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باشد.میجوانانبیندرجرمارتکاببهگرایشاست؛کردهمعطوفخودبهرااجتماعی

درراجوامعمشروعهايفرصتجوان،قشربیندرجرمبهگرایشتوسعهورشداساساً
توسعههايمؤلفهخودنوبهبهامراینوساختهمبدلتهدیدبهفرهنگیاهدافبهنیل

پژوهشاصلیهدفاساس،اینبرکشاند.میفرسایشبهرافرهنگیواجتماعیاقتصادي،
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29تا18جوانانآماريجامعهوبودهپیمایشینوعازپژوهشروشباشد.میاهوازشهر
اساسبرتعداداینازکهباشدمی1399سالدرنفر262313تعدادبهاهوازشهرسال

روشازحاضرتحقیقدر.شدندانتخابنمونهعنوانبهنفر،383کوکرانفرمول
پرسشنامههادادهگرداوريابزاروشدهدهاستفاايمرحلهچندايخوشهگیرينمونه

شهرجوانانبیندرجرمارتکاببهگرایشمیزانکهدادنشانپژوهشنتایجباشد.می
نشانحاضرپژوهشهايیافتههمچنین،باشد.میپایینبهمتوسطحددرو)74/60(اهواز

بهگرایشوجتماعیاسرمایهاقتصادي،سرمایهفرهنگی،سرمایهمتغیرهايبینکهداد
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هشدواردمتغیرهايسایربامقایسهدرنمایند.میتبیینراجرمارتکاببهگرایشواریانس

تحقیقمسئلهبرراتأثیربیشترین)-48/0(بتايضریببافرهنگیسرمایهمتغیرمدل،در
است.داشته
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مسألهیانبودمهمق
طوربهکهاستاقتصاديواجتماعیمشکالتازبسیاريينتیجهجرمشک،بدون

,Pieszko(نداریمیاداریمدوستراآنماآیااینکهازنظرصرفکند؛میتغییرمداوم

آسیبجمعبهکهاقداماتییااخالقازتخطیعنوانبهجرمکلی،طوربه).2016:18
ممنوعراآنقانونکهاستعملیمعنايبهجرم،قانونینظرازشود.میتعریفرساند،می
بهشود؛میجامعهدرمرجوهرجوثباتیبیباعثکهاستعملیجرمحقیقت،درکند.می

جرمشود؛میناپایداريوثباتیبیموجبکهفعلیتركیاعملهر،Durkheimيعقیده
Korasani(شودمیمحسوب & et. al., بیانKimbleکهطورهمان).2009:139

گرایشکهزیرادارند؛رفتاربینیپیشبرايهاگرایشيمطالعهبهتمایلمحققانکند؛می
طولدرخودمحیطايهپدیدهبهنسبتفردیکباورهايوتمایالتازنظامیمعنايبه

دواموقوامدارايبیشوکموگیردمیشکلتجربیاتومحیطیاتتأثیرپیدرزمان
Tomasاساس،همینبراست. and Zananakiاینازخوداجتماعیمطالعاتاکثردر

,Kalhor(نمودنداستفادهاجتماعیرفتارتبیینوبینیپیشبرايمفهوم حال).2012:3
جرمیونیافتهفعلیتکهباشدمیرفتارازايبالقوهحالتجرمبهگرایشگفتتوانمی

دروداشتهوجودافراددررفتارييشیوهاینبهرغبتومیللیکناست،نپذیرفتهصورت
.شدخواهدمجرمانهرفتاربهتبدیلرغبتومیلاینمساعد،يزمینهوجودووزبرصورت
امروز،شهريدنیايدرهاآنازجدیديانواعآمدنپدیدوهاآنتنوعجرایم،ازدیاد
آوردمیواردجوامعوافرادبهزیاديمالیوجسمیروحی،گوناگونهايلطمه

)Akbarpour and Rad, 2015:23, 28(.
وامنیتتصاعديفرسایشموجباتجرمبهارتکابگسترشوشیوعواقع،در
عنوانبهمذکورهايلفهؤمتخریبباوشدهاجتماعینظامکالندراجتماعیيسرمایه

& Ayar(کندمینوسانورکوددچارراجامعهپیشرفتوحرکتتوسعه،نیازهايپیش

et. al, 2014: 41.(ناامنیاحساسبرعالوهگیرد،صورتجوانانوسطتجرمایناگرحال
& Saedi(داشتخواهددنبالبهنیزراآیندهبهنسبتنگرانیوبدبینینوعیحالهردر

et. al, 2013:75.(ماننداجتماعیهايبیماريدیگر،عبارتیبهیاوجنایتوجرم
فکربهجنایتوجرموقوعابتدايهمانازاگروهستندمسريجسمانیهايبیماري
کند.سرایتنیزدیگرانبهاستممکننباشیم؛جرمعللبردنبینازوآناصالحودرمان
,Farjad(افزایدمیمجرمانشماربهوکندمیترضعیفراجامعهروزهرجرمتکثیر

ازجلوگیريبرايدارد،پیدرآشکاريهايهزینهجرموقوعاین،برعالوه). 11 :1990



27شناختی تأثیر انواع سرمایه بر ...بررسی جامعه

دولتوشودمیامنیتیتجهیزاتتأمینهايهزینهمتحملخصوصیبخشجرموقوع
دولتنیزجرموقوعازپسکند؛تقویتامنیتتأمینبرايراپلیسنیروياستمجبور

مجرمانوقربانیهايخانوادهوشودمیهزینهمتحملمجرمانمجازاتودستگیريبراي
اذعانتوانمی). Hosseini Nejad, 2005(شوندیمجرمارتکاباحتمالیعواقبمتحمل

میزان،امااستجهانیيپدیدهیکشدهپذیرفتهاجتماعیهنجارهايازتخطیکهنمود
Ayar(استمتفاوتدیگريجامعهبهياجامعهازآنشدتونوع & et. al, 2012: 70.(

نوعهرتوسعهورشد.استجوانجمعیتباکشوريجمعیتیساختارنظرازایرانکشور
درپیشرفتبرايراجامعهآنامیدهايجامعهازقشرایندرانحرافورويکجبهگرایش
مبدلسأیبه...واقتصادياجتماعی،سیاسی،علمی،ایدئولوژیک،مختلفهايزمینه

شکوفاییفرصتجامعه،درناامنیاحساستقویتضمنجرایمبهجوانانگرایشکند.می
دادخواهدقرارجامعهرويپیشرانامیمونسرنوشتیوگرفتخواهدراعدادهااست

)Saedi & et. al, 2013: 74 .(بهتوجهبااهوازشهردرتحقیقموضوعفراخوربه
نرخباآن،برحاکمفرهنگیواقتصادياجتماعی،فیزیکی،شرایطوساختاريپیچیدگی

در). Soleimani Moghaddam, 2014:3(استروروباجتماعیهايناهنجاريازباالیی
نزاعبهگرایشدهدمینشان،)1394(همکارانومقدمقاسمیپژوهشنتایجراستااین

Ghasemi(استبودهمتوسطمقدارازباالتر)17/3(جمعیدسته Moghadam & et.

al, اهوازشهرندانشهروبیندرآنگرایشوجرمنرخافزایشکهنجاآاز.)2015:118
وکندتحمیلشهروندانودولتدوشبررازیاديهايهزینهتواندمیمختلفسطوحدر

کشاند.فرسایشبهرااستانمرکزفرهنگیواجتماعیاقتصادي،يتوسعههايشاخص
جرمازپیشگیريراستايدرجرمارتکاببهگرایشبرسرمایهمختلفاشکلتأثیربررسی

تهدیديجرایم،وقوعاست.برخوردارايالعادهفوقاهمیتازآنسوءهايپیامدکاهشو
دستازباعثوشودمیمحسوبهاانسانهايداراییوفرديتمامیتحیاتبرايجدي
بهرازندگیکیفیتدرکلیوخامتوشهروندانناامیدياجتماعی،واقتصاديمنابعدادن
جوانانبیندرجرمارتکاببهگرایش). Akbarpour and Rad, 2015:23(داردهمراه
مختلفاعانوتأثیرحاضرپژوهشدرکهاستايعددیدهعواملازمتغیرهاپدیدهسایرمثل

,Bourdieuراستاایندرشود.میبررسیجرمکابارتبهگرایشبرسرمایه اینبر1986
وحجموگرفتهشکلتماعیاجفضايدردممررفتاروترجیحاتها،سلیقهاستاستباور

فردموقعیتگرتعیینفرهنگیواجتماعیاقتصادي،يسرمایهازاعمسرمایهانواعترکیب
& Pinxten(بودهتبدیلقابلسرمایهاشکالوي،نظردراست.اجتماعیفضايدر
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Lievens, 2014:1097 (ثرأمتمیداندررامجرمانهغیرومجرمانهازاعمافرادکنشو
Rosenfeldنماید.می & et. al, اعتمادمیزانکهجاییکهاستباوراینبر2010

محرومیت،میزانازنظرصرفهاقتلمیزاناست،گستردهمدنیمشارکتوباالعمومی
Moorيمطالعهنتایجاست.پاییناجتماعیـاقتصاديمتغیرهايدیگروجمعیتتراکم

and Recker, بارخشونتومالیجرایمبراجتماعیيسرمایهکهادهدنشاننیز2016
Moor(داردتأثیر and Recker, 2016: بهگرایشعللخصوصدرتحقیق.)732

رفتاروجرموقوعازپیشگیريدرتواندمیکهآورندمیفراهماطالعاتیجرم،ارتکاب
Aliverdiniya and(گیردقراراستفادهموردجامعهبرآنتأثیرکاهشیاانحرافی

Mirzaei, 2019:321 .(نمونهبرايخارجیوداخلیپیشینمطالعاتسیستماتیکمرور
)،1392(دعاگویان)،2016(کورزپیسکو)،2017(همکارانورومانالوبانت)،2017(مانوهر

دادنشان،)1392(همکارانوساعدي)،1389(صیديونورایی)،1394(رادواکبرپور
اقتصادي،وضعیتجنسیت،سن،چونمتغیرهایینقشبهبیشترهاپژوهشنایدرکه

نابسامانیکنترلی،خودضعفجوانان،جرائمافزایشزنی،برچسبتورم،وبیکاري
فرهنگی،تحولنامناسب،اجتماعیمحیطفقر،سطحدینداري،جمعیتی،تراکمخانوادگی،

هايسرمایهتأثیربهوشدهپرداختهجرمارتکابدردلبستگیوخاطرتعلقتعهد،آموزش،
توجهاهوازشهرجوانانبیندرجرمارتکاببهگرایشبرفرهنگیواجتماعیاقتصادي،

هايسرمایهتأثیربررسیحاضرپژوهشاصلیهدفاساس،اینبراست.نشدهکافی
باشد؛میاهوازشهرجوانانجرمارتکاببهگرایشبرفرهنگیواجتماعیاقتصادي،
بهگرایشمیزاناوالًکهاستاالتؤساینبهپاسخیافتندنبالبهپژوهشاینبنابراین،
يسرمایهمتغیرهايبینآیاواست؟حدچهدراهوازشهرجوانانبیندرجرمارتکاب

وجودرابطهجرمارتکاببهگرایشبااجتماعیيسرمایهاقتصادي،يسرمایهفرهنگی،
دارد؟

پژوهشنظريمبانی
اشکالکهچرا؛شودمیگرفتهنظردرناهنجاريیکعنوانبهجرمشناسی،جامعهدر
جوامعدر.کندتضعیفراآنکندمیتالشوگیردمینادیدهراجمعیوجدانازخاصی

بهرسوموآدابازتخلفمعنايبهجرمنداشت؛وجودهاآندرنوشتاريقانونکهابتدایی،
شدتبهشودمیجرممرتکبوکردمیعملقوانینخالفبرکهکسیومدآمیحساب

وجزائیقوانینپیدایشأمنشهاتقبیحوهاتنبیهاینکهگرفت؛میقرارتنبیهمورد
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جرمموضوعکهاستاورباینبرموضوعاینباارتباطدرMannheimباشد.میاجتماعی
ووسیعحدازبیشجرمکهدلیلاینبهاوالًارد؛دتريگستردهمفهومشناسانجرمنظراز

تخلفاتتافجیعنهایتبیرفتارازتغییرشاملتواندمیجرمکهطوريبهباشدمیگسترده
ثانیاًشود؛شاملرامخدراتازاستفادهسوءیاوغذاییموادبهمربوطتخلفاتمانندجزیی
وجودکندمیمتمایزاجتماعیعدالتیبیزاراجرمکهآنچهمورددرعمومیتوافقهیچ
& Hatami Najad(ندارد et. al, 2014: 223 .(اینبرشناسانجامعهدیگر،عبارتبه
دهد؛میرخمکانیوزمانهردرواستماندگاروطبیعیيپدیدهیکجرمکهباورند

مجرموکندنمیرتغییاجتماعیتحولهرباوگذاردمیتأثیراحساساتبرجرمهمچنین،
ونظمخالفبرکهعملیهرنیزدانانحقوقند.کمیپستمردممیاندروجامعهدررا

جرمراباشدگرفتهنظردررامجازاتیآنبرايقانونوباشداجتماعیآرامشوصلح
).Khademyan, 2011: 45-46(نامندمی

Fishمانندافراديرانظریهترینمهمگرایشيزمینهدر bain and Aizainارائه
مدلآندرکهدادندارایهعقالنیعملمدلعنوانبهرایمدلآیزنوباینفیشاند.کرده

گیريتصمیمدرکهشوندمیمعرفیعواملیعنوانبههاآنهنجارهايوفکريهايرشنگ
باورانداینرب؛گیردمیشکلرفتارچگونهکهپرسشاینبهپاسخدردواینهستند.ثرؤم

متغیردوازتابعیخودکهاستمهمافرادقصدیانگرش(مجرمانه)رفتاروقوعازقبلکه
عاملدوبهدوایننظرازگرایشخوداست.2ذهنیهنجارورفتاریکسويبه1گرایش
کیکهاستشدهمعنیگونهاینبهفایدهانتظار.داردبستگیفایدهارزیابیوفایدهانتظار

,Sabori & et. al, 2008(داردسودمنديوفایدهانتظارپدیده،یکازحدچهتاشخص

متغیرآیرنوباینفیشتئوريمتغیرهايکناردرهارودوساپواقعدر.)145-146
اجتماعیانتظاراتکههستندمعتقدهاآنگرفتند.نظردراجتماعیپذیرشنامبهدیگري

,Madani and Alamzadeh(دهستنثرؤمافرادنیاتایشپیدوآمدنوجودبهدر

2012:7.(
Clark and Cornishيانگیزهکهاندکردهتصریحعقالنیانتخابينظریهدرنیز

ينظریهاست.معمولینیازهايکردنبرآوردهبرايتالشعنوانبهجرمارتکاببرايمجرم
دیگريفردهرمانندمجرموکاربزهیککهاستفرضاینازناشیعقالنیانتخاب

عملوکارينتیجهازکهايفایدهاساسبروياست.عقالنیومنطقیموجودي

1 attitude
2 subjective norm
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انجامراآوردمیارمغانبهاوبرايبیشترييفایدهکهراعملیداردانتظارخوديمجرمانه
تأمیندنبالبهکههستندافراديبالقوهمجرمانعقالنی،انتخابرویکرداساسبردهد؛می

عاقلیگیرندگانتصمیمهاآنکهگفتتوانمیبنابراینباشندمیخوداقتصاديمنابع
کهمنافعیوخطرمیزانبررسیازپسوباشندمیخودمنابعتأمیندنبالبهکههستند
).Malmir, 2009:155(کنندمیاقدامآورند،دستبهجرمارتکابطریقازممکنه

Mertonگسیختگیازاينشانهعنوانبهرانابهنجاررفتارهايساختاريفشارتئوريدرنیز
داندمیاهدافاینبهرسیدنمنظوربهاجتماعیساختارهايوخاصفرهنگیاهدافبین
باعث2ماديکامیابیو1پولیموفقیتاهدافبرمفرطکیدأتکه؛استباوراینبروي
طراحیدلخواهنتایجایجادايبرکهباشداجتماعیوفنیابزاراصلی،يدغدغهشودمی

وجودبهعاملرااجتماعیساختاروي). Nayebi & et. al, 2017:25-26(اندشده
يوسیلهواهدافبینفرهنگیالگوسازيباويکند.میقلمدادانحرافیرفتاريآورنده

اجتماعیساختارهايزابعضیچطورکهاستنکتهاینکشفصدددرآنهابهدستیابی
هنجاربرمبتنیرفتارجايبهتاسازندمیواردجامعهدراشخاصازبعضیبرقاطعفشاري

). Saedi & et. al, 2013: 78(کنندمبادرتناهمرنگیونابهنجاررفتارهايبههمرنگو
Bordiyoمیدانیهردرهاانسانکنشکهاستباوربراینکنشمنطقتئوريدرنیز

است.نمادینوفرهنگیاجتماعی،اقتصادي،هايسرمایهترکیبوحجمساختار،ازرثأمت
بارازندگیسبکوفعالیتمصرف،برفرهنگیيسرمایهتأثیرنیزتمایزتئوريدروي
داشتهبیشتريفرهنگیيسرمایهکهافراديکهايگونهبهکند،میبیانتمایزبهلتوس

Ghasemi(سازندمیمتمایزبقیهازراخودفرهنگیيسرمایههمینزااستفادهباباشند

And Namdar Javimi, 2015: 9 .(ازفرهنگیيسرمایهبوردیوکاربهتوجهبا
تأثیرتحتراجوامعوهاخانوادهوشودمیناشیاقتصاديواجتماعیتاریخی،فرایندهاي

حالتشده،ادغامحالتاست:متمایزشکلسهشاملفرهنگیيسرمایهدهد.میقرار
هنجارهايبهپایبنديوپذیرششکلبهسرمایه،شده.نهادینهحالتویافتهعینیت

سرمایهشود.میفردازناپذیرجداییبخشبهتبدیلکهشودمیگنجاندهزمانیدرفرهنگی
يسرمایهبنابراین،شود.میمنتقلسازمانیوخانوادگیهايمحیطدرضمنیطوربه

آوردندستبهبراينمادینطوربههموماديلحاظازهمیافته،عینیتفرهنگی
فرهنگیيسرمایهنهایت،درکند.میعملشده،دركفرهنگیثروتباکنندهدریافت

1 monetary success
2 material prosperity
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دارد.وجودسازمانیشناساییطریقازشدهدادهوضعیتوصالحیتشکلدرنهادینه
خودکمیابیطریقازرافردنهادینه،فرهنگیيسرمایهنینچکهکندمیاشارهبوردیو
باالييطبقهکهاستباوراینبروي)؛Barnes & et. al, 2019:3(کندمیتقویت
اجتماعیوفرهنگیيسرمایهدارايسیاسی،نتیجهدرواقتصاديامکاناتبرعالوهجامعه

بازتولیديچرخهدرهاآنکهشودمیباعثاقتصادييسرمایهمانندامر،اینباشد.مینیز
هايفعالیتهمچنینوگفتار،ورفتاريشیوهفرهنگی،يسرمایهطریقازافرادوباشند

کهگفتتوانمیهمچنین.کنندجداجامعهدرموجودطبقاتسایرازراخوداجتماعی
جامعههنجارهايواهارزشبیندرسرمایهازخاصنوعیکعنوانبهفرهنگیيسرمایه

يسرمایهماننددادانتقالیاآوريجمعشبهیکراآنبتوانکهنیستايگونهبهواست
فرهنگیيسرمایهکهمعتقدندبرخیحال،اینباباشد.فروشوخریدبهقادریااقتصادي

,Rohani(دانندمیمرتبطزبانبهراآندیگربرخیلیوداردارتباطحاکمطبقاتبا

وهنردركوشناختنرسمیتبهبوردیونگاهازفرهنگیيسرمایه).16-17 :2009
تحصیالت،حاصلومناسب،برخوردهايروشوخوبيسلیقهداشتنمتعالی،هنرهاي
کاهشواجتماعیسالمتيتوسعهدرکهاست،فرهنگیهايتجربهوهامهارتمدارك،
فرهنگیيسرمایهکههاییآنکهاستباوراینبرArgailاست.مؤثربزهکاريبهگرایش

جایگاهدارايفردهراجتماعی،يحوزهدراینبرعالوههستند.ترموفقدارند،بیشتري
ایندهد.میتشکیلخاصاجتماعیيطبقهیکدرراخودعضویتکهاستبعديچند

مختلفهايگونهتوزیعینهمچنودیگراندرمقابلفردکهايسرمایهمیزانباموقعیت
براي).Budat and Maroufi, 2017: 151(شودمیتعیینکندمیمشخصسرمایه
اقتصادييسرمایهگیرد.مینشأتاقتصادييپهنهازاقتصادييسرمایهمفهومبوردیو،

ماديکاالهايبهتواندمیکهاستسرمایهازشکلیبهپرداختقدرتماديثروتیا
ازوباشندداشتهبیشتريفرهنگیکاالهايتوانندمیاقتصاديسرمایهباافرادد.شوتبدیل

بنابرایندهند.افزایشراخودفرهنگیيسرمایهوشوندمندبهرهبیشترتحصیلیامکانات
درراافرادجایگاهوشودمیتعیینهاآنيسرمایهنوعوحجماساسبرافرادجایگاه
عبارتبه.)Akbarzadeh & et. al, 2013: 72(کندمیتعیینامعهجدرسپسوخانواده

مالکیتپول،مانندسنتیاقتصاديدارایییکاقتصادييسرمایهکهگفتتوانمیدیگر
اقتصاديحوزهدر). Budat and Marofi, 2017:151(باشدمیخودرومالکیتوخانه
رشدرو،اینازدارد.وجودنزدیکیيرابطهاقتصاديرشدوبزهکارينرخبینجرم،

عاملفقردیگر،سويازوآوردمیارمغانبهرااجتماعیفقربااليسطحضعیفاقتصادي
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درجرائمباالينرخباضعیفاقتصاديرشددلیلهمینبهشود،میمحسوبجنایتاصلی
افزایشينتیجهدرودرآمدتوزیعدرنابرابريافزایشبهمنجراقتصاديرکوداست.ارتباط

گفتتوانمیهمچنین)؛ Panahi and Sattar Rostami, 2017: 244(استشدهجرم
بهمنجرواست؛مضرافرادروانوروحبراياقتصادينامناسبشرایطووضعیتکه

طبقاتبینجديشکافاینبرعالوهشود.میجرائممیزانوخشونتبهگرایشافزایش
شهريزیعتويلهأمساساسبرخشونتبهگرایشوارددوجودصرفمحسببراجتماعی

).Aliyev, Karakus, 2015:70(گرددمیشایع
Shav & Mc Kayهاآن.داردوجودجوامعدرجرمچراکننددركتاکردندتالش

نسبتاًجمعیت،گردشرغمعلیجوامعازبسیاريدرجرائمانمیزچگونهکهدادندنشان
مرتبطجامعهسطحثباتبهکهرسدمینظربهجرائممیزاندرثباتاینوماندثابت

بهشگرایباارتباطدرآموزشفقدانوفقرچونهاییویژگیکهدادندنشانهاآناست؛
موجودمنابعنعنوابهعموماًاجتماعیيسرمایه). Vega, 2017:36(نیستتأثیربیجرم
شانرسمیغیرورسمیاجتماعیهايشبکهازکهشودمیتعریفهاییگروهوافرادبراي
کلیطوربهاجتماعیيسرمایهمورددرتحقیقاتاجتماعی،علومادبیاتدرشوند.میناشی

خطررساندنحداقلبهبرايآنپتانسیلماننداست،متمرکزآنمثبتهايویژگیبر
يسرمایهگفتتوانمیواقعدرمنیتاافزایشیارفتاريالگويتغییرباخشونتوجنایت

دارداعتقاداجتماعیروابطتقویتواجتماعیمعامالتهايهزینهکاهشبهاجتماعی
)Alcorta & et. al, 2020:3 .(

اینباشد؛میمرتبطجتماعیاهايویژگیبهاجتماعیيسرمایهPutnamنظراز
تسهیلباقادرندکهدارداشارهیاجتماعهايشبکهوهنجارهااعتماد،بههاویژگی
اصلیشکلدوهمچنینپوتنامبخشند.بهبودراجامعهوريبهرهتعاونی،هايفعالیت
یاگروهیدروناجتماعیيسرمایهودهندهارتباطاجتماعیيسرمایه،اجتماعیيسرمایه

تقویتراایزمتمهايهویتگروهیدروناجتماعیيسرمایهکند.میتشریحرا(انحصاري)
بهمتعلقافرادکهدهنده،ارتباطاجتماعیيسرمایهکند،میحفظراهمگنیوکندمی

اشکالاینازکدامهرپوتنام،نظربهتوجهبادهد.میپیوندهمبهرااجتماعیهايبخش
برايگروهیدروناجتماعیيسرمایههستند،مفیدمختلفنیازهايکردنبرآوردهبراي
اجتماعیيسرمایهاست.مفیدهمبستگیووفاداريانتقالبینارتباطوروابطتتقوی

واست،مفیداطالعاتانتشاروبیرونیهايویژگیوابزارهابهاتصالبرايدهندهارتباط
کندایجادراتريگستردههویتتواندمیکهکندمیفراهمراشناختیجامعهبینش
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)Khademyan, 2011: 23-24.(وجرمبینمعنادارييرابطهپاتنام،نظرازاینبرعالوه
بارابطهدراجتماعیپیوندهاياهمیتبهاواست.شدهگرفتهنظردراجتماعیيسرمایه

بههمچنیناوکرد.اشارهانحرافاتدیگروالکلنوشیدنوکشیدنسیگارچونرفتارهایی
يسرمایههايشاخصوخشنجرائمیزانمبینایالتیسطحدرقويمنفیيرابطهیک

اجتماعیيسرمایهکاهشکهاستباوراینبراودیگر،عبارتبهکرد.اشارهاجتماعی
موفقیتوآموزشبهداشت،جملهازرفاه،گانهچندهايشاخصباچوناستسازمشکل

Jamesهمچنین،)؛Ahmadi & et. al, 2016:38(داردکاروسر Kelmanاولین
موردراآنيسازعملیاتیواجتماعیيسرمایهمفهومتجربیطوربهکهبودپژوهشگري

يسرمایهتعریفبرايمتنوعیواژگانازکلمنجیمزبوردیو،خالفبرداد.قراربررسی
گرفت،کمکهاآنعملکردازاجتماعیيسرمایهتعریفبرايکلمنکرد.استفادهاجتماعی

بردهد،ارائهدرونیتعریفنهواجتماعی،يسرمایهازکاربرديتعریفینمودتالشو
چیزهايبلکهنیستواحدشییکاجتماعیيسرمایهکهکردمطرحتوانمیایناساس

سازوساختازجنبهیکشاملهاآنهمههستند:مشتركویژگیدودارايکهمتفاوتی
Rahbar and(شوندمیساختدروندرافرادخاصهايفعالیتتسهیلباعثواجتماعی

Hedary, 2011: 225 .(موجودمنابعازخاصنوعیکاجتماعیيسرمایهوي،يگفتهبه
استفعاالنبیندروفعاالنبینروابطساختاردرکهدهدمیتشکیلرابازیگریکبراي

)Cai & et. al, 2021: 2 .(واطالعاتاعتماد،دررااجتماعیيسرمایهوجودنامبرده
يسرمایهکهاستباوراینبراوگیرد.مینظردرقدرتروابطثر،ؤمعملکردتضمین

يدرجهبهبستگیکهانتظاراتووظایفاول،شود:ظاهرشکلسهدرتواندمیاجتماعی
اجتماعیساختاردرحرکتبراياطالعاتظرفیتدوم،دارد.اجتماعیمحیطبهاعتماد

همراهثرؤماجراییضمانتباکههنجارهاییوجودسوم،واقدام،برايبناییميارایهبراي
يسرمایهسرمایه،انواعدیگرهمانندکهاستباوراینبرهمچنینکلمنبود.خواهند

.Sharepour & et(رسیدخواهداتمامبهنشودتمدیداگرامااست،مولدنیزاجتماعی

al, 2012: 141(.اجتماعیيسرمایههايلفهؤممثبتتأثیربرايکلمنتئورياساسبر
يسرمایهعناصرازترقويافرادمیاندربایدهاشاخصاینجرایم،وانحرافاتکاهشدر

خانوار،کنترلعدموهنجارهابهپایبنديعدمارتباطات،فقدانباشند؛مالیوانسانی
کمکانحرافیرفتارهايایجادبهوهدداکاهشرااجتماعیيسرمایهتولیداحتمالهمگی

). Ahmadi & et. al, 2016: 38(کنندمی
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پژوهشپیشینه
الف) تحقیقات داخلی
درجرمارتکابشناختیجامعهبررسیعنوانتحتتحقیقی)، 1399نوري و سیدي (

اینانجامبرايهاآناند.دادهانجامآنبرثرؤماجتماعیعواملوایالمشهرجوانانبین
متغیرهايبینداد،نشانتحقیقایننتایجاند.کردهاستفادهیشپیماروشازتحقیق

روزمرههايفعالیتدردرگیريودوستانوادهخانوبهنسبتخاطرتعلقسن،تحصیالت،
:Noraeii and Seydi, 2010(داردوجودمعنادارييرابطهجرمارتکاببهگرایشبا

105.(
ارتکاببرثرؤمخانوادگیعوامليمطالعهبهپژوهشیدر)، 1399ن (باقري و همکارا

تحقیقایندروبودهپیمایشیهاآنپژوهشپرداختند؛اهوازشهرشهروندانبیندرجرم
حاصلهنتایجاست.شدهاستفادهنظريچارچوببرايمکیوشاووساترلندهايتئورياز

اجتماعی،یادگیرياجتماعی،واقتصاديایگاهپقومیت،مستقلمتغیرهايکهدادنشان
,Bagheri & et. al(داردداريمعنیيرابطهوابستهمتغیرباجنستحصیالت،

2010:59.(
واجتماعیيسرمایهيرابطهتحلیلعنوان)،1399مداح و شریفی (کهتحقیقیدر

زیکیفیيسرمایهکناردراجتماعیيسرمایهکهرسیدند،نتیجهاینبهانددادهانجامجرم
است.اجتماعیرفاهارتقايواقتصاديپیشرفتدرثرؤمعواملازیکیکارنیرويو

کهگیردمیبردررامتقابلتعاملواعتمادهنجارها،مانندموضوعاتیاجتماعیيسرمایه
امعهجدراجتماعیيسرمایهسطحبودنپایینمعرفجنایتوجرمبودنباالجهتایناز

مرکزيزنداننمونهزندانیانازمستخرجاطالعاتازاستفادهباتحقیقایندراست.
روشهمچنیناست؛گرفتهقرارمطالعهموردجرمبااجتماعیيسرمایهارتباطسمنان
).Madah and Sharifi, 2011: 133(استبودهپیمایشیتحقیق

يسرمایهيرابطهعنوانتحتقیتحقی)، 1395دآبادي (ونوري و زارعی محمخواجه
برمبتنینظريچارچوبازاستفادهبااند،دادهانجامیزدشهرجوانانجرمواجتماعی

آزمونبرايشد.طراحیفرضیه7تعدادپیشینتحقیقاتوپوتناموبوردیوهاينظریه
تصادفیگیرينمونهروشبایزديسال18-29نانجواازنفري380نمونهیکفرضیات،

ازحاصلنتایجگردید.تخابانیزدشهرمناطقتمامیازايسهمیهايمرحلهچند
مجرمانهرفتارهايبروزبارابطهدرکهاستدادهنشانمتغیرهدوهايکتکنیهايتحلیل
لحاظبهوالدینشغلیطبقاتبینهمچنیندارد.وجودجنسدوبینمعناداريتفاوت
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رگرسیونتکنیکازحاصلنتایجدارد.وجودمعنادارييرابطهوانانجمجرمانهرفتاربروز
ازجلوگیريدرمشارکتمحله،درصمیمیتورضایتمتغیر5کهدادنشانمتغیرهچند
مادرتحصیالتوپدرتحصیالتاجتماعی،اعتماداجتماعی،يشبکهمحله،درجرموقوع

کنندتبیینراجوانانمجرمانهررفتاتغییراتدرصد32اندتوانستهمجموعدر
)Khajenoori & Zarei Mahmoodabadi, 2016:1.(

جرمبهگرایشبرثرؤماجتماعیعواملعنوانتحتپژوهشی)، 1394اکبرپور و راد (
دستنتایجاینبهبودشدهانجامپیمایشیروشبهکهتبریزشهرشهروندانبیندر

ضریببادینداريمیزان،%353ضریبباخانوادگییابساماننمیزانمتغیرهايکهیافتند
گرایشمیزانمتغیررويراتأثیرباالترین%244ضرییببافقرمیزانهمچنینو223%

). Akbarpour and Rad, 2015: 21(دارندجرمارتکاببه

ب) تحقیقات خارجی
Veraei and Parandakh, برگذارثیرتأاجتماعیعواملعنوانباتحقیقی2017

ازرضایت%)،47(محرومیتاحساسبینکهدادنشانتحقیقنتایجدادند؛انجامجرم
)-%30(اقتصاديپایگاهو)-%23(اجتماعیمشارکت)،-%46(دینداري)،- %44(زندگی

Veraei and(استمطرحمعنادارييرابطهمجرمافرادمیاندرجرمتکراربا

Parandakh, 2017:1.(
Moazzen Zadagan & Norouzi, جرمعواملوعللانعنوتحتتحقیقی2017

گرفتهصورتمیدانیروشبهتحقیقایناند؛دادهانجامآنازپیشگیريهايراهومنازعه
ایندرکهفرديعواملوعللحیثازمنازعهجرمارتکابعواملوعللجملهازاست.

مهاجرت،اجتماعیحیثازواستسنوجنسیتتأثیرگرفته،قراربررسیموردتحقیق
باشندمیتحقیقدرشدهثابترهايمتغیعنوانبهفرهنگیتضادوبیکاريفقر،

)Moazzen Zadagan& Norouzi, 2017:187.(
Buonano & et. al. راجرماجتماعیيسرمایهآیاعنوانباتحقیقی(2006)

يسرمایهبینمثبتهمبستگیکهدادنشانتحقیقایناند.دادهانجامدهد؟میکاهش
يسرمایهبامناطقکهصورتیدردارد.وجودمدتکوتاهدرحداقلجرمواجتماعی
استممکنمناطقآندرشهروندانباشند،داشتهباالترياعتمادباالترياجتماعی
خودالامووخودازدفاعبرايکمتريهايتالشومنابعوبکنندکمتريخطراحساس

ازپسبنابراینگیرند.قرارجنایتکارانمعرضدربیشتربالقوهطوربهنتیجهدروشوندقائل
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مجرمانجذبومحلیجنایتتحركباعثاینوبودخواهدباالترجرایمهايفرصتآن،
يتوسعهواعتمادبینمثبتهمبستگیباکششیاثراینشد.خواهددیگرمناطقاز

ترویجسیاستکهاستآنازحاکیتحقیقایندرنتایج.شدخواهدتتقویاقتصادي
کاهششرایطدرسودمنديجانبیاثراتاستممکناجتماعیزندگیومدنیهايهنجاره
مفیدطوربهاستممکنفرهنگیـاجتماعیمداخالتبنابراینباشد.داشتهجرایم

,Buonano & et. al(کنندتکمیلتمجازاتهدیداساسبررا،جرمبامقابلههايسیاست

2006: 5,11.(
يسرمایهباالترسطوحکهدادهنشان2012eel,W&Akcomakپژوهشهايیافته
تعصبجمعیتی،ناهمگونیلحاظازشهرداريوبودهمرتبطترکمجرائمزانمیبااجتماعی

هاياخصشگذارد.میتأثیراجتماعیيسرمایهفعلیسطوحبرتحصیلومذهبی
Weel, 2012 &(دهندمیتوضیحراجرمواریانسدرصد10حدوداجتماعیيسرمایه

Akcomk.(
Moor and Recker, وجنایتنوعاجتماعی،يسرمایهعنوانتحتتحقیقی2013

جرمکاهشواجتماعیيسرمایهبینکهدادنشاننتایجاند،دادهانجاماجتماعیکنترل
ممکناجتماعیيسرمایهچهاگرکهدادنشانتحقیقاتحالاینبادارد.وجودرابطه
کردندثابتمحققاناینبرعالوهامابگذارنداثرمتفاوتمالیوآمیزخشونتجرائمبراست

دیگرهايجنبهکهحالیدرگذاردمیاثررمجبراجتماعیيسرمایهازخاصیيجنبهکه
جنایاتنرخجرم،کلنرخبراجتماعیيسرمایهتأثیرتحقیقاینندارند.چندانیتأثیر

تحقیقاینوکند؛میبررسیرامتحدهایاالتاموالبهمربوطجرائممیزانوآمیزخشونت
تأثیرآمیزجنایت خشونتوجرمدو،هربراجتماعیيسرمایهعناصرکهدهدمینشان

).& Recker, 2013:1Moore(رندگذامیتأثیرهمبرمختلفهايگذارد اما به روشمی
Pieszko رويبراقتصاديـ اجتماعیعواملتأثیرعنوانتحتتحقیقی(2016)

عواملآیاکهاستالؤساینپاسخیافتنهدفتحقیقایندراست.دادهانجامجرم
عواملبررسیوبحثدرنه.یادارندجرمبرتوجهیقابلتأثیراقتصاديـ اجتماعی
بشرزندگیاقتصاديواجتماعیفضايکهرسیدندنتیجهاینبهاقتصاديـ اجتماعی

وجرمسطحبینايج حاصل نشان داد که همبستگی ویژهنتایباشند.میهمبهوابسته
وتجزیهدارد.وجودجرمارتکاببرايانسانیپذیريآسیبواقتصادنیزواجتماعیرفتار

برفقطنبایدکهدهدمینشانادبیاتهمچنینوجناییآماروبازیابیهايتحلیل برنامه
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حداقلبایدپیشگیرانهاقداماتبلکهکردتمرکزجرمازپیشگیريهايبرنامهدرافرادروي
,Pieszko(دهدکاهشرااجتماعیواقتصادينابرابري 2016:18, 20.(

Lobont & et. al. اقتصاديـ ماعیاجتعواملتأثیرعنوانتحتتحقیقی(2017)
توضیحاتشناساییبهنیازتشریحبهتحقیقایناند.دادهانجامرومانیدرجرائممیزانبر

يجامعهدرآمیزخشونتهايواکنشوروانیهايبیماريانحرافی،رفتاربرايمناسب
تحقیقروشاستمواجهشخصیتوهاارزشبحرانباکهپردازدمیرومانیاییمعاصر
درهاآگاهیافزایشوتجربیشواهديارایهتحقیقاینهدفاست.پیشنهاديتحلیل
است.2014تا1990يدورهطیرومانیدراجتماعیعواملوجرمبینيرابطهبا،ارتباط

ـاجتماعیفشارهايپیچیدگیدارد،قصدپژوهشایندرتحقیقروشخاص،طوربه
هايمکانیسميجلوهبیانگرمدرنيجامعهکهراییهاراهوکندثبتراافرادبراقتصادي
تورم،بیکاري،درآمد،بهمربوطهايدادهازاستفادهباکند.روشناست،اجراییاقتصادي
همچنینواقتصاديـاجتماعیعواملعنوانبهجمعیتتراکموآموزشتوسعه،نابرابري،

بینيرابطهيفرضیهازتحقیقاینع،نوومنطقهباشدهتقسیمجرمبهمربوطهايداده
آشکاربرايتوانمیراجهتدوکند.میپشتیبانیجرمواقتصاديـاجتماعیعوامل
نابرابريدرافزایشکهاستاینیکیگرفت:نظردرپیشنهاديتحلیلکلیينتیجهکردن

مهمسکونتحلمکهدهدمینشاندومیودارد،جرمنرخبارابطهدرقوياثردرآمدي
Lobont(استجرمتولیدعاملشهريتراکماست، & et. al., 2017:91(.

Barnes ceeney & et. al. کشی:نسلازپسبازیابیعنوانتحتتحقیقی(2019)
اند.دادهانجامروندادرکشینسلعامالنوزندانیانمیاندربازیابیيسرمایهابعاددرك
شدمشاهدهتحقیقایندراست.خطیرگرسیونهايمدلازتحقیقاینهايیافته
يسرمایهدارد،وجودکشینسلطولدراجتماعیيسرمایهازانحرافکهطورهمان

ازدیگريازنفرتوترسبرمبتنیایدئولوژيو؛استشدهمنحرفمشابهطوربهفرهنگی
تغییرشود،میدادهانتقالفرهنگیيسرمایهآنطریقازکهمشابهیهايمکانیسمطریق

مورددرمجرمینازبسیاريکهدهدمینشانتحقیقایناین،برعالوهیابد.میتحولو
وگروهیخشونتعلیهفعالیتوگنجاندنپذیرش،پیامباملی،تلویزیونبهدادنگوش
هنگیفريسرمایهتقویتبهمراحلیچنینواقعدرآن،مورددرکردنگووگفتوبحث
& Barnes, Ceeney(کندمیکمککشینسلایدئولوژيرشدرساندنحداقلبهبراي

et. al., 2019: 11.(
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Comunale & et. al. عواملاصولیبررسیعنوانتحتتحقیقی(2020)
یافتهسازمانجرایمدراستخدامومشارکتبهمربوطاقتصاديوشناختیرواناجتماعی،

کمی،رویکردهايازاستفادهباتجربیيمطالعه47شاملاصولیبررسیایناند؛دادهانجام
ترینرایجاقتصاديواجتماعیعواملدهدکهمینشانهایافتهاست.ترکیبییاوکیفی
کهحالیدرهستندیافتهسازمانجرایمدردخیلهايگروهاستخدامبامرتبطعوامل
اماهستندمرتبطهمبهشدتبهعواملچندهرهستند،ايحاشیهشناختیروانعوامل
Comunale(کندمیفرقجناییهايسازمانانواعدرهاآنبرتري & et. al., 2020: 1(.

نقشبهبیشترشدهانجامهايپژوهشکهدهدمینشانپیشینمطالعاتمرور
خانواده،ساختارخانواده،بهنسبتخاطرتعلقفقر،درآمدي،نابرابريچونمتغیرهایی

ـاقتصاديپایگاهاقتصادي،شرایطبیکاري،محرومیت،احساساجتماعی،يسرمایه
اجتماعیاقتصادي،هايسرمایهتأثیربهواندپرداختهزندگیازرضایتدینداري،اجتماعی،

اینبراست.نشدهتوجهاهوازشهرجوانانبیندرجرمارتکاببهگرایشبرفرهنگیو
برفرهنگیواجتماعیاقتصادي،هايسرمایهتأثیربررسیحاضرپژوهشعموضوTاساس

باوهاتئوريازالهامباادامهدرباشدمیاهوازشهرجوانانبیندرجرمارتکاببهگرایش
شود.میاشارهپژوهشمفهومیمدلبهتحقیقتجربیيپیشینهبرتکیه

پژوهشمفهومیمدل:1شکل
Figure 1: Conceptual Model of Research

گرایش به ارتکاب جرم

فرهنگیيسرمایه

اقتصادييسرمایه

اجتماعیيسرمایه
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پژوهشفرضیات
يرابطهجرمارتکاببهگرایشمیزانوفرهنگیيسرمایهبینرسدمینظربه)1
دارد.وجودمعنادار
يرابطهجرمارتکاببهگرایشمیزانواقتصادييسرمایهبینرسدمینظربه)2

دارد.وجودمعناداري
رابطهجرمارتکاببهگرایشمیزانواجتماعیيرمایهسبینرسدمینظربه)3

دارد.وجود
يمنطقههل،أتوضعیتجنس،(سن،ايزمینهمتغیرهايبینرسدمینظربه)4

دارد.وجودرابطهجرمارتکاببهگرایشمیزانوسکونت)محل

پژوهششناسیروش
روشوکمیرادایمپابرمبتنیتحقیقها،دادهماهیتبهتوجهباتحقیقایندر
پژوهشاینآمارييجامعهباشد.میپیمایشیهادادهداوريمعیارگراساسبرپژوهش
سالمسکنونفوسسرشمارينتایجاساسبرباشد.میاهوازشهرسال29تا18جوانان
تعداداینازکهاستنفر262313اهوازشهريمناطقمردوزنجوانجمعیت1395
شدند.انتخابنمونهحجمعنوانبهکوکرانفرمولازاستفادهبانفر383

کوکران:فرمول

ايمرحلهچندايخوشهگیرينمونهروشازگیرينمونهبارابطهدرپژوهشایندر
میانگین،ازاعمپراکندگی،هايشاخصازتوصیفیآماربخشدراست.شدهاستفاده
تحلیل)T(میانگینتفاوتآزمونازاستنباطیآماربخشدروچولگیمعیار،انحراف

استفادهگامبهگامرگرسیونو)R(پیرسونهمبستگیضریب)،F(طرفهیکواریانس
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شدهاستفادهتحقیقابزاراعتبارتعیینبرايمحتواییاعتبارازحاضردرتحقیقاست.شده
استاداننظراتودیدگاهازتحقیقابزارمحتواییاعتبارتعیینبرايکهصورتاینبهاست.

درمندرجهايگویهوهاالؤسخصوصدرحوزهایننظرانصاحبدیگرومشاوروراهنما
ازهاگویهکهبودامراینکنندهبیاننظرانصاحبدیدگاهاست.شدهاستفادهپرسشنامه

قابلیتگیرياندازهبرايکرونباخآلفايضریبازهمچنینبرخوردارند.قبولیقابلاعتبار
آزموناولیه،يپرسشنامهطراحیازپسواقعدرشد.استفادهمطالعهایناطمینان
استخراجازپسشد.انجاماهوازشهرسال29تا18جوانانازنفر50بیندرمقدماتی

یکهرکرونباخآلفاي،SPSSافزارنرمدرآننمودنواردوپرسشنامههربهمربوطنمرات
پایاییتحلیلنتایجاند.شدهحذفناکارآمداالتؤسومحاسبهپژوهشاالتؤسویرهامتغاز

پایاییضرایبنتایجهستند.برخوردارباالییپایاییازهاگویهکهدهدمینشانمتغیرها
است.شدهمنعکسزیرجدولدربررسیموردهايسازهبامرتبط

متغیرهابامرتبطپایاییضرایب:1جدول
Table 1: Reliability Coefficients Related to Variables

پایاییضرایباالتؤستعدادابعادمتغیرهاردیف
RowVariableDimensionsNumber of QuestionsReliability Coefficients

جرمارتکاببهگرایش1
5737/0شناختی
7899/0عاطفی
6813/0رفتاري

7897/0عینیهنگیفريسرمایه2

اجتماعیيسرمایه3
6882/0ساختاري
6805/0شناختی

10856/0ايرابطه

متغیرهاعملیاتیومفهومیتعریف
جنس،سن،ايزمینهمتغیرهايبرايپژوهشایندرشناختی:جمعیتمتغیرهاي

پایینتزاعانيدرجهوبودنملموسدلیلبهسکونتمحليمنطقهوهلأتوضعیت
است.نشدهلحاظعملیاتیومفهومیتعریف

جرمیونیافتهفعلیتکهباشدمیرفتارازايبالقوهحالتجرم:ارتکاببهگرایش
دروداشتهوجودافراددررفتارييشیوهاینبهرغبتومیللیکناست،نپذیرفتهصورت
شدخواهدمجرمانهرفتاربهتبدیلرغبتومیلاینمساعد،يزمینهوجودوبروزصورت
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)Akbarpour and Rad, 2015: 28 .(درجرمارتکاببهگرایشمتغیرحاضرپژوهشدر
بعدپژوهشایندراست.گرفتهقرارسنجشموردرفتاريعاطفی،شناختی،بعدسه

خاطربهشدناعتباربیاز(آگاهیچونهاییگویهباجرمارتکاببهگرایششناختی
اعتیادآورازآگاهیالکلی،مشروباتمصرفاثربرقلبیوکبديبیماريازآگاهیقت،سر

امتحانیمحرومیتازآگاهیخشونت،خاطربهسرزنشایجادازآگاهی(مخدر)،موادبودن
بودنانگیز(هیجانچونهاییگویهباجرمارتکاببهگرایشعاطفیبعدو؛تقلب)خاطربه

شود،میهیجانیيتخلیهموجبدعواشود،میتمرکزاعثبحشیشمصرفسرقت،
آدمکهشودمیباعثالکلمصرفدهد،میهیجانوشاديآدمیبهگردانروانهايقرص

عیبدیگرحشیشیاتریاكکشیدنروزهااینکند،فراموشرااشزندگیهايختیس
باجرمارتکاببهیشگرارفتاريبعدو؛)نیستعیبکشیدنسیگارمننظرازنیست،

احتمالکردن،تعارفصورتدرمهمانیدر(مخدر)موادمصرف(احتمالچونهايلفهؤم
هايراهمنازدواجازغیربهمناسب،موقعیتوجودصورتدرامتحانيجلسهدرتقلب

کسانیمننزدیکدوستانبیندرکنم،میانتخابجنسینیازهايرفعبرايرادیگري
مردانگیوغیرتينشانهراجمعینزاعدرشرکتکنند،میمصرفمخدرموادکههستند

آزمونمورد)هستمسرقتبهحاضرحتیفرزندانمنیازهايکردنبرآوردهجهتدانم،می
قرارسنجشمورد18تا1االتؤسازاستفادهباپرسشنامهدرمتغیرایناست.گرفتهقرار

است.گرفته
نقدوجهمانندمالی،هايداراییارزشیامالیدارایینوعهر:اقتصادييسرمایه

شودمیگفته...وزمینساختمان،کارخانه،ماشین،،بانکیهايحسابدرموجود
)Arjmand & et. al, 2010.(

تقریبیقیمتاتومبیل،قیمتهايگویهبااقتصادييسرمایهمتغیرپژوهشایندر
است.گرفتهقرارسنجشموردماهیانهمددرآمیزانومسکونیمنزل

کاالهايمختلفانواعنمایشوتمرکزبهفرهنگیيسرمایهفرهنگی:يسرمایه
فردظرفیتوتوانایینیزوکاالهااینبهدستیابیبرايتواناییهمچنینوملموسفرهنگی

پژوهشدر).Ghafari and Niyazi, 2008(دارداشارهوسایلایناعمالودركبراي
ازاستفادهمیزانچونايساختهمحققهايگویهبافرهنگیيسرمایهيسازهحاضر

يمطالعهتئاتر،وسینمابهرفتنفرهنگی،وهنريهاينمایشگاهوموزهبهرفتناینترنت،
یادگیريمجالت،ونشریاتروزنامه،يمطالعهرادیو،بهدادنگوشدرسی،غیرهايکتب
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قرارگیرياندازهموردايرتبهسنجشسطحدرها)همایشدرشرکتخارجی،هايزبان
است.گرفته

تجمععنوانبهرااجتماعیيسرمایه،)1998(ناهابیتوگوشالاجتماعی:يسرمایه
کندمیتعریفاجتماعیواحدیکیافردیکسازمان،هردرموجودبالفعلوبالقوهمنابع

)Abbas Zadeh & et. al, 2015:154.(وگوشالدیدگاهازالهامباپژوهشایندر
.استشدهبررسیساختاريوايرابطهشناختی،بعدسهدراجتماعیيسرمایهناهابیت،

وتعبیرهامظاهر،يکنندهفراهمکهداردمنابعیبهاشارهاجتماعیيسرمایهشناختیبعد
يسرمایهارتباطیعنصراست.روهگمیاندرمشتركمعانیهايسیستموتفسیرها
يسابقهخاطربهیکدیگرباافرادکهاستشخصیروابطنوعیکنندهتوصیفاجتماعی
کلیالگويبهنیزاجتماعیيسرمایهساختاريعنصرکنند.میبرقرارشانتعامالت

داریددسترسیچگونهوکسانیچهبهشمایعنی،دارداشارهافرادبینهايتماس
)Ghelichli & Moshabbaki, 2007: 131-132.(

(تمایلچونهاییگویهبااجتماعیيسرمایهيسازهشناختیبعدحاضرپژوهشدر
يروحیهوجودخانواده،بهمنکمکجویانه،همکاريهايحلراهبهخانوادهاعضايزیادي

اموردرنوادهخااعضايهمکاريومشارکتوخانوادهاعضايمیاندرتیمیوگروهی
واهدافوجودخانواده،هايارزشواهدافبامنشخصیهايارزشزیادشباهتمختلف،

زندگیاهدافونیتبودنخیربهباوروخانوادهاعضايبیندرمشترکیهايارزش
يشیوهبههمدیگرنقدیکدیگر،احساسات(دركچونهاییگویهباايرابطهبعدمشترك)

اعضاياعتمادهمدیگر،احساساتبهخانوادهاحترامخانواده،اعضايبیندرهسازندوسالم
امورازیکدیگرکردنمطلعمن،بارفتاردرخانوادهاعضايصداقتهمدیگر،بهيخانواده

بودنمتعهدخانواده،اعضايبامهماطالعاتگذاشتنمیاندرخانواده،اعضايبیندر
عنوانبهخودخانوادهاعضايکردنتلقیخانوادگی،اهدافقتحقبهنسبتخانوادهاعضاي

دروايرتبهسنجشسطحدرخانواده،هايارزشبهنسبتبودنوفادارواحد،يپیکرهیک
بااجتماعیيسرمایهساختاريبعدهمچنیناست.شدهگیرياندازهلیکرتطیفقالب
خانوادهاعضايشدنقائلارزشامور،مانجادرهمدیگرنظراتاز(استفادهچونهاییگویه

نظراتواطالعاتيمبادلهیکدیگر،باخانوادهاعضايخوبيرابطهگروهی،کارانجامبه
دراطالعاتداوطلبانهگذاشتنهماختیاردرگیري،تصمیمهنگامخانوادهاعضايباخود

سطحدرخانواده)اعضايبامشکلبروزهنگامسالمومفیديشیوهبهگووگفتخانواده،
است.گرفتهقرارآزمونموردايرتبهسنجش
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پژوهشهايیافته
درصد0/52وفراوانیکمتریندارايومردپاسخگویانکلازدرصد0/48

درصد4/61همچنینباشند.میفراوانیدرصدبیشتریندارايوزنپاسخگویان
واندبودهفراوانیمقداربیشتریندارايواندکردهاعالممجردراخودوضعیتپاسخگویان

کمتریندارايواندکردهاعالمشدهفوتهمسرراخودوضعیتپاسخگویانکلاز1/2
برخوردارکميمنطقهدرپاسخگویانکلازدرصد4/20اینبرعالوهاند.بودهفراوانی
پاسخگویاندرصد5/52و؛انددادهاختصاصخودبهرافراوانیکمترینکهدارندسکونت

اند.دادهاختصاصخودبهرافراوانیبیشترینکهدارندسکونتخوردارربنیمهيمنطقهدر
و00/29پاسخگویانسنحداکثروباشدمی55/23پاسخگویانسنیمیانگینهمچنین

بود.18پاسخگویانسنحداقل

پژوهششناختیجمعیتمتغیرهايتوصیفیهايآماره:2جدول
Table 2: Descriptive Statistics of Research Demographic Variables

زنمردجنسیت
GenderMaleFemale

18448/0مرد

19952/0زن

383100جمع

درصدفراوانیهلأتوضعیت
23561/4مجرد

10828/2هلأمت

328/4مطلقه

82/1شدهفوتهمسر

383100جمع

فراوانیدرصدفراوانیسکونتمحليمنطقه
10427/2برخودار

20152/5برخوردارنیمه

7820/4برخوردارکم

383100کل

حداکثرحداقلمیانگینسن
23/5529/0018/00
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جرمارتکاببهگرایش
74/60جرمارتکاببهگرایشکلمیانگینکهدادنشانتحقیقتوصیفیهايیافته

بهمتوسطحددر88حداکثرو37حدقللحاظباجرمارتکاببهگرایشمیزانباشد.می
47/23اهوازشهرجوانانجرمارتکاببهگرایششناختیبعدمیانگیناست.بودهپایین
همچنینباشد.می00/11حداقلو00/30بعدایندرجرمبهگرایشحداکثرکهاست؛

بیندرشناختیبعددرجرمارتکاببهگرایشبااليحديدهندهنشانمیانگیناین
درجرمارتکاببهگرایشکهدادنشانپژوهشنتایجهمچنین،باشد.میاهوازشهرجوانان

بهمتوسطحددر،)64/14(رفتاريو)55/22(عاطفیابعاددراهوازشهرجوانانبین
کهنموداذعانوانتمیشدهبرآوردهايمیانگینبهتوجهبامجموعدرباشد.میپایین

ازبیش)،47/23(اهوازشهرجوانانبیندرجرمارتکاببهگرایششناختیبعدمیانگین
است.بودهجرمارتکاببهگرایش،)64/14(رفتاريو)55/22(عاطفیابعاد

جرمارتکاببهگرایشمتغیربامرتبطتوصیفیهايآماره:2جدول
Table 2: Descriptive Statistics Related to the Variable of Tendency to

Commit a Crime

يدامنهحداقلحداکثرمعیارانحرافمیانگینمتغیر
متوسطمقدارتغییرات

VariableAverage
Standard
Deviation

MaximumMinimum
Variation

Range
The Average

Value
ارتکاببهگرایش

60/7410/1588375162/5جرم

23/473/4030/0011/0019/0020/5شناختیبعد

22/555/5940/0010/0030/0025عاطفیبعد

14/644/8330/006/0024/0018رفتاريبعد

پژوهشمستقلمتغیرهاي
شهرجوانانبیندرفرهنگیيسرمایهمیزانکلدادنشانحاضرپژوهشنتایج-

بهتوجهباکهباشد،می52/22فرهنگیيسرمایهرمتغیمیانگیناست.46/31اهواز
بررسیموردافرادنمراتگیرد،قرار00/32تا9بینتوانستمیکهنمراتواقعیيگستره

باشد.میعینیبعددرفرهنگیيسرمایهبااليحديدهندهنشانتحقیقایندر
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هايدادهباابقمطهمچنیناست.52/108اجتماعیيسرمایهمتغیرکلمیانگین-
76/29ساختاريبعددراجتماعیيسرمایهمتغیرخاممیانگین،5جدولازآمدهدستبه
وباشد،می12/29شناختیبعددراهوازشهرجواناناجتماعیيسرمایهينمرهمیانگینو

اتنمربنابرایناست.)51/49(ايرابطهبعددراجتماعیيسرمایهمتغیرمیانگینينمره
ابعاددراهوازشهرجوانانباالياجتماعیيسرمایهيدهندهنشانبررسیموردافراد

باشد.میايرابطهوشناختیساختاري،
نمونهدرمنتخبجواناناقتصادييسرمایهمیزانپژوهشهايیافتهطبق-

باشد.میباالبهمتوسطحددرو5/119

بررسیموردمتغیرهايبامرتبطتوصیفیهايآماره:3جدول
Table 3: Descriptive Statistics Related to the Studied Variables

يدامنهحداقلحداکثرمعیارانحرافمیانگینمتغیر
متوسطمقدارراتیتغی

VariableAverage
Standard
Deviation

MaximumMinimum
Variation

Range

The
Average

Value
يسرمایه

22/524/9232/00923/0020/5نگیفره

يسرمایه
90/3331/6621128183119/5اقتصادي

يسرمایه
108/5215/0613052510577/5اجتماعی

29/764/3336/006/0030/0021ساختاريبعد

29/124/9236/006/0030/0021شناختیبعد

49/516/8459/0013/0046/0036ايرابطهبعد

متغیرهدواستنباطیهايیافته
بهتوجهباجرم،ارتکاببهگرایشوسنبینيرابطهبررسیبرايحاضرپژوهشدر

زمونآنتایجشد.استفادهپیرسونهمبستگیضریبازمتغیرهاسنجشسطحاینکه
جرمارتکاببهگرایشوسنبینمعنادارييرابطهکهدادنشانپیرسونهمبستگی

ندارد.ودوج
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جرمارتکاببهگرایشوسنبینيرابطهداريمعنیآزمون:4جدول
Table 4: Significant Test of the Relationship between Age and Tendency

to Commit Crime
داريمعنیسطحپیرسونهمبستگیضریبوابستهمتغیرمستقلمتغیر

Independent
Variable

Dependent VariablePearson CorrelationSig

0/0210/232جرمارتکاببهگرایشسن

تفکیکبهجرمارتگاببهگرایشمیانگینتفاوتآزمونيدارمعنیبررسیمنظوربه
واریانستحلیلآزمونازترتیببهجنسیتوهلأتوضعیتسکونت،محليمنطقه

داد:نشاننتایجشد.استفادهTآزمونویکطرفه
دارمعنیسکونتمحلمنطقهتفکیکبهجرمارتکاببهگرایشمیانگینتفاوت-
است.نبوده

نبودهدارمعنیهلأتوضعایتتفکیکبهجرمارتکاببهگرایشمیانگینتفاوت-
است.

بیشتر از ) کمی82/60(چند میزان گرایش به ارتکاب جرم در بین مردانهر-
دار نبوده است.  ماري معنیآه لحاظ ) بوده ولی این تفاوت ب66/60زنان (

سکونتمحليمنطقهتفکیکبهجرمارتکاببهگرایشواریانستحلیلآزمون:5جدول
Table 5: Variance Analysis Test of Tendency to Commit Crime by Region

of Residence
Tمقدارداريمعنیسطحواریانسمیانگینفراوانیمتغیر

VariableFrequencyMeanVarianceTSig

15460/82مرد
0/2740/1390/890 16560/66زن

FSigمعیارانحرافمیانگینتعدادسکونتمحليمنطقه

9162/0811/35برخوردار

1/1230/327 16360/169/85برخوردارنیمه

6560/309/00برخوردارکم

معیارانحرافمیانگینتعدادهلأتوضعیت

2/2380/084

19260/1310/35مجرد

9262/539/49متاهل

2860/7110/19مطلقه

754/009/89شدهفوتهمسر



47شناختی تأثیر انواع سرمایه بر ...بررسی جامعه

واجتماعیاقتصادي،هايسرمایهمتغیرهايبینپیرسونهمبستگیآزموننتایج
داد:نشانجرمارتکاببهگرایشوفرهنگی
جرمارتکاببهگرایشواقتصادييسرمایهمتغیردونبیداريمعنیيرابطه-
بین)- 237/0(همبستگیضریبعالمتبودنمنفیبهتوجهبااینبرعالوهدارد.وجود

بهگرایشاقتصادييسرمایهافزایشبایعنیاستبرقرارمعکوسیيرابطهمتغیردو
افزایشجرمارتکاببهرایشگاقتصادي،يسرمایهکاهشباویابدمیکاهشجرمارتکاب

یابد.می
وجودداريمعنیيرابطهجرمارتکاببهگرایشمیزانوفرهنگیيسرمایهبین-

يرابطهمتغیردوبین،)-415/0(همبستگیضریبعالمتبودنمنفیبهتوجهباودارد.
دیگرارتعببهیابد؛میکاهشدیگريمتغیریکافزایشبایعنیاست،برقرارمعکوسی

کاهشباوشودمیکمجرمبهگرایشفرهنگی،يسرمایهافزایشباگفتتوانمی
کند.میپیداافزایشجرمارتکاببهگرایشفرهنگی،يسرمایه
جرمارتکاببهگرایشواجتماعیيسرمایهمتغیردوبینمعنادارييرابطه-

متغیردوبین،)- 191/0(یهمبستگضریبعالمتبودنمنفیبهتوجهباشد.مالحظه
افزایشبایعنیاست،برقرارمعکوسیيرابطهجرمارتکاببهگرایشواجتماعیيسرمایه

بهگرایشاجتماعی،يسرمایهافزایشبادیگر،عبارتبهکند،میپیداکاهشدیگريیکی
جرمابارتکبهگرایشاجتماعی،يسرمایهکاهشباوکند؛میپیداکاهشجرمارتکاب
کند.میپیداافزایش

جرمارتکاببهگرایشوهاسرمایهانواعبینهمبستگیآزموننتایج:4جدول
Table 4: The Results of the Correlation Test Between the Types of

Capital and the Tendency to Commit a Crime
داريمعنیسطحپیرسونهمبستگیمتغیر

VariablePearson CorrelationSig

0/2370/014-اقتصادييسرمایه

0/4150/000-فرهنگیيسرمایه

0/1910/001-اجتماعیيسرمایه
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رگرسیونتحلیل
مورداصلیمتغیربرمستقلمتغیرهاينسبیاثراتبررسیبرايحاضرتحقیقدر
استفادهگامبهگامروشبهمتغیرهچندرگرسیونازجرم)ارتکاببه(گرایشتحقیق
برشدهواردهمتغیرهايتأثیرکهاستاینمبینمیانگینتفاوتآزمونداريمعنیگردید.

مناسبیمدلشدهدادهبرازشمدلگفتتوانمی%95اطمینانباباشد.میدارمعنیمدل
کهدهدمینشاناینوبوده5/2ازکمترواریانستورمعاملشاخصپژوهشایندراست.
ایندرباشد.نمیجديچندگانهخطیهممشکلونداردوجودپوشانیهممتغیرهابین

گردید.استفادهواتسوندوربینشاخصازخطاهااستقاللفرضبررسیبرايپژوهش
درواتسون).=دوربین80/1(استشدهرعایتخطاهااستقاللفرضکهدادنشاننتایج

متغیرهايووابستهمتغیرعنوانبهجرمارتکاببهگرایشمتغیررگرسیونیتحلیل
واردمستقلمتغیرعنوانبهاجتماعیيسرمایهواقتصادييسرمایهفرهنگی،يسرمایه

یعنیمدلدرشدهواردمتغیرهايکهدادنشانرگرسیونیتحلیلنتایجشدند.مدل
بهگرایشاریانسودرصد35/0مجموعدرفرهنگیواجتماعیاقتصادي،هايسرمایه
يسرمایهيسازهکهدهدمینشانبتاهاضرایبيمقایسهنمایند.میتبیینراجرمارتکاب

بهگرایشبرراتأثیربیشترینمدلدرشدهواردمتغیرهايسایرباسهیامقدرفرهنگی
است.داشته)-485/0(جرمارتکاب

جرمارتکاببهشگرایمتغیرهچندرگرسیونیتحلیلنتایج:5جدول
Table 5: Results of Multivariate Regression Analysis of Tendency to

Commit a Crime

بتاي متغیرهاي مستقل
سطح تیبتااستاندارد شده

داريمعنی

ضریب 
همبستگی 

چندگانه

ضریب 
تعیین

ضریب تعیین 
اصالح شده

خطاي 
تحلیل واریانساستاندارد

Independent
Variables

Standardi
zed Beta

BTSigR
R

Square
Adjusted R

Square
Std.

Error
داريمعنیFکمیت 
FSig

يسرمایه
0/181-0/260-اجتماعی

-5/9180/0000/6140/377
0/3578/9241/9210/000 ي سرمایه

0/108-0/292-اقتصادي

1/143-0/485-فرهنگیيسرمایه
1/806دوربین واتسون
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گیرينتیجهوبحث
برفرهنگیواجتماعیاقتصادي،هايسرمایهتأثیربررسیحاضرپژوهشاصلیهدف

ایناستنباطیهايیافتهاست.بودهاهوازشهرجوانانبیندرجرمابارتکبهگرایش
يسرمایهاقتصادي،يایهسرمفرهنگی،يسرمایهمتغیرهاي؛بینکهدادنشانتحقیق

دستبهنتایجهمچنیندارد.وجودمعنادارييرابطهجرمارتکاببهگرایشواجتماعی
جهتباالییقدرتازبررسیموردمتغیرهايکهدهدمینشانرگرسیونيمعادلهازآمده

ستدبهاطالعاتبهتوجهبابرخوردارند.جرمارتکاببهگرایشمتغیرتغییراتتبیین
ازبیش- 485/0بتايضریببافرهنگیيسرمایهمتغیررگرسیون،ضرایبجدولازآمده
اهوازشهرجوانانبیندرراجرمارتکاببهگرایشمیزانبینیپیشتوانمتغیرهاسایر
مربوطکهپژوهشاصلیمتغیرهايکهکردادعاچنینتوانمینظريبعددربنابرایندارد.

ازیکهیچباشندمیاجتماعی،يسرمایهاقتصادي،يسرمایهفرهنگی،يسرمایهمتغیربه
.اندنکردهنقضرانظريمدلوچارچوبهاآن

همسوحاضريمطالعهنتایججرم،ارتکاببهگرایشوفرهنگیيسرمایهبارابطهدر
جرمارتکاببهگرایشبافرهنگیيسرمایهکهدادنشانیلارگاوبوردیوتئوريمحتوايبا

ازحاکیبوردیوتعبیربهکهفرهنگیيسرمایهگفتتوانمیعبارتیبهدارد.معنادارارتباط
حاصلومناسبعملهايشیوهوخوبيسلیقهداشتنمتعالی،هنرهايوفرهنگدرك

واجتماعیسالمتيتوسعهدراست،فرهنگیهايتجربهوهامهارتمدارك،تحصیالت،
هاییآنکهاستباوراینبرارتباطایندرآرگایلاست.مؤثربزهکاريبهگرایشکاهش

وضعیتبهبودباعثموفقیتاینوهستندترموفقدارند،بیشتريفرهنگیيسرمایهکه
دارندتوجه،)2015(همکارانوگاجن. شدخواهدهاآنيمجرمانهرفتارکاهشوسالمتی

اجتماعیمنابعبهتردركبهاستممکنجدیدرهنگیفيسرمایههايشاخصکاربردکه
Sakhaei and Hosseinizadh(دشونهدایتسالمرفتارهايسمتبهافرادتاکندکمک

Arani, 2018:14.(.همکارانوحاتمیپژوهشهايیافتهنتایجباتحقیقایننتایج
يسرمایهمتغیرباطهرابدرهمچنین؛ داردمطابقت،)2019(همکارانوبارنز)،1393(

موردمتغیردوبینمعنادارييرابطهدادنشاننتایججرمارتکاببهگرایشواقتصادي
ییدأترابوردیوپیراقتصادييسرمایهتئوريپژوهشیيیافتهایندارد.وجودبررسی

ووبانتل)،1394(اکبرپور)،2016(پیسکوهايیافتهنتایجباتحقیقاینينتیجهکند.می
يریشهاقتصادييسرمایهبوردیونظرازدارد.مطابقت) 1394(اکبرپور)،2017(همکاران

اجتماعیگنشگرانبیندراقتصادييسرمایههايشاخصتنزلاست،هاسرمایهتمامی
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برايراافرادوکشاندفرسایشبهمختلفمیادیندرهمراافرادهايسرمایهسایرتواندمی
عواملعنوانتحت)،1394(اکبرپورپژوهشنتایجيراستادرنماید.ترغیبجرمانهمکنش

میزانمیزانکهدادهنشانتبریزشهرشهروندانبیندرجرمبهگرایشبرثرؤماجتماعی
وبوردیواقتصادييسرمایهتئرويمحتوايبنابرایندارند.جرمارتکاببهگرایشوفقر

امارييجامعهدرکاربردقابلوبودهحاضرپزوهشهايیافتهباهمسومذکورتحقیقات
باشد.میبررسیمورد

نشانجرمبهگرایشواجتماعیيسرمایهباارتباطدرپژوهشایننتایجهمچنین
وجودجرمارتکاببهگرایشواجتماعیيسرمایهمتغیردوبینمعنادارييرابطهداد

بهتوجهباکلیطوربهدارد؛همخوانیکلمنوپاتنامينظریهباپژوهشیيیافتهایندارد؛
هايشبکهاعتماد،یعنیاجتماعیيسرمایههايشاخصکلمن،وپاتنامهايدیدگاه

آموزاندانشبهترآموزشوهاسازمانبهترعملکردبهمنجرمثبتهايهنجارهواجتماعی
هاویژگیاینفقدانبالعکس،وشودمیعامطوربهافرادوخاصطوربهمدرسهسطحدر
کلمنارتباطایندرباشد؛داشتهمجرمانههايکنشتشدیدمثلمنفیپیامدهايتواندمی

خانوار،کنترلفقدانهنجارها،بهپایبنديعدمارتباطات،فقدانکهاستکردهتصریح
کمکانحرافیتارهايرفایجادبهودادهکاهشرااجتماعیيسرمایهتولیداحتمالهمگی

هايشبکهبهتعهدواعتمادهمپاتنامنظردر).Ahmadi & et. al., 2016:38(کنندمی
مجرمانههايکنشمنابع،اینشدنتضعیفباواستاجتماعیهايکنشمنابعاجتماعی

پژوهشی،هايیافتهنتایجباپژوهشایننتایجشود.میتشددیدجرمارتکاببهگرایشو
)،1390(بخشندهومرادي)،2013(ریکرومور)،2006(همکارانوبونانو)،2013(ئوال

وراداکبرپور)،1390(شریفیومداح)،1389(همکارانوعلمی)،1387(صیديونورایی
حاضرتحقیقدردارد.مطابقت)1395(پرنداخوورایی)،1394(نوريخواجه)،1394(

بوردیويسرمایهتئوريمحتوايجرم،ارتکاببهگرایشباسرمایهلاشکادار معنیيرابطه
اقتصادي،ازاعمسرمایهساختارویبکترحجم،استباوراینبرويکند.میییدأترا

بامحتواياست.اجتماعیفضايدرکنشگرانکنشيکنندهتعیینفرهنگیواجتماعی
اقتصادي،هايسرمایهترکیبوحجمکاهشباکهنمودنموداذعانتوانمیرویکرداین

برعکس.ویابدمیافزایشجرمارتکاببهگرایشاهواز،شهرجوانانفرهنگیواجتماعی
شود.میارائهزیرشرحبهکاربرديپیشنهاداتتحقیقهايیافتهاساسبرپایاندر
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پیشنهادات پژوهش
جوانانگرایشکاهشنهایتدرواجتماعیيسرمایههايشاخصبهبودراستايدر-

روابطاجتماعی،گويوگفتطرحاجرايطریقازشودمیپیشنهادجرمارتکاببه
شود.تقویتپیشازپیشجوانانومسئوالنخانواده،اعضايبینايشبکه

نگفرهترویجبر...ودانشگاهینخبگانمرجع،هايگروهطریقازشودمیپیشنهاد-
ازکهجوانانبیندرهنجارهاوهاارزشبهنديبپایقول،بهعملري،وفاداصداقت،

شود.کیدأتپیشازبیشاست،اجتماعیيسرمایههايلفهؤم
همکاريبانهادمردمهايسازمانشودمیپیشنهادتحقیقهايیافتهاساسبر-
هايشیوه.1:آموزشیهايدورهايحرفهوفنیسازمانوجوانانوورزشسازمان

تعمیرسایت،وبطراحی.3؛سرمایهبازارباآشنایی.2؛مجازيفضايدردرآمدزایی
يسرمایههايشاخصتقویتآگاهی،ودانشافزایشمنظوربه...وکولرآسانسور،موبایل،

نمایند.برگزارجرمبهارتکابکاهشنآتبعبهواقتصادي
مهم،هايگیريتصمیمدرجواناندادنارکتمشقول،بهعملبااستانیمسئوالن-

شدنتضعیفکهچرانمایند.جلبخودبهرانانآاعتمادجواناناقتصاديتوانمندسازي
شود.میجرمارتکاببهتمایلافزایشونارضایتیباعثشخصیبینونهادياعتمادبعد

ارتکاببهایشگروفرهنگیيسرمایهبینکهدادنشانحاضرپژوهشهايیافته-
وتهیهباخوزستاناستانسیمايوصداشودمیپیشنهادوجودداريمعنیيرابطهجرم

آگاهیودانشافزایش...وموادمصرفسوءپیامدهايپیرامونهاییکلیپوهافیلمپخش
ومخدرموادبهاعتیاددرگیري،ونزاعسرقت،سوءپیامدهايپیرامونراجوانان

جوانانبیندرفرهنگیيسرمایههايشاخصتقویتمنظوربهدهند.افزایشهانگرداروان
فرهنگترویجوهنريـعلمیهاينمایشگاهبرگزاريجرم،ارتکاببهگرایشکاهشو

جوانان،باعلمیهاينشستبرگزاريکتاب،خریدبناعطايجوانان،بیندرخوانیکتاب
جرمارتکاببهگرایشکاهشراستايدر...وزاتمهارموزشیآهايکالسیبرگزاري
شود.میپیشنهاد
جرمارتکاببهگرایشواقتصادييسرمایهبینکهدادنشانحاضرپژوهشنتایج-
کار،وکسبفضايرونق.1:باامرمتولیانشودمیپیشنهاددارد.وجوددارمعنیيرابطه

.2؛کاروکسباندازيراهبراياولیهيسرمایهتأمینودانشگاهیآموختگاندانشاشتغال
جوانانبهبیکارييبیمهاعطاي.3؛جوانانبهتسهیالتوواماعطايفرایندتسهیل
کارهايوکسباندازيراهدرمالیاتیهايتخفیفاعطاي.4؛کارجویاييکردهتحصیل
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جرمازپیشگیريبهادياقتصيسرمایههايشاخصتقویتضمن...وجوانانبراينوین
نمایند.کمک

- دهمناطقدررایگاناجتماعیوشناختیروانشغلی،يهورمشاهايکلنیکاحداث-

تواندمیجوانانبهاجتماعیآوريتابوزندگیهايمهارتموزشآواهوازشهريگانه
باشد.داشتهجرمارتکاببهگرایشکاهشدرمهمینقش

اهوازشهردرجوانانفراغتاوقاتبهتوجهومحلیوسنتیهايبازياحیاي-
باشد.ارتکاببهگرایشکاهشدرمهمیگامتواندمی
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Abstract:
In the present age, one of the issues that have attracted the attention of

thinkers and Social science experts; is tendency to commit crime among
young people. Basically, the growth and development of crime inclination
among youths threatens the legitimate opportunities of societies to achieve
cultural aims, which in turn erodes the components of economic, social and
cultural development. Accordingly, the main goal of this research is to do a
sociological study of the impact of different types of capital on the tendency
to commit crime mong Young People Aged 18-29 in Ahvaz the method used
is survey and 262313 people in 2020, of which 383 people were selected as a
sample based on Cochrans formula. In the present study, the muliti-stage
cluster sampling method is used and the data collection instrument is a
questionnaire. The results represents that the inclinatition to commit crime
among the youths of ahwaz (60/74) is lower than the average. Also, the
findings of the present study represents that there is a significant relationship
between the variables of cultural capital, economic capital, social capital and
the inclination to commit crime. The results of regression analysis
represented that the variables included in the model, namely economic,
social and cultural capital, explain 0/35 of the variance of the Tendency to
commit a crime. Compared to other variables included in the model, cultural
capital with beta coefficient (-0.48) had the greatest impact on the research
problem.
Key Concepts: Tendency to Crime, Cultural Capital, Economic Capital,
Social Capital
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