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Abstract 

Social capital, as a characteristic of the social structure of any society, is a 

valuable social-structural resource and is considered as the property and 

capital of individuals. Considering that disruption in the quality of social 

capital can affect the occurrence of all kinds of social harms and the 

weakness of governance, therefore, payment of social capital as one of the 

mechanisms of process evaluation and feedback of the judiciary from the 

society can be effective in reviewing its functional status. The present article 

seeks to create a conceptual framework of social capital in relation to the 

judicial system by comprehensively and systematically examining. The 

sampling method included all the research and intervention studies in the 

field of social capital in relation to the judicial system. After evaluation of 

the studies, the conceptual space of social capital was studied using text-

mining tools and Python software. The analytical results of the study showed 

that paying attention to social trust at the community level and in particular, 
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social participation in the context of the judiciary can affect the legal process 

of society, challenges of the judiciary and how to manage criminal behavior. 

The trend of changes in social capital and its relationship with the judiciary 

in the period of 2000-2020 show that referring to the social context and the 

use of social capacities with a focus on consolidation of social capital and 

the return of the formal construction of power in the form of a judicial system 

to society have become more prominent. 
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 چکیده 
نظام    است   دا  یرجتماع   یسر ما  یمفهوم  یچااچوب فضراحاضر  اا هف  راره     پژوهش

رز م وا    ی یفو اا اه ه یفیک  وهیا  شرر   پژوهش  اوششرر گ ف فت  رسرر    قضررایی 

  متون  مواد  74 چرااچوب اوش   ا رسرررا   ف فر  رنجرام  یکراومتن  فنونو   منرفنظرام

  نظام  و  یرجتماع   یسرر ما  عموماً  یهاورژه فیک   اا  و یسرر یمنتشرر شررفه ا  زاان رن  

  دا  هنجااها  و   یف یک  عفرل    یرجتماع  مشررااک    یرجتماع  رعتماد  اعضرراً  و  ییقضررا

  اازه   دا   ی ع م   ی اه پا   8  رز ک    شررف  یوراسرر    یرول  نمون   عنورن ا   ییقضررا  نظام  اا  نسرر  

  نظ    رز   م ت ط   مطالعات   ی ف  غ اا    رز   پس    شرفنف   رسرتر ر    2020  تا   2010  ی ها سرا    ی زمان 

  ی   ی ف مطالع  ا  اوش نمون    47  ها  پژوهش  ی ها افت  ی   و  ی شرناسر اوش   محتور    فه  ی چ    عنورن  

نتایج  شررفنف    گ ی تح    تون ی پا   رفزرا ن م   رز   رسررتفاده   اا   ها آن  ی ها افت  ی   و  ج ی نتا   و  رنتراب   هففمنف 

افتااها و رعما  اا   اودن ی قانون   ا ی   حقوق    953  ی ف رورن   اا   ج م   همچون   ی موضرروعات   نشرر    اونف 

  اا مواد و فسرراد    203  اا مواد  عفرل     449اا    یی مواد  نظام قضررا   516مواد  دردفاه اا    580

  جامع   یرختالف  یافتااها  و  هاپ ونفه  یو کنت   واود   ی یمف  نشررران دردمواد    270

را     یهاافت ی   دراد  یی ااط وثیقی اا موضرروس سرر مای  رجتماعیقضررا  نظام  اا  ااط   دا

    ی رجتماع   رعتماد   ونفها  ی پ   ها  شررر        ی رجتماع   اوراط   ی ها مؤلف      ی رز رهم   نشررران    ک مات

رتراذ    ی او   پژوهش    ی توصرر    درشرر    ی و هنجااها و جامع  مفن   ها رازش     ی رجتماع   مشررااک  

و    ی رازشر   ی و اصرف فضرا   ی رجتماع     ی سر ما   ی مفهوم   ی فضرا   خصرو    دا   ی نف ی ف آ     د ی او 
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  اودن ارا هرف  ا خط   یی ار  صررروات اسرررت منرف ارا نظرام قضرررا   اراطر  جرامعر  دا    ی هنجراا 

   تم کز دراد    ی رجتماع     ی س ما   ی   ی پذ سنجش   نحوه   حوزه   دا   ی رجتماع  ی ها ی ز ی ا ا نام  

 کاوی  یادفی ی ماشین س مای  رجتماعی  قوه قضایی   متن  واژگان کلیدی:

 29/04/01تاریخ پذیرش:   29/04/01تاریخ بازبینی:   07/09/00تاریخ دریافت: 

   ، 1401، پلایی   44، پیلاپی 3، شللملاره  11، سللا   اجتملاعی فر نییفصلللنلامله را برد  

 104-74صص  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه و بیان مسئله
 کنشر  ی  مفرا م دم   دیاودا نسر   اا رتراذ    ییقضرا  نظام ففتمان ا   رسرتناد  اا

  اا رسر  تا    یرجتماع   یهادسرتوارلعمگو    یرجتماع  یمسرت زم م رجع  ا  اسرت ها  یقضراه

مرت ف   کنشر  رن  یدا خصرو  افتااها یفهم مشرت ک کیا     یرجتماع  یرن ژ جذب

لطاف     اوحی  جماعتی   یفیک یمسرت زم تم کز او یرم   نی  رنجام چنا سرفجامع  

و غی اسرمی دا اسرت  جامع  اا  های اسرمی  منااع رجتماعی رث فذرا و شر     رجتماعی 

  رسر   ییقضرانظام    ییدا ااط اا عم   د و کاار  یرجتماع  سر مای    یرسرتناد ا  وضرع

 ارش عنورنا   یقضراه  نظام  مناسر ات ا   یارشرنظم م هون   یموضروع   نیچن تحقق

 ( 1400  یوسفی  و ینادا)  رس   ی اسمیغ   ارش  عنورنا   جامع  و  یتیحاکم و  یاسم

تنهایی دا های اوزم ه این رف رد رسرر  ک  ن  ا رجتماعی ماحصررگ تعامگسرر مای  

ف د یا سررراختاا رجتماعی ا    دا فضرررای تعام ی و کنش متقااگ رجتماعی این رف رد 

کنف و متش گ رز هنجااها   ری ک  رز پایین ا  ااال اشف میفی د؛ پفیفهجامع  ش گ می

ف وهی ار ااهف    ف وهی و اینی داونها و ردارکاتی رسر  ک  هم ااها  شر   رازش

  دا شرر ریط فقفرن سرر مای  (1380,  ی)ثانارشررف  کسررو و منافع متقااگ تسررهیگ می

شود  رجتماعی و ضعف حضوا آن  ض یو رث فذرای دی   رش ا  س مای  دچاا رفو  می

  (1385,  ی ورنی)شررجتماعی رسر    1افخیمک  ماحصرگ چنین اونفی  ههوا شر ریط  

ضرر وای دا یک سررازمان رسرر  و ناتورنی دا ریجاد و حفظ سرر مای  رجتماعی رصررگ  

تورنف ا  سراختاا سرازمانی آن تیثی  تشرری  آن دا سرازمانی همچون نظام قضرایی می

توسرع   ت ین رجزری  رصر یی ی رز  دا ح م    سر مای  رجتماعیمنفی درشرت  ااشرف  داورقع 

 
1 Wicked  
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م ی محسروب  و رنسرجام     هوی   دا زم ه نشران ان ری رسر  ک دا ه  جامع   رجتماعی

منج  ا  ف سررایش  سرر مای  رجتماعی   زور  نظم رجتماعی م تنی ا  کیفی    شررودیم

  رجتماعی رسرر متنوعی رز مسرراهگ رنورس    تشررفیف  سرراززمین رجتماعی و زیسرر     اونف

  (1386, ی)موسو

رز   اره  د  آف ینتحو   هرایچ خشی ی  تعیین  ریجراد    دا جهر   تغیی رت دا و 

 قوهن تهفیفن  ی م اازه اا فسرراد داو  ا  موضرروس های کالن قوه قضرراهی فی یجه 

ف صرر  ا ری صرریان  رز منااع رنسررانی خفوم و راتقای سرر مای   ااهف  ریجادقضرراهی  

ا    سرررازمانیداونهای  رز مفی ی  متم کز و رکتفرا ا  ه فیر و نیز چ خش  رجتمراعی

   رفزرییهرا و تقویر  تعرامرگ و همتجمیع ه فیر    جو و م دم محوامرفی یر  مشرررااکر 

سرازی  زمین ج م  و نیز رعالمااک  م دم دا توسرع  مشرو  سرازوکااهای مشرااک  م دم 

های مذه ی  نهاد  هیئ های م دممسراجف  سرازمان  رزجم  مشرااک  نهادهای م دمی  

دا اراطر  ارا    آف ینی نهرادهرای م دمیسرررازی رم ران نقشف رهمی   هرای جهرادو ف وه

دا اراط   ج و مشررااک  نهادهای م دمی  مجازرت جای زین ح س و نهادهای رافاقی   

آموزی  توسرع  نظام ح ف    سرازی و اازمهنفسری معماای فضراهای زنفرنرصرال،  اهین اا  

و دی      رصررال، مج مان و ت میم اوراط رجتماعی سررالم زنفرنیان   و رشررتغا  زنفرنیان

ارشرری سرر مای  رجتماعی دا نسرر   این م دم و نظام  های م ت ط اا رسررتح امحوزه

 ( 1399قضایی   قضایی م ت ط رس  )سنف تحو  

دا همین ارسررتا  نظام قضررایی جمهوای رسررالمی ری رن دا کناا تحقق عفرل  و  

ها و ت  یم رنسرانی  و دفاس رز ک رم  و رازش  های عمومی رنسرانحفظ حقوق و آزردی

عنورن ی ی رز م رجع و نهادهای رث فذرا جامع   اایف دا میان م دم رز ورالی اشرر ی  ا 

اتورنف سر مای  رجتماعی خود ار دا رذهان عمومی  مح وای  و رعتماد ا خوادرا ااشرف تا  

های جامع   نشران    رازیاای مث   رز کااریی نهادها و سرازمان(1393)آفاه,  تث ی  کنف  

رز   متنوعی   مجموعر  ورجرفکر     رعت راا و سررر مرایر  رجتمراعی آن رسررر ؛ لرذر جورمعی

ت ی دا مط وبهسرتنف  وضرعی    های م دمیها و تشر گرنجمن   رجتماعیهای شر   

  (1384, ی)موسوهای رجتماعی درانف  س آسیواویااویی اا رنور

هرا و م رکز قضرررایی( یی پیمرایش  رازیراای میزرن موفقیر  نهراد قضرررایی )دردفراه

نف  رز سرراکنان منایق   14200و دا این   1393سرر مای  رجتماعی کشرروا دا سررا  

( وضررعی  اهت ی ار 100ت  رز نسرر   )کم  25/74اوسررتایی و شرره ی ری رن ا را  اا  

مطااق نظ سنجی سازمان صفروسیما دا سا   (1395ستوده,  یهالل)دهف   ینمایش نم

  رین اقم  1398نم ه و دا سرا    20رز  9ها و دردسر رها   میزرن رعتماد ا  دردفاه1397
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های م ی وزرات راشراد دا م کز ی ، 1394اوده رسر   مطااق نظ سرنجی سرا   9/8

رنف  االیی ا  م رجع قضرایی درشرت فویان رعتماد اداصرف رز پاسر  39رسرالمی  صر فاً  

های کشروا نتایج ا اسری میزرن سر مای  رجتماعی شره ونفرن سراکن دا م رکز رسرتان

نف  رز سراکنین م رکز  15049رز میان تعفرد   1393ماه  نسر   ا  قوه قضرایی  دا اهمن

ت ین وهایف قوه قضررایی  ریجاد آارمش و رمنی  دا ها نشرران درده رسرر  مهمرسررتان

ت ین رقفرم مث   قوه قضایی  و حگ رختالفات و اسیففی ا  ش ایات رس   مهم جامع 

ت ین  (  ریجاد رمنی  دا کشرروا و مهم1393دا چنف سررا  رخی  یی همین پژوهش )

   (1393)آفاه,  رقفرم منفی آن  تیخی  دا صفوا رح ام قضایی اوده رس  

     ییقضرا  قوه یرجتماع    یسر ما یمفهوم  یفضرا  اا م ت ط  میمفاه  یرحصرا  کناا دا

  یمحتور  رز ریالعات حفرکث  کسرومنظوا ا  نینو  ی  دهایاو و رازراها رز  تا رسر  ازین

 و  ونیاف سر اوش  رزمعموالً    حوزه نیر نیشریپ   مقاالت  شرود رسرتفاده  شرفهیآواجمع

  یرسررر مرا رث   سرررنجش  ا   یم ن خود  گیرتح   رارهر   یا ر  یرثرانو  یهرادرده  رز  رسرررتفراده

و  یو ی رح یرجتماع   یسر ما  یمفهوم یپ درخ  ا  فضرا   رنفنموده رسرتفاده  یرجتماع 

دا اصرف   یرجتماع   یپ درخ  ا  سر ما یتورنف رز جه  چااچوب مفهومیآن م میتنظ

 یدسرت اه نظ   یکمک کنف تا اا ورکاو  یتعامگ و اوراط رجتماع   یفیک  یفضرا  شیو پا

دا جه  شرناخ    ی یرم ان خ ق لنز تح   ی رجتماع   یم ت ط اا سر ما  یو افن  درنشر

    یسر ما  یم کز ک  نیا  ر   یمحوا موضروس ف رهم ف دد  اا عنا اومسر یاسرت منف و ز

  ا یر  شیق را دراد و چون رفزر  یاوراط رجتمراع    یرو رهم   یرفیدا رات را  اراک  یرجتمراع 

رز مسراهگ   یاایو کاهش اسر شیرفزر  تورنفیجامع  م کیدا   یرجتماع   یکاهش سر ما

لذر ضرر وات     سررطو، خ د و کالن دا آن جامع  ار ا  دن ا  درشررت  ااشررف  یرجتماع 

ار رز    ییقوه قضرررا   دیاو  یاصرررف رجتماع   یها یتورنف پایم یرم  نیپ درخ  ا  چن

 یار دا فضررا نییت   ی یفو جه  یرجتماع   یسرر ما  یمفهوم یو فضررا یمنظ  نظ 

 ینفیف ر نیرسرتفاده رز چن  ات  کنف  لذر افا شر   ییجامع  هف  دا رات ا  اا قوه قضرا

دا سطح جامع   یرجتماع   یافتااها نییاست منف و ت   یمفهوم  یفضا  ییرم ان شرناسرا

و نحوه  یرجتماع    یسررر ما یمفهوم  یفضرررا  ییف دد  شرررناسرررا  ایتورنف مهیهف  م

 یف میو قفات تنظ یرجتماع   یواود ا  مقول  س ما  یتورنف دا اویآن م  ی یپذسنج 

  یسر ما  شیچ رک  رفزر   مثم  ثم  ااشرف  ییجامع  و نظام قضرا نیمفهوم دا اوراط ا نیر

دا آن   یودو اه   یقضراه سرتمیعم   د سر  یتقو یرصر   یهاسرمیرز م ان  ی ی  یرجتماع 

 خورهف اود 
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قضرایی دا جمهوای رسرالمی ری رن و رهمی  ا اسری   نظاماا توج  ا  نقش محوای 

ا ری نرسرتین ااا دا   حاضر پژوهش   آن   اا  نسر   دا جامع سرطح سر مای  رجتماعی  

نظ  دراد تا اا ا اسری مقاالت منتشر شرفه ا  زاان رن  یسری دا ااط اا مفهوم سر مای  

ی   فهومم یفضرا  ییشرناسرااپ درزد    میمفاه نیر  رجتماعی دا نظام قضرایی  ا  رحصرای

ایزی دا ارسرررتای راتقای سررر مای  رجتماعی دا ااط اا  نرسرررتین فام دازمین  ا نام 

 دا  یرجتماع  سر مای   یمفهوم  یاا رحصرای فضرا   وسری  افین  تاااشرف  نهادهای قضرایی می

  یها دسررتوارلعمگ  سررازی  منفقاعفه ن یزم یخااج یکشررواها  ییاسررت  نظام قضررا

 یفضرررا  یسرررازیو اوم  ی رنیر  جرامعر   یشرررراز  و  یهنجراا  نظرام  ا   یم تن  یرجتمراع 

رات را  نهرادی مسررراجرف ارا نهرادهرای    شرررهرادت ریثراا و  تعراون  ف هنر     ینظ  یمیمفراه

  هیو غ   کااکنان افن  قضرایی عمگ دا رخال خی خورهی و    رخوت و دوسرتی    قضرایی

ااوجود ضر وات رین مسرئ    تاکنون هیپ پژوهشری ا  ا اسری دقیق ردایات  شرود   ایمه

فویی ا  سرؤر  رصر ی رین پژوهش م نی ا  چیسرتی چااچوب مفهومی سر مای   و پاسر 

قضایی نپ درخت  رس   دا همین ارستا  ی ی رز اوی  دهای   نظام اانس     دارجتماعی  

رز متون    2کراویردای ارا عنورن متننوین و مؤث  دا ارسرررترای رسرررتر ر  ریالعرات 

نیز ففت   3کاوی ک  ا  آن تح یگ متنتنیواک ی  مموادرسرتفاده ق راف فت  رسر   ا 

و عم ی    اامعناا  ریالعات  یافت  سررراخ   غی  های متنی شرررود  ف رینف ت فیگ دردهمی

و   رل وهات   رز ی یق شررناسررایی موضرروعاکاوی     متن(Antons et al., 2020)  رسرر 

حجم    افون نیاز ا  ا اسری دسرتیک  دهف  می ا  کااا رن رجازه   م ت ط ک مات ک یفی

ا  یافت  سراخ  غی   متنی   هایدرده رز ارمفیفی   ریالعات  عظیمی رز ریالعات  درنش و

    دس  آوانف

  ای تحقیق . ا داف و پرسش1
  ی هاپ سرش  و  رهفر    ییقضرا  نظام  اسرت  دا  یرجتماع   یسر ما یموضروع  درمن  دا

 :رس  شفه یانفصوات گیذ ش ، ا  قیتحق

 پژو ش ا داف.  1-1

   ؛یی دا نظام قضا یرجتماع   یس ما ی مفهوم یفضا  ییشناسا •

 ؛ یرجتماع   یس ما یمفهوم یفضا  رتییتغ اونف  یی شناسا  •

 
2 Text Mining 

3 Text Analysis 
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  نظام   اا  نس  )دا    یرجتماع    یس ما  یمفهوم   یفضا  ک مات  را   ییشناسا •
 (  ییقضا

 پژو ش  سؤاالت. 1-2

 کفرم هستنف؟   یرجتماع   یس ما  یهامؤلف راعاد و     یمفهوم یفضا •

 چ ون   ی رجتماع   یدا است ها  یرجتماع    یس ما   یمفهوم  یاونف فضا   رتییتغ •

 هستنف؟

  اا   نس  )دا    خا    و   عام یوا  ا  یرجتماع     یس ما  ی مفهوم  ی فضا  ک مات   را  •

 رس ؟ چ ون ( ییقضا نظام

   تحقیقپیشینه  . 2

دازمین     منتشر شرفهو پ  رسرتنادت ین منااع ع می    نیت مهمدا رین ارش ا  راره   

سر مای  رجتماعی پ درخت  خورهف شرف  هف  رز راره  رین ارش  ا اسری ردایات پیشرین 

( سر مای  رجتماعی ار 1998) 4ناهاپی  و فوشرا های مطالعاتی رسر   و شرناسرایی خالی

درننف ک  رز ی یق اوراط می شررفه و دا دسررت  عنورن مجموع  منااع االقوه تع ی ا 

 & Nahapiet)شرود ک  توسرط ف د یا رجتماس حاصرگ میشرود  ری مشرر  میشر   

1998Ghoshal, ) رز 2000)  5  آفو رنورس مرت فی  ار تجمع  رجتمراعی  ( سررر مرایر  

درنف ک    ف هن ی  شرناختی  نهادی و رات ایی میشرناختیهای رجتماعی  اورندراریی

) دهف  ریش میهای مرت ف رفزمیزرن تشرر یک مسرراعی و هم اای مفیف ار دا محیط

ار هم اای اسرت های فضرای رعتماد   سرازی  آمادهسر مای  رجتماعی اا     (1398فال،,  

سررر و    هاآن اینو رعتماد  ها  ف وههم اای   رینو عم ی ک ده  مرت ف های  ف وهمیان  

نظاات نهادهای اسمی کاهش    های جامع  ار مثالً داهزین و شفه  عمومیمنافع    خ ق

های هزین کاهش   ا  ورسررط سرر مای  رجتماعی   ی رز ی ف   (1385)جاج می,  دهف  می

چنین هماین رشررا  و  های  تفاوتتضرادها و   آمیزمسرالم رجتماعی ااعث حگ  اوراط

  لذر خ ق س مای  رجتماعی دا (1384, ی)چ  شود  میرجتماعی  های  ف وهاد این ررتض

ه  چ  عالق  رف رد ا  جامع   رعتماد رجتماعی  درشرتن اوراط شرود ک  جامع  ااعث می

  ا  همان شررود ت ایش  رن و حس کمک و همیاای نسرر   ا  دی  رن متقااگ اا دی

و رین  (1395, ی)چ   کاسرت  شرودنیز توسرط رف رد دا جامع   ج رهممیزرن رز رات اب 

 
1 Nahapiet & Ghoshal 

5 Uphoff 
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رز رنورس  هرا  نراهنجراایا وز    رم   ت ع   ی ک ده یشررر یپ   رجتمراعی  ج رهمو  ار     آن  و 

ف دد و سر رنجام مهیا می    ف د دا زنففی رجتماعیامشرااک  مث   و فعّسرازی  زمین 

چ ون ی افتراا رف رد   ا و هنجرااهرای رجتمراعی    هرارازشثی فرذرای  ی تر   چنین ف آینرفی

  (1385,  لوی)تقرس  

رجتماعی محصرو  کنش رجتماعی و اوراط رجتماعی رف رد   دا نظ فاه وا   سر مای 

رسررر ؛ کنش رجتماعی معنادرا ک  عامگ مهم خ ق اوراط رجتماعی رسررر   سررر مای  

وسری   آن  رات ا  و تعامگ  ا  آیف ک حسراب میازافی ا ری رف رد حاضر  دا جامع  ا 

شرود ت  میت  و مح مها اا ی فی   و نیز  هم اای و همیاای دوجان   آنان فسرت دهآن

  (1390,  ی)غفاا

( معتقف رسرر  خ ق سرر مای  رجتماعی داف و تغیی رت موجود دا 1988) 6ک من

اوراط این رف رد رسررر  تا رم ان رنجام کنش ف رهم شرررود  وی اا مقایسررر  این رنورس  

ت  محسرو     رجتماعی ار کمهای مرت ف رجتماعی  فیزی ی و رنسرانی  سر مایسر مای 

و  مشرتمگ ا  تعهفرت  رنتظاارت  ک منکنف  منااع سر مای  رجتماعی رزنظ   توصریف می

 9هرای رث ارش و هنجرااهرا و ضرررمرانر   8هرای ریالعراتی  کرانرا 7سررراختراا داخوا رعتمراد

   (Coleman, 1988) رس 
 ک  تع یف ک ده رسرر سررازمان رجتماعی    خصرر تی رز  ارسرر مای  رجتماعی    10پاتنام

کنف  سرر مای  میتسررهیگ  منظوا تحقق نفع رجتماعی و دوسرروی ار ا   همیاای  هایزمین 

 رسرر   های غی اسررمیری رز هنجااها و رازشمثاا  مجموع ا   11فوکویامارجتماعی دا نزد 

   (1384, ی)موسوها مجاز رس  هم اای میان آنک  دا آن سهم درانف  کنش  رنی ک 

یافتن ا  منرااع    دسررر 13( اا تیکیرف ا  موضررروس بمنرااع رجتمراعی 1999) 12لین

فی ی رز آن ار اسرت ی ا ری اسریفن  ری رف رد و اه هرجتماعی نهفت  دا مناسر ات شر   

درنف  دا نظ فاه لین  سر مای  رجتماعی رقتصرادی می-های مناسرو رجتماعیا  جای اه

( رم ان دسررت سرری ا  2ماعی نهفت  دا سرراختاا رجتماعی   ( منااع رجت1مشررتمگ ا  

هرای هرففمنرف و رن راشررر  آن فی ی رز منرااع دا کنش( اه ه3منرااع رز جرانرو رف رد و  

رسرر   وی اامطالع  تط یقی این رشرر ا  مرت ف سرر مای  ا  رین نتیج  اسرریف ک  
 

6 Coleman 

7 Obligations, Expectations and Trustworthiness Structure 

8 Information Channels 

9 Norms and Effective Sanctions 

10  Putnam 

11 Fukuyama 

12 Lin 

13 Social Resource  

https://abadgar-q.com/wiki/Robert_D._Putnam
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مثاا   ا   و سرر مای  رقتصررادی و رنسررانی  14ریسرر مای  رجتماعی دا ح م دراریی اراط 

فذرای اوی اوراط او  سر مای   شرونف رز همینرشر ا  شررصری سر مای  محسروب می

یاای ا  سرود اوی تعامالت و اوراط فی د؛ لذر رف رد سرعی درانف تا ا ری دسر صروات می

   (1386, یموسو ;1394زرده, )اسو فذرای کننف رجتماعی س مای 

درنف ک  مثاا  تورفق رجتماعی م تنی ا  تفاهم میهاا ما  سرر مای  رجتماعی ار ا 

ن اوی  د  حوزه عمومی  رس  دا ری  16و حوزه عمومی 15جهان  ماحصگ خ وجی زیس 

شرود ک  رف رد کنشر   قادا هسرتنف جفری رز مفرخالت نظام )ک  ا  محیطی ریالق می

وفویی عاقالن  و هففمنف و کنف( فضرای فف عمفتاً ا  زاان ث وت و قفات ا خواد می

همین رسرا   حوزه مذکوا و فضرای کنش    عاای رز ه فون  سر ط  درشرت  ااشرنف ا 

ارش جرامعر  هسرررتنرف  هراا مرا  دا اوی  د   ایر  رجتمراعی  نظمرات رایی  معیراا سررر مر

درنرف  بتعرامرگ و برخالق ففت ویی   سررر مرایر  رجتمراعی ار ا نرامر  آموزش پنهران می

هرای ک یرفی اوی  د ذهنیر   ردعراهرای رعت راای  مؤلفر   جهران  اینرا  ففت و  زیسررر 

فق دا میران هراا مرا  هسرررتنرف   دا نظ  وی  کنش رات رایی  معطو  ار  تفراهم و تور

جهان منتهی شرود  دا چنین   تورنف ا  اهایی رز پو   قفات و زیسر رعضرای جامع  می

تورنف اوراط مرفوش رف رد ار اه ود ذهنی رف رد جامع  می شر ریطی رسر  ک  کنش اینا

  (1394زرده, )اسو پذی ی یاای اسانف ها دا ف رینف جامع ا رشف و ا  آن

( سر مای  رجتماعی اا معیااهای شرناسرایی رعتماد رجتماعی  تعهف  1992)  17فیفنز

صرروات محصرروا و دا رجتماعات اوراط رجتماعی ار دا جورمع سررنتی  ا  رجتماعی و

درنف  وی اا ی ، مفهوم بدف فونی صررمیم   رز سرر مای  مفان  م سررو  و عام می

رسر ؛   صروات اراط  خال  یا ناب ههوا ک دهفویف ک  ا رجتماعی جفیفی سررن می

فی د  دا رین وات میمطااق چنین رم ی  راتقای کیفی  اراط  ا  دلیگ سرن  اراط  صر

نوس رز اراط   رف رد فااغ رز ه فون  وراسرت ی  رسراسراً ا  سر و هم اای  دوسرتی و عشرق 

  (1386, یموسو ;Giddens, 1992)دهنف  دوسوی  خانورده تش یگ می

  کنف  ق مفرد می رجتماعی رعتمادسازی ار عامگ توفیق دا مناس ات( 2019) 18روف 

فذرای دازمین  کسرو ریالعات و کنت   رسر  و اا رات ایات رعتماد  سر مای   رزنظ  وی

 
14 Relational Asset 

15 Life World 

16 Public Sphere 

17 Giddens 

18 Cluse Offe 
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 –فرذرادهرا میهرا ار دا رختیراا آنکر  ریالعرات و حمرایر –و شررر  ر  رجتمراعی رف رد  

  (1390,  ی)کمالپیوست ی دراد 

انفی ردایات و افن  درنش سرر مای  رجتماعی نشرران درد چیسررتی سرر مای   جمع

رجتماعی و چااچوب آن دا اسررت  نظام قضررایی خاصرر  ا  زاان ماشررین رنجام ن  فت  

سرر مای    صرروات نظ ی و مفهومی ا  موضرروسرسرر  و عموماً ردایات تولیفشررفه ا 

رجتماعی و رجزری آن پ درخت  رسر ؛ لذر ن اشر  مفهومی سر مای  رجتماعی دا اسرت  

کاوی ی ی رز موضروعات نوآوارن  رسر  ک  تاکنون دا هیپ نظام قضرایی اا اوی  د متن

ری دا ااط اا موضرروس خاصرر  اا اوی  د پژوهشرری ی ، نشررفه رسرر  و رصرروالً مطالع 

رنجام ن  فت  رسرر ؛ لذر اا توج  ا  خپ پژوهشرری  کاوی و دا میفرن نظام قضررایی  متن

 شفه رس  دازمین  موضوس موادمطالع   رین پژوهش رنجام

 . تعریف مفا یم 3

ااشرف ک  ا  شر ،  مفاهیم رسراسری نوشرتاا حاضر   پی رمون بسر مای  رجتماعی  می

 زی  آمفه رس  

 . سرمایه اجتماعی3-1

ف دی و    ا  رعتماد رجتماعی اینا  مناسر ات م تنیرز ری  ی ا  شر   رجتماع سر مای  

هم سرت ی    پیونف تن اتن ی اا کنشر  رن مرت ف دالل  دراد ک تعامالت  ف وهی و نیز 

  ا  تحقق ارشرری  منافع رین رات ا  دا جه  سرر ع رز  کنشرر  رن رنتفاسو   رجتماعی

  تولیف سرر مای  رجتماعی یک (1400,  یوسررفنادای و ی)ف دی و ف وهی دراد  رمیا 

شررود و رنتظاا ها رن اشررت  میها و ق نفذرای تاایری رسرر  ک  دا یو  ده سرر مای 

  کااک د رث ارش سرر مای   (1398)فال،,  درا رسرر  تغیی  و تحو  آنی رم ی معضرر  

ها   تماعی و رجزری سرراختاا جامع   مناسرر ات این رف رد و ف وهرجتماعی دا نظام رج

یافتن فضرای کنش  تسرهیگ تعامالت و رات ایات و اسرط مشرااک  و رعتماد دا  اه ود

کننفه مناسر ات این رف رد ف  مهم رجتماعی و تقوی مثاا  تنظیمجامع  نمود دراد و ا 

 کنف ها عمگ میو ف وه

ت ی دراد و رز ای  رجتماعی رز دی   رنورس آن عینی  کمدا میان رنورس سر مای   سر م

 شش ک من  و نظ ی  لین جهات مرت ف اا دی   رنورس س مای  متفاوت رس   رز ت کیو

 شناسایی رس :قااگ رجتماعیس مای   نوس
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 (  147: 2013ه اجتماعی )وود و همکاران.، (. انواع سرمای1شکل )

 

صروات غی اسرمی  مفروم و  ف وهی: ا  اوراطی رشرااه دراد ک  ا سر مای  داون  -1

اوداو داون خانورده وجود دراد مشرررتمگ ا  درمن  و سرررطح پیونفهای داون خانورده 

خانورده   شررود  رین سررن  رز سرر مای   ک یّ  و کیفی  تعامالت  حضرروا دا محیط می

 شود میزرن ففت و و ف رغ  و تف یح ار شامگ می

ف وهی سراختاای: ا  اوراط م مو  و پیونفهای ای ون رز محیط  سر مای  ا ون  -2

دهف و مشررتمگ ا  فضررای  ت  اُخ میخانورده دالل  دراد ک  دا فضررای رجتماس ازا 

 ها  اینانس ی  و ف وهی رس  رات ایات این خانورده

ف وهی شرناختی: ا  سرطح حمای  و کیفی  رات ایات م تنی ا  نسر مای  داو  -3

هرای داون خرانورده داللر  دراد کر  تعرامالت این زوجین ار متریث  رعتمراد و رازش

سرررازد  رنتظراارتی رف رد رز همرفی   دا محیط خرانورده  رعتمراد دا ق را  هم  تعهرف و می

کاا خان  و تقسرریم فویی دا مناسرر ات زناشرروییپذی ی  صررفرق  و ارسرر مسررئولی 

 ری رس  رزجم   جزیهای چنین س مای 

ف وهی شرناختی: ا  سرنری رز سر مای  رجتماعی دالل  دراد ک   سر مای  ا ون  -4

تورننف ا  سرای  رف رد کننف  ا  ع ااتی مینوس خود ف   یا رحسرا  میرف رد دا ق ا  هم

 )دوا و نزدیک( ای ون رز فضای خانورده رعتماد کننف 

 انواع سرمایه اجتماعی

 سرمایه اجتماعی اتصالی سرمایه اجتماعی محدود

قوی و روابط درون یک شبکه، پیوند ای 

کند که میان اعضای اجتماع یا گروه را توصیف می

چون عضو آن، برخی از خصوصیات مشترک  م

خانواده بودن، دوست ن دیک بودن، و  مسایه 

بودن وجود دارد و قرابت این افراد به  مدییر و 

  ا ناشی از  ویت مشترک است. پیوندخوردن آن

ای را توصیف کندهپیوند ای ضعیف و پرا

 ا را به  مدییر کند که اجتماعات یا گروهمی

کند. این گروه از د د یا از  م جدا میارتباط می

 ای  ای بین گروه ا و تماسپیوند ا شامل شبکه

متفاوت یا نا میون به لحاظ سنی، جنسی و 

 شود.پیشینه را شامل می

 سرمایه اجتماعی ارتباطی

شود که امکان  ایی میت یا اقتدار اجتماعی متفاوت مرتبط است و شامل پیوند ای بین افراد و گروهبه روابط بین قدر

سازد و در ارتباط با ظرفیت نفوذ منابع، نظرات و اطالعات نهاد ای چون شغل و خدمات را مهیا مییابی به منابعی  مدست

 رسمی ورای جامعه است.
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ف وهی سراختاای: رین نوس رز سر مای  ا  عضروی  ف د دا ف وه یا   مای  ف رسر   -5

هرا مواد هرایی رشرررااه دراد کر  میزرن مشرررااکر  و فعرالیر  ف د ار دا رین ف وهرنجمن

 دهف رازیاای ق را می

ف وهی شررناختی: رین نوس رز سرر مای  ا  موضرروس رعتماد نهادی   سرر مای  ف ر  -6

رعتماد ا  نهادهای اسرمی و نیز رعتماد عمومی )ا  عموم م دم( ار پ درزد ک  سرطح می

  (Coleman, 1988) دهفموادسنجش ق را می

 . روش تحقیق 4

فضررای مفهومی سرر مای  اوده ک    منفصرروات ا اسرری نظاماوش پژوهش کیفی و ا 

ادمطرالعر  ق را درده یوا خرا  موار   نظرام قضرررایی  دا اراطر  ارا  یوا عرام وار ار   رجتمراعی

 یت  راشرررونفه ا ر  ی  یتح  یهام وا رسررر  ک  رز اوش ینوع  منفنظام یسررر رسررر ؛ ا ا

  منفنظام  یهایکنف  ا اسرر یها رسررتفاده مآن  وتح یگتجزی و   یثانو  یهادرده  یآواجمع

  ییهاو درده ارشرفنظم می  عیار دا درمن  وسر   قیتحق  ؤرالتسرنتز شرورهف رسر  ک  سر  ینوع

دا م وا    کنفیم ویو ت ک  ییم ت ط هسررتنف  شررناسررا  منفنظاماا م وا   ماًیمسررتقار ک  

تورن نقف تمام مطالعات م ت ط  می  شفهایزیا نام   اا شناسایی دقیق  مررنظم و منفنظام

و نظررر رت سنتی  م واهرررای    تررر ی رنجرررام درد و دا مورادی ک  مطالعات رص یعینررری

 Armstrong et)تورنف ا  حگ مررسئ   کمررک نمایررف  درانررف  میااهم تفاوت فین لؤمرر 

al., 2011)منف دا چااچوب شررش م ح   دن ا  شررفه  نظام    دا پژوهش حاضرر   م وا

 رس  
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 مند فضای مفهومی سرمایه اجتماعیچارچوب مرور نظام(. 2شکل )
 

ی رز مقراالت  توجهقراارگ: ارا توجر  ار  تعرفرد  Google Scholar( رنترراب پرای راه درده  1

وجوی قفاتمنف رین پای اه درده   موتوا جسرر  وGoogle Scholar منتشرر شررفه دا 

رازشمنفی  وجوی ک مات ک یفی و مفاهیم م ت ط دا رین است   مقاالت و کتو جس 

 دهف؛ار دا رختیاا ق را می

شرررفه و ا اسررری نظ رت وجو: ا  رسرررا  مطالعات رنجام( ایان ع اارت جسررر 2

  و  19خ  فان  دا زمین  سر مای  رجتماعی قوه قضرایی  ک مات ک یفی  بنظام قضرایی

ک مرات ک یرفی رصررر ی دا کنراا ورژفران پ کرااا د دا   عنورنار    20بسررر مرایر  رجتمراعی

رعتماد  مشررااک   رنسررجام  هنجااهای متقااگ و نظای     همچونومی اریج ردایات مفه

 ها رحصای شفه رس ؛آن

 2010( تعیین حفود ا اسری: متون منتشر شرفه ا  زاان رن  یسری دا اازه زمانی  3

 رنتراب شفنف؛ 2020تا  

ی  دا راتفر موادا اسرراره  مقاالت م ت ط اا حوزه   منظواا وتح یگ رولی : ی تجز( 4

رز لیسر   م ت ط  ی غ ی ق را ف ف  و مقاالت موادا اسردقیق    صرواتا  یفه مقاالت  چ

 رین مقاالت حذ  شفنف؛

یافتن اینش مناسررو نسرر   ا  ردایات م ت ط اا   منظواا انفی مقاالت:  ( ی ق 5

حوزه سرر مای  رجتماعی دا قوه قضررایی   دا رین فام راتفر مقاالت ا  رسررا  مفاهیم  

 شفنف؛انفی م ت ط دست 

نهایی:   (  6 پیش  رزآنجاک تح یگ  تحقیق  رص ی  اصف  هف   محوااو   فضای   درده 

فام نهایی  را     عنورنا    قضایی رس   نظاما مفهومی س مای  رجتماعی نس    

شفه دا اراط  اا س مای  رجتماعی  اصف مفاهیم ایان  منظواا ک مات رحصایشفه  

 رفزرا پایتون راره  ف دیف   قوه قضایی   اا رستفاده رز ن م
 
 
 

 
19 Judicial System 
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  های متنی  شررود  ف رینف ت فیگ دردهنیز ففت  می کاوی  ک  ا  آن تح یگ متنمتن

کاوی  رز ی یق شررناسررایی  متن  و عم ی رسرر ریالعات معنادرا  ا    افت یسرراخ   یغ 

افون نیاز ا  ک   دهف  می م ت ط ا  کااا رن رجازه  و ک مات ک یفی رل وها  موضرروعات

 متنی   هایدرده رز مفیفی  ریالعات حجم عظیمی رز ریالعات  درنش و ا اسری دسرتی 

کاوی   متن   اا رسرتفاده رز(Pejić Bach et al., 2019)  ا  دسر  آوانف  افت یسراخ   یغ 

های ازا  و پیچیفه ار ا  ش گ ساده  س یع و قادا هسرتنف تا مجموع  درده  هاسرازمان

کاوی رز ی یق رسرتر ر  ریالعات و   متنیا  ع اات   کننف گیوتح  یاسریاا مؤث ی تجز

 21محوا های سرازمانی و غی سرازمانی م ت ط  تصرمیمات تجاای دردهدرنش مفیف رز درده

  (Zhang, 2020) زدساار دا سازمان میس  می

( آمفه رس   اا توج  ا  3منف دا ش گ )رل وایتم رنتراب متون دا قالو م وا نظام

آمراای )چرااچوب مطرالعر ( و حجم   مراهیر  و اوی  د خرا  رین مطرالعر   جرامعر 

ری دا ق م و سرر مای  مطالعاتی  رین پ وژه شررامگ ک ی  مطالعات پژوهشرری و مفرخ  

  خاصر م توب و مسرتنف ع می و    صرواتا رجتماعی دا اسرت  نظام قضرایی رسر  ک   

( 2020 -2000شرفه دا دو ده  فذشرت  )های معت   و آثاا ع می چاپمقال   صرواتا 

های م ت ط اا  ( شرناسرایی پژوهش1رسر   ا ری تعیین جامع  آماای مطالع   م رحگ 

دا متون    2020ترا    2000سررر مرایر  رجتمراعی دا ارازه زمرانی مواد تع یف رز سرررا   

ی هامؤلف  ی ز( مطالعاتی ک  ا  مفهوم سرر مای  رجتماعی یا ی ی رز 2اان؛  زیسرریرن  

( تعیین رات ا  موضرروعی و محتوریی رین 3ااشررنف؛    ک دهرشررااهشررایع آن دا متن 

( ا اسری مطالعات  4مطالعات اا رهفر  پژوهش حاضر  اا م رجع  ا  متون منتشر شرفه؛  

  ی  ینزد زین  وارا رهرفر  پژوهش    هراف فتر  ا  رسرررا  همراهن ی و سرررازفراای آنرنجرام

؛ م ت ط اا آن  ایو   ی رنیجامع  ر  یو رازشررر یم ت ط اا نظرام هنجراا ردایراتا    یمفهوم

و ا اسری متون و م رجع  ا  منااع مواد  2000وجوی منااع دا سرا   ( رنجام جسر 5

(  6منااع و مآخذ؛   رزنظ ی  موضروعی و محتوریی  حسراسررسرتناد رین مطالعات و تقوی  

وجو توسررط ناه  خااجی ا ری ریجاد ریمینان رز عفم حذ  مطالعات  رازیاای جسرر 

هرای مطرالعرات و حرذ  مطرالعرات   یرفه( ا اسررری مقرفمراتی ارا م رجعر  ار  چ7م ت ط؛  

( ا ری آن دسرت  8های موادنظ  دا رهفر  تحقیق؛ سرازی اا مال ت  رای و متناسرو

سررطحی و   صررواتا رز مطالعاتی ک  مطالو م ت ط اا رهفر  پژوهش ار نفرشررتنف و  

پ درختر  اودنرف  اعرف رز پرایش و رازیراای  مطرااق ارا    موادمطرالعر جزهی ار  موضررروس  

 
21 Data-Driven Business Decisions 
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معیااهای واود و خ و  )ا  موضرروس سرر مای  رجتماعی دا اراط  اا نظام    م ناوهیشرر

کیفی   رعت اا  رزنظ قضرایی نپ درخت  ااشرنف  رنط اقی اا رهفر  مطالع  نفرشرت  ااشرنف   

 و پایایی ضعیف ااشنف( رز مطالع  کناا فذرشت  شفنف 

ری دا شررماای اوده و تمامی مطالعات پژوهشرری و مفرخ  تمام  صررواتا مطالع   

شرود   ق م و سر مای  رجتماعی دا اسرت  نظام قضرایی ا ری دو ده  فذشرت  ار شرامگ می

هرای درده و ا ری نیرگ ار  مطرالعرات رز ارفنر  درنش و پیشرررینر  موجود  تمرامی پرای راه

لی  و جه  رازیاای دروارن  نمون  رو  عنورنا مواد   74ریالعات ا اسرری شررفنف و تعفرد  

ها  رقفرم ا  شرررناسرررایی منااع  ق را ف فتنف  سررر  دروا اا رازیاای نمون  موادرسرررتفاده

ارا رهرفر  تحقیق و نیز  شررر راهر  محتوریی و موضررروعی ارا دی      م ت ط  ی غ ت  رای  

مواد   47یر   دانهراموراد ک دنرف کر  یی رازیراای مجرفد دروارن و ترفقیق دا متن منرااع   

 وتح یگ رنتراب شفنف ی تجزاع جه  رز منا

مطالع   اعف رز رقفرماتی نظی  آموزش و ریجاد رنسجام ف  ی   22جه  رازیاای اوریی

این رازیرااران  تالش شرررف ترا ا ری ممرانعر  رز وقوس ه فونر  سررروفی ی و خطرا  میزرن  

کاوی ااال  متن  منظواا پایفرای و سررازفاای دا خصررو  فزینش متون مواد ورکاوی  

پژوهش  رزنظ  خ  فان رسررتفاده    یهاافت ی  یفیک نیتضررم یا ر  او ینهم رزود   ا 

 ااانیرازاا    یج سرات ف وه کانون  یی  ااهایمع نیر یاو  یتورفق ویضر  نییتع یشرف؛ ا ر

تما    پژوهش  موضرروس ا  م او حوزه  یو پژوهشرر  یسررااق  ع م  ایترصرر    یدرار

  ی هافورژهیک   یجسرتجو(  2 متون؛ ییشرناسرا  نحوه( 1 یا ق را شرف و اعف رز کنت   او

ااهف     شیپاال  و  شیپا اصررف ( 3  ها؛درده   اهیپا دا  ییقضررا  نظام و  یرجتماع   یسرر ما

 رنترراب  و  پژوهش  رهرفر   ارا  اودن م ت ط ن ودن  یت  راا  رسرررا    مطرالعرات  نشیفز

مطالعات رز  یاو( متم کزشررفه 4؛  یفیک  و  ییمحتور   یف م تناسرروا  رسررا     منااع

 یرجتماع   یو سرر ما ی رنیجامع  ر  یف هن   یاا فضررا یمفهوم  ی یو نزد یمنظ  دوا

  ا یو   مسراجف  یرسرالم مثالً معاد  نهاد  ینیو د یفقه  یا  فضرا  یرتصرال  یینظام قضرا

تورفق  و  یا اسرم ت ط مشرر   یهاحوزه دا  مطالعات رزه کفرم    اتیخصروصر  ثاا یر

  شرف حاصرگ  ییدا اراط  اا نظام قضرا  یرجتماع   یسر ما یمفهوم  یاصرف فضرا نحوه یاو

  دا ک     ف ف    ق را   تح یگ   مواد   23کاپا   شراخ    وسری   ا    نتایج   پایایی    سرنجش   و   کیفی    رازیاای   جه  

    رس    ااان ی راز   ن ی ا   معت     تورفق   دهنفه نشان   0/ 76اا    کاپا   شاخ    مقفرا   حاض     پژوهش 

 
22 Reliability  

23 Kappa 
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دروا یرا رازیراب تعیین   عنورنار ف رینرف مطرالعر   رف ردی    24تقویر  رعت راا  منظواار 

شرفنف ک  دراری تج ایات و سروراق کاای متوسرط دا ااط اا موضروس پژوهش اودنف تا  

ها ار ی ق دستوارلعمگ معطو  ا  رهفر  پژوهش  جه  واود مواد رازیاای ق را نمون 

ها  ردایات نظ ی  کاوی ا  رسا  م وا سؤرالت  پیشین تیم متن  دهنف  دا رین مطالع  

چنین  ورحف ها  رات ا  این ترصر  و موضروس  محتویات مطالعات و همرهفر   یافت 

هرای نمونر   هرای پژوهش رقرفرم ار  رازیراای کیفیر  مطرالعرات و پژوهشتح یرگ و نمونر 

رز رازیراای  ا ری متن مواد مطرالعر  م ت ط و همرورن ارا    74کراوی نمودنرف کر  اعرف 

مواد مطالعات ار  47کاوی کیفی  ی  تیم متندانهاسرؤرالت و رهفر  پژوهش حاضر    

ااال ا دن  یا رمشررصرات م ت ط اا رهفر  مطالع  ار ا ری واود رنتراب ک دنف     رزنظ 

 و  درنش  افن   یمفهوم  یفضراتالش ک دنف    یاایراز  میت   یمطالعات مواد ورکاو یزیمم

 یمفهوم درمن موادتوج  ق را دهنف تا   زین یو رازشر یم ت ط ار رزنظ  هنجاا  ن یشریپ 

 مثالً   ااشرف  درشرت    یهو زین ی رنیر جامع   یفتیعق و  یف هن  یفضرا دا  یرسرتر رج

    یرخوت رسالم ثاا یتعاون و ر ف هن    یو مشوات  رنسجام رم  رسالم  شوا  یاای یهو

دا   یرجتماع   یسرر ما یمفهوم  یم ت ط اا فضررا یمحواها نیچن یهارز نمون   هیو غ 

  ا یها و معاد  آن  یمواد ورکاو  مطالعات دارسر  ک   ی رنیجامع  ر  ییاسرت  نظام قضرا

 رنف موادتوج  اوده  میمفاه نیا  ر کینزد

  ای تحقیق . یافته5
سرر مای  رجتماعی    های رازیاای تناوب ک مات نشرران رز رین دراد ک  ورژفانیافت 

 دردفراه  نظرام قضرررایی  رعتمراد رجتمراعی  ج م و افترااهرای رنح رفی  قرانونی و حقوقی

های جمعی دا نظام قضرایی  و جامع  مفنی دراری  اودن  فسراد  عفرل  کیف ی  فعالی 

ااالت ین میزرن تناوب اوده رسر   اونف نشر  متون م ت ط اا سر مای  رجتماعی دا اازه  

الع  نشران رز رین دراد ک  فضرای مفهومی عام سر مای  رجتماعی یی دو  زمانی موادمط

شرفه رسر  و چنین رم ی دا عنورن مفهوم رصر ی موادتوج  محققان ورقعده  رخی  ا 

رات ا  اا نظام قضررایی و یا موضرروعات م ت ط اا آن نیز دراری ف رورنی ااال اوده رسرر   

اودن افتااها و    حقوق یا قانون953ی ، موضرروعاتی همچون ج م اا میزرن ف رورنی 

 449مواد  نظرام قضرررایی ارا میزرن    516مواد  دردفراه ارا میزرن    580رعمرا  ارا میزرن  

 
  و   متناسو   تورفق   وجود   ف  ان ی ا  ت   ک ی نزد   ک ی   عفد   ا    کاپا   زرن ی م  ه رنفرزه   و   رس  +  1  و   - 1  ن ی ا   تورفق   کوهن   ی کاپا   شاخ  میزرن ض یو  

 (. Viera & Garrett, 2005)   رس    ها آن   ن ی ا   ت  کم   تورفق   نشانة   صف     عفد   ا    ی   ی نزد   ی ول   رس    م ی مستق 
24 Validity  
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مواد دا اراطر  ارا نظرام    270مواد  و فسررراد ار  میزرن    203مواد  عرفرلر  ار  میزرن  

 قضایی و مفهوم س مای  رجتماعی موادتوج  متون اوده رس  

عنورن یک مفهوم مهم  سررر مای  رجتماعی ا  2016ا   نشررران درد  رز سررر  هاافت ی

نیز سراالن    2016تا   2000ف رن ق راف فت  رسر   ه چنف  رز سرا   موادتوج  پژوهش

مقال  دا زمین  سرر مای  رجتماعی منتشرر شررفه رسرر   رو  مقاالت    2یوا میان ین  ا 

  تورن دا سرانظام قضرایی ار میشرفه دا خصرو  سر مای  رجتماعی نسر   ا چاپ

درنسرر   رف چ   فضررای مفهومی سرر مای  رجتماعی دا ااط اا نظام قضررایی رز  2016

 (  1تاکنون موادتوج  محققان ق راف فت  رس  )جفو   2006سا   

 
 ( مرور متون حوزه سرمایه اجتماعی در بستر نظام قضایی1جدول شماره )

 سال  مجله/کنفرانس/ ناشر  نوع سند نویسنده  ردیف 

1 Onyx & Bullen (2000) Article 
Journal of behavioral 

sciences 
2000 

2 Robinson & Williams 

(2001) 
Article Social Policy Journal 2001 

3 Rosenfeld et al, (2001) Article Social Force Journal 2001 

4 Knack (2002) 
Book 

Chapter 
Cambridge University 

Press 
2002 

5 Prell (2006) Article 
Sociological Research 

Online 
2006 

6 Salmi & Kivivuori 

(2006) 
Article 

European Journal of 

Criminology 
2006 

7 Song et al, (2006) Article 
International Journal of 

Social Psychiatry 
2006 

8 Akçomak and Weel 

(2008) 
Article 

Regional Science and 

Urban Economics 
2008 

9 Dufur et al. (2008) Article 
Journal of Health and 

Social Behavior 
2008 

10 Rothstein & Stoll (2008) Article 
Comparative Politics 

Journal 
2008 

11 Montolio & Vanin 

(2009) 
Article 

Journal of Law and 

Economics 
2009 

12 Pacífico (2009) Article 
REMHU - Revista 

Interdisciplinar da 
2009 

13 Uslaner (2009) 
Book 

Chapter 
Edward Elgar Publisher 2009 

14 Carmignani & 

Giacomelli (2010) 
Working 

papers 
Journal of Social Sciences 2010 

15 Economidou et al, 

(2010) 
Article 

IZA Journal of 

Development and 

Migration 
2010 

https://www.researchgate.net/journal/Regional-Science-and-Urban-Economics-0166-0462
https://www.researchgate.net/journal/Regional-Science-and-Urban-Economics-0166-0462
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 سال  مجله/کنفرانس/ ناشر  نوع سند نویسنده  ردیف 

16 Iglicar (2011) Article 
Law and Economics 

Review 
2011 

17 Stout et al. (2011) Article 
American Sociological 

Association 
2011 

18 Hawes1 et al. (2012) Article 
State Politics & Policy 

Quarterly 
2012 

19 Sarracino, (2012) Article Social Indicators Research 2012 

20 Moore & Recker (2013) Article 
Journal of Research in 

Crime and Delinquency 
2013 

21 Ferreira, (2014) 
Book 

Chapter 

Woodrow Wilson 

International Center for 

Scholars 
2014 

22 Giersdorf & Croissant, 

(2014) 
Article Journal of Civil Society 2014 

23 Ramseyer (2014) Article Journal of Legal Analysis 2014 

24 Tittenbrun (2014) Article 
Social Science 

Information 
2014 

25 Wilson (2014) Article 
The Journal of Community 

and Criminal Justice 
2014 

26 Ramseyer (2015) Article Journal of Legal Analysis 2015 

27 Son (2015) Article 
American Behavioral 

Scientist 
2015 

28 Lafferty et al (2016a) Article Health and Justice 2016 

29 Lafferty et al (2016b) Article Health and Justice 2016 

30 Lee & Sohn (2016) Article 
Journalism & Mass 

Communication 

Quarterly 
2016 

31 Liu et al. (2016) Article 
American Psychological 

Association 
2016 

32 Lorizio & Gurrier (2016) Article 
Journal of Governance and 

Regulation 
2016 

33 Moore & Recker (2016) Article 
Crime & Delinquency 

Journal 
2016 

34 Shen (2016) Article 
Current Sociology 

Review 
2016 

35 Sinha (2016) Article 
World Wide Journal of 

Multidisciplinary Research 

and Development 
2016 

36 Herrero (2018) Article Family Business Review 2018 

37 Hoffmann & Dufur 

(2018) 
Article 

American Behavioral 

Scientist 
2018 

https://link.springer.com/journal/11205
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 سال  مجله/کنفرانس/ ناشر  نوع سند نویسنده  ردیف 

38 Huang (2018) Article 
Chinese Journal of 

Sociology 
2018 

39 Lafferty et al. (2018) Article 
Journal of Correctional 

Health Care 
2018 

40 Liu et al. (2018) Article 
Journal of Cross-Cultural 

Psychology 
2018 

41 Salihu & Gholami, 

(2018) 
Article Journal of Financial Crime 2018 

42 Tulin et al. (2018) Article 
Social Psychology 

Quarterly 
2018 

43 Hong & Xu (2019) Article 
International Journal of 

Communication 
2019 

44 Pavlov, (2019) Article Russian Studies in History 2019 

45 Xu & Saxton (2019) Article 
Nonprofit and Voluntary 

Sector Quarterly 
2019 

46 Houqe et al, (2020) Article 
Crime, Law and Social 

Change 
2020 

47 Koetzle (2020) Article 
European Journal of 

Probation 
2020 

 

تغیی رت اونفی فضرای مفهومی سر مای  رجتماعی دا اسرت  نظام قضرایی حاکی رز  

اودن اراالت ین میزرن    رین رسررر  کر  مفهوم رعتمراد  دردفراه  قضرررایی  ج م و قرانونی

توجهات و تیکیفرت ار دا متون درشررت  رسرر   اونف نشرر  فضررای مفهومی سرر مای  

مفهوم رعتماد  دردفاه و ج م و اودن   رجتماعی دا اسرت  نظام قضرایی نشران رز ا جسرت 

 اودن رعما  دراد     نیز قانونی

 

 
  و در ربط با نظام قضایی حوزه سرمایه اجتماعی شده در محتوای انتشار (. تفکیک4شکل )
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ا  ت تیو را  ک مات س مای  رجتماعی دا است  نظام قضایی و مفهوم  6و   5رش ا  

 دهف س مای  رجتماعی دا است  عمومی ار نشان می

 

 
 (. ابر کلمات سرمایه اجتماعی در نسبت با نظام قضایی5شکل )

 
دهف فضررای مفهومی سرر مای  رجتماعی دا نتایج حاصرر   رز را  ک مات نشرران می

اودن  قضررایی  ج م  دردفاه  ا را ی و   اسررت  نظام قضررایی دا مفاهیم رعتماد  قانونی

  عی  ج م  دردفاه و قانونی عفرل  ا جسررت  شررفه رسرر   داورقع  مفهوم رعتماد رجتما

رنف  نتایج را  اودن دراری ااالت ین میزرن حضرروا دا فضررای مفهومی موادا اسرری اوده

ک مات سر مای  رجتماعی دا اسرت  عمومی و ک ی نیز نشران رز رهمی  اوراط رجتماعی   

 ها  پیونفها  رعتماد  مشااک   و جامع  مفنی دراد  ش   
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 یه اجتماعی در نسبت با فضای عمومی جامعه(. ابر کلمات سرما6شکل )

   در رابطه با نظام قضایی حوزه سرمایه اجتماعی محتوای منتشره در (. تفکیک9شکل )

 

 
  حوزه سرمایه اجتماعی محتوای منتشره در (. تفکیک10شکل شماره )
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 (2010-2006) سرمایه اجتماعی در نسبت با نظام قضایی

 
 (2005-2000) نسبت با نظام قضاییسرمایه اجتماعی در 

 
 (2020-2016) سرمایه اجتماعی در نسبت با نظام قضایی

 
 (2015-2011) سرمایه اجتماعی در نسبت با نظام قضایی

 ساله  5های زمانی (. ابر کلمات سرمایه اجتماعی در نسبت با نظام قضایی به تفکیک بازه 7شکل )

 

 
-2006فضای عمومی )سرمایه اجتماعی در نسبت با 
2010) 

 
-2000سرمایه اجتماعی در نسبت با فضای عمومی )

2005) 
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-2016سرمایه اجتماعی در نسبت با فضای عمومی )

2020) 

 
-2011سرمایه اجتماعی در نسبت با فضای عمومی )

2015) 

 
 ساله 5ای زمانی  ه(. ابر کلمات سرمایه اجتماعی در نسبت با فضای عمومی جامعه به تفکیک بازه8شکل )

 

سررال  نشرران  5های زمانی  نیز  اونف تغیی رت را  ک مات ار ا ری اازه 8و   7شرر گ 

فی ی فضررای  دهف  ا جسررت ی ورژفان ک یفی دا ه  دواه زمانی نشرران رز شرر گمی

چرااچوب مفهومی سررر مرایر  رجتمراعی دا رین دواه زمرانی دراد؛ تغیی رت دا فضرررای 

ف فتن رهمیر    نشررران رز اراال  2010ترا    2000زمرانی  مفهومی رعتمراد دا اعرف رز دواه  

صررروات هنجرااهرای متقراارگ   هرای رجتمراعی ار تم کز اوی فضرررای مفهومی آسررریرو

ف ی  عرفرلر  و عنورن نهرادهرای رث فرذرا دا تنظیمهرا ار افترااهرای ج می  رهمیر  دردفراه

 ریط  ش    هم اای رف رد دا تحقق عفرل  کیف ی دا جامع  دراد ا  رین مفهوم ک   ش

نظمی شرفه رسر ؛ لذر سر مای  جورمع رزنظ  کیفی  اوراط رجتماعی دچاا رختال  و ای

دا چااچوب    2020تا  2011رجتماعی دا نس   اا نظام قضایی جامع  یی اازه زمانی 

ارشی هنجاای ااهف  مفی ی  افتااهای ج می همچون فساد  فضای مفهومی  رنتظام

ن اه هنجاای ا  سر مای  رجتماعی دا اسرت    ت  شرفه رسر ؛ ا  تع ی ی درشرتنا جسرت 

نظام قضررایی ااهف  رنتفاس جمعی و سررود متقااگ  رازیاای را  ک مات فضررای مفهومی 

صروات عام )فضرای عمومی( نشران درد رعتماد دا چااچوب فضرای سر مای  رجتماعی ا 

ت  اوده و دا زم ه ی ی رز مفراهیم  ا جسرررتر   2020-2000عمومی ا ری ارازه زمرانی  

 ی سر مای  رجتماعی محسروب شرفه رسر   مقایسر  سر مای  رجتماعی دا نسر   اا  رصر

نظام قضرایی و فضرای عمومی جامع  نشران رز رین دراد ک  چااچوب فضرای مفهومی 

 یافت  متفاوت هاه شفه رس   صوات نهادی و تعمیمس مای  رجتماعی ا 
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 گیری . نتیجه6
ی رین رم ران ف رهم  رجتمراع    یرسررر مرا  یمفهوم  یفضرررافی ی رز چرااچوب ارا اه ه

  یی شرناسرا  منف نظامو اا رسرتفاده رز اصرف درده محوا و    یکاومتنشرود تا اا اوی  د می

 یرجتماع   یس ما  یمفهوم یفضا   رتییاونف تغ  ز ین و  یرجتماع   یس ما  یمفهوم یفضا

رین اویّر  تح ی ی  رم ران رسرررتر ر  را    ا  رسرررا یی دو دهر  وجر  عم ی پیرفر کنرف  

عام و خا  )دا نسررر ر  اا نظرام  یواا ک مرات فضرررای مفهومی سررر مای  رجتمراعی 

کاوی شرورهف مرت ف دا ها و اسرت های متنچنین زمین شرود و همقضرایی( مهیا می

شرفه شرناسرایی  حوزه موضروس م اوی  مشرر  و سرؤرالت و مف وضرات رز ق گ تع یف

و   هادردهیاوها و درنش رن اشرت  نین رم ی رم ان نوعی خ ق سرنتز رز یافت شرود  چمی

کاوی و ی  دردهمعنا کاوهای منتشررر شرررفه ار اا رسرررتفاده رز  ریالعات متنوس پژوهش

 سازد کاوی دا یک مطالع  منسجم مهیا میمتن

 اد  یرجتماع   یسر ما  یمفهوم  یفضرا خصرو  دا  یکاومتن  جینتاا  رین رسرا    

 رات ا  دا  زاانیسریرن    متون یاو  منفنظام ودرده محوا    دیاو  اا  ییقضرا  نظام اسرت 

 :رس صوات اوده  نیر ا   پژوهش سؤرالت  اا

و    ، یمفهوم   یفضا :  پژو ش  او   سؤا   ی اجتماع  هی سرما  ی ا مؤلفهابعاد 

 کدام  ستند؟ 
  دردفاه     یرجتماع   یس ما  ورژفان ک  دراد نیر رز نشان  ک مات تناوب  یاایراز  جینتا

  اودن  حقوقی  و  یقرانون  ی رنح رف  یافترااهرا  و  ج م   یرجتمراع   رعتمراد   ییقضرررا  نظرام

  یدرار   یو جرامعر  مرفن  ییدا نظرام قضرررا  یجمع  یهرا یرفعرال   یف یک  عرفرلر   فسررراد 

دا اازه    یرجتماع   یتناوب اوده رسر   اونف نشر  متون م ت ط اا سر ما زرنیم  نیااالت 

دو   یی  یرجتماع    یعام سر ما یمفهوم  یدراد ک  فضرا نینشران رز ر  موادمطالع   یزمان

دا  یرم   نیرسر  و چن شرفهورقعمحققان  موادتوج  یمفهوم رصر   عنورنا    یده  رخ

  ی نسر  یف رورن یدرارنسر    ا  زینموضروعات م ت ط اا آن   ایو    ییرات ا  اا نظام قضرا

  ن ااش   خصو   نیر دا  مقال  دو  متوسط  یواا    یرخ ده  دو یی  ریفون ا   رس  اوده

 دا  ییقضرا  نظام  اا ااط دا  یرجتماع   یسر ما ا  پ درخ  شر وس نقط    رنفک ده  منتشر   و

 اوده رس   میالدی 2002  سا 
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فضا  راتییتغپژو ش:    دوم  سؤا  در   یاجتماع  هیسرما  یمفهوم   یروند 

  ستند؟  چیونه  ی اجتماع یبستر ا
اودن   یقانون  ای  حقوق 953  یف رورن  زرنیاا م ج مهمچون    ینشرر  موضرروعات  اونف

  زرنیاا م  ییمواد  نظام قضرا  516  زرنیمواد  دردفاه اا م 580 زرنیافتااها و رعما  اا م

اا نظام    اراط اد دا مو  270  زرنیمواد  و فسراد ا  م 203 زرنیمواد  عفرل  ا  م 449

    یدراد ک  پ درخ  ا  موضروس سر ما نیرز ر  یح ا  یرجتماع   یو مفهوم سر ما  ییقضرا

 و   ی یمف جه  دارعتنا  قااگ  ومهم   یرز محواها  ی ی  ییدا اسرت  نظام قضرا  یرجتماع 

 ؛ لذررسر   ییقضرا  نظام  اا  اراط  دا  جامع  یرختالف  یافتااها و  هاپ ونفه یواود کنت  

  رم انات   یرجتماع   یسر ما  میتح صروات  ا   یم دم و  یرجتماع   یها یرسرتفاده رز ه ف

 یفضرا  یاونف   رتییتغ  اناا رین   دهفیم ق را  ییقضرا  نظام اایرخت دا  ار  یرمالحظ قااگ

رسر  ک  مفهوم رعتماد    آنرز   یحاک  ییدا اسرت  نظام قضرا یرجتماع   یسر ما  یمفهوم

  متون  دا ار  فرتیرتریک  و  توجهرات زرنیم  نیاراالت اودن    یج م و قرانون   ییدردفراه  قضرررا

  رس  درشت 

 نسبت)در    یاجتماع   هیسرما   ی مفهوم   یفضا  کلمات  ابرپژو ش:  سوم    سؤا 

 است؟ چیونه(  ییقضا  نظام   با
را  ک مات فضرای مفهومی سر مای  رجتماعی دا اسرت  نظام قضرایی نشران رز حضروا  

  قضرررایی  ج م  دردفراه  ا را ی و عرفرلر  دراد  اودن  یقرانونمعنرادرا ورژفران رعتمراد   

چنین  نتایج را  ک مات سر مای  رجتماعی دا اسرت  عمومی و ک ی دالل  ا  رهمی  هم

هرا  پیونرفهرا  رعتمراد راط رجتمراعی  شررر  ر هرای سررر مرایر  رجتمراعی شرررامرگ اومؤلفر 

هرا و هنجرااهرا و جرامعر  مرفنی دراد  رازیراای  رجتمراعی  مشرررااکر  رجتمراعی  رازش

نشران رز رهمی  و  سرال پنجهای  چااچوب مفهومی دا نسر   اا نظام قضرایی دا دواه

و سررپس تغیی  فضررای مفهومی ا   2010تا   2000ا جسررت ی رعتماد دا دواه زمانی  

ی ی رز عناصر  رصر ی سر مای  رجتماعی دا اوی  د  عنورنا هنجااهای متقااگ ) حوزه

شررود ک  ییف وسرریعی رز هنجااها این دوسررتان  هم اای پاتنام و فوکویاما ت قی می

شرود یعنی وجود ن اه هنجاای ا  سر مای  متقااگ  خفم  متقااگ و غی ه ار شرامگ می

فی ی فضررای مفهومی هماهن ی و رجتماعی دا اسررت  نظام قضررایی ح ای  رز شرر گ

نفع و سرود متقااگ دا سرطح جامع  رسر   تحقق هم اای دا جامع    ااهف هم اای 

شرونف تا  ری و تیمی وراد عمگ میشر     صرواتا کننففان قادا هسرتنف یعنی مشرااک 

کرااآت  و رث فرذرات  رهرفر  مشرررت   خود ار محقق کننرف و رین یعنی کراهش هزینر  



 1401پاییز    ♦  44شمااه    ♦  11سا     ♦اره  د      99

 

دا هم اای( و محوای  تنظیمات نهادی دراد  رین رم  دا فضررای  معامالت و تسررهیگ

عمومی جامعر   اا تغیی  هم ره ن وده رسررر  و همین تفراوت این دو فضرررای مفهومی 

 های کااا د س مای  رجتماعی دراد   حوزه خا  اودننشان رز 

هرای رجتمراعی  پیونرفهرای  نترایج نشررران درد پ درخر  ار  رعتمراد رجتمراعی  شررر  ر 

تورنف  رجتماعی دا اسرت  نظام قضرایی می ی دا سرطح جامع   و خاصر  مشرااک رجتماع 

ها  و نحوه های نظام قضرایی ار دا اسرت  دردفاهنمودن جامع   چالش اونف قانونی عمگ

مرفی یر  افترااهرای ج می تحر  تریثی  ق را دهرف لرذر رحصرررای و ورکراوی میزرن رعتمراد   

و نظم هنجاای و رازشری حاکم دا این سرازی رجتماعی دا این م دم  مشرااک   شر   

فی ی رز سراز ار اا اه ه تورنف اسرت های چالشآحاد جامع  دا نسر   اا نظام قضرایی می

 های رجتماعی و م دمی اا محوای  س مای  رجتماعی م تفع سازد   ه فی 

  یی نسر   آن اا نظام قضرا  یو ا ق را یرجتماع   یدا سر ما   رتییتغ  اونف نیچنهم

ارا    یرجتمراع   یهرا یره ف رز  رسرررتفراده  و  یرجتمراع م رجعر  ار  اسرررت    دهرفیم  نشررران

  نظام   کنشرر  ی ماتیتنظشررفه رسرر    ت پ ان  یرجتماع   یسرر ما  میتح    یمحوا

و   یهم اا ا   یتعام   یفضررا کی دا  و  ااال ا   نییپا   دیاو  اا جامع  متن  اا  ییقضررا

  ش یف سرررا   صررروات رین  ی( ک  دا غ 1380,  یثانرنتفاس متقااگ منج  خورهف شرررف )

و اشرف رنورس   یرجتماع   میافخ طیشر ر اشرف  یا ر  یرن یزم آن  راعاد و  یرجتماع   یسر ما

 ( 1386, یموسو؛ 1385,  ی ورنیشخورهف اود )  یمساهگ رجتماع 

رسر  ک    شرفهدردهتوسرع    یکاومتن  ااهف   یمتفاوت فنونها و  اوشک    رزآنجایی

دا   تورنرفیم   رنیمرف  ی یفمیتصرررم  نوس  و  مسرررئ ر   ازیرن  ار   انرا  هرااوش  نیرز ر  کیره   

های پژوهش حاضررر   رزجم   محفودی   دیق را ف  موادرسرررتفاده  های مرت فیحوزه

اودن شراخ  سر مای  رجتماعی دا رکث  مطالعات و متون منتشر شرفه و عفم  عمومی

ا  معیااهای خا  فضررای مفهومی سرر مای  رجتماعی دا اسررت  نظام  رم ان تعمیم  

کاوی ا ری نظام قضررایی  چنین پژوهش حاضرر  اا یک اوی  د متنقضررایی رسرر   هم

ف فت  رسر ؛ لذر تنها اوی ارشری رز متون رن  یسری منتشر شرفه پ درخت  رسر   رنجام

  سرنجی  رف اا  جینتا ا   یدسرت سر  عفم   یمحفود  اا  اوشیپ   تحقق رسر    ذک شرایان

  سرتمیسر ا  نسر   یرجتماع   یسر ما سرطح ییشرناسرا ن یزم دا  مهم  نمون   کی  عنورنا 

 یپژوهش ار  موضررروس اسرررت منرف  یهرا یررز محرفود    ید  ی ی   اود مورجر   ییقضرررا

رز   یغ   یو رازشر ینظام هنجاا دا  یرجتماع   یسر ما  یمفهوم یفضرا چ رک   ف ددا می

 یمفهوم  یفضرررا ی یفلرذر جهر   ؛رسررر  ق راف فتر   یورکراو  مواد  ی رنیر  جرامعر   متن

    یسرر ما   یفیک  دا  آن  یسررازیاوم  و  ینید و  یفقه  ظاتاا مالح یرجتماع    یسرر ما
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 دا  یرجتمراع    یرسررر مرا  حجم  و  کمیر   و  ثراایر  ف هنر   و  ف ریی  تعراون   ینظ  یرجتمراع 

  یی  اا نظام قضرررا  های قومی و مذه یو ف وه  مسررراجف  ینظ  یینهادها رات ا   و  تعفد

   کنف   فریپ  یاوم  یسو  تورنفیم

 :باشدیم   لیذ شرح  به  ی کاربرد   ایپیشنهاد

  ی فضرا خصرو  دا ینفیف آ   دیاوتا اا رتراذ    شرودیم شرنهادیپ   ییقضرا  نظاما   -

  نظام   اا  نسر  جامع  دا   یو هنجاا  یرازشر یو اصرف فضرا یرجتماع   یسر ما  یمفهوم

  تا   کنف  دن ا  درام دم  ییقضررا  قوه   دیاو  اا ار  محوا  قضررا  یهایزیاا نام    ییقضررا

 یرجتماع    یسر ما  یفضرا میتح   اا  ییقضرا  نظام  یاوشیپ   چالش  ای و  مشر گ ه فون 

 شود   میت م

  رم ان  نیر  ییقضرا  نظام یا ر یرجتماع    یم ت ط اا سر ما یردرده   اهیپا  یرنفرزاره  -

  ی شر   یرسرتانفرادسراز ا    یرجتماع    یسر ما  یوضرع  شیپا و  اصرف  اا  تا  کنفیم ایمه ار

   اپ درزد یرجتماع    یس ما پذی ی سنجش نحوه ییمحتور  و

   رنیر  یرسرالم  ینظام جمهوا  ییدا اسرت  نظام قضرا یرجتماع    یسر ما  یورکاو  -

  ها ف وه  تعامالتو    ییقوه قضرا  افن م دم اا   انیاوراط م  یفیک نمودن لحاظمسرت زم 

  ی فتیعق  و  یف هن   ااف  رزنظ   ییقضررا  یاا نهادها  ی نظی  مسرراجفرجتماع   ینهادها  و

  یها دستوارلعمگ  ا  یم تن  ییقضا نظام  یرجتماع   یس ما  یمفهوم  یفضا  چ رک  ؛رس 

  اا  ی رنیر  جامعر  مرت ف  هایاومزیسررر  دا  عمرفتاًرسررر  ک    یاسرررت منرف  یرجتمراع 

ف ریی  پ هیز   و اا نمادهای وحفت رسالمی و تعاون رسالم نید  رعتقادرت و  واسومآدرب

یوا خرا   محوای و ار رز تعصررر رات قومی و ت عیی  ریثراا  رخال  دا عمرگ و عرفرلر 

     شونفیشناخت  م تق ب ا  دافاه رلهی
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     ییقضاقوه    ی: فزراش پژوهشته رن    ییکشوا نس   ا  قوه قضا  یرستانها

فصر نام      یرجتماع   یو رمن  یرجتماع   یاراط  سر ما  ی(  ا اسر 1385,    )لویتق -
    257-240(,  9)2,  یمطالعات اره  د

   ی فصر نام  رمن   یو نظ  یرصر   می: مفاهیرجتماع   ی(  سر ما1380, م  ش  )یثان -
    18-5(,  2)1,  یرجتماع

رجتماعی  -صرادی(  سر مای  رجتماعی و توسرع  رقت1385,       و  ،  ر  )جاج می -
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  ینظم رجتماع    ینظ  گیو تح  حینظم: تشرر   یشررناسرر جامع (   1384, م  )یچ   -
(Vol. 7   نش  نی  ) 

    ی(  نش  نVol. 2)  شناسیجامع   دا  یقیو تط   ینظ  گیتح (   1395  ), میچ   -

رجتماس و راره     یسررر ما  جادیآموزش رز دوا دا ر  قش(  ن1394, ب  )زردهاسرررو  -

 کشوا درنش اه پیام نوا [  ته رن     یآن دا آموزش عال  یراتقا  یمناسو ا ر  یرل و

دا کتاب     رنیخانورده دا ر  یرجتماع   یا  سررر ما  ی ی(  تح 1395, م  ه  )سرررتوده -

ته رن: رنتشراارت پژوهشر اه ف هن       رن یدا ر  یرجتماع   یدا سر ما  ییجسرتااها

 هن  و رات ایات   

دا     رنیخانورده دا ر  یرجتماع   یا  سررر ما  ی ی(  تح 1395)  نایم  سرررتوده یهالل -

کشرروا  ته رن:    یرجتماع  یشرروار   رن یدا ر  یرجتماع   یسرر مادا   ییجسررتااها

 پژوهش اه ف هن   هن  و رات ایات 

  و کااا دها   ها یر نظ   م ی: مفراهیرجتمراع   یر  ماسررر (   1385, م  ر  و  س  )ی ورنیشررر  -
    ینش  مان  :ته رن

   نش  جامع  شناسان    ی یمف   یو رمن  یرجتماع   یس ما(   1390, غ  )یغفاا -

ارا رسرررتفراده رز    یرجتمراع   یر سررر مرا  فیر ارازتول  یا ر  یطیارهر  محر(   1398, م  )فال، -

-161(,  93)28,  )اه ود و تحو (   ی یفصر نام  مطالعات مف   ویمطالعات ف رت ک

230    

دا شرره     یرجتماع   یسرر ما   یوضررع  ی(  ا اسرر 1390, م  و     ب  و  ر  )یکمال -

 ته رن   

اا    فیو جف  کیکالسرر   اتیدا نظ    ی(  مفهوم سرر ما1384, غ  ت  و  م  )یموسررو -

    32-1(,  4)11,  ینام  ع وم رجتماع   یتماعرج   یس ما
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موجود     یر )وضرررع   رنیدا ر  یرجتمراع   یر (  سررر مرا1386, م  س  و  م  )یموسرررو -

-195(,  25)6,  یرجتماع  افاهفصرر نام   خاا (     یشررناسرر و رم ان  نفهیآ  یدوانما

234    

  یمفهوم   یچااچوب فضرا  نیو تفو   یته   ( 1400)   یعط   یوسرفی  و  فیحم   ینادا -

   ( 1)  ج ف  کیسرتماتیسر   ودرده محوا    اصرف:  یکاومتن    دیاو  اا  یرجتماع   یسر ما

   ییقضا  قوه  پژوهش اه  نش :  ته رن

 :یدست س  قااگ(   1398)   ییقضا  قوه  اس یا  یراالغ   ییقضا  تحو   سنف -
- https://www.mizan.news/files/fa/news/1399/10/6/2907672_532.pdf   
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