Systems Theory 

2. Feedback 
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ضُطيوسان ثًزٌ ي ضىبيبت ومتطي اظ سًي ضُطيوسان وسجت ثٍ پلي  غًضت گطفتيٍ ثبضيس.   

 .است زض ثرص ثؼسي ايه چُبض ضبذع ػملىطز پلي  تًضيح زازٌ ضسٌ

 انواع عملکرد پليس

ميًضز ثحي     ٌ،زض ايه ثرص چُبض ػىػط اغلي ػملىطز پلي  وٍ زض مسل لجلي شوط ضس

 گيطوس.  لطاض مي

 سازي:  نرخ پاک -1

َيبيي   سبظي ػجبضت است اظ تؼساز جط  گًيىس: وطخ پبن ( مي1977گطيه ييز ي َمىبضان)

ضيسٌ ثيٍ پليي  زض     زازٌ َبي گعاضش سبظي ضسٌ، ثط تؼساز جط  ي ظمبوي پبن وٍ زض يه زيضٌ

 (. Greenwood et al., 1977ضًز ) ي ظمبوي تمسيم مي َمبن زيضٌ

ػملىطز يب يظيفٍ اغلي پلي ، تحميمبت جىبيي ي ضىبسبيي ي زستگيطي مترلفبن است. ثيب  

َبي ثؼيسي، مًفمييت    تىجيٍ ي مجبظات ثطاي جلًگيطي اظ يلًع جط  1تًجٍ ثٍ اَميت لغؼيت

ثرص پلي  زض ايه ظميىٍ ثسيبض مُم است. اگط مجطمبن ي مترلفبن ثتًاوىس ثٍ زليي  اجيطاي   

گبٌ ثٍ احتمبل ثيطيتطي مطتىيت جيط  ي جىبييت      لبوًوي ثگطيعوس، آن گطز ضؼيف لبوًن اظ پي

سبظي ثستگي ثٍ السامبت پليي  زاضز. محمميبن ي ضيُطيوسان مؼميًال       ذًاَىس ضس. وطخ پبن

سيبظي جيط  ثيٍ     زاز م جت ي مغلًة است. پيبن  يه ثطين 2سبظي جط  اػتمبز زاضوس وٍ پبن

ٍ َمبويب ثبظزاضيت ي زسيتگيطي مجطميبن     َبي اغلي پلي  و وطزن يىي اظ میمًضيت ثطآيضزٌ

تًاوس ثٍ میمًضيت جلًگيطي اظ يلًع جط  وييع وميه وىيس     وىس. ثىبثطايه، مي است، ومه مي

(Legget, 2002.) 

 شکایات شهروندان از پليس: -2

ويٍ پليي     ي ومص پليي  اسيت. اييه    ي لبوًوي اظ اذتيبضت پلي ، اسبس ي پبيٍ استفبزٌ 

وٍ ثيٍ عيًض زلييك زض ضيط  يظيبيف ي       يز وىس ويبظمىسآن استثرًاَس آظازي افطاز ضا محس

                                                      
1. Certainty 

2. Clearin Crime 
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وٍ آيب ثطاي اوجب  يه  ثبضس. متؼبلجب ، استفبزٌ اظ ظيض ثب تًجٍ ثٍ ايه اذتيبضات يي مطرع ضسٌ

ي لبوًوي ضطيضي ثبضس يب ذيط، ممىه است غيحيح ييب افطاعيي جليًٌ ويطزٌ ي ميًضز        يظيفٍ

َبي مطيًُز م ي     ًسظ پلي  ػاليٌ ثط َعيىٍي وبغحيح اظ ظيض ت لضبيت لطاض گيطز. استفبزٌ

ضفته اػتميبز ي   ثيه   ، وبَص ي اظ1َبي مطتجظ ثب زِيه مسوي آسيت فيعيىي ضُطيوسان يب َعيىٍ

َبي اغلي مسيطان پلي  است. اػتمبز ي  اعميىبن ػمًمي ضا ثٍ َمطاٌ زاضز وٍ اظ جملٍ وگطاوي

ان ثب پلي  ي اظ عطفيي تمبيي  ثيٍ    اعميىبن ػمًمي ثٍ پلي  مىجط ثٍ َمىبضي ثيطتط ضُطيوس

 ضًز.  مي پصيطش پيبمسَبي مىفي 

 نرخ جرم و جنایت: -3

تمبضب اظ پلي  ثطاي وبَص جط ، ثٍ عيًض حيتم مىجيط ثيٍ ويبَص جيط  ذًاَيس ضيس.          

َبي گعاضش  ضًز: ثطاي ومًوٍ تؼساز جط  گيطي مي جلًگيطي اظ يلًع جط ، ثب وطخ جط  اوساظٌ

 ه وطخ ثٍ ػىًان ضبذع اغلي ػملىطز پلي  است. ضُطيوس. اي 1111ضسٌ اظ َط 

 اعتماد به پليس:  -4

زَيس،   اش ضا چگًوٍ اوجب  مي وٍ پلي  يظيفٍ ي ايه َبي مفيس زضثبضٌ يىي زيگط اظ ضبذع
پليي    3ي مطيطيػيت  2اػتمبز ضُطيوسان ثٍ پلي  است. ازضان ضُطيوسان اظ اػتمبزپيصيطي 

ثب پلي  ي پيطيي اظ لبوًن است. اػتمبز ييه   مًجت افعايص تمبي  ضُطيوسان ثطاي َمىبضي
است امب ثٍ ضست ضيطٍ زض تجطثيٍ زاضز؛ تؼيبمالت افيطاز ثيب زيگيط افيطاز ي        4مفًُ  اوتعاػي

وٍ چگًوٍ ثبيس زض آيىسٌ ثيٍ   ي ايه َب ثب وُبزَبي زيگط، اوتظبضات زضثبضٌ ي آن تجطثيبت گصضتٍ
ضيًز ويٍ    گبمي مًضز اػتمبز يالغ ميي زَس. يه افسط پلي  َى َب اػتمبز وىىس ضا ضى  مي آن

ضُطيوسان مؼتمس ثبضىس اي مغبثك ثب َىجبضَبي اجتمبػي افسطان پلي  ضفتبض ذًاَس وطز. اگيط  
افسطان چىيه ضفتبضي اظ ذًز وطبن زَىس ثٍ ػىًان يه افسط پليي  ميًضز اػتميبز ضيىبذتٍ     

ىس. ثىبثطايه، اػتمبز وى ذًاَىس ضس. افسطان پلي  اػتمبز مطز  ضا اظ عطيك ضفتبضضبن وست مي

                                                      
1. Civil Liability 

2. Trustworthiness  

3. Legitimacy 

4. Abstract 
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َبي ػملىطز پلي  است؛ اييه ػملىيطز اظ   تطيه ضبذعتطيه ي ثب اضظش ثٍ پلي ، يىي اظ مُم
 (. Choi, 2010ضًز ) گيطي مي عطيك وظطسىجي اظ ضُطيوسان اوساظٌ

 محوری در پليس ی اجتماعي و جامعه جايگاه سرمايه

َبي اجتمبػي حبوم ثط جبمؼٍ ضا  سطمبيٍاسبسب  الگًي جبمؼٍ محًضي زض پلي ، سؼي زاضز 
َب ضا زض جُت تحمك اَساف سبظمبوي ثٍ وبضگيطز. ايه امط مستلع  آن است وٍ  ضىبذتٍ ي آن

 .َبي مًجًز زض جبمؼٍ زاضتٍ ثبضيس  پلي  ضىبذتي زليك ي مًضىبفبوٍ اظ استؼسازَب ي پتبوسي 
َيبي   ا متىبسيت ثيب لبثلييت   َب ي ضفتبضَبي سيبظمبوي ذيًز ض   اظ عطف زيگط، سبذتبض، میمًضيت

پصيطي پلي  زض جبمؼٍ است ويٍ ويبظمىيس ثبظاوسيطيي     اجتمبػي تؼسي  وىس. ايه َمبن اوغجبق
محيًضي ثيط    َب ي ضفتبضَبي سبظمبوي است. ثٍ ػجبضت زيگط ضييىطز جبمؼٍ مساي  زض میمًضيت

بيس ثب مطىالت اجتمبػي، ذًز مطز  َستىس؛ لصا پلي  ث حاللفطؼ استًاض است وٍ  ايه پيص
َبي اجتمبػي وُفتٍ زض جبمؼٍ ضا ثٍ مىظًض ح  مطىالت اجتمبػي  ثسيج ػمًمي مطز ، لبثليت

زَس تيب اسيتؼسازَب ي    ي اجتمبػي زض جبمؼٍ ثٍ پلي  امىبن مي ثٍ وبض گيطز. زض يالغ سطمبيٍ
َيبي اجتميبػي ضغيس     َبي مًجًز جبمؼٍ ضا زض جُت وىتطل مًرط ثط جطائم ي آسيت پتبوسي 
ٍ  يه اميط مسيتلع  تؼيبمالت سيبظوسٌ ي پيي     ومبيس؛ ا ي پليي  ثيب ميطز  اسيت ويٍ زض       گيطاوي
 (. 1388وىس )ػلي وژاز،  محًضي ومًز پيسا مي جبمؼٍ

 ی اجتماعي و عملکرد پليس ی سرمايه رابطه

ي اجتمبػي، پتبوسي  ػملىطز زيليت ضا   اوس وٍ سغح سطمبيٍ ثسيبضي اظ محممبن وطبن زازٌ
َب ػملىيطز   زض ميبن ضُطيوسان ضبيغ است، زيلت 1آزاة مسوي زَس. زض جًامؼي وٍ ضى  مي

َب  ذًثي زاضوس؛ زض ممبث ، زض جًامؼي وٍ اظ سغح آزاة مسوي ثباليي ثطذًضزاض ويستىس، زيلت
تًاوس مىجط ثٍ ػملىطز ثُتط زيلت  ي اجتمبػي مي وٍ چگًوٍ سطمبيٍ ػملىطز ضؼيفي زاضوس. ايه

ٍ   ضًز؛ ورست اييه ثىسي  تًاوس ثٍ زي ضط  تمسيم ضًز مي تًاويس   ي اجتميبػي ميي   ويٍ، سيطمبي
گيً ثبضيس. ثيٍ     پصيطي زيلت ضا افعايص زَس. ثىبثطايه زيلت ثبيس ثٍ ضُطيوسان پبسد مسئًليت

ي اجتمبػي ثبال ثٍ احتمبل ثيطتطي اظ پلي  تمبضب زاضوس وٍ  عًض مطبثٍ، جًامغ زاضاي سطمبيٍ

                                                      
1. Civic Virtue 
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ميه ميًضز ثيٍ ذيًز ضيُطيوسان اضتجيبط زاضز.      ي ذًز ضا وبضاتط ي مؤرطتط اوجب  زَىس. زي يظيفٍ
ي اجتمبػي ممىه است سبظ ي وبضَبي وىتطل اجتمبػي غيط ضسمي ضا تسيُي  ي تمًييت    سطمبيٍ

ٍ   وىس. زض ايه غًضت ضُطيوسان وٍ تىُب ثٍ ػىًان افطاز مىػف ي ػبزل ضىبذتٍ ميي   ضيًوس، ثلىي
ي اجتمبػي ثبال ثٍ احتمبل  مبيٍزَىس. جًامغ زاضاي سط ضفتبضَبي ذًثي اظ ذًز وطبن ميچىيه  َم

ضيًوس. زض   ثيطتطي زاضاي امىيت ثًزٌ ي اظ افطازي ثطذًضزاض َستىس وٍ جط  ومتطي مطتىت مي
 ي اجتمبػي ي َط يه اظ اوًاع ػملىطز پلي  ضط  زازٌ ضسٌ است: ي سطمبيٍ ازامٍ، ضاثغٍ

 سازي ي اجتماعي و نرخ پاک سرمایه -1

َيبي   ثيه تؼساز مًاضز جط  ح  ضسٌ ثيٍ تؼيساز جيط     ي وسجت زَىسٌ سبظي وطبن وطخ پبن
ٍ     گعاضش ضسٌ ثٍ پلي  زض ييه زيضٌ  اي ويٍ ضيُطيوسان    ي ظميبوي مطيرع اسيت. زض جبمؼي

ثيطتطي يجًز زاضتٍ ثبضس وظبضت ي ثح  ثيطتطي زض مًضز پليي  يجيًز ذًاَيس     1ي فطَيرتٍ
مطيبضوت ثيطيتط   ضيًز.   َيبي ويبضاتط ي ميؤرطتط پليي  ميي      زاضت؛ زض وتيجٍ مىجط ثٍ فؼبليت

َبي ثيطيتطي ضا   ضُطيوسان زض مىبسجبت اجتمبػي ثٍ مىظًض افعايص ضفبٌ ي آسبيص ذًز، فطغت
َب اظ مسبئ  سيبسي  آيضز ي آگبَي آن ي امًض مسوي فطاَم مي َب ثٍ مىظًض ثح  زضثبضٌ ثطاي آن

 زَس. ضا ثيص اظ پيص افعايص مي
ي اجتمبػي ومي َستىس، ثيٍ   سطمبيٍايه زض حبلي است وٍ زض جًامؼي وٍ ضُطيوسان زاضاي 

َييبي سيبسييي مطييبضوت  زلييي  ومجييًز اعالػييبت ي زاوييص سيبسييي، ضييُطيوسان زض فؼبليييت 
 (. Borg & Parker, 2001وىىس) ومي

زض جًامؼي وٍ سطمبيٍ اجتمبػي ثبالتطي يجًز زاضز، وظبضت ثط زيلت ي اػتطاؼ ضسيمي زض  
ثيبن تطجيحبت اظ عطييك ضيي زازن، وًضيته    يتممبث  ػس  وفبيت يب السامبت غيط لبوًوي ي يب ح

 تًاوس ثٍ ػىًان اثعاضَبيي ثٍ مىظًض وبَص جط  ي جىبييت ثبضيس ويٍ ثيب     وبمٍ، يب زيگط اثعاضَب مي
 َيب، تًسيظ ثسييبضي اظ ضيُطيوسان، ي     افتس. لصا ضىبذت ذظ مطيي  ػملىطز ثُتط پلي  اتفبق مي

گً ثًزن زيلت مُم است. ثب ايه  بسدَب اظ عطيك اثعاضَبي مرتلف، ثطاي پ مطبضوت آنچىيه  َم
َيب ثبضيس    تًاوىس تطجيحبت ذًز ضا ثيبن ومًزٌ ي پلي  ويع مطالت مىبفغ آن ضيش ضُطيوسان مي

(Choi, 2010.) 

                                                      
1. Sophisticated 
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َبي سيبسي ي تمبضب اظ پلي  ثطاي وبَص جط  زض جًامؼي ويٍ زاضاي   مطبضوت زض فؼبليت
ضيًز.   طز ذًة پلي  زض لجبل جط  ميي اجتمبػي َستىس، مىجط ثٍ ػملى سغح ثباليي اظ سطمبيٍ

ي اجتميبػي ثيٍ    گًوٍ مغط  ومًز وٍ جًامغ زاضاي سغح ثبالتطي اظ سطمبيٍ تًان ايه ثىبثطايه مي
 سبظي جط  ثبالتطي زاضز. احتمبل ثيطتطي زاضاي پليسي َستىسوٍ وطخ پبن

 ي اجتماعي و شکایت شهروندان از پليس سرمایه -2

ظيض، َميطٍ ثٍ ػىيًان يىيي اظ مًضيًػبت ميًضز ثحي  زض       ي پلي  اظ لسضت ي سًء استفبزٌ
   ً وگطاويي   جيت ثسيبضي اظ جًامغ ثًزٌ است. ضىبيت ضُطيوسان اظ پليي  زض ثسييبضي اظ مًاليغ م

ي وبغحيح اظ ظيض ي لسضت، مًجت ويبَص اػتميبز ي    است. استفبزٌضسٌ وبضوىبن ي سبظمبن پلي  
  ضا افسطزٌ وطزٌ ي مًجت ايجيبز تضيبز ثييه    ضًز؛ افسط پلي اعميىبن افطاز ي جبمؼٍ ثٍ پلي  مي

 ضًز. پلي  ي ضُطيوسان مي
چيٍ   ثبيلي ي مىسلسًن اػتمبز زاضوس وٍ تمبي  ضُطيوسان ثٍ ضىبيت اظ پلي ، تبثؼي اسيت اظ آن 

چٍ وٍ مطز  اوتظبض زاضوس افسطان پليي  اوجيب  زَىيس. متؼبلجيب ،      افتس ي آن وٍ ثطاي مطز  اتفبق مي
است ثب تًجٍ ثٍ تىبست يب ػس  تىبست ثيه استفبزٌ اظ ظيضي ويٍ ضيُطيوسان    استفبزٌ اظ ظيض ممىه

 (.  Bayley & Mendelsohn, 1969وىىس، غحيح يب افطاعي ثٍ وظط ثطسس ) اوتظبض زاضوس ي زضن مي
ضيًز ويٍ افسيطان     ي اجتمبػي ثبػي  ميي   وظبضت ضُطيوسان ثط السامبت پلي  اظ عطيك سطمبيٍ

ومتط سًء استفبزٌ وطزٌ ي پلي  ويع وىتطل ثيطيتطي ثيط ويطيَيبي ذيًز     پلي  اظ لسضت ي ظيض ذًز، 
ٍ، زض جبمؼٍ ي اجتميبػي اسيت وسيجت ثيٍ      اي وٍ زاضاي سغح ثباليي اظ سطمبيٍ زاضتٍ ثبضس. زض وتيج

ي اجتمبػي ضا زاضز، تؼساز ضىبيت ضُطيوسان اظ پلي  ثيٍ زليي     يىي اظ سطمبيٍئاي وٍ سغح پب جبمؼٍ
ز.سًء استفبزٌ اظ لسضت  س ًث ًَا ٍث زليي  وىتيطل پليي  ثيط ويطيَيبي      چىيه  َم ي اِػمبل ظيض، ومتط ذ

 (.  Choi, 2010ذًز زض لجبل استفبزٌ اظ ظيض ويع وطخ ضىبيت ضُطيوسان اظ پلي  وبَص مي يبثس )

 ي اجتماعي و نرخ جرم و جنایت سرمایه -3

تػيبزي ي  َيبي محطيمييت ال   اويس، ويطخ   زَي ضسٌ زض جًامؼي وٍ ثٍ عًض ضؼيفي سبظمبن

ٍ  ،وبَمگًوي جمؼيت ثبال است. ايه ضطايظ ٍ  اظ ايجبز ي تًسيؼ ٍ    ي ضيجى ي  1َيبي اجتميبػي ايليي
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وىس، وٍ زض وتيجٍ آن مًجت ويبَص ظطفييت    جلًگيطي مي ٍمؼبميبن ضُطيوسان ي ج 1ربوًيٍ

 ضييًز جبمؼييٍ ثييطاي ِاػمييبل وىتييطل اجتمييبػي ثييٍ ييييژٌ ضيي ضفتييبض جًاوييبن مييي         

 (Sampson & Groves, 1989 .) 

َب ثطاي سبظمبوسَي ي حفبظيت   ظزن ثٍ تًاوبيي گطيٌ وىتطل اجتمبػي ضؼيف مًجت آسيت

زَس. زض وتيجٍ مًلؼيتي مسبػس ثيطاي   ظه ضا افعايص مي اػتمبزي ي سًء ضسٌ ي ثي اظ ذًزضبن

ضًز. او ط محممبن ويع اػتميبز زاضويس ويٍ جيط  ي جىبييت، وبضيي اظ        جط  ي جىبيت ايجبز مي

 (. Choi, 2010ي غيط ضسمي ضؼيف است )َبي اجتمبػ وىتطل

ي اجتمبػي ثبال َستىس احتمبل ح  زلييك تؼيبضؼ َيم زض     زض جًامؼي وٍ زاضاي سطمبيٍ

ضرػي )زض ذبوًازٌ، َمسبيٍ، ي مح  وبض( ي َم زض سغح اجتميبػي )مي ال  تًظييغ     سغح ميبن

اػتميبز ثييه   زض چىيه جًامؼي سغح چىيه  َم َبي التػبزي( ثيطتط است. ي فطغت وبػبزالوٍ

ضًز. ثطػى ، زض جًامؼي وٍ اػتمبز وبفي ثٍ  افطاز مًجت وبَص ترلفبت، جط  ي جىبيت مي

، افطاز زض جُت مىبفغ ضرػي ذًز ػم  وطزٌ ي تمبي  ثيطتطي ثبضس اذالليبت يجًز وساضتٍ

يبثس. ثىيبثطايه،   ثٍ سًء استفبزٌ اظ زيگطان ذًاَىس زاضت؛ زض وتيجٍ جط  ي اوحطاف افعايص مي

ي اجتمبػي ثٍ عًض مىفي ثب وطخ جط  ي جىبيت ضاثغٍ زاضز؛ لصا َط چيٍ جبمؼيٍ    غح سطمبيٍس

 ي اجتمبػي ثبالتطي ثبضس، وطخ جط  ي جىبيت زض آن وبَص ذًاَس يبفت.  زاضاي سغح سطمبيٍ

 ي اجتماعي و اعتماد به پليس سرمایه -4

س ومه وطزن پلي  ثٍ تًاوس اػتمبز مطز  ثٍ پلي  ضا افعايص زَ اظ جملٍ ػًاملي وٍ مي

َبي مرتلف است. ومه پلي  ثٍ ضُطيوسان ػاليٌ ثيط افيعايص اػتميبز     ضُطيوسان زض ظميىٍ

 تًاوس ثٍ مىظًض اَساف ظيط اوجب  ضًز: آوبن ثٍ پلي ، مي

 وبَص تطس ضُطيوسان زضثبضٌ مطىالت ذبظ زض جبمؼٍ؛ 

  مطبضوت مطز  زض حمبيت اظ پلي  ثطاي ح  مطىالت؛ 

  َب زض ثطاثط جط  ي جىبيت؛  پصيطي آن ي آسيت زضثبضٌآمًظش ضُطيوسان 

 ( ومه ثٍ ضُطيوسان زض جُت ح  مطىالت تًسظ ذًزضبنRobinson, 2003.) 

                                                      
1. Secondary 
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ي اجتمبػي ثباليي يجًز زاضز، وظيبضت ضيُطيوسان مًجيت اوجيب       زض جًامؼي وٍ سطمبيٍ
يوسان ضسٌ ايه امط مىجط ثٍ افعايص ضضبيت ميبن ضُط ،ضًز ثُتط ذسمبت زيلتي ي ػمًمي مي

ٍ    چىيه  َم ضًز. ي زض وُبيت، مىجط ثٍ اػتمبز ثيطتط ثٍ زيلت مي ي  َىگيبمي ويٍ افيطاز تجطثي
وىىس. َىگبمي وٍ ضيُطيوسان زض ظويسگي    ذًثي اظ زيلت زاضتٍ ثبضىس ثيطتط ثٍ آن اػتمبز مي

 َب ضا ازاضٌ مسوي مطبضوت وساضتٍ ثبضىس، لبزض ورًاَىس ثًز ثٍ وُبزَبيي وٍ ظوسگي سيبسي آن
َبي ضيُطيوسان ثيٍ    وىىس اػتمبز وىىس. اػتمبز ثٍ پلي ، اوؼىبسي اظ فؼبليت مسوي ي وگطش مي

ي اجتمبػي وبَص يبثس  اوس. اگط سطمبيٍ ضبن آمًذتٍ اػتمبز اجتمبػي است وٍ زض ظوسگي مسوي
َبي مسوي مطبضوت زاضوس، ثب افطاز  اػتمبز ويع وبَص ذًاَس يبفت. ضُطيوساوي وٍ زض فؼبليت

گيطوس. ضُطيوساوي وٍ  َب اػتمبز ثيه ضرػي ضا يبز مي ماللبت وطزٌ ي اظ تؼبم  ثب آن ثيطتطي
وىىيس ويٍ اظ لحيبػ سيبسيي      وىىس زض ذًز احسبس ومجًز مي زض فؼبليت مسوي مطبضوت ومي

تیريطگصاض ويستىس ايه امط مًجت احسبس ػيس  ليسضت ضيسٌ ي ثيسثيىي ي ػيس  اػتميبز ثيٍ        
. (Putnam, 2000)ي اظ جمليٍ پليي  ضا ثيٍ زوجيبل زاضز     وُبزَبي سيبسيي اجتميبػي ي سيبسي   

ي اجتمبػي ثٍ عيًض م جتيي ثيب     گًوٍ مغط  ومًز وٍ سغً  ثبالي سطمبيٍ تًان ايه ثىبثطايه مي
 اػتمبز ضُطيوسان ثٍ پلي  ضاثغٍ زاضز.

 نتيجه گيری

ٍ     سبظمبن  ي اجتمبػي ثٍ ػىًان ييژگي سطمبيٍ َيبي اجتميبػي،    َيبي اجتميبػي م ي  ضيجى
ضيبم  مفيبَيم اسبسيي ثيطاي ػليم      مسيیلٍ   َىجبضَب، ثبيضَب ي اػتمبز ضىبذتٍ ضسٌ است؛ ايه

زَس  پبضچگي اجتمبػي است. وتبيج ايه ممبلٍ وطبن مي ضىبسي م   وىتطل اجتمبػي ي يه جبمؼٍ
َبي سيبسي ي تمبضب اظ پلي  ثطاي وبَص جط  زض جًامؼي وٍ زاضاي  وٍ مطبضوت زض فؼبليت

ي اجتمبػي َستىس، مىجط ثيٍ ػملىيطز ذيًة پليي  زض لجيبل جيط         مبيٍسغح ثباليي اظ سط
ي اجتمبػي ثٍ احتميبل ثيطيتط، زاضاي پليسيي     ضًز. جًامغ زاضاي سغح ثبالتطي اظ سطمبيٍ مي

ٍ     َستىس وٍ وطخ پيبن  اي ويٍ زاضاي سيغح ثيباليي اظ     سيبظي جيط  ثيبالتطي زاضز. زض جبمؼي
ٍ   سطمبيٍ ٍ ئظ سيغح پيب  اي ويٍ ا  ي اجتمبػي است وسجت ثيٍ جبمؼي ي اجتميبػي   يىي اظ سيطمبي

ثطذًضزاض است، تؼساز ضىبيت ضُطيوسان اظ پلي  ثٍ زلي  سًء اسيتفبزٌ اظ ليسضت ي اِػميبل    
ظيض، ومتط ذًاَس ثًز. ثٍ زلي  وىتطل پلي  ثط ويطيَبي ذًز زض لجبل استفبزٌ اظ ظيض ويع وطخ 
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اجتمبػي ثٍ عًض مىفي ثب  ي سغح سطمبيٍچىيه  َم يبثس. ضىبيت ضُطيوسان اظ پلي  وبَص مي
ي اجتمبػي ثبالتطي ثبضيس،   وطخ جط  ي جىبيت ضاثغٍ زاضز؛ َط چٍ جبمؼٍ زاضاي سغح سطمبيٍ

ي اجتمبػي ثٍ  وطخ جط  ي جىبيت زض آن وبَص ذًاَس يبفت. َم چىيه سغً  ثبالي سطمبيٍ
 عًض م جتي ثب اػتمبز ضُطيوسان ثٍ پلي  ضاثغٍ زاضز. 

ي اجتمبػي زض افعايص ػملىطز پلي  زض جبمؼٍ، ثيب اذتػيبظ    ثب تًجٍ ثٍ اَميت سطمبيٍ
ٍ      مىبثغ ثيطتط زض جُت ايجبز ي اجطاي ثطوبمٍ ي اجتميبػي   َيبيي ويٍ ثبػي  افيعايص سيطمبي

تًان ثب وبَص جط  ي جىبيت، اػتمبز ثيطتط ثٍ پلي  ي ثٍ عًض ولي ثُجًز ػملىطز  ضًز، مي مي
گييطي   ي  ثٍ مطز ، ومطيي اسبسيي زض ضيى    وٍ پبسد پل ثب تًجٍ ثٍ ايهچىيه  َم پلي  ضس.

تًاوس ثب افعايص ي ثُجًز سيسيتم   وىس، پلي  مي ميايفبء  ي اجتمبػي ي اػتمبز ثٍ پلي  سطمبيٍ
گًيي ذًز ثٍ ضيُطيوسان، ثيٍ افيعايص اػتميبز ميطز  ثيٍ پليي  وميه وىيس. اجيطاي            پبسد
تًاوس تیريط ظيبزي ثيط  ميوىس، ويع  َبيي وٍ مطز  ويع ثٍ پلي  زض اوجب  يظبيفطبن ومه ثطوبمٍ

 ٍَبي فطَىگي ثي  َبي زيلت ثبيس اظ عطيك اضظش سيبستچىيه  َم ػملىطز پلي  زاضتٍ ثبضس.
ي تغييط  َبي مطز  ضا زگطگًن سبظز. الظمٍ پصيطي ثيطتط ضفتبض ي اوگيعٌ اضىبل مرتلف، جبمؼٍ

اسيت. ثيٍ َمييه    َبي گًوبگًن  َبي مطز  ويع ثٍ يجًز آيضزن احعاة ي اوجمه ضفتبض ي اوگيعٌ
ي مطبضوت فؼبل مطز  زض  ي اجتمبػي زض جبمؼٍ، ظميىٍ زلي ، زيلت ثبيس ثطاي تمًيت سطمبيٍ

َبي زايعلجبوٍ ضا فطاَم سبظز ي اظ ايه عطيك ثبػ  تؼبمالت گستطزٌ مطز  ثب يىيسيگط   اوجمه
گطزز؛ ثب ايه وبض، پلي  مًجت افعايص اػتمبز ضسٌ ي جيط  ي جىبييت زض جبمؼيٍ ضا ويبَص     

 ًاَس زاز.ذ
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