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Abstract 
In any society, young people are the most important asset of the society. The 
increasing tendency to commit crime among the young people is eroding the 
human and social capital of the society, increasing the feeling of insecurity, and 
degrading the development indicators at various levels. The tendency to commit 
crime among the young people is influenced by many factors, including the role 
of social anomie, psychological capital, and cultural capital. Accordingly, the main 
purpose of this study is to investigate the effect of variables of psychological 
capital, cultural capital, and social anomie on crime tendency of the young people 
aged 18 to 29 in Ahvaz City. In terms of purpose, the research method is applied 
and in terms of data collection, it is a survey. In the present study, a simple 
random sampling method was used. The data collection tool was a questionnaire.  
The statistical population of the present study included 262313 people aged 18 to 
29 years old in Ahvaz City, of which 383 people were selected as the sample size 
using Cochran's formula. The descriptive results of the study showed that the 
tendency to commit crime among the youth of Ahvaz is moderate to low. The 
results of the present study showed that there is a significant relationship 
between the variables of psychological capital, cultural capital, social anomie, and 
the tendency to commit crime. According to the results of regression analysis, 
21% of the variables of the tendency to commit crime were affected by the 
structure of cultural capital and the optimism dimension of the psychological 
structure. 
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Extended Abstract 
Introduction: 
Nowadays, the uncontrolled increase of 
crime and tendency towards committing it 
has become one of the main concerns in 
most cities and one of the most important 
issues to which most societies react 
(Parandakh et al., 2020, p. 420) since any 
increase in the tendency towards 
committing crime affects the social 
security and development indicators. In 
general, in anomic conditions, people 
follow their individual interests and may 
use any tool to achieve their goals because 
they do not empathize with others in this 
position (Khedri et al., 2020, p. 10). In fact, 
juvenile crime is defined as illegal 
delinquency; an act that breaks the law 
and is considered as a crime (Rogan, 2021, 
p. 2). 

Available evidence, including news and 
information published through the media 
on the juvenile crime indicates the 
tendency of the young people towards 
crime (Mohammadi & Saedi, 2013, p. 7). 
While strengthening the feeling of 
insecurity in the society, the tendency of 
the young people towards crime 
commitment will fade the development 
opportunity of talents and will cause an 
unfortunate fate in the society. Ahvaz City 
has a young population and the young 
generation is more exposed to all kinds of 
pressures than other people (Nouraei & 
Seidi, 2008, p. 106). Therefore, conducting 
this research can play an important role in 
identifying the main factors affecting the 
tendency of the young people to commit 
crime and its prevention. 

Tendency towards commiting crime 
among the young people is influenced by 
many factors, including the role of social 

anomie, psychological capital, and cultural 
capital.   

Accordingly, the main purpose of this 
study is to investigate the effect of 
variables, including the psychological 
capital, cultural capital and social anomie 
on the crime tendency of the young people 
aged between 18 and 29 in Ahvaz  City. This 
study seeks to answer this question:  

1. Is there a relationship between the 
variables of social anomie, psychological 
capital, cultural capital and the tendency 
towards committing crime? 

 

Methods: 
In terms of purpose, the research method 
is applied and in terms of data collection, 
it is a survey.  In the present study, a 
simple random sampling method was 
used. The data collection tool was a 
questionnaire. The statistical population 
of the present study includes 262313 
people aged from 18 to 29 years old in 
Ahvaz City, of which 383 people were 
selected as the sample size using 
Cochran's formula. The data were 
analyzed using SPSS22 Software. In 
descriptive statistics, dispersion indices, 
including mean, standard deviation, 
maximum, minimum, average, and in 
inferential statistics, mean difference t-
test, One-way ANOVA, Pearson 
correlation coefficient and regression 
were used. 

Results: 
The descriptive results of the study 
showed that the tendency to commit the 
crime among the youth of Ahvaz is 
moderate to low. The results also showed 
that there is a significant relationship 
between the variables of psychological 
capital, cultural capital, social anomie and 
the tendency to commit crime. According 
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to the results of the regression analysis, 
21% of the variance of the tendency to 
commit crime were affected by the 
cultural capital and the optimism 
dimension of the psychological structure. 
By comparing beta coefficients, it can be 
said that the cultural capital (beta=-0.425) 
can predict the changes of tendency to 
commit crime more than the other 
variables.  

Conclusion: 
Our finding confirms Lathan's theory of 
psychological capital, indicating that 
psychological capital with examples such 
as optimism, resilience, self-efficacy, 
hope, motivation and tendency to 
progress, strengthens the achievement of 
goals among actors and weakens the 
desire to commit crime. This finding is 
consistent with the findings of Manouhar 
(2017), Ghomashi et al. (2015), AliYar and 
Krakous (2015), Ovida et al., (2021), and 
Ghasemzadeh et al. (2015).  The results of 
the present study on the relationship 
between cultural capital and the tendency 
to commit crime are consistent with 
Pierre Bourdieu and Hayes' theories about 
cultural capital. According to Bourdieu, 
cultural capital means understanding the 
transcendent culture and arts, having 
good taste and appropriate practices, skills 
and cultural experiences. It is effective in 
developing the social health and reducing 
the crime.  For Bourdieu, cultural capital, 
as a form of capital, means the power of 
cognition and the ability to use the cultural 
goods and the enduring tendencies of 
social actors that accumulate the process 
of socialization. Bourdieu believes that 
cultural capital, like economic capital, 
plays a key role in reproducing the 
inequality and poverty.  In Hayes' view, 
cultural capital is the sum of non-
economic forces such as social class, 
commitments to education, etc., which 

affect the success or failure of the actors 
in different classes. The content of 
Bourdieu and Hayes' theory shows that the 
decline of cultural capital among different 
classes lead to the reproduction of 
poverty, inequality, and crime at different 
levels.  Therefore, the results of the 
present study are consistent with the 
findings of Parandakh et al. (2015), Sakhaei 
and Hosseinizadeh in (2016) and Manouhar 
(2017). 

Durkheim also believes that in anomic 
conditions, the norms that regulate the 
human’s behavior are weakened and the 
person no longer has control on his 
behavior. This disorder is reflected in his 
behavior and actions which is in 
accordance with the subject of the 
investigation, the tendency to commit 
crime. Thus, social anomie encourages 
criminal actions. Consistent with the 
content of Durkheim's theory, the results 
of the present study showed that when the 
social anomie increases, the tendency to 
commit crime increases and vice versa. 
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 تاریخ دریافت:
 1400 دی 11

 : پذیرش تاریخ 
 1401 شهریور 5

 :تاریخ انتشار
 1401 شهریور 27

 چکیده
 بین   جرم  ارتکاب  به  گرایش  افزایش.  هستند  جامعه  هایسرمایه  ترینمهم  جوانان  ای،جامعه  هر  در

دمی  فرسایش   به  را  جامعه  اجتماعی  و  انسانی  هایسرمایه  آنان،  احساس  افزایش  باعث  و   کشان
ی  مختلف  سطوح  در  توسعه  هایشاخص  تنزل  و  ناامنی   جوانان   بین  در  جرم  ارتکاب  به  گرایش.  شودم

اعی،  آنومی  متغیرهای  نقش  به  پژوهش  این  در  که  است  ایعدیده   عوامل  از  متأثر   ی سرمایه  اجتم
  حاضر  پژوهش  اصلی  هدف  اساس،  این  بر.  است  شده   پرداخته  فرهنگی   یسرمایه  و  شناختیروان

  به  گرایش  بر  اجتماعی  آنومی   و  فرهنگی  یسرمایه  شناختی، روان  یسرمایه  متغیرهای  تأثیر  بررسی
واز  شهر    سال   29  تا  18  جوانان   جرم  ینحوه  لحاظ  به  و  کاربردی  هدف  نظر از  تحقیق  روش.  است  اه

 استفاده   ساده  تصادفی  گیرینمونه  روش  از  حاضر،  تحقیق  در.  است  پیمایشی  ها،داده  گردآوری
 29  تا   18  جوانان  حاضر  تحقیق  آماری  یجامعه.  باشدمی  نامهپرسش  هاداده  گردآوری  ابزار  و  شده

26  تعداد  به  اهواز    شهرستان  سال 3  تعداد  این  از  که   بوده  نفر    2313   فرمول   از  استفاده  با  نفر  83
ز  حاکی  تحقیق  توصیفی  نتایج.  شدند  انتخاب  نمونه  حجم  عنوانبه  کوکران  گرایش  میزان  که  است  آن  ا

هواز  شهر  جوانان  بین   در  جرم  ارتکاب  به   پژوهش  هاییافته  همچنین،.  است  پایین  به  متوسط  حد  در  ا
  و  اجتماعی  آنومی  فرهنگی،  یسرمایه  شناختی،روان   یسرمایه  متغیرهای  بین  که  داد  نشان  حاضر

عنی  یرابطه  جرم  ارتکاب  به  گرایش تایج  طبق.  دارد  وجود  داریم حلیل  ن  درصد  21  رگرسیونی،  ت
 یسازه  بینیخوش  بعد  و  فرهنگی  یسرمایه  یسازه  از  متأثر  جرم  ارتکاب  به  گرایش  متغیر  تغییرات

 . است شناختیروان

 کلیدواژه ها: 
  شناختی،روان یسرمایه
 آنومی فرهنگی، یسرمایه

  ارتکاب به اجتماعی،گرایش
 . جرم
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 لهأمس انیمقدمه و ب 1
در   انسان  ضروری  و  اولیه  نیازهای  از  یکی  امنیت 

درصورتی است،  اجتماعی  امنیت  زندگی  احساس  که 
جامعه داشتهاز  سایر  شود؛  گرفته  برای    امور های  ای 

لذت مهم او  از  یکی  بود.  نخواهد  عوامل  بخش  ترین 
ناامنی احساس  و   ،ایجاد  )ساعدی  است  جرم    وقوع 

به   75:  1392همکاران،   جرم  آماری،  نظر  از  عنوان  (. 
شناختی مفید  یک شاخص تجربی برای آنالیز جامعه

نشانگر جرم  به  گرایش  یا   است.  سیاسی  تغییرات 
جاماجتماعی   اغلب  عالوهعهاست.  بر  شناسان 

مطالعهعالقه به  که  مندی  جنایاتی  روی  بر  جرم،  ی 
شوند؛ چراکه  شوند نیز متمرکز می جوانان مرتکب می 

جوان جامعه  یآینده   ،نسل  استهر  در    .ای  جوانان 
ارزش  درک  برای  اتخاذ  تالش  اجتماعی،  های 

زندگی  و    و...  استانداردهای  تناقضات  از  بسیاری  با 
مواجاختالل  و  ها  مجرمانه  رفتارهای  که  هستند  ه 

این   تجلی  بنابراین  هاچالش بزهکاری  برای    ،است. 
مشکالت  کاهش و    ،این  نوجوانان  روی  بر  جوامع 

سرمایه  و  کننمی   گذاریجوانان  )کریناسکاس  د 
باعث  ج  .( 9:  2020،  1اکاس  جوانان  بزهکاری  و  رم 

آینده  و  فرزندان  از  بسیاری  جامعه تباهی  سازان 
تحمیل  هزینه  ؛ شودمی جامعه  به  را  زیادی  های 
جامعهمی کارآمد،   کند؛  انسانی  نیروی  داشتن  از  را 

سازد؛ امنیت جامعه را متخصص و متعهد محروم می 
می  مخاطره  نظام  به  مشروعیت  باالخره  و  اندازد 

س  زیر  را  کشور  فرهنگی  و  اجتماعی  ال  ؤسیاسی، 
بنابراینمی مهم   ،برد.  از  یکی  جوانان  ترین  جرم 

بهم را  ما  جامعه  که  است  اجتماعی  جدی  سائل  طور 
انگیزه تهدید می  از موارد مذکور  یک  هر  برای  کند.  ای 

گرایش    یله أاقبال و اهتمام اهل قلم و اندیشه به مس
جرم به  جوان  ضرورت  و    نسل  و  شده  بزهکاری 

است   ساخته  چندان  دو  را  آن  علمی  بررسی 
دیگر87:  1389فر،  )صادقی  عبارت  به  توان  می   ، (. 

آینده  استعدادهای    یگفت  و  جوانان  به  کشوری  هر 
انسان  دارد.  بستگی  می آنان  یاد  تغییر ها  گیرند، 

 
1 Kraniauskas & Acus 
2 Tolipov 

میمی تطبیق  را  واقعیت  و  رسیدن کنند  برای  دهند. 
فرهنگ بشر  هدف،  این  روحانی،  به  مادی،  های 

می  خلق  حقوقی  و  رابطهسیاسی  این    یکند،  متقابل 
منحصر فرهنگ  وجود  فرهنگی،  را    اجزای  فردی  به 

می توسعهشکل  با  جامعه  و  توسعه   یدهد  نیز  آن 
کشورهای  می در  حتی  جوانان  بزهکاری  و  جرم  یابد. 

استتوسعه رایج  این  نمی   ، بنابراین  . یافته  توان 
افزایش    (. 37:  2020،  2)تولیپو  مشکل را نادیده گرفت

به  رویه بی  امروزه  آن  ارتکاب  به  گرایش  و  جرایم  ی 
مشکالت حاد در بیشتر شهرها تبدیل شده و  یکی از  

مهم  آن  از  به  جوامع  اکثر  که  است  مسائلی  ترین 
می  نشان  همکاران،  واکنش  و  )پرنداخ  :  1399دهند 

امنیت  420 جرم،  ارتکاب  به  گرایش  افزایش  چراکه  (؛ 
شاخص  و  میاجتماعی  متأثر  را  توسعه  سازد. های 

عالیق  طورکلی،  به از  افراد  آنومیک  شرایط  فردی  در 
تواند برای رسیدن کنند و هر ابزاری می خود پیروی می 

چراکه افراد در موقعیت آنومی    ؛به اهداف به کار رود
درواقعنسبت  ندارند.  همدلی  دیگران  از    ،به  یکی 

تنظیم   عدم  جامعه،  در  قانون  نقض  اصلی  دالیل 
است مردم  رفتار  در  استانداردها  و    قدرت  )خدری 

به  ، واقعدر (.  10:  2020،  3همکاران  جوانان  عنوان  جرم 
می  تعریف  غیرقانونی  را  رفتار  قانون  که  عملی  شود؛ 

 (. 2:  2021، 4د )روگان شوشکند و جرم تلقی می می

دیگر بیان  یک  می   ،به  تخلف  یا  جرم  گفت  توان 
از   انحراف  یا  جرم  است.  اجتماعی  و  انسانی  واقعیت 
پایداری،   یابد  افزایش  چنانچه  رسمی  هنجارهای 

دهد  استواری و سالمت جامعه را مورد تهدید قرار می 
خانواده  استحکام  و  ملی  امنیت  تزلزل  و  دچار  را  ها 

همکاران،  می و  )قماشی  شواهد  175:    1395نماید   .)
و  اخبار  از  اعم  ازطریق    موجود  منتشرشده  اطالعات 

های روی داده توسط مجرمانی که  ها و جنایت رسانه
برخ باالی  سنی  میانگین  نبوده از  از    ،اندودار  حکایت 

و )محمدی  دارد  جرایم  به  جوانان  ساعدی،   گرایش 
سرمایه   7:  1392 جوانان  در  (.  بالفعل  و  بالقوه  های 

هستند توسعه  و  جامعه  و  کج   یرشد  نوع  رفتاری هر 

3 Khedry et al 
4 Rogan 
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طبقه این  در  انحراف  اقتصادی،  و  امنیت  جامعه  از 
را   شهروندان  فرهنگی  و  اخالقی  روانی،  اجتماعی، 

ضمن   سازد.میثر  أمت جرایم  به  جوانان  گرایش 
تقویت احساس ناامنی در جامعه، فرصت شکوفایی  
سرنوشتی   و  گرفت  خواهد  را  استعدادها 

داد. بخت  خواهد  قرار  جامعه  روی  پیش  را    برگشته 
جوان   نسل  و  دارد  جوان  جمعیت  اهواز  شهرستان 
بیش از سایر افراد دیگر در معرض انواع فشارها قرار  

عنوان  اگرچه جوان بودن جمعیت از یک سو به دارد؛ 
می  تلقی  فرصت  دیگر  یک  ازسوی  امر  همین  شود؛ 

و در صورت عدم  می تواند به یک تهدید تبدیل شود 
می  آنان  نیازهای  به  بازدارنده  توجه  عامل  به  تواند 

صیدی، و  )نورایی  شود  بین    (.106:    1387تبدیل  در 
از جمله   شهر اهواز به دالیل متعدد ،شهرهای کشور

نشینی بسیار گسترده و  وجود مراکز صنعتی، حاشیه
زمینه در  مختلف  اقوام  بین  در  فرهنگی    یناهمگونی 

نسبتا   آمار  از  شهری  جرایم  برخوردار  یباال   ارتکاب  ی 
بین این  در  به   جوانان  ،است.  قشر  نیز  عنوان 

ارتکاب  آسیب معرض  در  اقشار  سایر  از  بیش  پذیر 
 بط با مواد مخدر هستندخصوص جرائم مرتجرائم به 

همکاران،  )فتح و  فیروزجانی    (. 127،  1394تبار 
دارای   خوزستان  استان  اینکه  به  توجه  با  بنابراین، 

است جوان  می   ،جمعیتی  پژوهش  این  تواند  انجام 
م اصلی  عوامل  شناسایی  در  مهمی  بر  ؤنقش  ثر 

همچنین کند.  به جرم و جلوگیری از آن ایفا    ،گرایش 
ونه پژوهش انجام این   رسد بابه نظر می  توان  ها می گ

ارتکاب  زمینه به  در افراد مستعد گرایش  های مشابه 
جرائم   کاهش  به  زیادی  حدود  تا  و  برد  بین  از  را  جرم 

عالوه  که  کرد  کمک  جامعه  در  انحرافات  کاهش  و  بر 
و...  هزینه انتظامی  نیروهای  دولت،  پرداختی  های 

تا  می نمود  ارائه  مناسب  راهکارهای  تقویت  توان  به 
منجر جامعه  سالم  همچنین  بسترهای    ، گردد. 

زمینه در  تحقیقاتی  اگرچه  شد  بررسی    یمشخص 
عباس جامعه توسط  جرم  ارتکاب  میزان  زاده  شناختی 

( همکاران  )1390و  همکاران  و  قماشی   ،)1395  ،)
( همکاران  و  مهرجردی  پریدمر 1393اشتری  و  کیم   ،)  

ی چون اعتماد اجتماعی، انسجام  ی (، با متغیرها2005)
محل   نفس،  به  اعتماد  اجتماعی،  مشارکت  اجتماعی، 

ت اجتماعی،  حمایت  عدم  بر  أ سکونت،  کمتر  کید 
محدودیت  آگاهی،  و  در  آموزش  اختالل  مالی،  های 

است شده  انجام  و...  جنسیت  تأثیر  اما    ،همسایگی، 
سرمایه ی سرمایه   شناختی،روان  یمتغیرهای 

گرایش به جرم جوانان  بر    اجتماعی  آنومیفرهنگی و   
است. گرفته  قرار  توجه  مورد  اساس،   کمتر  این  بر 

ت بررسی  حاضر  پژوهش  سرمایهأهدف    ی ثیر 
و   سرمایه شناختی،  روان فرهنگی  اجتماعی  ی  آنومی 

اهواز   شهر  جوانان  بین  در  جرم  ارتکاب  به  گرایش  بر 
باشد؛ بنابراین این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ  می

االت است که اوال  میزان گرایش به ارتکاب  ؤاین سبه  
جرم در بین جوانان شهر اهواز در چه حد است ؟ آیا  

آنومی   متغیرهای   یه یسرما  ، یاجتماع بین 
  ارتکاب   به  شی گرا  با   ی فرهنگ  یه یسرما  ،یشناختروان

   دارد؟ وجود  رابطه جرم

 پژوهش ینهیشیپ 2
  تحت (  1390)  همکاران  و   زادهعباس  که یق یتحق  در  -

  و   ی اجتماع  یه یسرما  ن یب  یرابطه  ی بررس  عنوان 
  ن یا   به  ، دادند  انجام   1390  سال   در   ی اجتماع   ی آنوم

  ، یاجتماع  اعتماد  یرهایمتغ  که  دندیرس  جهینت
  شاخص   با  ی اجتماع  مشارکت  و   ،یاجتماع   انسجام

  ی دار   یمعن  و   یمنف  یرابطه  یدارا  یاجتماع   یآنوم
 (. 168:  1390  همکاران، و  زادهعباس ) است

-  ( سال  در  همکاران  و  تحقیقی  1391حسنوند   ،)
جامعه بررسی  عنوان  متحت  عوامل  بر  ؤشناختی  ثر 

کاهش جرم انجام دادند. روش پژوهش، پیمایشی و  
جمع  داده تکنیک  پرسشآوری  است.  ها  بوده  نامه 

متغیرهای  یافته که  بود  آن  از  حاکی  تحقیق  های 
اجتماعی،   همبستگی  کنترل  اجتماعی،  حمایت 

بی  با  اجتماعی،  آنومی  احساس  و  اجتماعی  نظمی 
دارند  همبستگی  جرم  همکاران،    کاهش  و  )حسنوند 

1391  :31) . 

-  ( همکاران  و  به  1392ساعدی  تحقیقی  در   ،)
م عوامل  جرم  ؤبررسی  به  جوانان  گرایش  بر  ثر 

توصیفی  پرداخته  روش  نظر  از  پژوهش  این  اند. 
پیم نوع  از  جامعه_تحلیلی  است.  آماری    یایشی 
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کلیه  را  حوزه   یتحقیق  قضایی،    یکارشناسان 
دهند که به روش  انتظامی، اجتماعی و... تشکیل می 

تعداد  نمونه  ساده  تصادفی  و    145گیری  انتخاب  نفر 
اند. نتایج این پژوهش نشان  مورد ارزیابی قرار گرفته

م که  شناسایی لفه ؤداد  )ازهمهای  پاشیدگی  شده 
مقررات،  هنجارها از  استفاده  با  اهداف  تحقق  عدم   ،

محرومیت   احساس  نامناسب،  رفتاری  الگوهای 
با   و...(  در   95نسبی  اطمینان  جوانان    درصد  گرایش 

 ( . 73:  1392همکاران ،  )ساعدی و ند اثر ؤبه جرم م

(،  1392غالمی و نظیری خانقاه سادات در سال )  -
  آنومی اجتماعی   یتحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه

در   جرم  نوع  ارتکاب  با  اجتماعی  قشربندی  و 
وش پژوهش در این  . ر شهرستان خلخال انجام دادند

گرد ابزار  و  پیمایشی  اطالعات،  آتحقیق  وری 
یافتهمحقق   ینامهپرسش  است.  های  ساخته 

می  نشان  آنومی  پژوهش  احساس  بین  که  دهد 
رابطه نوع جرم  ارتکاب  و  معناداری وجود    یاجتماعی 

و میان در جمعیت  دارد  آنومی اجتماعی  احساس  گین 
متوسط   حد  در  بررسی  می رو  مورد  باال  )    باشدبه 

 (. 98: 1392نظیری خانقاه سادات، و  غالمی 

-  ( سال  در  همکاران  و  مقدم  (،  1394قاسمی 
بوم جنایی  ثیر آنومی و زیست أتحقیقی تحت عنوان ت

سال   از  اهواز  شهرستان  خیابانی  جرایم    93تا    88بر 
روش   به  و  بوده  توصیفی  تحقیق  این  دادند.  انجام 

  های پژوهش نشان یافته  .پیمایشی انجام شده است
احساس  بین  که    داد  اجتماعی،  آنومی  متغیر 

های محلی و متغیر محرومیت نسبی، تعلق به ارزش
دسته زیست  نزاع  به  گرایش  در  جنایی  جمعی  بوم 

دارد  یرابطه وجود  و    معناداری  مقدم  )قاسمی 
 (. 103: 1394اران،  همک

سال   - در  همکاران  و  تحقیقی  1395)  قماشی   )
عنو سرمایه تحت  میزان  بررسی  شناختی روان   یان 

ت و  نمونه أنوجوانان   ( جرم  به  گرایش  بر  آن    یثیر 
داده  انجام   ) اصفهان  شهر  با  موردی  تحقیق  این  اند. 

انجام   اصفهان  شهر  نوجوانان  میان  در  کمی  روش 

 
1 Benta et al  

شناختی  ی روان که بین سرمایه. نتایج نشان داد شد
معکوس و معناداری وجود    یرابطه  و  گرایش به جرم  

سرمایه  ارد؛د میزان  چقدر  هر  شناختی روان   ییعنی 
می  کاهش  جرم  به  گرایش  میزان  باشد،  و    یابدباال 

 ( . 173:   1395و همکاران،   )قماشیبرعکس 

پژوهش    - حسینی نتایج  و  سال  سخایی  در  زاده 
سازه عنبا    ( 1397) تعامل  جامعهوان  با  های  شناختی 

ت با  جرم  از  بزهکاری  أپیشگیری  به  گرایش  بر  کید 
)سرمایه  متغیر  چهار  که  داد  اجتماعی،    ینشان 

پایگاه    یسرمایه و  اجتماعی  سالمت  فرهنگی، 
رابطه اجتماعی(  با    یاقتصادی  معناداری  و  مستقیم 

دو   مقابل  در  و  دارند  نوجوانان  بزهکاری  به  گرایش 
محرومیت(   احساس  و  آنومی  )احساس  متغیر 

بزهکاری    یرابطه به  گرایش  با  معناداری  و  معکوس 
 (. 11: 1397زاده، )سخایی، حسینی  دارند

جامعه  - سرمایه بررسی  بین  ارتباط  ی شناختی 
جرائ ارتکاب  به  گرایش  و  خشونت فرهنگی  در م  آمیز 

که   است  پژوهشی  عنوان  کرمانشاه  شهر  مردان  بین 
 ( همکاران  و  پرنداخ  پیمایشی  1399توسط  روش  به   )

انجام شده است. نتایج نشان داد که بین میزان کل  
)سرمایه سرمایه آن  ابعاد  و  فرهنکی  فرهنگی  ی  ی 
تجسم نهادینه  عینیتشده،  و  ارتکاب  یافته  با  یافته( 

خشونت  معنیآمجرایم  و  منفی  رتباط  ا وجود  یز  دار 
 ( 419:  1399دارد )پرنداخ و همکاران،  

همکاران    - و  تحت  2005)  1بنتا  خود  پژوهش  در   )
عنوان نقش جنسیت در ایجاد رفتار مجرمانه، نقش  

نشان  تفاوت را  خشونت  و  جرم  در  جنسیتی  های 
ویژه خشونت در میان  د که میزان تخلف و بهندهمی

از   بیشتر  یافته پسران  است.  پژوهش  دختران  های 
درک    یدهد که تفاوت جنسیتی در توسعه نشان می 

تفاوت  توضیع  به  است  ممکن  های  اجتماعی، 
همچنین کند.  کمک  خشونت  و  جرم  در    ، جنسیتی 

دارند   کمتری  دختران میزان تخلف  دالیلی که  از  یکی 
در  ها مهارتاین است که آن  را  های ادراکی اجتماعی 

ا زودتر  می زندگی،  دست  به  پسران  مهارت  ز  و  آورند 
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 سال شهر اهواز( 

یاد می اجتماعی  بهتر  را  بخشنده  گری  و  گیرند )مرادی 
،1390  :164  .) 

سال  علی   - در  کراکوس  و  تحقیقی      (2015)یار 
ت عنوان  سرمایهأتحت  و  روان   ی ثیر  مثبت  شناختی 

دانش  خشونت  به  گرایش  منفی  آموزان احساسات 
داده  تحقیق  .  اندانجام  این  از    745در  نفر 

کدانش  شرکت  دبیرستان  این  .  دردنآموزان  نتایج 
سرمایه  داد نشان    پژوهش  دانش   یکه  آموزان  روانی 

یار  هد )علی دها را کاهش می آمیز آنگرایش خشونت 
 (.   69: 2015، 1و کاراکوس 

سرمایه  - روان تأثیر  سرمایه ی  و  ی  شناختی 
انحرافی   رفتارهای  و  شغلی  استرس  بر  اجتماعی 

زاده و  عنوان پژوهشی است که توسط قاسم پزشکان  
بین  2015همکاران) در  پیمایشی  روش  به  نفر    375( 

است.   شده  انجام  تبریز  شهر  بیمارستان  پزشکان  از 
سرمایه که  داد  نشان  پژوهش  روان نتایج  شناختی  ی 

ی اجتماعی با رفتارهای انحرافی همبستکی  و سرمایه 
معنی  و  )قاسممعکوس  دارد  هم داری  و  کاران،  زاده 

2015 :149  .) 

تحقیقی تحت    2017در سال    2سیکند و همکاران   -
اجتماعی در رفتار  –عنوان بررسی نقش عوامل روانی 

داد انجام  هند  در  بزرگساالن  در  برای  انده جنایی   .
همزمان   ترکیبی  تحقیقاتی  طرح  از  حاضر  تحقیق 

نتایج نشان داد که تفاوت قابل    استفاده شده است. 
در   برون ویژگی توجهی  شخصیتی  گرایی،  های 

وجود   گروه  دو  این  بین  امتیاز  کسب  و  عصبانیت 
حال  این  با  اجتماعی    ،ندارد.  عوامل  شد  مشخص 

ت اجتماعی،  حمایت  عدم  مانند  بر  أمختلف  کمتر  کید 
محدودیت  آگاهی،  و  ویژگی آموزش  و  مالی  های  های 

ت جنایی ثیر  أفردی  رفتار  در  )مانوهر،  دارن  زیادی  د 
2017  :24  ) 

در    - خیابان  کودکان  برای  بزهکاری  مسیرهای 
آوری و جرم عنوان پژوهشی  چین: آنومی نهادی، تاب 

( به روش کیفی  2019)  3است که توسط یو و همکاران 

 
1 Aliyev & Karakus 
2 Sikand et al  

مصاحبه بر  تکیه  با  با  عمیق  خیابانی    40های  کودک 
تحقیق   نتایج  است.  شده  انجام  چین  کونمینگ  در 

سه مرحله رخ   نشان داد که فرایند بزهکاری ازطریق
تالش 1دهد  می ازطریق  .  معاش  امرار  برای  اولیه  های 

مرسوم  فعالیت فعالیت 2های  در  مشارکت  های  . 
به  رسمی  غیر  و  اقتصادی  میانی  حل  راه  .  3عنوان 

عنوان آخرین راه حل. بنابراین،  درگیر شدن در جرم به 
های مشروع بقا با طرد  که دسترسی به فرصت زمانی

بازار   از  می   نهادی  محدود  رسمی  رفتار  کار  شود، 
ی آنومی/ فشار  دهد. این هم نظریه بزهکارانه رخ می 

می  منعکس  برای  را  عملی  سیاست  بنابراین  کند؛ 
چین   در  خیابانی  کودکان  جنایت  و  جرم  کاهش 

فرصت  کردن  فراهم  بر  و  بایستی   کار  و  زندگی  های 
و   چین  در  کودکان  آگاهی  افزایش  به  کمک 

که  مکانیسم در  آن هایی  خود  بقای  به  کمک  برای  ها 
 کنند، متمرکز شود. خیابان استفاده می 

همکاران   - و  سال    4روالندو  تحقیقی    2020در 
خیلی   من  دارم،  دوست  را  پول  من  عنوان،  تحت 

بین مواد مخدر و جرم    یچیزها را دوست دارم، رابطه
از دیدگاه جوانان در ارتباط با سیستم قضایی جنایی  

ان داده  که    د.انجام  داد  نشان  پژوهش  ارتکاب  نتایج 
می  متفاوت  جرم  زمان  و  مواد  نوع  به  توجه  با  تواند 

عالوه  این  باشد.  بسیار  می   ، بر  درجات  با  تواند 
متفاوتی از محرومیت اجتماعی و نیازها همراه باشد.  

مصاحبه کلی  درمورد  هدف  اطالعات  کسب  ها، 
انگیزه بافت  و  مخدر،  ها  مواد  مصرف    شرایط های 

الگوها و نقش بود.   یدهندهدهنده یا افزایش کاهش 
یافته داد همچنین،  نشان  پژوهش  نابرابری    های 

نقش  و  اقتصادی  مخدر  مواد  مصرف  در  کلیدی  های 
می  ایفا  جرم  همکاران،    کندارتکاب  و  :  2020)رونالدو 

1.) 

مصری:    - نوجوانان  بین  در  سایبری  زورگویی 
و   عاطفی  امنیت  احساس  ی  سرمایهارتباط 

پژوهشی  روان عنوان  سایبری  زورگویی  با  شناختی 

3 Yu et al  
4 Rolando et al 
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همکاران و  اویدا  توسط  که  روش  2021)1است  به   )
بین   در  اسکندریه    400پیمایشی  نوجوانان  از  نفر 

های پژوهش نشان داد  مصر انجام شده است. یافته 
سرمایه  میانگین  روانکه  قربانیان  ی  در  شناختی 

اف با  مقایسه  در  سایبر  و  زورگویی  آزار  مورد  که  رادی 
نگرفته قرار  سایبری  است.  اذیت  بوده  پایین  اند، 

و   عاطفی  امنیت  احساس  بین  که  داد  نشان  نتایج 
روان سرمایه آزار  ی  معرض  در  گرفتن  قرار  و  شناختی 

و اذیت سایبری همبستگی منفی وجود دارد )اویدا و  
 (.   99: 2021همکاران، 

محققان  دهد که  مرور مطالعات پیشین نشان می
جرم   ارتکاب  به  گرایش  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  در 

ی بیشتر به نقش متغیرهای کنترل اجتماعی، سرمایه 
سرمایه  نسبی،  محرومیت  احساس  ی اجتماعی، 

اجتماعی،   همبستگی  اجتماعی،  حمایت  فرهنگی، 
بی بی  و  اجتماعی  سالمت  اجتماعی  هنجاری،  نظمی 

به پرداختنه  مطالعات  این  در  همز اند.  به  طور  مان 
سازه  سرمایهنقش  روانهای  سرمایه ی  ی  شناختی، 

است.   نشده  کافی  توجه  اجتماعی  آنومی  فرهنگی، 
نشان   شده  انجام  مطالعات  بررسی  همچنین، 

دهد که اکثر این مطالعات در بین نوجوانان انجام  می
شهر   جوانان  بین  در  جرم  ارتکاب  به  گرایش  و  شده 

مور  متغیرها  این  بر  تأکید  با  قرار  اهواز  بررسی  د 
 نگرفته است.   

 مبانی نظری پژوهش 3
اگر  جرم  ارتکاب  به  جوانان  پدیده گرایش   یچه 

های اخیر رویدادهایی  اما طی سال   ؛نوظهوری نیست
بازتاب جوانان،  جرایم  موضوع  و  با  متفاوت  های 

نظام اجتماعی به    یای در جامعه و آیندهکنندهنگران 
همکاران،   و  )ساعدی  است  آورده  (.  73:   1392وجود 

زمینه ارائه    یدر  متعددی  نظریات  جرم  به  گرایش 
نمونه،    شده برای  نظریه است.  رکلس،    یطبق  مهار 

و   نیست  طبیعی  جامعه  و  گروه  با  فرد  مطابقت 
باشد و براساس   همچنین براساس میل درونی او نمی 

گروه   کنترل  و  میصور فشار  دیگرگیردت  بیان  به   . ،  

 
1 Eweida   et al  

رکلس همرنگی فرد با گروه را به معنای همنوایی فرد  
دلیل درونی شدن هنجارها و  با گروه و رفتار فرد را به 

کند که این رفتار  بیان می   ی و  ، داندها در او نمی ارزش
وجود   گروه  فشار  هرگاه  و  است  متابعت  نوعی 

و  کرده  عصیان  فرد  باشد،  کم  یا  باشد،  به    نداشته 
می کج  پیدا  گرایش  تاکید    ویکند.  روی  نکته  این  بر 

کج  که  عموما  دارد  را  کنترل    روی  اجتماعی  فشارهای 
کند نبودن قدرت  او بیان می   ،کند. بر همین اساسمی

کافی     جامعه   در  یروکج   وجود   علل  از   یک یکنترل 
 ی اجامعه  اگر  کندی م  نشان   خاطر  نیهمچن  است،

  و   جرم   مهار   به   قادر   باشد،   دارا  را  ر یز  ی های ژگیو
  ی مناسب  یکپارچگ ی  از  که  ن یا   -1:  بود  خواهد   یروکج 

و  نقش   -2.  باشد  برخوردار اجتماعی  های 
خوبی تعریف و تعیین کند.  های رفتار را به محدودیت 

نظام تربیت خانواده و فرایند سرپرستی و نظارت    -3
نماید.   تشویق  را  دست   - 4آن  تقویت  وردهای  آبرای 

افر  پشتوانه مثبت  عین  اد،  در  ببیند.  تدارک  را  هایی 
های خارجی در جامعه  به نظر رکلس اگر کنترل   ،حال 

کج  کنترل  شود،  مفقود  یا  به  ضعیف  ناگزیر  روی 
کج بازدارنده  داخلی  )موانع  درونی  عمدتا   های  و   ) روی 

می  منوط  فردی،  همکاران،  وجدان  و  )علمی  گردد 
گرایش 11:  1389 با  حقوقدانی  فرّی  همچنین  های  (. 

بودمطالعاتی جرم  را   . شناسانه  نظریات خود  ابتدا  او 
پدیده  در  جبرگرایی  عنوان  تحت    یتحت  مجرمانه 

لمبروزو أت افکار  کرد  2ثیر  و    . مطرح  اختیار  مخالف 
  تدریج پی برد که این دیدگاه لیکن به   ؛آزادی اراده بود

را   لمبروزو  تز  کرد  نتیجه سعی  در  و  است  بعدی  یک 
برداشت  متعاقبا   او  ببخشد.  در  وسعت  را  خود  های 

افق  عنوان  تحت  کیفری  کتابی  حقوق  نوین  های 
چا در  که  ساخت  آن  پ منتشر  بعدی  های 

گرفتجامعه نام  جنایی  نظریه  .شناسی  فرّی    یدر 
جنبه علت بررسی  پدیده های  و    یشناختی  مجرمانه 

نظریه   یجنبه اهم  یکاربردی  حائز  استوی  .  یت 
میان  می  ،واقعدر  کنش  طرفدار  فرّی  گفت  توان 

انسان  نوع  از  متعدد  بر  عوامل  تکیه  با  و  بود  شناسی 
طبقه  مبنا  دو همین  را    یگانهبندی  لمبروزو  مجرمین 

2 Lombroso 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S088259632100155X#!


 
 

16 

 . 34تا   7  صفحات  .1401بهار و تابستان   .19 شماره .9 دوره

 

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 

 

  29تا  18شناختی گرایش به ارتکاب جرم )مورد مطالعه: جوانان گرهای اجتماعی و روانتعیین. علی حسین حسین زاده، علی بوداقی، امل خمیسی
 سال شهر اهواز( 

طبقه  پنج به  از  بندی  صرفا   لمبروزو  داد.  وسعت  گانه 
وانه نام برده بود،  دو تیپ )طبقه( مجرم مادرزاد و دی

عالوه  فری  این  اما  که  دیوانه  و  مادرزادی  مجرمین  بر 
ت تحت  را  دسته  انسان أدو  عوامل  مجرم  ثیر  شناختی 

کند، سه دسته بزهکاران به عادت، اتفاقی  قلمداد می 
ت بر  تکیه  با  را  هیجانی  این  أو  در  اجتماعی  عوامل  ثیر 

یک  کدام دهد و برحسب اینکه با  بندی قرار می طبقه
گروه  این  راهاز  باشیم،  مواجه  مختلفی  حلها  های 

درواقعپیشنهاد می  عوامل اجتماعی  أاو بر ت  ،کند.  ثیر 
ّ کید میأ و محیطی بر وقوع جرم ت ی در رویکرد  کرد. فر

به جای مس باید  که  بود  ولیت اخالقی  ؤعملی معتقد 
مس  برای  ؤبزهکار،  و  شود  مطرح  او  اجتماعی  ولیت 

ایناندازه درجهؤمس   گیری  خطرناکی    یولیت، 
و  به شدت  برحسب  و  شود،  مطرح  معیار  عنوان 

درجه  از    یضعف  باید  مجازات  جای  به  خطرناکی، 
که   اقداماتی  شود؛  استفاده  اجتماعی  دفاع  اقدامات 

های قهرآمیز بوده و بیشتر شامل دفاع  عاری از جنبه 
می  مالحظه  چنانچه  باشند.  دیدگاه  اجتماعی  کنید، 

تر  یا  شامل  سنتزی  را  نظری  بعد  یک  فرّی  کیبی 
نظری  ،  شودمی بعد  دارد.  عملی  بعد  یک  همچنین 

به   منجر  که  است،  جرم  ماهیت  به  او  رویکرد 
میطبقه مجرمین  از  او  عملی  بندی  بعد  و  گردد 

گذار  ثیر تفکرات وی در عملکرد قانون أرویکردش در ت
یر أثمینی مصداق بارز تأ جزا است و قانون اقدامات ت

او در سیاست کیفری تقنینی کشورها است  تفکرات  
 (.      182- 181:  1373)نجفی ابرندآبادی،  

آنومی اجتماعی و گرایش   ینظریه  3.1
 ( 1جرم )دورکیمارتکاب  به 

دورکیم  با    2امیل  که  است  اندیشمندی  نخستین 
آنومی  اجتماعی    3مفهوم  ناهنجاری  صور  تبیین  به 

آنومی را وارد  ی  واژه   1979در سال    وی پرداخته است.  
جامعه او  فرهنگ  از  بعد  البته  است.  کرده  شناسی 

کسانی دیگر نیز از جمله رابرت مرتن از این واژه برای  
کرده یتبی استفاده  اجتماعی  مسائل  در  ن  آنومی  اند. 

دورکیم بی   ،تعریف  نوعی  به  و  اشاره  اختالل  قاعدگی، 
 

1 Durkheim 
2 Emile Durkheim 

هنجاری را به  گسستی در نظام اجتماعی دارد. وی بی 
درباره   مفهوم اجماع  و  فقدان  اجتماعی  اهداف  ی 

منزله به  جامعه  آنچه  و  جمعی  و  انتظارت  قواعد  ی 
است شده  متصور  خود  اعضای  برای  عمل    ، الگوهای 

- 145:  1393شاه نظر،  و    )عباسی قادی   دبر کار می ه  ب
146  .) 

برای   کرد  استفاده  آنومی  از  ابتدا  دورکیم 
جامعه بتوضیحات  انحراف  از    ویژه ه شناختی 

به  را  جنایت  این  دورکیم  اقداماتی  خودکشی،  عنوان 
می را  جامعه  جمعی  احساسات  او  که  آنچه  و  رنجاند 

می  جمعی  دورکیم    ،نامدوجدان  امیل  کرد.  مشاهده 
چراکه    ؛ای ضروری تلقی کردلفهؤعنوان م آن جرم را به

پذیرفته هنجارهای  نقض  به  پاسخ  عمل    شدهدر 
ارزش می نتیجه  در  و  جمعکند  تقویت  های  را  ی 
کند. به این ترتیب، جرم نقش انطباقی در معرفی  می

می شیوه ایفا  جدید  )الئو،  کنهای  نظر  (  4:  2017د  از 
جامعه   ،دورکیم هر  جرم   یدر  می   4انسانی،  کند. بروز 

است. اجتماعی  زندگی  با  مالزم  جرم  عبارت   پس  به 
پدیده   ،دیگر یک  و  طبیع  یجرم  وی  است   اجتماعی 
را می های  علت  کارکردهای ساخت  جرم  باید در میان 

:  1392وجو کرد )ساعدی و همکاران،  اجتماعی جست 
پذیرش    ،واقعدر   (.78 که  است  باور  این  بر  دورکیم 

پیش  فراگیر  است؛  اخالقی  اجتماعی  همبستگی  نیاز 
ساده  جوامع  در  تنها  در  اما  هنوز  کار  تقسیم  که  تر 

همبستگی   یمرحله نوع  یک  این  است،    اولیه 
به  را  آن  دورکیم  که  است  همبستگی  اجتماعی  عنوان 

می  بیان  همان مکانیکی  جدید  کند.  دوران  به  طورکه 
می نزدیک  به تر  همبستگی  نوع  این  طور  شویم، 

ای جای خود را  به نوع دوم همبستگی، یعنی  فزاینده
می  ارگانیک  باور  همبستگی  این  بر  دورکیم   دهد. 

سازی، دلیل مدرن پارگی به است که سیر تحول و پاره 
سنتی   اجتماعی  بهرا  نظم  همبستگی    یوسیلهکه 

است.    در خود حل کرده   است،یافته  مکانیکی توسعه
سنت  تجزیه  یوغ  از  را  فرد  مکانیکی  انسجام  وتحلیل 

زدایی  یند بذر انضباط اکند. اما این فر و تعصب رها می 

3 Anomie 
4 Crime 



 

17 

 . 34تا   7  صفحات  .1401بهار و تابستان   .19 شماره .9 دوره

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 

  29تا  18شناختی گرایش به ارتکاب جرم )مورد مطالعه: جوانان گرهای اجتماعی و روانتعیین. خمیسی امل بوداقی،  علی  زاده، حسین  حسین علی
 سال شهر اهواز( 

هرج  کش اخالقی،  و  به ومرج  را  در  مکش  خصوص 
ایجاد   تولید    ؛کندمی اقتصاد  بدون  هرگونه  زیرا 

ثر برای انسجام اجتماعی، گسست را به  ؤجایگزین م
می  همکاران،  وجود  و  )سفیدچپان  (.  112:  1396آورد 

می  بیان  اجتماعی  دورکیم  هنجارهای  چگونه  که  کند 
خواسته کردن  محدود  منظور  عمل  به  افراد  های 

خاطر  می رضایت  به  دستیابی  دوره،  این  در  و  کنند 
امکان برا افراد  هنجارهای  ی  وقتی  است.  پذیر 

ملموس   قانونی  نیروی  اجرای  به  قادر  اجتماعی 
بی  افراد  تمایالت  مینیستند،  این  حدوحصر  و  شود 

می منجر  به  امر  دست  افراد  از  برخی  که  شود 
بزنند   روزنفلد،  خودکشی  و  به  (.  167:  1392)مسنر 

دیگر می  ،عبارت  بیان  مقررات  دورکیم  شکل  کند 
معرفی   اجتماعی  انسجام  حفظ  برای  باید  اخالقی 

درواقع صنعتی    ، شود.  جوامع  داشت  اعتقاد  دورکیم 
به  پیچیدهمدرن  ماهیت  های  سیستم  یدلیل 

دارند.   بیشتری  آنومی  به  میل  جدید  اجتماعی 
می ازآنجایی  رخ  زمانی  آنومی  که  که  دهد 

کردن  محدودیت  محدود  به  قادر  اخالقی  های 
بخواسته فردی  وجود    یاندازهه های  بدون  کافی، 

جوامع  محدودیت  کردن  مدرنیزه  در  ساختاری  های 
به  افراد  داده  نیستند،  هل  انحرافی  رفتار  سمت 

مقاله  ،همچنین.  شوندمی با    یمرتن  مهمی  بسیار 
این   در  کرد.  منتشر  آنومی  و  اجتماعی  ساختار  عنوان 

توسعه  با  نظریه   یمقاله،  از  جهت  او    ییک  دورکیم، 
تواند یک حالت عادی برای  ل کرد که آنومی می استدال

بخش  در  زمانی افراد  باشد،  جامعه  از  خاصی  که  های 
کید قرار  أ اهداف فرهنگی مانند موفقیت مالی مورد ت

های رسیدن به این اهداف مسدود  ولی راه ؛گیرندمی
یانه )علیوردی   شوندمی شهریاری  و  :  1396سری،  نیا 

داشت،  94-93 اعتقاد  مرتون  مقررات  (.  از  دورکیم 
مفهوم نژاد ساختاری    یهنجاری ضعیف برای توسعه 

می  می استفاده  ادعا  مرتون  عنصر  کند.  دو  که  کند 
دارد:   وجود  فرهنگی  و  اجتماعی  ساختار  در  کلیدی 
برای   قبول  قابل  ابزار  و  اجتماعی  ارزش  با  اهداف 
نظر   از  که  اهداف  این  اهدافی؛  چنین  به  رسیدن 

 
1 Lau 

و   شده  تعریف  جامعه  فرهنگی  اعضای  تمام  توسط 
می  گذاشته  اشتراک  پرستیژ  به  شامل  اغلب  شوند، 

بنابراین می   ،هستند.  ادعا  عدم  مرتون  از  آنومی  کند 
ناشی   جامعه  یک  وسایل  و  اهداف  بین  انطباق 

رفتارهای  .  شودمی که  است  این  مرتون  اصلی  فرض 
می  بهنابهنجار  نشانه تواند  گسیختگی  عنوان  از  ای 

بین اهداف فرهنگی خاص و ساختارهای اجتماعی به  
شود   دیده  اهداف  این  به  رسیدن  و  منظور  )نایبی 

درک    ،درواقع   (.25:  1396همکاران،   دنبال  به  مرتون 
مس اجتماعی  أاین  ساختارهای  چگونه  که  است  له 

گروه  برخی  بر  را  توجهی  قابل  فشار  اعمال  موجود  ها 
آن کنند  می به و  را  هل    سویها  ناسازگار  رفتارهای 
بر  می که  بود  نامناسبی  فشار  نگران  بیشتر  او  دهند. 

نظر  (.   5:  2017،  1د )الئو اهداف خاص گذاشته شده بو 
به   را  فرد  جامعه  درواقع،  که  است  این  مرتون  رابرت 

می کج  مجبور  مرتون  رفتاری  خود  بیان  به  کند. 
ساختاری    ینتیجه که  اجتما  –فشارهای  است  عی 

کج  به  وادار  را  می افراد  جوامع  رفتاری  مرتن،  کند. 
مادی  توقعات  بر  جدید  تصنعتی  زندگی  کید  أگرایانه 

تحصیالت   و  ثروت  انباشت  شکل  به  که  دارند 
مهم به می عنوان  تجلی  زندگی  اهداف  به  کند.  ترین 

و   ارج  از  وی در اکثر جوامع، موفقیت در جامعه  نظر 
که امکان  درحالی   ؛وردار استاعتبار جمعی زیادی برخ

گروه  میان  در  موفقیت  بدان  دستیابی  فرصت  و  و  ها 
به  استافراد  نشده  توزیع  همسان  نتیجه    ؛طور  در 

می گیریموضع  پیش  متفاوتی  چون  های  حال  آید. 
موقعیت  در  ساختاری  لحاظ  به  جامعه  های  اعضای 

می  قرار  است  نگیر مختلفی  ممکن  وضعی  ن  چنی د، 
شودموجب   اجتماعی  راد،  انحراف  و    1394)اکبرپور 

تواند پنج پاسخ  از نظر مرتون فرد می   ،بنابراین(.    24:
قانونی   وسایل  و  آیا اهداف  را براساس این که  ممکن 

می  رد  یا  قبول  باشدرا  داشته  (.  6:  2017،  )الئو  کنند، 
نتیجه را می  ، در  تطبیق  نوع  که  پنج  کرد؛  مطرح  توان 

– ها و عالمت )عنای قبول ارزش درآن عالمت )+( به م
( به معنای طرد  -ها و عالمت )+به معنای طرد ارزش   (

ارزشارزش کردن  و جایگزین    باشد.های جدید می ها 
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می  مرتن  رویکرد  همنواییدر  جز  که  دید  باقی    ، توان 
شرایط آنومیک    یموارد پیامدهایی هستند که نتیجه

مرتن،   نظر  از  شکل  چهار  این  البته،  چهار  هستند. 
و    یدسته انحرافات  کدام  هر  که  هستند  اصلی 

می  توضیح  را  بسیاری  اجتماعی    دهندمشکالت 
دهد که  نوآوری زمانی رخ می   (.20- 21:  1393)کوثری،  

ارزش  به  شوندافراد  کشیده  یکسانی  فرهنگی    ، های 
آن به  رسیدن  برای  قانومی  ابزارهای  از  صرف  اما  ها 

گرایی(  تی )مناسک پرسرسم (.6:  2017،  )الئو  نظر کنند
می  اتفاق  وسایل  هنگامی  جامعه  افراد  که  افتد 

می  را  اهداف  به  را    ؛پذیرندرسیدن  اهداف  خود  اما 
ندارند. )واپس   قبول  به  انزواجویی  هنگامی  گرایی( 

آید که افراد اهداف و وسایل رسیدن به این  وجود می 
ندارند.  قبول  را  وجود    اهداف  به  زمانی  نیز  طغیان 

که  می وسایل  آید  هم  و  اهداف  هم  جامعه  افراد 
نمی  را  اهداف  آن  به  می رسیدن  و    خواهندپذیرند 

)حسینی   کنند  جایگزین  را  جدیدی  وسایل  و  اهداف 
را متذکر می 9:  1396کشاورز،  نکته  شود  (. مرتن این 

نقش  در  است  ممکن  افراد  فعالیت که  و  های  ها 
شیوه  از  خود  استفاده  مختلف  انطباق  مختلف  های 

یک    ؛کنند در  فردی  است  ممکن  که  معنا  بدین 
اما    ،نوآوری استفاده کند  یفعالیت اجتماعی از شیوه 

مناسک دیگر  فعالیت  درواقعدر  باشد.  این    ،گرا 
موقعیت  در  نقش  سازگاری  به  خاص  مقوالت  های 

طور کامل. مرتن  نه به شخصیت افراد به   ؛اشاره دارد
وظیفه و  می   یهدف  عواملی  جستجوی  را  د  دانخود 

می  اعمال  افراد  به  را  فشارهایی  آن که  تا  را  کنند  ها 
)نایبی    های فوق عمل کنندوادارند که به یکی از شیوه 

همکاران،   در  (.  27:  1396و  ناتوانی  مرتن،  نظر  از 
مستقیما   است  ممکن  خاص  اهداف  به    رسیدن 

باشد مرتبط  جوانان  انحرافی  رفتار  با    ؛ متناسب 
ی برای  یهابه دنبال راه   که جوانان و نوجوانانطوری به

باشند اهداف  آن  همکاران،    جایگزینی  و  )ترکمان 
1391  :33 .) 

 
1 Hovermann et al  
2 Messner and Rosenfeld’s  
3 Institutional Anomie 

مسنر و   آنومی نهادی ینظریه  3.2
 روزنفلد 

جرم،   ارتکاب  به  گرایش  بر  مؤثر  عوامل  از  دیگر  یکی 
ارتباط   این  در  است.  اجتماعی  آنومی آنومی    تئوری 

در   اقتصادی  تسلط  که  کرده  تصریح  ساختاری، 
ضرورت با  همراه  جامعه  نهادی    های ساختار 

کند )فشارهای( فرهنگی، محیط اجتماعی را ایجاد می 
تسهیل  ان که  رفتارهای  و  جرم  می حگر    باشدرافی 

(. در این راستا مسنر  410:  2015،  1)هاورمن و همکاران 
خود   ی، نظریه با استفاده از دیدگاه مرتن 2و روزنفلد 

 گذاری کردند.پایه  3را با عنوان آنومی نهادی 

نظریه  دیگر  از  نظریه  این  متمایز  های  ویژگی 
فرهنگ و ساختار اجتماعی با توجه    یآنومی، مطالعه

آن  نمایندگی  مبه  در  به ؤها  است.  اجتماعی    سسات 
های آنومی به مبانی دورکیم تکیه  نظریه   ، دیگر  عبارت

که می  و  طوح نرمال فعالیتگوید سدارد  های جامعه 
مجرمانه  ویژگی   یشکل  را  آن  جامعه  حیاتی  های 

 (.  11: 2020، 4)خدری و همکاران دهدنشان می 

مسنر  ینظریه نهادی  روزنفلد   5آنومی   6و 
مرتن لفهؤم تحلیلی  چارچوب  اصلی  پذیرفته   های  را 

می  شامل  را  آن  اصلی  عناصر  از  برخی  و  شود.  است 
حال  عین  نشان   ینظریه   ،در  نهادی    یدهنده آنومی 

محدودیت  بر  کردن  غلبه  برای  طرز  تالش  عمده  های 
درباره مرتن  پویش تلقی  جرم  ی  بنای  زیر  نهادی  های 

روزنفلد،   و  )مسنر  درواقع167:  1392است   .) ،  
ریچارد  و  مسنر  اف  آنومی    استیون  تئوری  روزنفلد 

به را  جامعهنهادی  کالن  تبیین  یک  از  عنوان  شناختی 
کردند.   مطرح  مرتن  آنومی  تئوری  چارچوب  در  جرم 

کند که هر زمان و در جایی  نهادی فرض می   ینظریه
برجسته است   هدف فرهنگی  یک  که موفقیت مالی 
است،   غالب  اجتماعی  نهادهای  سایر  بر  اقتصاد  و 

دار  تمایل  راه افراد  اهداف  ند  به  رسیدن  برای  هایی 
صرفا   مالحظات  براساس  به    خود  کنند.  انتخاب  فنی 

صرف  و  کارایی  لحاظ  به  ابزار  دیگر،  از  عبارت  نظر 

4 Khedry et al 
5 Steven F. Messner 
6 Richard Rosenfeld 
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است. وقتی که  ها انتخاب شدهموقعیت هنجاری آن 
می  انتخاب  را  وسایلی  کار  افراد  خوب  که  کنند 

باید  کنند، نه از نظر مجاز بودن و یا غیر مجاز، ما  می
)فیضی و  منتظر بروز نرخ باالی رفتار انحرافی باشیم  

مسنر   یبه گفته  ،درواقع  (.187- 188:  1397همکاران،  
و   برابری  آن  نهادهای  که  جوامعی  در  روزنفلد  و 

می ارزش وارد  نهادها  سایر  به  را  اقتصادی  کنند، های 
می  جرم  حقیقت  شوند. مرتکب  که    ،در  نیست  مهم 

ند  اها بر این باور آن   چطور، اما برنده شدن مهم است.
به  آنومی  مکه  ضعف  و  ؤدلیل  خانواده  مانند  سساتی 

:  2020)خدری و همکاران،    یافته استآموزش توسعه
کارکرد م (.11 با  نویسندگان، تفوق اقتصاد  زعم  ثر  ؤبه 

نهادها تداخل پیدا می  حاصل، آن است که  این  کند. 
نها به این  را  افراد  تا  بود  نخواهد  قادر  دیگر  طور  دها 

اجتماع ضمانت  مناسب  و  نموده  تربیت  و  پذیر 
از   بیش  امر  این  نمایند.  تعیین  انحراف  برای  اجرایی 

می  کمک  جرم  نرخ  رفتن  باال  به  نماید  پیش 
میرزایی،  )علیوردی  و  به 324:  1398نیا    ، طورکلی(. 

می   ینظریه مطرح  نهادی  قوانآنومی  که  ین  کند 
در   را  اولویت  باالترین  نهادی  پیکربندی  در  اقتصادی 

می دست  به  سازمانی  چنین  نظام  در  آورند. 
تعادل  جامعه بر  شدن  چیره  به  گرایش  اقتصاد  ای، 

تعادل   عدم  باعث  نتیجه  در  و  دارد،  قدرت  نهادهای 
می  می نهادی  نتیجه  در  هنجارهای  شود.  گفت  توان 

لذا ابزارهای  نهادی داری قدرت اخالقی کمی هستند؛  
اخالق  کلمه  واقعی  معنای  به  اجتماعی  زدایی  کنش 

می  آنومی  به  منجر  و  و  شده  الهی  )فیض  شوند 
 (. 168:  1396همکاران،  

 فرهنگی   یسرمایه 3.3
شناختی است که  فرهنگی مفهومی جامعه  یسرمایه

کرد.  مطرح  را  آن  بوردیو  بار  بوردیو،    اولین  اعتقاد  به 
شسرمایه قدرت  یعنی  فرهنگی  توانایی  ی  و  ناخت 

شامل   آن  و  فرد  هر  در  فرهنگی  کاالهای  از  استفاده 
تمایالت پایدار فرد است که در خالل اجتماعی شدن  

می  انباشته  فرد  سرمایه در  هم  وی،  نظر  در  ی  شود. 
سرمایه  هم  و  در  اقتصادی  مهمی  نقش  فرهنگی  ی 

 
1 Argail 

نابرابری  در  بازتولید  را  متعددی  کشاکش  و  دارد  ها 
زندگی   میبطن  ایجاد  دیگر،  اجتماعی  ازسوی  و  کنند 

باشند. )پرنداخ و همکاران،  قابل تبدیل به یکدیگر می 
1399  :423 ) 

سرمایه   م  یاو  سه  دارای  را    ی لفهؤفرهنگی 
فرهنگی    یداند: الف( سرمایه اساسی به شرح زیر می 

سرمایه   ؛یافتهتجسم  عینی  یب(  پ(    ؛ فرهنگی 
نهادینه   یسرمایه )مرافرهنگی  همکاران،  شده  و  دی 

سرمایه    (.24:  1398 دیدگاه  منابع  از  فرهنگی  ی 
طبقات   و  پرورش  و  آموزش  خانواده،  شامل  بوردیو 

تفاوت  بروز  سبب  که  است  در  اجتماعی  هایی 
سرمایه  می دارندگان  آن  فاقدان  و  فرهنگی  شود  ی 

 (.  80: 1396دوست، )مؤذنی و بهشتی 

آرگایل  ارتباط  این  است  1در  که  افرادی  که  معتقد 
موفق  یسرمایه دارند،  بیشتری  و  فرهنگی  هستند  تر 

وضعیت سالمتی  تواند  می این موفقیت   باعث بهبود 
مجرمانه  رفتار  کاهش  همچنین،   هاآن  یو    شود. 

همکاران    2گاجن کرده   (2015)  و  نشان  که    اندخاطر 
منابع    تواند می فرهنگی    یسرمایه بهتر  درک  به 

کند   کمک  آن   افرادکه  اجتماعی  سمت  به   ازطریق 
می هدایت  سالم  و    شوند.رفتارهای  )سخایی 

آرانی،حسینی  از    (.14:  1397زاده  یکی  هایس 
ی فرهنگی،  ی سرمایه نظران برجسته در حوزهصاحب 

ی فرهنگی بازنمای جمع  بر این باور است که سرمایه 
مانند   غیراقتصادی  اجتماعی،  طبقهنیروهای  ی 

سرمایهزمینه خانوادگی،  تعهدات  ی  و  گذاری 
ها  به تعلیم و تربیت، منابع مختلف و مانند آن نسبت 

دارد   تأثیر  اجتماعی  کنشگران  موفقیت  بر  که  است 
همکاران،   و  این  (.  425:  1399)پرنداخ  براساس 

سرمایه از  برخورداری  معنای    ینظریه،  به  فرهنگی 
توا و  اطالعات  است.  افزایش  شناختی  افزایش  ن 

کنشگران اجتماعی    اطالعات و توان شناختی  دانش و  
ه  هشود افراد در مواج باعث می های مختلف در حوزه 

همچون   روزمره  زندگی  مشکالت  و  مسائل  با 
جرم،  موقعیت ارتکاب  به  گرایش  برای  افراد  های 

باشند داشته  بیشتری  مهارت  و  بیشتر    ؛قابلیت  زیرا 

2 Gajen 
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له را شناسایی  أمس  مختلفابعاد    ندتوانمی از دیگران  
آن  با  مقابله  برای  مناسب  راهکارهای  و  را  کنند  ها 

 (  24:  1398)مرادی و همکاران،   دنبرگزین

 

شناختی لوتانز  و  روان   یسرمایه 3.4
 جرم ارتکاب گرایش به  

لوتانز  دیدگاه  سرمایه  از  همکاران،  شناختی  روان   یو 
به می رقابتی  تواند  مزیت  یک  ازطریق  عنوان 

نظر  سرمایه گفته  به  شود.  ایجاد  افراد  برای  گذاری 
سرمایه  همکاران،  و  پایه روان  یلوتانز  بر    یشناختی 

روان  مثبتعناصر  به  شناختی  منجر  که  است  نگر 
انسانی و اجتماعی در سازمان    یارتقای ارزش سرمایه 

سرمایه می فر روان   یشود.  یک  در  یند  اشناختی 
ارزی رویکرد  با  معنا تعاملی  فرد  یک  زندگی  به  ابی 

موقعیت بخ می تغییر  برای  فرد  یک  تالش  به  شد؛ 
  ی کند که او آماده تضمین می   دهد و رقابتی تداوم می 

هستی می  عرصه  به  و سرسختی  ورود  و قدرت  باشد 
می  تضمین  را  اهدافش  به  رسیدن  در  و    کنداو  )ضیاء 

دیگر79:  1393همکاران،   عبارت  به   یسرمایه   ،(. 
مجموعه شناروان مهارتختی  از  به  ای  که  است  ها 

معنای درگیر شدن بیشتر است؛ بنابراین استفاده از  
انگیزه    یسرمایه حفظ  و  انگیزه  استخراج  برای  روانی 

استؤم بوده    ، بنابراین(.  44:  2020،  1)چمبرلین   ثر 
مؤثر بر گرایش به ارتکاب    توان گفت یکی ازعواملمی

سازه  می روان  یسرمایه   یجرم   باشد.شناختی 
ظرفیت  روان   یسرمایه و  آمادگی  مثبت  شناختی 

چهار از  که  است  فردی  رشد  برای    یلفه ؤم  نهفته 
خوش  انعطافخودکارآمدی،  و  امید  پذیری  بینی، 

نوعی    تشکیل تشکل است. خودکارآمدی مترادف  به 
است،   نفس  به  اعتماد  انجام  با  برای  فرد  توانایی 

خا همکارانوظایف  و  )منفود  امید   .(35:  2020،  2ص 
مورد   و  کشف  اسنایدر  توسط  که  است  مفهومی 
یک   شامل  امید  اصل،  در  است.  گرفته  قرار  بررسی 

باور  نظر   به  تواندمی دارد  فرد است که    اهداف مورد 
امید برسد.   از  باالتری  سطوح  دارای  که  افرادی 

 
1 Chamberlain 

موان اغلب  بههستند  را  نظر  ع  در  چالش  عنوان 
این  می اطراف  جایگزین  مسیرهای  دنبال  به  و  گیرند 

عنوان مکانیزم مقابله  عالوه امید بهموانع هستند. به 
می قوت  شناخته  نقاط  سایر  با  مرتبط  و  شود 

خوش  مانند  خویشتن شخصیتی  ثبات  بینی،  داری، 
دیگر(  44:  2020)چمبرلین،    و...است عبارت    ، به 

به  مؤلفه امیدواری  دومین    یسرمایه   یعنوان 
به روان رسیدن  راه  در  بودن  صبور  به  امید  شناختی، 

موارد   در  نظر  تجدید  توانایی  و  موفقیت  اهداف، 
است  شده  تعریف  کاراکوس،  )علی   ضروری  و  یار 

و   (  70-71:  2015 اراده  مردم  به  که  است  تمایل    امید 
سرمایه  ب  و  گذاریبه  رسیدن  برای  اهداف  انرژی  ه 

همکاران،  می و  )منفود  سومین  (.   35:  2020دهد 
خوش روان   یسرمایه  یمؤلفه یعنی  بینی  شناختی 

تواند در  عنوان داشتن افکار مثبت که یک نفر می به
گرفته  نظر  در  باشد  موفق  آینده  در  و  حاضر  حال 

اس )علی شده  کاراکوس،  ت  و    ( 71- 70:  2015یار 
می خوش   ، درواقع به بینی  و  عتواند  نیت  نوان 

نتایج   بهترین  انتظار  و  شود  تعریف  روانی  انتظارات 
می باشند،  داشته  ترا  سالمت  أ تواند  بر  مثبتی  ثیر 

بگذار  انسان  سالمت  و  نهایت  د  جسمانی  در  و 
سرمایه   یلفهؤم آوری  تاب   شناختیروان  یچهارم 

معنای به  که  و    است  مخاطرات  با  سازگاری  توانایی 
  چهار (.   35:  2020)منفود و همکاران،  مشکالت است  

یروان   یسرمایهبعد   خودکار شناخت امید، آمدی،   ،
آوری توانایی تغییر باال را دارد و هر  بینی و تاب خوش 

می  خوب  روانی  شرایط  با  مواجهه  در  به  کس  تواند 
مروش چهار  این  تقویت  به  مختلف  کمؤهای  ک  لفه 

 (.  113: 1395محمدیان و سجادی، )گلکند 

سرمایهپژوهش   ابعاد  گذشته    ی های 
به روان را  قرار  شناختی  مطالعه  مورد  جداگانه  صورت 

سرمایه  دادند.  آنچه  به  روان  یاما  را  مثبت  شناختی 
م چهار  ترکیب  آورد؛  می    یسرمایه   یلفه ؤوجود 

می روان دیگر  .باشدشناختی  عبارت   یسرمایه   ،به 
مانرو ترکیب  از  خودکارآمدی،    یلفهؤشناختی 

انعطاف خوش  و  امید  می بینی،  وجود  به  .  آیدپذیری 

2 manfud et al, 
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هستند فرد  به  مربوط  مفاهیم  امید  و   ؛خودکارآمدی 
خوش درحالی  و  که  وری  تاب بینی  محیط  آ شرایط  به 

ت دارد.  بستگی  سرمایهأخارجی  شناختی  روان   یثیر 
بزرگ رفتار،  و  عملکرد  بر  تمثبت  از  چهار  أتر  این  ثیر 

جز متشکل از رفتار مثبت سازمانی است. برای مثال، 
موفقیت   به  رسیدن  برای  را  خود  مسیر  امیدوار  افراد 

می آنتعیین  بنابراین  خوش کنند،  و بینانهها  تر 
هر  انعطاف دیگر،  عبارت  به  هستند؛  ی مؤلفه پذیر 

دیگران  روان   یسرمایه با  تعامل  در  مثبت  شناختی 
بنابرای  مفهوم  است.  به  را  ویژگی  یک  جز  هر  ن، 

می روان   یسرمایه اضافه  مثبت  کل    کندشناختی  و 
ها یک مفهوم جدید را توصیف  شامل تمام این ویژگی 

کند که متمایز از چیزی است که اجزای آن شامل  می
کاراکوس،  )علی شود  می و  (.   71-70:  2015یار 

سرمایهمی   ی،همچنین گفت  شناختی، روان   یتوان 
می  چالش  به  را  پرسش  مردم  این  دنبال  به  تا  کشد 

باشند که چه کسی هستند و در نتیجه به خودآگاهی  
یابند که برای دستیابی به اهداف و  بهتری دست می 

است  ضروری  م  موفقیت  و  مشتاقی  :  1396یدفر،  ؤ ) 
د (.  64 که  عمیقی  تحقیقات  براساس  پیرامون  باندورا 

است داده  انجام  بهخودکارآمدی  را  آن  یک  ،  عنوان 
و   انگیزشی  منابع  بسیج  در  فرد  توانایی  در  قوی  باور 

استراتژی  و  اجرای  شناختی  برای  نیاز  مورد  های 
وضعیت موفقیت در  خاص  وظایف  خاص  آمیز  های 

ر  تنفس کمعزت   یهتعریف کرد. با اینکه باندورا از واژ
می استفاده  خودکارآمدی  از  از  بسیاری  و  کند 

زیرمجموعه   پردازاننظریه را  نفس  به  ی  اعتماد 
می  قرار  در  خودکارآمدی  حال،  این  با  دهند، 

مثبت روان می شناسی  را  کلمه  دو  هر  توان  گرا 
کرد  یکدیگر  همکاران،    جایگزین  و  ،  1395)قماشی 

179.)   

 فرضیات پژوهش: 4
ارتکاب   (1 به  گرایش  و  اجتماعی  آنومی  بین 

رابطه  و    یجرم  وجود  ی  داریمعنمستقیم 
 دارد. 

سرمایه ب (2 به  روان   یین  گرایش  و  شناختی 
رابطه  جرم  و  ارتکاب  معکوس  داری  ی معنی 

 وجود دارد.

سرمایه (3 ارتکاب    یبین  به  گرایش  و  فرهنگی 
رابطه و    یجرم  وجود  یمعنمعکوس  داری 

 دارد.  

  پژوهش شناسیروش 5
حاضر پژوهش  اصلی  گرهای  تعیین بررسی    هدف 

روان  و  به  اجتماعی  گرایش  جرم شناختی  در    ارتکاب 
بین جوانان شهر اهواز است. در این پژوهش با توجه  
شده   استفاده  پیمایشی  روش  از  تحقیق  ماهیت  به 

جوانان    ی جامعهاست.   پژوهش  این    29تا    18آماری 
می  اهواز  شهر  سرشماری  سال  نتایج  براساس  باشد. 

جمعیت جوان زن و مرد    1395نفوس و مسکن سال  
اهواز  شهری  این    262313مناطق  از  که  است  نفر 

عنوان  نفر با استفاده از فرمول کوکران به   383تعداد  
 حجم نمونه انتخاب شدند.  

داده  گردآوری  برای  پژوهش  این  تکنیک  در  از  ها 
در  پرسش  پژوهش  این  است.  شده  استفاده  نامه 

جوانان    1399سال   بین  اهواز    29-18در  شهر  سال 
نحوه  و  شده  تکمیل اجرا  به پرسش   ی  صورت  نامه 

انتخاب   برای  تحقیق،  این  در  است.  بوده  حضوری 
از   نمونه نمونه  سادهگیری  روش  استفاده    تصادفی 

به این نحو که بعد از تعیین حجم نمونه،    .شده است
نمونه پرسش  روش  از  با استفاده  گیری تصادفی  نامه 

جوانان   بین  در  اهواز    29تا    18ساده  شهر  سال 
دربه حضوری  اهواز    صورت  شهر  مختلف  مناطق 

تفکیک   به  نمونه  حجم  تعداد  است.  شده  تکمیل 
جنسیت به شرح زیر بوده است.
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 حجم نمونه به تفکیک جنسیت   1جدول  

جوانان  تعداد نمونه  درصد نمونه آماری 1تعداد   جنسیت  29تا   8
 مرد 126342 184 0/ 48

52 /0 199 1359  زن 71

 جمع  262313 383 100

 

از   استفاده  با  تحقیق  این   spss 22  افزار  نرم در 
شده داده  تحلیل  از  اند.  ها  توصیفی  آمار  بخش  در 

انحراف  شاخص میانگین،  از  اعم  پراکندگی،  های 
دامنهمعیار،   حداکثر،  مقدار حداکل،  و  تغییر  ی 

درمتوسط   آزمونآمار  بخش    و  از    های استنباطی 
میانگین   یک   ،Tتفاوت  واریانس  ، طرفهتحلیل 

گام  به( و رگرسیون گام Rضریب همبستگی پیرسون ) 

رگرس در  است.  شده  برخالف  گام  بهگام   یوناستفاده 
اینتر   مدل   یرهایمتغ  یتمامروش  وارد  مستقل 

متغ  شوند یم آن  مستقلیو  ت  یر  بر    ی چندان  یر ثأکه 
نداشت  یرمتغ باشدوابسته  .   شودی از مدل حذف م ، ه 

گام   ین ا برابهمراحل،    یق تحق  یرهای متغ  یتمام  ی گام 
 شود.  ی انجام م

 

 فرمول کوکران: 

𝑛 =

𝑍2𝑝𝑞
𝑑2

1 +
1
𝑁 (

𝑍2𝑝𝑞
𝑑2

− 1)
=

1/962 × 0/5 × 0/5
0/052

1 +
1

262313(
1/962 × 0/5 × 0/5

0/052
− 1)

= 383 

 

 اعتبار و پایایی  5.1
  نامه ازپژوهش حاضر برای سنجش اعتبار پرسش در  

محتوایی  به    اعتبار  است.  شده  که  نحو  ین  ااستفاده 
جمع   ینامهپرسش  ابزار  که  نظر  اطالعات  مورد  آوری 

حوزه   این  متخصصان  از  تعدادی  اختیار  در  بوده  ما 
صاحب  این  دیدگاه  و  گرفته  بیان قرار   یکنندهنظران 

گویه که  بود  امر  اعتاین  از  برخوردار ها  خوبی  ند.  ابار 
اینعالوه  پایایی    ،بر  سنجش  برای  مطالعه  این  در 

استفاده   کرونباخ  آلفای  روش  از  تحقیق  متغیرهای 
است.   پرسش   ،درواقعشده  طراحی  از    ینامهپس 

تا    18نفر از جوانان    50آزمون در بین  پیش ،  مقدماتی
پایایی سازهسال    29 برآورد  تحقیق  جهت  انجام  های 

پس   و  هر  شد  به  مربوط  نمرات  استخراج  از 
افزارنامه  پرسش  نرم  در  آن  نمودن  وارد  ،  Spssو 

گویه  درونی  الفای  همبستگی  ضریب  ازطریق  ها 
س  کرونباخ   شدهؤو  حذف  ناکارآمد  نتایج  االت  اند. 

ها از پایایی  که گویه   داد تحلیل پایایی متغیرها نشان  
قبولی  هستند  قابل  پایایی  .  برخوردار  تحلیل  نتایج 

سازه  با  زیر  مرتبط  جداول  در  بررسی  مورد  آورده  های 
 شده است. 

 

 

 

 

 



 

23 

 . 34تا   7  صفحات  .1401بهار و تابستان   .19 شماره .9 دوره

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 

  29تا  18شناختی گرایش به ارتکاب جرم )مورد مطالعه: جوانان گرهای اجتماعی و روانتعیین. خمیسی امل بوداقی،  علی  زاده، حسین  حسین علی
 سال شهر اهواز( 

 ها ضرایب پایایی مرتبط با سازه   2  جدول 

سواالت  ابعاد هاسازه ردیف د  تعداد   ضرایب پایایی هر بع

کاب جرم 1  گرایش به ارت
 738/0 5 شناختی 

 899/0 7 عاطفی 
 813/0 6 رفتاری

 شناختی روان یسرمایه 2

 774/0 6 خودکارآمدی
 893/0 5 امیدواری 

 0/ 723 5 آوری تاب
 0/ 729 5 بینی خوش

 719/0 4 - آنومی اجتماعی  3
 897/0 7 - فرهنگی  یسرمایه 4

 

 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها  5.2
اجتماعی: یا    آنومی  قواعد  که  وضعیتی  یعنی 

انگاشته   نادیده  یا  شده  شکسته  رفتار  هنجارهای 
پاشیدگی معیارهای حاکم بر روابط  شده است و ازهم 

ویژگی  از  اجتماعی  تعامالت  استو  آن   های 
سنجش  (62:  1382)خوشکار، برای  پژوهش  این  در   .

های زیر استفاده شده  ی آنومی اجتماعی از گویهسازه
با.  1است:   راه   ید آدم  هر  خو   ی از  بار  شده  را    یش که 

  ی هر کس یط شرا ین امروزه در ا . 2د؛ به مقصد برسان
بگ  یدبا را  ما   یدر جامعه .3یرد؛  خودش حق خودش 

توان گفت فردا چه  ی وجود دارد که نم  ی نظمی آنقدر ب
ش عقی بعض .  4د؛  خواهد  کم  یدهها  امکان    ی دارند 

ا   یشغل   یشرفتپ  یبرا مگر  دارد،    ی کس   ینکهوجود 
 .  ( 114: 1395یاری، )خدا یاورد شانس ب

دانش،    یسرمایه   فرهنگی:  یسرمایه به  فرهنگی 
شیوه  و  می   یسلیقه  مربوط  فرد  زندگی  به  که  شود 

می  یابد.  اجازه  دست  منزلت  به  آن  ازطریق  دهد 
فرهنگی بر مبنای نظر بوردیو دو منبع مهم    یسرمایه

ها در زندگی خانوادگی و دوم  وارهنخست عادت   ؛دارد
جمله   از  تحصیالت  بوردیو  دیدگاه  از  تحصیالت، 

می  که  است  مهمی  بسیار  حتی  متغیرهای  تواند 
تواند به  زیرا می   ؛خانوادگی شود  یوارهجانشین عادت 

د که فرد را به  هایی را بیاموز فرد سلیقه، ادب و شیوه 
می  نزدیک  خاص  خانقاه)علی   کندمنزلت  و    محمدی 

اقدم،  علی  پژوهش،    (.75:  1398زاده  این  متغیر در 

و براساس مقیاس محقق   فرهنگی   یسرمایه ساخته 
ستفاده از اینترنت، رفتن به موزه  های میزان ابا گویه 

نمایشگاه  و  و  سینما  به  رفتن  فرهنگی،  و  هنری  های 
مطالع مطالعههتئاتر،  غیردرسی،  کتب  روزنامه،  ی  ی 

های خارجی، شرکت  نشریات و مجالت، یادگیری زبان
ای  در سطح سنجش رتبه  هاها و جشنوارهدر همایش 

 گیری شده است.  اندازه

شناختی  روان   یسرمایه شناختی:روان   یسرمایه
شاخص  از  روان یکی  مثبت های    است گرایی  شناسی 

با   توانایی ویژگی که  به  فرد  باور  قبیل  از  هایش  هایی 
برای دستیابی به موقعیت و داشتن پشتکار در دنبال  

می  تعریف  اهداف  و    شودکردن  )جمشیدیان 
حاضر(.  94:  1393همکاران، پژوهش  از    ، در  الهام  با 

لوتاز   ابعادسازه دیدگاه  در  مذکور   خودکارآمدی،  ی 
تاب خوش امیدواری،  و  ب آوری  مورد  قرار  بینی  ررسی 

است همکاران،    گفته  و  خسورشاهی  :  1391)بهادری 
بعد    ( 148 پژوهش،  این    یسازه   یخودکارآمددر 

گویه   یشناختروان   یهیسرما )با  یک اعتما  باهای    د 
بررس   ی طوالن   یلهأمس تا  یم  یرا  حل راه   یک کنم 

ميیابم،  ب كامل  اعتماد  با  در  من  را  وظايفم  توانم 
كنم معين  جمعي  مي ،  كارهاي  اعتماد  با  در  من  توانم 

زندگي بحث  اساسي  كنمهاي  مشاركت  با  ،  ام  من 
مي  كامل  زندگياعتماد  اهداف  كنمتوانم  تعيين  را  ،  ام 

رو  هتوانم در بيرون با مردم روبمن با اعتماد كامل مي 
ن با  ، ممسائل و مشكالت بحث كنم  یشوم تا درباره 
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مي كامل  به  اعتماد  مفيدي  اطالعات  ساير  توانم 
هم  كنمرشتهدانشجويان  ارائه  بینی با  بعد خوش (؛  ام 

حتي  های  گویه  دارم؛  را  عملكرد  بهترين  انتظار  )من 
كاري زماني اهداف  آن كه  انجام  حين  در  ها  ام 

آيد،   برايم پيش  باشند، اگر چيز اشتباهي  نامشخص 
كنم عملكرد عاقالنه و بهتري را از خود نشان  سعي مي 

جنببدهم  هميشه  من  ميه،  را  كارم  مثبت  بينم، هاي 
كار   با  ارتباط  در  آينده  در  برايم  كه  آنچه  به  راجع  من 

مي  اتفاق  تحصيلم  خوشو  به  افتد  من  هستم،  بين 
ام، نگاه  عنوان بهترين وجه زندگي ام بهامور تحصيلي 

كه با مانعي  های )زماني با گویه   آوریبعد تاب کنم(؛  مي
م با زحمت كمي آن  شورو مي ام روبهدر امور تحصيلي 

دهم، من معموال   كنم و به كارم ادامه ميرا اصالح مي 
توانم مديريت كنم، من معموال   مشكالت متنوع را مي 

مي  قدم  تحصيلي  يا  كاري  فشار  مواقع  من در  زنم، 
تجربهمي قبال   زيرا  كنم؛  غلبه  مشكالتم  بر  ی  توانم 

مي  احساس  من  ام،  داشته  را  مشكالتي  كنم  چنين 
فعاليت  تومي چند  تحصيلي  امور  انجام  حين  در  انم 

دهم(؛   انجام  نيز  را  امیدآوری  ديگر  ی  هاه یگو  بابعد 
به من  حاضر  حال  تحصيلي )در  اهداف  را  شدت  ام 

روشكنم، من فكر ميدنبال مي  براي  كنم  زيادي  هاي 
عنوان  اكنون من خودم را به هر مشكل وجود دارد، هم 

مي موفق تحصيل  در  فرد  ميترين  من  توانم  بينم، 
هاي زيادي براي رسيدن به اهداف جاري تحصيلم  راه

مي  حاضر   حال  در  و  تحصيلي  بيابم  اهداف  با  توانم 
كرده  مشخص  خودم  براي  روبهكه  شوم(  ام،  رو 

 (.1391)بهادری خسورشاهی و همکاران، 

بالقوه   گرایش به ارتکاب جرم:  رفتار  حالت  از  ای 
جرمی و  نیافته  فعلیت  که  نپذیرفته    است  صورت 

شیوه  این  به  رغبت  و  میل  لیکن  در  است؛  رفتاری  ی 
زمینه وجود  و  بروز  صورت  در  و  داشته  وجود  ی افراد 

مجرمانه   رفتار  به  تبدیل  رغبت  و  میل  این  مساعد، 
راد،   و  )اکبرپور  شد  پژوهش  28:  1394خواهد  در   .)

براساس   جرم  ارتکاب  به  گرایش  متغیر  حاضر، 
محقق  در  مقیاس  شناختی  ساخته  عاطفی،  بعد  سه 

این   در  است.  گرفته  قرار  سنجش  مورد  رفتاری  و 
شناختی پژوهش،   با    بعد  جرم  ارتکاب  به  گرایش 

بی مؤلفه از  )آگاهی  چون  خاطر  هایی  به  شدن  اعتبار 
سرقت، آگاهی از بیماری کبدی و قلبی بر اثر مصرف  
مواد   بودن  اعتیادآور  از  آگاهی  الکلی،  مشروبات 

ز ایجاد سرزنش به خاطر خشونت،  )مخدر(، آگاهی ا
و   تقلب(  خاطر  به  امتحانی  محرومیت  از  بعد  آگاهی 

ارتکاب جرم  عاطفی  به  مؤلفه   گرایش  چون  با  هایی 
باعث  )هیجان  حشیش  مصرف  سرقت،  بودن  انگیز 

روانقرص شود،  تمرکز می  آدمی شادی  های  به  گردان 
شود که آدم  دهد، مصرف الکل باعث می و هیجان می 

زندگی سختی  روزها  های  این  کند،  فراموش  را  اش 
کشیدن تریاک یا حشیش دیگر عیب نیست، از نظر  

نیست عیب  کشیدن  سیگار  و  من  رفتاری (    بعد 
مؤلفه با  جرم  ارتکاب  به  )احتمال  گرایش  چون  های 

تعارف  صورت  در  مهمانی  در  )مخدر(  مواد  مصرف 
جلسه در  تقلب  احتمال  صورت  کردن،  در  امتحان  ی 

های  به غیر از ازدواج من راه  یت مناسب،وجود موقع
می  انتخاب  جنسی  نیازهای  رفع  برای  را  کنم، دیگری 

مواد   که  هستند  کسانی  من  نزدیک  دوستان  بین  در 
می  مصرف  را  مخدر  جمعی  نزاع  در  شرکت  کنند، 

مینشانه  مردانگی  و  غیرت  برآورده  ی  جهت  دانم، 
سرقت   به  حاضر  حتی  فرزندانم  نیازهای  کردن 

 مورد آزمون قرار گرفته است.  (،هستم

 های پژوهشیافته 6
سنی   میانگین  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج 

پاسخگویان  23/ 55پاسخگویان   سن  حداکثر  و   ،
پاسخگویان    00/29 سن  حداقل  باشد.  می   18و 

داد    ،همچنین نشان  پاسخگویان    52/ 0نتایج  درصد 
و   دارای    0/48زن   و  مرد  پاسخگویان  کل  از  درصد 

  1/2درصد پاسخگویان مجرد و     4/61انی،  کمترین فراو
فوت  همسر  را  وضعیت خود  پاسخگویان  کل  شده  از 

درصد از کل پاسخگویان    20/ 4  ،بیان کردند. همچنین
درصد پاسخگویان   5/52برخوردار و  کم  یدر منطقه
 برخوردار سکونت داشتند. نیمه  یدر منطقه

که  یافته داد  نشان  حاضر  پژوهش  میانگین  های 
جرم  ارتکاب  به  بین    گرایش  اهواز  در  شهر  جوانان 
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است  74/60 پایین  به  متوسط  حد  در  همچنینو   .،  
 نتایج تحقیق نشان داد: 

ارتکاب   • به  گرایش  شناختی  بعد  میانگین 
درصد می 47/23جرم ) که  (  این میزان  باشد 

حداقل   به  توجه  حداکثر  11با  از    19و  باالتر 
 مقدار متوسط است.  

گرایش به جرم جوانان  بعد عاطفی  میانگین   •
تر از مقدار متوسط  پایین   22/ 55شهر اهواز  

 است.  

بعد   • در  جرم  ارتکاب  به  گرایش  میانگین 
( می 64/14رفتاری  که  (  با  باشد،  میزان  این 

ح در  حداکثر   و  حداقل  به  متوسط  توجه  د 
 به پایین است.  

 
 ی گرایش به ارتکاب جرم های توصیفی مرتبط با سازه آماره   3  جدول 

ل  حداکثر  انحراف معیار  میانگین خام  متغیر گرایش به جرم  توسط  تغییرات  یدامنه حداق ر م  مقدا

تی  00/1 00/30 40/3 47/23 بعد شناخ 1 00/1 9 5/2 0 
00/1 00/40 5/ 59 55/22 بعد عاطفی  0 00/30 25 

 18 00/24 00/6 00/30 83/4 64/14 بعد رفتاری 
74/6 مجموع گرایش به ارتکاب جرم  0 15/10 88 37 00 /51 5/62 

 

یافته - تحقیق،  طبق  نمره های    یمیانگین 
آنومی بین افراد    متغیر مستقل  اجتماعی در 

است. با توجه به   18/ 86 منتخب در نمونه  
میزان آنومی اجتماعی  ،  24و حداکثر  4حداقل

نمونه  مقدار  در  از  باالتر  بررسی  مورد  های 
 متوسط است.  

سرمایه - متغیر    22/ 52فرهنگی    یمیانگین 
  32و حداکثر    9حداقل  باشد، با توجه به  می

سرمایه  32/ 00تا    9 فرهمیطان  نگی  ی 
متوسط   از مقدار  باالتر  بررسی  مورد  جوانان 

 است.  

یافته   - سرمایه طبق  میزان  پژوهش  ی های 
نمونه  روان در  منتخب  جوانان  شناختی 

 باشد. و در حد متوسط به پایین می  11/58

نمره  - خودکارآمدی  میانگین  بعد  های 
با  می   59/15شناختی  روان   یسرمایه باشد. 

گستره  به  نمرا  ی توجه  که  واقعی  ت 
بین  می گیرد،    32/ 00تا    00/6توانست  قرار 

می  نشان  بررسی  مورد  افراد  که  نمرات  دهد 
سرمایه  خودکارآمدی  بعد    ینمرات 

  .به پایین استشناختی در حد متوسط  روان
می   ،همچنین نشان  پژوهش  که  نتایج  دهد 

سرمایه  ینمره  متغیر    ی میانگین 
امیدواری  روان بعد  در  شناختی 

تاب می 67/14 بعد  ی  سازه   آوریباشد. 
روان سرمایه   25/ 00از    80/14  شناختی  ی 

دهد نمرات  باشد که این مقدار نشان میمی
و  امیدواری  بعد  در  بررسی  مورد  افراد 

پایین آوری  تاب متوسط  نیز  مقدار  از  تر 
خوش   ،همچنین  است. بعد  بینی  میانگین 

سرمایه شهر  روان  یمتغیر  جوانان  ی  شناخت
که این میزان با    باشددرصد می 39/13واز  اه

حداقل به  حداکثر    5توجه  از  پایین   27و  تر 
 مقدار متوسط است. 
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 های مورد بررسی های توصیفی مرتبط با سازه آماره   4  جدول 

ل  حداکثر  انحراف معیار  میانگین  متغیر  توسط  تغیرات  یدامنه حداق ر م  مقدا
 14 00/20 00/4 00/24 43/3 18/ 86 آنومی اجتماعی 

5/2 00/23 9 00/32 92/4 52/22 فرهنگی  یسرمایه 0 
 19 00/26 00/6 00/32 86/4 15/ 59 بعد خودکارآمدی

دواری   17/ 5 00/23 00/6 00/29 69/4 14/ 67 بعد امی
00/2 04/3 14/ 80 آوری تاب بعد 5 00 /7 00/1 8 16 

ی بعد خوش 00/2 24/4 39/13 بین 7 00 /5 00/22 16 
تی ی روانمجموع سرمایه 14/1 58/ 11 شناخ 3 00/104 00/32 00 /72 68 

 

و   مستقل  متغیرهای  بین  همبستگی  تحلیل  نتایج 
فاصله  سنجش  سطح  در  که  وابسته  ای  متغیر 

 ؛باشند نشان دادمی

آنومی   ✓ متغیر  با  رابطه  در  پژوهش  نتایج 
که   داد  نشان  جرم  به  گرایش  و  اجتماعی 

معنی از    008/0داری  سطح    05/0کمتر 
بنابراینمی می   ،باشد.  رد  صفر  و  فرض  شود 

اطمینان   می   95با  رابطه %  گفت   یتوان 
داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود  معنی

رابطه دارد.   آنومی  جهت  متغیرهای  بین  ی 
جرم  ا ارتکاب  به  گرایش  و  (  149/0)  جتماعی 

با   یعنی  است؛  آنومی  مستقیم  افزایش 
جرم  به  گرایش  میزان  بین    اجتماعی  در 

اهواز   شهر  می جوانان  با  افزایش  و  یابد 
ارتکاب   به  گرایش  اجتماعی،  آنومی  کاهش 

 یابد.کاهش می در بین آنان  جرم  

سرمایه   ✓ با  رابطه  در  پژوهش    ینتایج 
دا  نشان  معنیفرهنگی  سطح  که  داری  د 

از    000/0آزمون     .باشدمی   05/0کمتر 
اطمینان    ،بنابراین با  و  شده  رد  صفر  فرض 

می   95 رابطه%  گفت  داری  معنی   یتوان 
دارد.   وجود  بررسی  مورد  متغیر  دو  بین 

رابطه   ،همچنین متغیرهای جهت  بین  ی 
می (  -415/0)  مذکور  با    باشد؛معکوس  یعنی 

شهر  سرمایه   افزایش جوانان  فرهنگی  ی 

آنان   بین  در  جرم  ارتکاب  به  گرایش  اهواز، 
   شود و برعکس.  کمتر می 

سرمایه ✓ متغیر  با  ارتباط  در  پژوهش   ینتایج 
ارتکاب  روان به  گرایش  متغیر  و  شناختی 

معنی سطح  که  داد  نشان  آزمون  جرم  داری 
فرض    ،باشد. بنابراینمی   0/ 05کمتر از    000/0

اطمی با  و  شده  رد  می   95نان  صفر  توان  % 
داری بین دو متغیر مورد معنی  یگفت رابطه

دارد.   وجو  رابطهبررسی  جهت  ی  همچنین، 
مذکور   متغیرهای  معکوس  (  -231/0)  بین 

 یتوان گفت با افزایش سرمایه می   باشد.می
جرم  روان ارتکاب  به  گرایش  شناختی، 

می  سرمایه   یابد کاهش  کاهش  با    یو 
اروان به  گرایش  جرم  شناختی،  رتکاب 

های حاضر نشان  یافته  کند.افزایش پیدا می 
کلیه بین  که  سرمایه داد  ابعاد  ی ی 

خوش روان )امیدواری،  بینی،  شناختی 
تاب  و  به  خودکارآمدی  گرایش  و  آوری( 

دار و معکوسی  ارتکاب جرم همبستگی معنی 
میزان   افزایش  با  معنا،  یک  به  دارد.  وجود 

خوش  و  بینی،  امیدواری،  خودکارآمدی 
میزان  تاب اهواز،  شهر  جوانان  بین  در  آوری 

کاهش   آنان  بین  در  جرم  ارتکاب  به  گرایش 
 یابد و برعکس.  می
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 ( گرایش به ارتکاب جرم وابسته ) و متغیر    متغیرها مستقل آزمون همبستگی بین    5  جدول 

 داری سطح معنی همبستگیضریب  متغیر 
 0/ 008 149/0 آنومی اجتماعی 

 0/ 000 -415/0 فرهنگی یسرمایه
 012/0 -141/0 امیدواری

 001/0 -195/0 بینی خوش
 0/ 000 -199/0 خودکارآمدی

 0/ 046 -114/0 آوری تاب
ی روان یسرمایهمجموع   0/ 000 - 231/0 شناخت

 

 تحلیل رگرسیونی  6.1
مستقیم   اثرات  بررسی  برای  حاضر  تحقیق  در 

سرمایه آمتغیرهای   اجتماعی،  و  نومی  فرهنگی  ی 
از  روان   یسرمایه جرم  ارتکاب  به  گرایش  بر  شناختی 

چندمتغ رگرسیون  گام یروش  روش  به  گام بهره 
شد براساس    ؛استفاده  متغیرها  روش  این  در  چراکه 

می معنی مدل  وارد  آن  نتایج  شوند.  داری 
دهد که  رگرسیون نشان می   یمده از معادلهآدست به

تبیین   جهت  باالیی  قدرت  از  بررسی  مورد  متغیرهای 
ند. با  اتغییرات متغیر گرایش به ارتکاب جرم برخوردار 

به  اطالعات  به  جدول دست توجه  از  متغیر 5آمده   ،
بتای    یسرمایه ضریب  با  از    -425/0فرهنگی  بیش 

پیش  توان  متغیرها  گر سایر  میزان  به  بینی  ایش 
را دارد. همچنین بینی متغیر بعد خوش   ،ارتکاب جرم 

بتای  روان   یسرمایه ضریب  با  در    - 114/0شناختی 
پیش   یمرتبه توان  از  وابسته،بینی  دوم  یعنی    متغیر 

است برخوردار  جرم  ارتکاب  به  گرایش  در    .میزان 
مدل    ، مجموع در  واردشده  درصد    21متغیرهای 

جرم  واریانس   ارتکاب  به  می گرایش  تبیین  و    کنندرا 
این   در  که  است  دیگری  عوامل  از  متأثر  مابقی 

 پژوهش مد نظر نبوده است.
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 متغیرهای خارج شده از مدل   7  جدول 

ر متغیر  ر  بتا  مقدا ی Tمقدا ریسطح معن  دا

 071/0 810/1 096/0 آنومی اجتماعی 

 0/ 227 -1/ 210 - 071/0 شناختی روان یبعد خودکارآمدی سرمایه

دواری سرمایه اختی روان یبعد امی  559/0 585/0 035/0 شن

 810/0 240/0 017/0 شناختی روان یآوری سرمایهبعد تاب

 

 گیریبحث و نتیجه 7
حاضر   پژوهش  اصلی  تعیینمطالعههدف  گرهای ی 

روانی   و  جوانان  اجتماعی  بین  در  جرم  به    18گرایش 
می   29تا   اهواز  شهر  بنابراینسال  مفاهیم    ،باشد. 

شده در این پژوهش گرایش به ارتکاب  کلیدی مطرح 
و  روان   یسرمایه جرم،   اجتماعی  آنومی  ی،  شناخت

این  یافته.  استفرهنگی    یسرمایه استنباطی  های 
بین متغیرهای آنومی اجتماعی،  تحقیق نشان داد که  

شناختی و گرایش  روان  یفرهنگی، سرمایه  یسرمایه
رابطه  جرم  ارتکاب  دارد. ی معن  یبه  وجود  در    داری 

با سرمایه  و گرایروان   یرابطه  ارتکاب  شناختی  ش به 
همبستگی  حاضر نشان داد که  یمطالعهنتایج جرم 

وجود    معکوس بررسی  مورد  متغیر  دو  بین  معناداری 
سرمایه  یعنی  ؛دارد افزایش  شناختی، روان   یبا 

این    و برعکس.  یابدمی  کاهش گرایش به ارتکاب جرم  
یید  أ شناختی لوتانز را تروان  یسرمایه   ییافته، نظریه 

سرمایه می همکاران  و  لوتانز  نظر  از   یکند. 
سرمایهروان ترویج  به  اجتماعی    یشناختی  و  انسانی 

مفهوم یاد شده در یک فرایند تعاملی  .  شودمنجر می
می  معنا  اجتماعی  کنشگران  زندگی  و  به  بخشد 

اهداف  تاب به  رسیدن  برای  را  اجتماعی  عامالن  آوری 
و همکاران،  دهد  می   ارتقا . محتوای  (79:  1393)ضیاء 

می  نشان  همکاران  و  لوتاز  سرمایه تئوری  که  ی  دهد 
خوش روان چون  مصادیقی  با  بینی،  شناختی 

آوری، خودکارآمدی، امیدواری انگیزه و گرایش به  تاب
شهر   جوانان  بین  در  را  اهداف  به  نیل  و  پیشرفت 

فتاری را در  ر اهواز تقویت و میل به ارتکاب جرم و کج 
می  تضعیف  آنان  بهبود  بین  معنا  یک  به  نماید. 

سرمایه شاخص روان های  جوانان  ی  بین  در  شناختی 
منجر   جرم  ارتکاب  به  گرایش  کاهش  به  اهواز  شهر 

یافتهمی تئوری،  این  با  همسو  با  شود.  داد  نشان  ها 
خوش  خودکارآمدی،  میزان  تابافزایش  و  بینی،  آوری 

جوانا  بین  در  به  امیدواری  گرایش  اهواز،  شهر  ن 
می  کمتر  جرم  همچین،  ارتکاب  این    ینتیجه شود. 

معنی  تحقیق همسبتگی  بر  سرمایهمبنی  ی  دار 
جرم  روان ارتکاب  به  گرایش  با  نتشناختی  یج  ابا 

 ( مانوهر  ) 2017پژوهش  همکاران  و  قماشی   ،)1395)  ،
کراکوسعلی  و  اویدا2015،  یار  همکاران،    ،    ، 2021و 

 مطابقت دارد.  (  2015زاده و همکاران ) قاسم

سرمایه  با  رابطه  به    یدر  گرایش  و  فرهنگی 
جرم، مطالعه ارتکاب  که    ینتایج  داد  نشان  حاضر 

وجود    یرابطه بررسی  مورد  متغیر  دو  بین  معناداری 
یافته  دارد. تئوری  این  با  بوردیو   همسو  هایس    پیر  و 

سرمایه  فر پیرامون  گفت  می   است.  هنگی ی  توان 
از   یسرمایه حاکی  بوردیو  تعبیر  به  که  درک    فرهنگی 

سلیقه داشتن  متعالی،  هنرهای  و  و    یفرهنگ  خوب 
و حاصل تحصیالت، مدارک،   های عمل مناسب شیوه

تجربه مهارت و  توسعهها  در  است،  فرهنگی    یهای 
به   گرایش  کاهش  و  اجتماعی  مؤثر    جرم سالمت 

بوردیو    است. نظر  به سرمایهدر  فرهنگی  ی مثابهی 
و  شناخت  قدرت  معنای  به  سرمایه  اشکال  از  یکی 
توانایی استفاده از کاالهای فرهنگی و شامل تمایالت  
فرایند   در  که  است  اجتماعی  کنشگران  پایدار 

میجامعه انباشته  افراد  در  نظر  پذیری  از  شود. 
سرمایه  سرمایهبوردیو،  مثل  فرهنگی  اقتصادی  ی  ی 

در بازتولید نابرابری، فقر و مسائل ناشی از آن نقش  
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سرمایه  نیز  هایس  نظر  در  دارد.  فرهنگی  کلیدی  ی 
ی اجتماعی،  مجموع نیروهای غیراقتصادی مثل طبقه

نسبت  بر  تعهدات  که  است  و...  تربیت  و  تعلیم  به 
به   متعلق  کنشگران  موفقیت  عدم  یا  موفقیت 

. محتوای تئوری بوردیو  گذاردطبقات مختلف تأثیر می 
می  نشان  هایس  شاخص و  یافتن  تنزل  که  های  دهد 

می سرمایه مختلف  طبقات  بین  در  فرهنگی  تواند  ی 
به بازتولید فقر و نابرابری و جرایم در سطوح مختلف  

توان گفت  منجر شود. به فراخور موضوع تحقیق می 
که گرایش به ارتکاب جرم در بین جوانان شهر اهواز  

از  سرمایه  تابعی  می میزان  فرهنگی  باشد.  ی 
ی کتب غیردرسی، روزنامه، نشریات و به یک  مطالعه

سرمایه  بسط  شهر  معنا  جوانان  بین  در  فرهنگی  ی 
منجر   جرم  ارتکاب  به  گرایش  کاهش  به  اهواز 

نتیجهمی در  چراکه  شاخص شود؛  تقویت  های  ی 
دانش  سرمایه اهواز،  بین جوانان شهر  در  ی فرهنگی 

آن آگاهی  به  و  گرایش  و  افزایش  جرم  پیامدهای  از  ان 
می  کاهش  بر  جرم  مبنی  حاضر  پژوهش  نتایج  یابد. 

ی فرهنگی و گرایش  همبستگی معکوس بین سرمایه
جرم ارتکاب  یافته  به  نتایج  پژوهش  با  و   های  پرنداخ 

( حسینی (،  1399همکاران  و  سال  سخایی  در  زاده 
مانوهر،    ( 1397) دارد  2017و  بنابراینمطابقت   .  ،

یافتهمی که  گفت  فوق توان  پژوهش  قابل  های  الذکر 
جامعه در  است.  کاربرد  بررسی  مورد  آماری  ی 

در رابطه با متغیر آنومی اجتماعی و گرایش    ، همچنین
که   داد  نشان  حاضر  پژوهش  نتایج  جرم  ارتکاب  به 

مورد  مستقیمی  دار  معنی   یرابطه متغیر  دو  بین 
دارد وجود  یک  ؛ بررسی  افزایش  با  نیز  یعنی  دیگری  ی 

می  پیدا  دیگرافزایش  عبارت  به  گفت  می   ،کند؛  توان 
در بین جوانان شهر اهواز،  با افزایش آنومی اجتماعی  

به   گرایش  آنانجرم  ارتکاب  میزان  بین  افزایش    در 
به  می گرایش  اجتماعی،  آنومی  کاهش  با  و  یابد 

می  کاهش  جرم  با  ارتکاب  مطابق  یافته  این  یابد. 
اجت  ینظریه نظریه آنومی  دورکیم،  فشار    یماعی 

نظریه  و  مرتن  و    یساختاری  مسنر  نهادی  آنومی 
یک    ،درواقع  است.روزنفلد   را  نابرابری  دورکیم 

می  اجتماعی  بهنجار  است  وضعیت  معتقد  و  داند 
آنومیک  رابطه شرایط  که  این  مگر  ندارد،  جرم  با  ای 

پیش بیاید و جامعه دچار گسیختگی هنجاری گردد.  
این   بهدورکیم  و  آنومی  همگسست  را  ریختگی 

وی بر این باور است  (. 72: 1395)محسنی،  نامدمی
تنظیم هنجارهای  آنومیک  شرایط  در  ی کنندهکه 

می تضعیف  بشری  و  رفتارهای  دیگر  شود  فرد 
هنجاری  ضوابطی برای رفتار خود ندارد و در حالت بی 

برد. این نابسامانی در رفتار و  و نابسامانی به سر می 
تحقیق،  کن موضوع  فراخور  به  وی  به  ش  گرایش 

جرم آنومی  می متجلی    ارتکاب  بنابراین،  شود. 
کنش  مشوق  جوانان  اجتماعی  بین  در  مجرمانه  های 

های جرم را  علت باشد. از نظر دورکیم،  شهر اهواز می 
اجتماعی  می ساخت  کارکردهای  میان  در  باید 

همچنینجست  کرد.  را    ،وجو  اجتماعی  ساختار  مرتن 
بهعام می   یوجودآورنده ل  قلمداد  انحرافی  کند. رفتار 

وسیله و  اهداف  بین  فرهنگی  الگوسازی  با    ی وی 
آن  به  که  دستیابی  است  نکته  این  کشف  درصدد  ها 

قاطع   فشاری  اجتماعی  ساختارهای  از  بعضی  چطور 
می  وارد  جامعه  در  اشخاص  از  بعضی  به  بر  تا  سازند 

به   همرنگ  و  هنجار  بر  مبتنی  رفتار  رفتارهای  جای 
کنند مبادرت  ناهمرنگی  و  و    نابهنجار  )ساعدی 

  ، درواقع78:  1392همکاران  باور    ،(.  این  بر  مرتون 
کج  که  ساختاری  است  فشارهای  حاصل  رفتاری 

می  روزنفلداجتماعی  و  مسنر  نظر  از  نرخ  نیز    باشد. 
از   ناشی  جامعه  در  اجتماعی  انحرافات  و  جرائم  باالی 

های  زه مهم یعنی پویایی دو عامل مرتبط و به یک اندا
پویایی  است.  نهادی  و  مبین  فرهنگی  فرهنگی  های 

مادی أت بر  به کید  پویایی گرایی  و  است  پول  های  ویژه 
و   نهادها  بین  قدرت  تعادل  در  اختالل  مبین  نهادی 

نهاد اقتصاد بر سایر نهادها    یطور مشخص سلطه به
است.   پرورش  و  آموزش  و  اجتماعات  خانواده،  نظیر 

کند که هر زمان و در جایی  نهادی فرض می   ینظریه
برجسته است   هدف فرهنگی  یک  که موفقیت مالی 

م سایر  بر  اقتصاد  است،  ؤو  غالب  اجتماعی  سسات 
راه  دارند  تمایل  اهداف  افراد  به  رسیدن  برای  هایی 

براسا صرفا  خود  مالحظات  به    س  کنند.  انتخاب  فنی 
صرف  و  کارایی  لحاظ  به  ابزار  دیگر،  از  عبارت  نظر 

است. وقتی که    ها انتخاب شدهموقعیت هنجاری آن 
می  انتخاب  را  وسایلی  کار  افراد  خوب  که  کنند 
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باید  می ما  غیرمجاز،  یا  و  بودن  مجاز  نظر  از  نه  کنند، 
ب  مجرمانه  رفتار  باالی  نرخ  بروز  )فیضی    اشیم.منتظر 

توان گفت  می   ،(. بنابراین187- 188:  1397و همکاران،  
در   اجتماعی  آنومی  میزان  اهواز  هرچه  شهر  جوانان 

همان میزان بر به  یابد؛  آنان  گرایش به جرم    افزایش 
می  یافته  ینتیجه   شود. افزوده  با  تحقیق  های  این 

همکاران پژوهش   و  و  2019)  1یو  همکاران  (  و  ساعدی 
های تحقیق در  براساس یافته  بقت دارد. ( مطا1392)

جرم   ارتکاب  به  گرایش  کاهش  آموزش  1راستای    .

آوری به جوانان مناطق حاد و بحرانی  های تاب مهارت
اهواز؛   روان مشاوره  یارائه .  2شهر  شناختی های 

جوانان؛  رایگان   افراد  3به  آگاهی  و  دانش  بهبود   .
آسیب  پیامدهای  اجتماعی؛  پیرامون  آ4های  موزش  . 

مقرارت؛   و  قوانین  به  پایندی  و  شهروندی  .  5حقوق 
ادامه از  محروم  حمایت  مناطق  جوانان  تحصیل  ی 

های توانمندسازی روانی  . برگزاری کارگاه6شهر اهواز؛  
پیشنهاد    ... و  اهواز  شهر  جوانان  برای  شغلی  و 

 شود.  می

 

 منابع
عل  جواد    ی بررس»(.  1394)  روزیف  راد،  ،یاکبرپور، 

اجتماع  م  ی عوامل    به   ش ی گرا  زانیمرتبط: 
.  «زیتبر  یگانهده   مناطق  در  جرم  ارتکاب

جامعه هفتم،   ، یشناسمطالعات  سال 
 .21-35و ششم،   ستیب یشماره

  آباد،   نصرت  یهاشم  جعفر،  ،یخسروشاه  یبهادر
(.  1391)  لیجل  ن،یرالد یخ  باباپور  تورج، 

  با   یشناختروان  یهیسرما  یرابطه»
دانشگاه    انیدانشجو  یاجتماع   یهیسرما

  ،تخصص پژوهش و سالمت  یمجله   «.زیتبر
 . 153- 145،  1، شمره 2  یدوره

کالنتر احمد،  )   ،یپوراحمد،  نقش  » (.  1381محسن 
  شهر   جرم   ی ارتکاب  زانیم  و   نوع  در   ن یمهاجر

اجتماع   ینامهپژوهش .  «تهران   ، یعلوم 
 .  53-69، 20 یمارهش

  ن ییو تب  ی طراح»(.  1397)   محمد  ، یموسو  ا، یثر  ،یریپ
  در   ران یمد  ی مال  یرفتارکج   ت یریمد  مدل 

 یشه ی اند.   «رانیا  ی دولت  یهاسازمان
س  ،یراهبرد  ت یریمد   یشماره   زدهم،یسال 

 . 164-139،  25یاپ یاول، پ

گرگوند فرح،    رضا یعل  ،یافتخار  الهه،  ،یترکمان، 
م»(.  1391) جرائم  ؤعوامل  به  ارتکاب  در  ثر 

 
1 Yu et al  

ت  یاجتماع اگن  یه ینظر  بر  دیکأ با    و یفشار 
مذکر  نوجوانان  و  جوانان  مطالعه:  - 17)مورد 

منطقه  30 در    «. تهران  16  یسال 
  ،رانیا  یشناختمطالعات جامعه  ینامهفصل

 . 25-45هفتم،  یسال دوم، شماره 

معبدالرسول   ان، یدیجمش فروهر،    ، یمحمد،  حمد، 
سرما»(.  1393)  دیناه   یه یکاربرد 

   «. سیپل  یهات یدر بهبود فعال  یشناختروان
  یدوره ،  سیپل  ی انسان   یتوسعه  ینامهفصل

 . 116-93، 51 یماره، ش11

  ی هاه ینظر»(.  1396)  معصومه  کشاورز،  ینیحس
اجتماع  برابر  ی مبتن  یفشار  عدم    ی بر 

  ن یپنجم  «.مرتون  و  میدورک  یهافرصت 
 . 1- 14 فقه، حقوق و علوم جزا، یمل  شی هما

اسماع حسنوند،  احسان،    احمدپور،   ل،یحسنوند، 
 یشناختجامعه  یبررس»(.  1391)   محسن

م )ؤعوامل  جرم  کاهش  بر   یمطالعهثر 
ف  یمورد   شهرستان   روزآباد یبخش 

پ  ینامهفصل.  «(سلسله   ی ریشگیمطالعات 
 . 48-  31،  22 یشماره  از جرم،

  ی شناختجامعه یبررس»(. 1393)   عبادهللا ،یاریخدا
م شؤعوامل  بر    «. اهواز  شهر  جرائم   وعیثر 
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 سال شهر اهواز( 

ارشد    یکارشناس  ینامهان یپا
  چمران   دیشه  دانشگاه  ،یشناسجامعه

 .  یعلوم اجتماع و اقتصاد  یدانشکده   اهواز،

  ن یمیس  د،انژ جم   روس،یس  ، یاحمد  ن،یرام  ،یمراد
  ی ه یسرما  یرابطه  ی بررس»(.  1398)

فرهنگ   ی اجتماع ب  ی و  جرم  از  ترس    ن یبا 
ش شهر    ی هاپژوهش   «.رازیسالمندان 

سال    ران،ی ا  ی اجتماع   مسائل   ی راهبرد
- 19اول،    یشماره،  24  ی اپ یپ  یهشتم، شماره 

36  . 

در روابط    ی اجتماع  یآنوم»(.  1382)   رضایخوشکار، عل
 تیامن  ینامهفصل   «.جوانان  ی اجتماع
 .23-10اول.   یشماره . یاجتماع

  ی صالح  نادر،   ،یممظلو  سلمان،  ان،یچدیسف
از    ییالگو»(.  1396)  دیجمش  ،یانیصدق

ا   ی سازمان  ی آنوم عوامل    .«آن  یکنندهجاد ی و 
سازمان  ینامهفصل رفتار  سال   ،یمطالعات 

 . 107- 130،  24 ی اپ ی، پ4 یششم، شماره

تعامل »(.  1397)  دیسع  زاده،  ی نیحس  وب،ی ا  ،ییسخا
پ  یشناختجامعه  یهاسازه   از   یریشگی با 

)مورد    ی بزهکار  به  ش یگرا   بر  دیکأ ت  با  جرم
  افت یره  «.هران(ت  شهر  نوجوانان:    مطالعه

- 11  ، 1  یشماره   ،اول   یدوره   ،از جرم  یریشگیپ
35 . 

هاشم ی عل   ،یساعد عابد دیس  ،یمحمد،    ،یمحمد، 
م»(.  1392)  ونس ی گراؤ عوامل  بر    ش ی ثر 

  ی هاپژوهش   ینامهفصل  «.جرم  به  جوانان 
جنا  ی اطالعات شماره،  ییو  هشتم،   یسال 
 .  92-73سوم،   

سعمحمد  ،یمبارک   بابک،  اء،یض   مژگان   ون،یدیحسن، 
  یه یسرما  ری ثأت  ی بررس»(.  1393)

  بر   دیکأ با ت  ی بر عملکرد سازمان  یشناختروان
اطالعات    یورآفن   در   ی نوآور  ی انج یم  نقش 

کشاورز  بانک  شعب  مطالعه:  شهر    ی)مورد 
  ت ی ریمد   یپژوهش - یعمل   یه ینشر  «.تهران(

 . 77- 100، 4  یه سال سوم، شمار ، ینوآور

سمیهعلیوردی  میرزایی،  اکبر،  (.  1398)   نیا، 
نظریهداللت » سیاستی  فشار  های  های 

فشار   و  روزنفلد  و  مسنر  نهادی  آنومی 
انح  رفتارهای  کاهش  در  اگنیو  رافی  عمومی 

  ی نهادها   یشناس جامعه  «. دانشجویان
شماره  یدوره   ، یاجتماع - 317،  14ی  ششم، 

357   . 

زاده اقدم، محمدباقر، اسالمی  زاده، محمد، علی عباس 
سیدرضا »1390)  بناب،  رابطه(.    یبررسی 

سرمایه  اجتماعی  یبین  آنومی  و    «. اجتماعی 
اول،   یدوره  ،یاجتماع  قات یتحق و مطالعات

 . 145- 172،  1 یشماره

نعمت  تقوی،  محمود،  کاظمی علمی،  سولماز هللا،    فر، 
در  »  . (1389) اجتماعی  عوامل  نقش  بررسی 

تبریز شهر  زندان  زنان  جرم  به    «. گرایش 
سوم،    ،یشناختجامعه  مطالعات سال 

 . 7-21نهم،   یشماره

(.  1396)  نیا، اکبر، شهریاری یا نه سری، نگارعلیوردی 
ارزیابی  » دانشجویان:  انحرافی  رفتار  بررسی 

نظریه  تبیین  و  توان  فشار  کالسیک  های 
سال      ،یفرهنگ  ی پژوه جامعه  «.کنترل 

 .89- 114دوم،   یهشتم، شماره 

علی علی  آذر،  خانقاه،  محمدباقر محمدی  اقدم،    زاده 
ن1398) رابطه(.  سرمایه   یبررسی    یبین 

اجتماعی بیگانگی  با  در  فر   - فرهنگی  هنگی 
تبریز  شهر  جوانان   مطالعات  «.بین 

یازدهم، شماره  ،یشناسجامعه چهل    یسال 
 . 71-88 و سوم،  

زاده اقدم، محمدباقر، اسالمی  زاده، محمد، علی عباس 
سیدرضا رابطه»  (.1390)  بناب،    یبررسی 

سرمایه  اجتماعی  یبین  آنومی  و    «. اجتماعی 
،  رانی ا  در   ی اجتماع  قاتیتحق  و  مطالعات

 .145- 172،  1 یاول، شماره  یدوره

عرفانعلیوردی  بروجنی،  یونسی  اکبر،  (.  1392)  نیا، 
جامعه» انحرافی  تحلیل  رهای  رفتا شناختی 

نظری   دیدگاه  تجربی  آزمون  دانشجویان: 
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  ، یاجتماع  لی تحل  یمجله  «.چندگانه
 . 1- 23، 4/68 یشماره

مهدی  سید  سادات،  خانقاه  نظیری  کوروش،    غالمی، 
رابطه ب »  . (1392) و    یررسی  اجتماعی  آنومی 

با   اجتماعی  در  اقشربندی  جرم  نوع  رتکاب 
خلخال    علوم   مطالعات  «. شهرستان 

- 98  ، 44ی  ، شماره12ی  دوره   ران، یا  ی اجتماع
113 . 

عبدالرحیم، فتح اسداللهی،  سمیه،  فیروزجانی،  تبار 
عرب شیوا،  عزیزی،  امین، حاجی  سید  پور، 

علی،   ویژگی » هواسی،  اجتماعی  بررسی  های 
مناطق   در  مخدر  مواد  مجرمین  فرهنگی  و 
سیستم   از  استفاده  با  اهواز  شهرداری 

مکانی     ینامهفصل  «. GISاطالعات 
شماره  ،یپژوه ادیاعت نهم،  و    یسال  سی 

 .   125- 140، ششم

پروانه،   دانش،  سعید،  معیدفر،  علی،  الهی،  فیض 
نظریه(. »1396)  ملکی، امیر آنومی  کاربرد  ی 

در  مطالعات  ینامهفصل   «.ایران  نهادی 
ششم،    یدوره  ،یفرهنگ -ی اجتماع  یتوسعه

 . 163-188 ،  3 یشماره

سعید  معیدفر،  هوشنگ،  نایبی،  ایرج،   فیضی، 
(1397« و  (.  جوانان  آنومیک  آرزوهای 

سال    ران،یا   یاجتماع  مسائل  «.پیامدهای آن
 . 177- 207، صص2 ینهم، شماره 

مینا،   احمدی،  سعید،  محمود،  قماشی،  عباسی، 
 ( حمیدرضا  میزان  »  .(1395صالحی،  بررسی 

تروان   یسرمایه و  نوجوانان  آن  أشناختی  ثیر 
  ، یپزشک  حقوق   یمجله «. بر گرایش به جرم

    .  171- 193سی و هفتم،  یسال دهم، شماره 

بهمن، خداکرمی،   قاسمی مقدم، حسن، حسینجانی، 
زیست أت»  (.1394)   فواد و  آنومی  بوم  ثیر 

از   اهواز  شهرستان  خیابانی  جرایم  بر  جنایی 
  حقوق   یهاپژوهش   «.93تا    88سال  

شماره11ی  دوره   ،یفریک  و  یخصوص  ،  4ی  ، 
 .   128-103، 26پیاپی  

مسعود  اعتیاد  »  (.  1393)   کوثری،  و  اجتماعی  آنومی 
  ی پژوهش-ی علم  ینامهفصل  «.به مواد مخدر

شماره 2ی  دوره   ،یپژوه ادیاعت ،  5ی  ، 
 . 13-30صص

لعیا »1394)   محمدی،  به  (.  گرایش  و  اجتماعی  طرد 
شهرستان   مطالعه:  )مورد  انحرافات 

 ارشد،  یکارشناس  ینامهان یپا  «.اسالمشهر(
علوم اجتماعی و    یدانشگاه الزهرا، دانشکده 

   . اقتصادی

  . (1395محمدیان، محسن، سجادی، سیده نسیم )گل
سرمایه» رفتار  روان   ینقش  و  شناختی 

پیش شهر  در  سازمانی  فرسودگی  وند  بینی 
مدارس  ابتدای  مقطع  معلمان  شغلی 

  افراد   یشناسروان  ینامهفصل«.  استثنایی
- 133،  24 یششم، شماره یدوره  ،ییاستثنا

109.   

ریچارد روزنفلد،  اف،  استیون  (.  1392)  مسنر، 
تبیین    ینظریه» نهادی:  آنومی 

جرمجامعه کالن  علی    «.شناختی  مترجم: 
نژاد،     یهاپژوهش   ینامهفصل موسوی 

دوم،  دوره  ،معاصر  یشناسجامعه   ی 
 .  187- 165،  3 یشماره

 ( فریده  از  »  . (1383ممتاز،  طبقه  مفهوم  معرفی 
بوردیو  یدانشکده   ینامهپژوهش   «. دیدگاه 

  د یشه  دانشگاه   ی انسان  علوم  و   اتیادب
 .  160-149 ، 42و  41 یماره ش ،یبهشت 

م سعید،  همام ؤمشتاقی،  نقش  »  (.1396)  یدفر، 
سرمایه لفهؤم )امید،   شناختیروان   یهای 

تابخوش  و  بینی،  خودکارآمدی(  و  آوری 
پیش جهت  در  پیشرفت  اهداف  بینی  گیری 

دانشجویاناهمال  تحصیلی    «.کاری 
  در   یشناخت  ی راهبردها  ینامهدوفصل

شماره  ،یریادگی پنجم،  - 61،  هشتم  یسال 
78 . 

جم  سیروس،  احمدی،  رامین،  سیمین مرادی،    نژاد، 
(1398« رابطه(.    ی سرمایه   یبررسی 
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بین   جرم  از  ترس  با  فرهنگی  و  اجتماعی 
شیراز شهر    ی راهبرد  پژوهش  «.سالمندان 

هشتم،    ران،یا   ی اجتماع  مسائل سال 
 . 36 – 19، 24پیاپی  یشماره

( مجتبی  بخشنده،  گلمراد،  »(  1390مرادی،  بررسی  . 
ایجاد  نقش   در  اجتماعی  محرومیت 

جوانان میان  پرخاشگرانه    «. رفتارهای 
سال    ، یاجتماع  علوم   تخصص   ینامهفصل

 .159 - 194سیزدهم، ص   یپنجم، شماره 

ع ابرندآبادی،  حسیننجفی    ی هاهینظر   .  (1373)   لی 
  . ییجنا  علوم   در  یمباحث  ،یشناسجرم 

   . دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق

سراج  سعید،  معیدفر،  هوشنگ،  زاده،  نایبی، 
ایرج فیضی،  »1396)  سیدحسین،  تئوری  (. 

شباهت  مرتن،  و  دورکیم  تفاوت آنومی  ها  ها، 
شیوه اندازه و   ینامهفصل  «. گیریهای 

سال    ،یاجتماع  رفاه  یپژوهش   -ی علم
 .  52-9، 66 یهفدهم، شماره 

 ( محبوب  صیدی،  الیاس،  »(  1378نورایی،  بررسی  . 
جوانان  جامعه بین  در  جرم  ارتکاب  شناختی 

م اجتماعی  عوامل  و  ایالم  آن  ؤشهر  بر  ثر 

ایالم( مرکز  زندان  مطالعه:    «. )مورد 
  ،یاجتماع   تیامن  مطالعات  ینامهفصل

 .  121-105، 22ی ی جدید، شماره دوره

  .  (1393)هللا  عصمت ،  نظرشاه ، مجتبی،  عباسی قادی
مشارکت  » و  آنومیک  شرایط  بررسی 

جامعه دو  در  جوانان  و  اجتماعی  ایران  ی 
اجتماع  یبررس  «.تاجیکستان   ی مسائل 

 . 141-165، 1  ی، شماره5ی دوره   ،رانیا

(. »بررسی  1396دوست، علی )مؤذنی، احمد، بهشتی 
طبقه رابطه و  فرهنگی  بازتولید  ی  ی 

گرایی )سرپرستان  اجتماعی با تأکید بر تقدیر 
اصفهان«.   شهر   یشناسجامعهخانوار 

شماره  ، یکاربرد هشتم،  و  بیست  ی  سال 
 . 71- 94، 4ی ، شماره68پیاپی 

 ( قباد  کاظمی،  اکبر،  وروائی،  عمران،  (.  1399پرنداخ، 
جامعه بین  »بررسی  ارتباط  شناختی 

ارتکاب  سرمایه به  گرایش  و  فرهنگی  ی 
خشونت  شهر  جرایم  مردان  بین  در  آمیز 

  ی پژوهش   - یعلم  ینامهفصل کرمانشاه«.  
اول  شماره   ران،یا  ی اسیس  یشناسجامعه ی 

 .  436-41(،  9)پیاپی
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