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٣٠/٥/١٣٩٥: تاریخ دریافت مقالھ  
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زمـانی  . ترین ضروریات زندگی در جوامع امروزي اسـت یکی از مهم ،عه به قوانین اجتماعیالتزام آحاد جام

وضـعیت قـانون گریـزي    ما بـا   ،ه می گیرندکه عده اي قوانین اجتماعی و هنجارهاي رسمی جامعه را نادید

شـهر   جوانـان  گریـزي  قانونعوامل جامعه شناختی موثر بر  بررسیهش حاضر با هدف وپژ. روبه رو هستیم

، اخـالق  دینـی و سـنتی   هـاي  ارزش، مسـئولیت پـذیري  عوامـل اجتمـاعی شـامل    . بروجن انجام شده است

. ، وضعیت مسکن و میزان استفاده از رسانه هاي جمعی می باشدوضعیت تاهل، تحصیالت ،جنساجتماعی، 

بـا   که به عنوان مسئله اصلی تحقیق در نظر گرفته شده اسـت و  می باشد جوانان گریزي قانون ،وابسته متغیر

این پژوهش با استفاده از روش تحقیـق  . هاي مستقل ذکر شده در ارتباط گذاشته شده است متغیرهریک از 

تجزیـه و تحلیـل   . شهر بروجن انجام گرفتـه اسـت   جواناننفر از  376نیک پرسشنامه برروي پیمایشی و تک

ها در سطح آمار توصیفی و تحلیلی و در قالب جداول توزیـع فروانـی و در سـطح آمـار اسـتنباطی بـا        داده

، مسـئولیت پـذیري  هـاي  متغیرکـه   دادنتـایج نشـان    .است شدهاستفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام 

ي گروهی، وضعیت تاهل، وضعیت مسکن و استفاده از رسانه ها، دینی و سنتی، اخالق اجتماعی هاي ارزش

بـی تـاثیر     جوانـان  گریـزي  قانونبر  جنس متغیراما تاثیري مثبت  داشته، جوانان  گریزي قانون، بر تحصیالت

  . بوده است 

  رسانه گروهی اجتماعی، مسئولیت پذیري و، اخالق و سنتی هاي دینی ارزش، گریزي قانون :واژگان کلیدي
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 مقدمه

پایبندي افراد جامعه به قوانین اجتماعی یکی از مهم ترین ضروریات زندگی در جوامع امروزي است، زیرا 

دوام و قوام هر جامعه اي به حفظ نظم و مقررات آن جامعه بستگی دارد و نظم اجتماعی میسر نخواهد شد 

هنجارهاي اجتماعی، هدایتگر رفتار . امعه مورد احترام افراد واقع شودشده جمگر این که هنجارهاي تعریف 

و التزام به آنها موجب حاکمیت نظم در روابط اجتماعی و عدم توجه به آنها سبب بی  استافراد در جامعه 

جامعه با توجه به اهمیت این هنجارها ضمانت . می گردد نظمی، پیدایش مسائل و بحران هاي اجتماعی

جامعه زمانی به بی نظمی دچار می شود که با نقض . برقرار می کند) به لحاظ شدت(هاي اجرایی متفاوتی 

در این زمان هر . زیر سئوال رود آنمداوم هنجارهاي اجتماعی توسط افراد به تدریج ارزش هاي اساسی 

جانی، مالی، (نسجام اجتماعی برخوردار است، اما این وضعیت با هزینه هاي چند جامعه به ظاهر از ا

در  و از مهم ترین مفاهیم حوزة علوم اجتماعی است ،نظم اجتماعی .باالیی همراه است) فرهنگی، اجتماعی

 وقتی که افراد به رفتارهاي خالف عادت  به نظر می رسد اما هر جامعه از اهمیت باالیی برخوردار است،

این امر سبب می شود  .در نظر مردم هنجار می شود می کنند آن رفتارها از حالت ناهنجار بیرون می آید و

که ارزش هاي منتسب به آن هنجار نیز خواه ناخواه مورد تردید قرار گیرد و انسجام اجتماعی را به خطر 

این قوانین  درحقیقت، .جتماعی استقوانین اجتماعی مبناي رفتار افراد در زندگی ا هر جامعه اي، در .اندازد

از این طریق نظم اجتماعی را  می کنند وص که محدوده هاي درست و نادرست رفتار افراد را مشخ هستند

از سوي برخی از افراد جامعه  ،رسمی به تصویب می رسد راياین قوانین که از طریق مج .ممکن می سازند

به  .گریزي در جامعه مواجه خواهیم بود ما با مسئله قانوندر این شرایط است که  .نادیده گرفته می شود

 ،پرداختن به مقولۀ نظم یا بی نظمی اجتماعی بوده و هست همواره همین دلیل، دغدغۀ اصلی جامعه شناسان

دي با پایبنکه   جتماعی استاي از ارزش ها و هنجارهاي ا اساس نظم اجتماعی در هر جامعه مجموعه زیرا

 بدون نظم،و  ه برقرار می شود و تداوم می یابدنظم اجتماعی در جامع، قواعد اجتماعیافراد جامعه به 

 خالی کردن از هقوانین و شان هبی اعتنایی ب .جامعه دچار نوعی آنومی یا آشفتگی اجتماعی خواهد شد

در  جامعه يو اقتصاد هنگیدر ابعاد اجتماعی، سیاسی، فر ی راانهآثار و نتایج آشکار و پن نهااجراي درست آ

پایبندي و دلبستگی افراد جامعه به قوانین و اجراي صحیح آنها و یا بی اعتنایی به قوانین  .پی خواهد داشت

و شانه خالی کردن از اجراي درست آنها داراي آثار و نتایج آشکار و پنهان در ابعاد اجتماعی، سیاسی، 

، نظم و امنیت هر جامعه اي را تهدید و باعث زندگی بدون مقررات و قوانین. فرهنگی و اقتصادي می باشد
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زندگی در جوامع امروزي بدون وجود قوانین که روابط افراد . سلب آرامش و آسایش افراد جامعه می شود

یکی از مشکالت عمده اکثر  .و نهادها و مؤسسات را تنظیم می کند، تقریباً غیر ممکن به نظر می آید

هر . میزان و درجه پذیرش واقعی قوانین از سوي افراد جامعه استکشورهاي امروزي به لحاظ حقوقی، 

اندازه میزان پذیرش قانون از سوي اکثریت افراد جامعه کمتر باشد، امکان اجراي درست آنها فراهم نخواهد 

شد، اجرانشدن قوانین در سطوح خرد و کالن جامعه در بلند مدت مشروعیت قوانین موجود را زیر سؤال 

ن مسئله می تواند در ابعاد گوناگون سیاسی، فرهنگی و اخالقی جامعه اثر گذاشته و احیاناً ای. می برد

رعایت قوانین وتعهدات  .)64- 80:1378فخرایی،(گسیختگی و بی سازمانی اجتماعی را به دنبال داشته باشد 

ي و برقراري اجتماعی در هر جامعه سبب ایجاد استحکام وثبات در مناسبات و روابط اجتماعی بین فرد

عدم اجراي درست و کامل نظام حقوقی رسمی و تعهدات نیز  .آرامش و احساس امنیت جامعه می شود

بخشی از آسیب هاي اجتماعی است که می تواند ارکان سالمت روانی و اجتماعی جامعه مورد تهدید قرار 

 )14:1391می ، غال(. دهد و موجب گسترش روحیه بی اعتمادي، سرخوردگی و یاس در جامعه شود

جوانی یکی از مهم ترین مراحل زندگی آدمی محسوب می شود و آخرین مرحله تحول شناختی و گذار از 

دوره اي که نوجوان به هویت واقعی خویش دست  ؛است» مستقل بودن«به دوره » پیرو دیگران بودن«مرحله 

در این مرحله، دیگر » .ک بزرگ سالماکنون من دیگر کودك نیستم، ی«: نوجوان با خود می گوید. می یابد

وجو  چه اینکه وي الگوهاي خود را در جاي دیگري جست ؛والدین نمی توانند به او کمک چندانی بکنند

جوان باید . یکی از طبیعی ترین حاالت روانی دوره جوانی است ،میل به اظهار وجود و اثبات خود. می کند

تحقق این موضوع، پیش از هر چیز، مستلزم یافتن هویت . نمایدخود را براي زندگی مستقل اجتماعی آماده 

ساالن ویژگی هاي این دوره زندگی او را بشناسند و زرگاگر ب. اینک او خود را یافته است. خویشتن است

ساالن کمتر یش دست می یابند و هم بزرگبا آنان برخوردي مناسب داشته باشند، هم نوجوانان به هویت خو

از این رو، می توان گفت بیشتر انحرافات نوجوانان و  )12: فوالدي، محمد( .می کنند احساس نگرانی

رفته و متأثر از ت گاهر رفتاري که از آدمی سر می زند، نش. جوانان ریشه در ناکامی هاي اولیه زندگی دارد

 گناه است که هرگز نمی توان جوان را یکسره مقصر و مجرم اصلی و دیگران را بی یعوامل مجموعه

از این رو، در پیدایش بزهکاري و رفتارهاي . با نگاه فوق، اساساً زمینه پیدایش جرم از بین می رود. دانست

نابهنجار و آسیب زا عوامل متعددي به عنوان عوامل پیدایش و زمینه ساز مؤثر هستند که فرد مرتکب 

. ه مجرم نگریست که مجرم یک بیمار استدر واقع، باید با این نگاه ب .شونده، تنها بخشی از قضیه می باشد

باید به درمان و آموزش او پرداخت، نه اینکه او  » .بزهکار یا مریض است و یا نادان«: به تعبیر پریودو داریل
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اصوال اسالم به پیش گیري جرم بیش از اصالح مجرم اهتمام  )97:1371لوي برول و دیگران،  ( .را خفه کرد

از هر چیز به عوامل به وجود آورنده و زمینه هاي گناه و جرم توجه ویژه دارد و به همین دلیل پیش . دارد

اسالم، آگاهی، علم و تفکر را مایه اساسی هر نوع پیشرفت و . براي مقابله با آن چاره سازي کرده است

به امر . دسعادت دانسته، آن را بسیار می ستاید و از جهل و نادانی که مایه بدبختی و گناه است، نهی می کن

 و براي سالمت روح و روان، به اقامه نماز و دعا امر فرموده و ردرعایت بهداشت و نظافت عنایت ویژه دا

حق شناسی، سپاسگزاري، رعایت حرمت دیگران،  ،گذشت، مهربانی و صبوري :بر داشتن ویژگی هایی چون

. و تحقیر به شدت بیزاري جسته است نفاق، ریا، دروغ، افتراصفاتی نظیر عدل و احسان، توصیه نموده و از 

هر کار ریز و درشتی در  می داند و تاکید می نماید کههمه افراد را در برابر اعمال خویش مسئول اسالم 

در جاي خود پس از وقوع جرم و علی رغم  .اعمال افراد ثبت و عمل هیچ کس ضایع نخواهد شدکارنامه 

اصالح و بازپروري، براي مجازات نیز ـ به عنوان اهرمی براي آن همه التفات و توجه به امر پیش گیري و 

پیش گیري  جنبهدر اسالم هم در واقع، مجازات ها . جلوگیري از تکرار وقوع جرم ـ تأکید فراوان دارد

 هحاضر، ارائ هشیی مانند پژوها هشو ضرورت پژو همیتلذا می توان گفت ا )13: فوالدي، محمد( .دارند

 زمینه است تاجوانان  بینآمار و اطالعات دقیق و شفاف از وضعیت قانون گرایی و قانون گریزي در 

   .فراهم آیدریزي و نظارت دقیق و چاره اندیشی براي حل مشکالت  هبرنام هگونهر

قوه (مقامات صالحیت دار که قاعده اي است ،قانون" :قانون چنین تعریف شده است معین، رهنگدر ف

افراد  همه کهمبنی بر طبیعت عالم تمدن و متناسب با مصلحت مردم است  و ابالغ کنند وضع و )مقننه

  .)26 -27:1367معین،.("مملکت باید از آن تبعیت کنند

   پژوهشاهمیت و ضرورت 

اجتماعی شدن فرایندي  .قانون پذیري طی فرایند اجتماعی شدن آدمی، از کودکی به دست می آید روند

معیارهاي رفتاري را که فرهنگ شان از آنها انتظار دارد،  و ها، باورها به کمک آن ارز ش است که کودکان

به عبارت دیگر، منظور از اجتماعی شدن یا جامعه پذیري آن است که یک انسان از بدو تولدش . می آموزند

گی جامعه شان را شیوه هاي زند ،طریق اجتماعی شدن ز افراد ا. یابدفرهنگ آن انطباق  چگونه با جامعه و

افراد یاد . ندو آمادگی عمل به عنوان عضو یک جامعه را پیدا می کن می کنندکسب  شخصیت، یاد می گیرند

. از خود بروز دهندرفتاري مطابق با انتظارات جامعه  و گیرند خودشان را با سیستم جدید انطباق دهندمی 

خانواده، آموزش و پرورش  :نقش بنیادین دارند ،لدر فرایند قانون پذیري چند عام). 350:1378رفیع پور،(
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خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی  .ه هاي همساالنو گرو )وسایل ارتباط جمعی(، رسانه ها )مدرسه(

روش هاي فرزند پروري  زندگی، از همان سال هاي نخست .شدن، در روند قانون پذیري نقش مهمی دارد

در این خصوص می توان به سه  .قاعده و قانون را در کودك شکل می دهدوالدین، قبول، طرد و گریز از 

  :روش تربیتی اشاره کرد

والدین قواعد کمی در خانه دارند در چنین جوي،  ،مطابق این روش: روش تربیتی سهل گیرانه -1

  .کودکان چنین خانواده اي، به قواعد تقیدي ندارند .عموماً افراد از تمایالت خود پیروي می کنند

والدین بیشتر بر اعمال قدرت با توسل به زور، به : روش تربیتی فرزند پروري سخت گیرانه-2 -2

ولی در  ،کودکان در این محیط، به ظاهر از قواعد پیروي می کنند. انضباط اجباري تأکید دارند

قواعد را پیش می گیرند تا اضطراب و خشم خود را  ضشرایط مقتضی اعمال پرخاشگرانه و ناق

 .به مراجع قدرت در خانواده فرو نشانندنسبت 

ارتباط گرم و پذیرایی والدین با قواعد شفاف در  :روش فرزندپروري قاطع و اطمینان بخش - -3

والدین از کودك، پیروي از قواعد را می طلبند  .خانه، فرزندان را با کفایت و قانون پذیر می پرورد

کودك در فرایند همانند سازي و  .می دهند و در عین حال، درباره توقعات خود به کودك توضیح

واکنش بزرگساالن هم، نسبت به قانون از دید . تقلید، واکنش نسبت به قاعده و قانون را می آموزد

 ،او ممکن است گاه واکنش هاي بزرگساالن نسبت به قانون را تکرار کند .پنهان نمی ماند کودك

و به گونه ظریفی واکنش نسبت به قانون را ی نهد مولی این تکرارها، پایه عادت را در کودك بنا 

در روند قانون  يمراکز آموزش رسمی مانند مدارس و دانشگاه ها، عامل دیگر .درونی می کند

مدرسه به مثابه نهاد فرهنگی، به کودك جهان بینی،  .هستندپذیري و قانون مند شدن افراد جامعه 

هایی از قانون  اصر آموزشگاه می توانند جلوهعن همه .می کندمهارت و دانش خاصی را منتقل 

ها باید به گونه اي طراحی شود که در عین تناسب با  بمحتواي کتا .گرایی و قانون گریزي باشند

فعالیت هاي آموزشی و پرورشی  .تربیت روحیه قانون مندي بینجامدسطح شناختی فراگیران، به 

هر گونه . ه هایی از قانون مندي باشندها باید جلو مهبا فراگیران و برنامدارس، رفتار اولیاي مدارس 

در تدوین کتاب هاي درسی یا اهمال اولیاي مراکز آموزش رسمی در واکنش به قوانین  حتسام

غیررسمی  هاي آموزش ،از سوي دیگر .اجتماعی می توانند در روند قانون گرایی اخالل ایجاد کنند

هم سو با آموزش رسمی می توانند با دراختیار گذاشتن سرمشق، افراد را به قانون پذیري یا قانون 
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 .در این میان، نقش رسانه هاي گروهی به ویژه تلویزیون قابل توجه است. گرایی سوق دهند

ي بسیار اه رسان هاي دیداري و شنیداري، تنوع و جلوه تلویزیون با برجستگی هایی نظیر سرعت،

رنامه هاي سیما می توانند متناسب با سطح شناختی مخاطبان خود با ارائه ب. تأثیرگذار است

الگوي قابل درکی از قانون مندي را عرضه  شخصیت هاي جذاب، نشاط انگیز، مثبت و خردمند،

نون مند کنند و با برجسته سازي پیامدهاي رفتار قانون مند، بیننده را در یک همانندسازي با فرد قا

رفیع .(همین توجه و حساسیت را باید در کتاب، مجالت و سایر رسانه ها داشت .دهندقرار 

   )352:1378پور،

   پیشینه پژوهش هاي انجام شده

این است ، و سایر پژوهش هاي داخلی که در این حوزه انجام شده زیربه طور کلی وجه مشترك مطالعات 

 بیشترپرداخته و  گریزي قانونتکنیک پیمایش به بررسی عوامل مؤثر بر  و با روش شناسی کمی اغلبکه 

 به بررسی جامعه شناختی عوامل موثر برکه این پژوهش  از آنجا. ت نگرش سنجی داشته اندماهی

به نتایج تحقیقات پیشین از  ،همچنین .می پردازد، می تواند تکمیل کننده کارهاي پیشین باشد گریزي قانون

  . ما در تحقیق حاضراستفاده شده استعنوان راهن

پیمایشی  ،روش تحقیق. محسنی  در پژوهشی به بررسی گرایش به اطاعت از قانون در ایران پرداخته است

محقق در پایان . سال به باالي کشور تشکیل داده اند 16نفر از افراد  3540و نمونه آماري پژوهش فوق را 

. دوجود ندار گریزي قانونجه رسیده است که در ایران تمایل به مقطعی خود به این نتی - مطالعه توصیفی

یافته هاي پژوهش وي نشان داد که بین جنسیت و وضعیت تأهل پاسخگویان و نگرش آنها در  ،همچنین

رابطه با اطاعت از قانون رابطه معنا داري وجود نداشت، ولی بین سن پاسخگویان و اطاعت از قانون رابطه 

ایشان درمورد . بدین معنی که جوان ترها بیشتر موافق عدم اطاعت از قانون هستند ؛معنی داري وجود داشت

. متغیرهاي فرهنگی یادآور شدند که با ارتقاي سطح سواد، نگرش مبتنی بر اطاعت از قانون تقویت می شود

 می شود، اما استفاده از نوارهاي همین طور با کاربرد بیشتر رسانه ها و مطبوعات توجه به قانون بیشتر

گرش در باره عالوه براین، ن. را تقویت می کند ویدئویی در برخی از افراد گرایش به عدم اطاعت از قانون

از نتایج دیگر این تحقیق . ه معنی داري با شاخص رضایت اجتماعی نشان نمی دهداطاعت از قانون رابط

کسانی که خانوار خود را از نظر رفاه در سطح پایین تري ارزیابی می کنند، مخالفت بیشتري  گفتمی توان 

از نظر شغلی تمایل به عدم اطاعت از قانون در میان  ،همچنین. ز کرده اندبا عدم اطاعت از قانون ابرا
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. گروه کارمندان و بازرگانان از دیگران ضعیف تر است کارگران و کسبه از سایر قشرهاي دیگر قوي تر و در

ي کم درخانوارها. تمایل به عدم اطالعت از قانون در میان بازنشستگان کمتر و در میان بیکاران بیشتر است

تمایل به نادیده گرفتن قوانین قدرت بیشتري دارد و به موازات ارتقاي موقعیت طبقاتی بر توجه به  ،درآمد

  )1379 ،محسنی(.قانون افزوده می شود

آمده  به دستیافته هاي . به تحقیق پرداخته است گریزي قانونرضایی در زمینه میزان و نوع عوامل مؤثر بر  

است که احساس آنومی، میزان رواج زور در جامعه، خاص گرایی، تصور از میزان از تحقیق وي نشانگر آن 

اعمال نظارت و اعتماد به نظام سیاسی، بیشترین تأثیر را نسبت به سایر متغیرها بر قانون گریزي ابزاري 

. درصد واریانس قانون گریزي ابزاري را تبیین می کنند 29شده در مجموع  یادمتغیرهاي . داشته است

احساس آنومی، میزان رواج زور در جامعه، خاص گرایی، اعتماد به نظام سیاسی، تحصیالت، سن و ارزیابی 

قانون . درصد واریانس متغیر قانون گریزي اعتراضی را تبیین می کنند 50از قطعیت نظام تنبیهی حدود 

متغیرهاي مذکور در  .تی و سن اسگریزي اخالقی بیش از همه تابع خاص گرایی، اعتماد به نظام سیاس

شاخص کلی قانون گریزي که از سه . درصد واریانس قانون گریزي اخالقی را تبیین می کند 15مجموع 

شاخص قانون گریزي اخالقی، اعتراضی و ابزاري ساخته شده بیشترین رابطه را با احساس آنومی و میزان 

داد که متغیرهاي تصور از میزان اعمال  یافته هاي دیگر این پژوهش نشان. رواج زور در جامعه داشته است

نظارت، ارزیابی از قطعیت نظام تنبیهی، اعتماد به نظام سیاسی و خاص گرایی بیشترین تأثیر را بر شاخص 

  .)1384،رضایی(کلی قانون گریزي دارند

اجتماعی مؤثر بر قانون گرایی و قانون گریزي  -عوامل فردي و فرهنگی ،کالنتري، ربانی و صداقت

یافته هاي این پژوهش پیمایشی نشان می دهد که قانون گرایی . روندان تبریز را مورد بررسی قرار دادندشه

قانون گریزي طبقات پایین  ،همچنین. زنان و شهروندان متأهل باالتر از مردان و شهروندان مجرد است

روندي، مشارکت اجتماعی، قانون گرایی به متغیرهاي شه. بود بیشتري جامعه نسبت به طبقات متوسط و باال

به طوري که هر چه سطح مشارکت اجتماعی شهروندان همراه  ؛نگرش دینی و نگرش به قانون بستگی دارد

کالنتري، ربانی و ( .با عدم فقر فرهنگی و اجتماعی باشد، به همان مقدار نیز قانون گرایی آنان باالتر است

 . )1384،صداقت

یافته هاي این پژوهش . از منظر نظریه عدالت رویه اي پرداخته است گریزي قانوننیز به بررسی  فیروزجائیان

نشان می دهد که وقتی افراد رویه هاي اجراي قانون را منصفانه و  ،که به صورت پیمایشی انجام شده

اي عادالنه ندانند، قانون گرایی آنان کاهش می یابد و این در حالی است که فقدان عدالت رویه اي در اجر
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که این خود قانون گریزي  می شودقانون موجب بی اعتمادي و عدم مشروعیت مجریان قانون نزد مردم 

با ) عدم مشروعیت و مادي مدنیعدم عدالت رویه اي، بی اعت(این سه متغیر . در پی دارددر جامعه را افراد 

متقابل این متغیرها موجب قانون  تأثیر. درصد از تغییرات متغیر وابسته را مورد تبیین قرار می دهند 27هم 

در حقیقت در این وضعیت، مردم قانون گریزي را به اطاعت از قانون . گریزي افراد در جامعه می شود

 .)1389 ،فیروزجائیان( .ترجیح می دهند

 که شهروندان شاناصولی  ها به عنوانحکومت که توسط  هنجارهایی": از است قانون عبارت ،گیدنزاز نظر 

اجرایی  هاي کنند از ضمانت از قوانین پیروي نمیلیه کسانی که ع اند و پیروي کنند تعریف شده آنهااز  باید

زیرا ساده ترین تعریف جرم  ،هستجرم نیز  ،وجود دارد که قانون هرجاالبته،  ."شود استفاده می رسمی

رفتاري  ،گریزي قانون پس )133:1376گیدنز، (.را نقض می کند قانونکه شیوة رفتاري هر :عبارت است از

د به رفتار خو باکه  کسی است ،و قانون گریز انجام می گیردعه مخالفت با قوانین رسمی جام در که است

جه با تو).  385:1388ن،فیروزجائیا(را نادیده می گیردعه واز روي عمد قوانین رسمی جاماهانه آگ صورت

هم هستند که و کسانی  چند قاعده رسمی تخطی می کننددر طول زندگی خود از به اینکه همه افراد جامعه 

از قانون گریزي دائمی، که طیفی از رفتار است  ،گریزي بنابراین قانون قوانین را نادیده می گیرند،همیشه 

 مثل ندادن مالیات،(، غیر خشن و ضعیفگاهگاهی گریزي قانونتا ...) مثل سرقت، قتل و (خشن و شدید

 گریزي قانونبه قانون گریزي نوع اول، قانون گریزي سخت و  به .گیردمی  را در بر..).عبور از چراغ قرمز و 

 ) 12:1388، علی بابائی،فیروزجائیان (.قانون گریزي نرم می گوییم نوع دوم،

که در حالی  مرتکب قانون گریزي از نوع اول می شوند،هرجامعه  افراد کمتري در کهمسلم است این چه آن

به طوري که این نوع رفتار در جامعه  ؛از نوع دوم می شوند گریزي قانونبه نوعی مرتکب  همه افراد جامعه

منابع کنترل  .عموم مردم درآمده است دیدگاه شده از تهشکل عادت و امري معمول وحتی پذیرفبه 

ها یا آشنایان  براساس تعهد، دلبستگی، اعتقادات و همنوایی با سازمانرا منابعی هستند که فرد ، گریزي قانون

روه دینی  یا انجمن خدمات اگر فردي در یک گ به عنوان مثال،. دهنددر معرض ارزیابی رفتاري قرار می 

احساس  انسان و اگر نسبت به جامعه و داراي منبع کنترل بیرونی است ،عضویت داشته باشدعمومی 

  )7:1384،قتکالنتري، ربانی و صدا .(منبع کنترل درونی است داراي  ،مسئولیت کند

 پژوهشچارچوب نظري 

 )گریزي قانوننگرش به (نظریه هاي تبیین کننده متغیر وابسته 



9 
 

نظري، تعبیر و دهاي افراد براساس رویکر آمیز وتخلف هنجارنابرهاي شناسان براي تبیین رفتاعه جام

  :گوناگونی دارد ابعاد گریزي قانون .ارائه می دهند مختلفیرهاي تفسی

وداراي ویژگی خشونت ته را نادیده گرفعه قوانین رسمی جامکه رفتاري  به هر نوع: سختگریزي  قانون. 1 

در اثر این  ،در بیشتر مواقع .می شودته قانون گریزي سخت گف با مجازات شدید باشد، همراه آمیز، دائمی و

     جامعه به عنوان جرم شناخته  این نوع قانون گریزي در. قانون گریزي فرد خاصی آسیب می بیند نوع

سرقت، قتل و قاچاق  .مجرم می گویند ،سر می زند آنهاگریزي از می شود و به افرادي که این نوع قانون 

   .هستند گریزي قانوناز این نوع  نمونه هایی مخدر مواد

ي ویژگی غیرخشونت ودارا تهرا نادیده گرفعه قوانین رسمی جام ري کهنوع رفتا به هر: نرم گریزي قانون. 2

جه در نتی .گفته می شودقانون گریزي نرم  ،مجازات ضعیف باشد وعمدتاً بدون مجازات یاگاهی آمیز، گاه 

عنوان جرم در نظر به  ،عهدر جام گریزي قانون این نوع .آسیب می بیندعه عمدتاً جام ،نوع قانون گریزي این

نوع  این. این نوع قانون گریزان دیده می شودالعملی منفی در برابر  نمی شود و کمتر عکس تهگرف

نادیده . درآمده استعه صورت عرف در جامر به در انجام آن بیشت سهولت دلیل فراوانی وبه  گریزي قانون

نه هایی از این نوع غیر مجاز نموی هاي ندادن مالیات یا عوارض و استفاده از کپ گرفتن قوانین رانندگی،

به طور خالصه مهمترین نظریه  ادامه،در  )16:1388 ،فیروزجائیان ،علی بابائی.(در جامعه است گریزي قانون

  :بیان می شود گریزي قانونهاي تیبین کننده 

 خوردن نظم  همبر در این تبیین، پدیده کجروي و رفتار انحرافی، در راستاي :کارکردي -ساختی یهنظر

 بر اساس این. قرار می گیردجه مورد تو ثبات نظام اجتماعیاي عنوان خطري بر به اجتماعی موجود و

را به وجود می آورند که در آن  شرایطی مثل نابرابريکه است عه کلی جامرهاي دیدگاه، این ساختا

دورکیم و مرتن دو نظریه  .هاي مطلوب جامعه دست به کجروي می زنند افراد براي رسیدن به ارزش

 خالفکاران و قانون انونی و اعمال خالف مقررات، برايبی ق ،کارکردگرایان از نظر .این رویکردند پرداز

منافع  حاضر نیستند ازنها لذا آ. را برآورده می سازدآنها  گریزان کارکرد مثبت و سازنده دارند و منافع

 این مکتب،، به زعم پیروان )7:1377خاتمی،(.خود چشم بپوشند و از اعمال خالف قانون دست بردارند

  )32:1381یعقوبی،( .زندگی جمعی انسان استکجروي محصولی از 

 هايو پیوند ها سنت اجتماعی پیشین و بی اعتبار شدنهنجارهاي از نظر دورکیم  :نظریه بی هنجاري 

. و آنومیک است هنجاري اجتماعی، علت اصلی شرایط بیبه واسطه پیشرفت و توسعه  معمولهی گرو
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اما در برخی  کامل نمی رسد، هنجاري ضعیت بیو که هیچ جامعه اي به وي معتقد بود، با این حال

زعم به . اوج می گیردعه خاصی از جام هاي در روابط اجتماعی و بخش هنجاري میزان بی ،شرایط

کمتر که با کاهش همبستگی و وفاق روبه روست، اجتماعی در جوامع پیچیده اي  قواعدکه وي، زمانی 

است، آنگاه  شدهته اجتماعی کاسهنجارهاي  از فشار که کنند شود و مردم احساس می التزام آور می

وضعیت جامعه  دورکیم این .شوند اجتناب ناپذیر می قانون گریزيجرم و  همچون افزایش انحرافاتی

که حاصل شرایطی است  ،آنومی از نظر مرتن )40:1381یعقوبی، (.را آنومی یا بی هنجار ي می خواند

 ،جهدر نتی. کنند خوبی عمل به حصول موفقیت نمی توانندعی در آن هنجارها به عنوان شیوه هاي جم

    فشاري اطالقبه  آنومی ،عقیده مرتن به .شوند فردي براي کسب موفقیت جایگزین میشیوه هاي 

 .افراد وارد می شوند شده با واقعیت اجتماعی در ستیزند، بر رفتارته پذیرفهنجارهاي  وقتی که می شود

در آن تناسبی بین  که وضعیتی ؛نابسامان ساختاري است مرتن حاصل شرایطنظریه  آنومی در مفهوم

این وضعیت ساختاري،  -وجود ندارد) هنجارها(ی شده جامعه یاهداف نهادي شده و وسایل نها

در آن که آنومیک است جامعه اي  ،نظر ويبه . دهد سوي قانون گریزي سوق می به کنشگران را

و ها تناسب معقولی با وسایل و امکانات براي برآوردن آن نیاز اجتماعی،هاي نیازو  ها خواست

  )216:1379معیدفر، (.باشدته نداش ها خواست

  کار  به عنوان تبیینی از رفتار انحرافی به افتراقی را همنشینیصطالح اساترلند : افتراقینظریه همنشینی

 معین هاي تحت موقعیت هنجاررفتار ناب هاي با نرخ که آنومی مرتننظریه برخالف   ،نظریه در این. برد

تعاملی هاي بر فرایندیه این نظر تأکید. تعاملی منحرف شدن تمرکز داردبه جنبه هاي  کار دارد، و سر

این  فرض اصلی ساترلند .سازد می اهرو ظ تهشکنان را فراگرف قانون رفتار آنهافرد از طریق که است 

 عقالنی و شیوه هاي استدالل ها، انگیزش ،هنجارها ،ها مردم در معاشرت با دیگران ارزشکه است 

  )45:1381یعقوبی، (.آموزند می را رفتاري انطباقی و غیر انطباقیهاي 

 امیال  انسان موجودى است داراى کهبر این محور است  یهاساس این نظر: کنترل اجتماعییه نظر

 موضوع مورد نظر این تئورى این است. است نزدیک هابز دیدگاه دورکیم و به و از این منظراهی نامتن

چرا  بپرسیم که جاى این به ،عبارت دیگر بهیا  می گرددمحدود شدن رفتار  عواملى باعث که چه

. )120:1381ممتاز،. (هنجارشکنی نمی کنند مردمهمه  چراکه کجروى واقع شده است، باید سوال کنیم 

پیوند که وي استدالل می کند آنانی . ی داندعمل کجروي را ناشی از فقدان کنترل اجتماعی م ،هیرشی
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هنجارهاي  با هایی کهو آن آن خود داري می کنند هايقواعد و معیار از شکستن دارند،عه قوي با جام

. هستند براي کجروي مستعدتر و آزادتر، ندارندآنها  پیوندي را با هیچ ضعیفی دارند و یا پیوندجامعه 

، به جامعه نسبت عهدت اجتماعی، نهادهاي افراد خانواده و به فرددلبستگی  از قبیل عناصري ،هیرشی

اخالقی  هنجارهاي و ها ارزش به وفاداري فرد و باور اجتماعی و هايو فعالیت  ها مشارکت در نقش

  )390:1386داوري، سلیمی و.(دهنده افراد به یکدیگر و جامعه می داند را پیوند و اجتماعی

 در  جامعهدستگاه حقوق که در مورد اطاعت از قانون این است  نظریهاین  استدالل پیروان: نظریه تضاد

از  کهابزاري است  ،قانون. درا تضمین و تقویت کن نظام عدم تساوي که طراحی شده است جهت این

. قرار می گیرد مورد استفادهعه نظارت بر طبقات پایین جام و به منظور سلطه طریق برگزیدگان

 رویکرد تضاد، صاحبنظرانی چونیه تبیین قانون پذیري و قانونگرایی بر پادر  )81:1378محسنی،(

تیتل و  ،نابهنجاري و جرم بر ريگاگلر بر تأکید بر تضاد طبقاتی و نابراب عادالنه ،توزیع  نیاز و به رويها

و پال بر تأثیر فضا  فارست ت ها، همچنینپایین و رشد محرومیمیلر بر گسترش فرهنگ فقر و طبقات 

با ساختار  همراه خدمات اساسی و برخورداري از دهاو درآم دهانابرابري اجتماعی در سطح دستمز و

  )125:1377افروغ،. (دارند تأکید هنشغلی نابرابر و فقیرا

 صنعتی شدن و  ،مهاجرت نظیر هایی پدیده کهپیروان این دیدگاه معتقدند : نظریه بی سازمانی اجتماعی

 تهتثبیت شده و کامالً سازمان یافهاي از الگو پاگذاشتن یا عدم پیروي موجبات زیرشهري،  رشد سریع

توافق عمومی  ازکه  قواعد رفتاريوسیله  به طور متقابلها به آورند و این الگواهم می زندگی را فر

 ،وجود می آید به تغییر اجتماعی سریع که مواقعی قواعد مذکور در. شوند می هدایتهستند،  برخوردار

بخشد، از  نظم می نهاآرهاي روابط و رفتا که به را  رهاياز این رو، مردم معیا .شوند شیده میپاهم  از

که به وسیله جمعیت هاي ناپایدار حاصل در مناطقی  سازمانی اجتماعی دنبال بیبه  .دهند دست می

  )46:1381یعقوبی،.(زمینه هاي مناسبی براي تخطی از قانون به وجود می آید ،مشخص می شود

 همبستگی مکانیک و همبستگی  :می کنددورکیم جوامع را به دو نوع تقسیم : نظریه همبستگی اجتماعی

ناشی از تقسیم کار  ،شهرت داردنیز به همبستگی ارگانیکی که همبستگی نوع دوم  .ارگانیک یا اندامی

همبستگی ، یکیمبستگی مکانه. » مستلزم آن است که افراد با هم فرق داشته باشند«و  در جامعه جدید

 ،همبستگی ارگانیکی، چون افراد در جامعه دیگر همانند و یکسان نیستند در . از راه همانندي است

داند و هرکدام نیاز دیگري را برطرف  بلکه هر کدام در رشتۀ خاصی تخصص دارند که دیگري نمی
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هاي موجود زنده  به اندام را دورکیم  این نیازمندي. آفرین است همین نیازمند بودن همبستگی ،کنند می

ولی همگی براي حیات  ،و همانند هم نیستند می دهندکند که هرکدام وظیفۀ خود را انجام  تشبیه می

است که سالمت هر آن نکته قابل توجه  .)1383، گیدنز( موجود زنده باهم همکاري و همبستگی دارند

بستگی اجتماعی، درجه سالمت و هم و باشد جامعه با میزان درجه همبستگی اجتماعی مرتبط می

افراد  ،تر باشد ي که همبستگی اجتماعی قوي ا در جامعه. کند افراد جامعه را مشخص می ییهمسو

بدین منوال با شناخت . باشد کند و عکس این قضیه قابل تصور می جامعه را در کنار یکدیگر حفظ می

رعایت قانون هاي مؤثري در  توان گام میزان و عوامل تقویت کننده همبستگی اجتماعی در جامعه می

  .برداشت هاي موجود در جامعه 

 هاي دینی در بافت کنش اجتماعی تجسم یافته است و در دادن معنایی به آن سهیم  ارزش: نظریه کنش

تعالیم . کند هاي افراطی زهد و ریاضت هر نوع اعتبار دین را انکار می است، هر چند در برخی صورت

هاي دین به عنوان بعد  وبر به ارزش. کند هاي دینی را یاد آوري می کارایی اجتماعی تجربه ارزش ،وبر

وي معتقد است با آغاز مدرنیته، جهان به سمت تهی شدن از معنا پیش . کند محوري فرهنگ اشاره می

 .نیت است، توجه اصلی بشر بر کارایی و عقال رود و در عصر بوروکراسی به جاي کسب نوعی تعالی می

اند که او آن را قفس  با این تفاسیر زندگی مقصد و معنی خود را گم گرده و انسان ها در دامی افتاده

وبر با تاکید بر اهمیت محوري و تقربیا همه . معنا نامیده است آهنین بوروکراسی پوچ و عقالنیت بی

اگر توجه داشته باشیم  .کند می جانبه باورهاي دینی در زندگی بشر فضایی براي استقالل فرهنگ ایجاد

توان با مطالعه تأثیر  گیرد، می ها معموال رفتارهایشان براساس انگیزه و هدف خاصی صورت می که انسان

. برد بر رفتار پی یدینهاي  ارزشبر ظهور انگیزه، براي رفتارها در انسان به تأثیر  یدینهاي  ارزش

 توان به  مناسب که از جمله میر انسان، براي انجام رفتار براي ایجاد انگیزه د و سنتی یدینهاي  ارزش

دلیل آنها این است که تنها پاداش و عقاب الهی است که . ضرورت دارداشاره کرد  رعایت قانون

با توجه به  .اي وجود داشته باشد تواند انگیزه باشد و غیر از این نمی رفتار مناسبتواند انگیزه انجام  می

 و تواند با ابزارها میو سنتی  یدینهاي  ارزش توان چنین بیان کرد که میمباحث مطرح شده 

رعایت قوانین به منظور  جواناناعمالی از سوي انگیزه الزم براي انجام  سازوکارهاي خاص خود

  .درا ایجاد نمای موجود در جامعه

 )گریزي قانونعوامل مؤثر بر نگرش به (نظریه هاي تبیین کننده متغیرهاي مستقل 
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 آشفتگی اجتماعی یا  ،یکی از عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر قانون گریزي: آشفتگی یا احساس آنومی

یا به تعبیر  زمانی که افراد احساس کنند هرج و مرج جامعه را فرا گرفته است. احساس آنومی است

در  دافش برسد،بهتر می تواند به اه در جامعه زور جریان دارد و هر که زور بیشتري داشته باشد ،دیگر

تحقیقات تأثیر مثبت این عامل بر قانون گریزي را نشان  -این وضعیت احترام به قانون جایگاهی ندارد

بین درجۀ قانون پذیري پاسخگویان و نگرش آنها در مورد  ،در حقیقت )13:1384رضائی، ( .می دهند

رعایت ساعات کار در  عی،رعایت انضباط اجتما رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از سوي مردم،

به موقع هزینۀ آب، برق، تلفن و گاز و رعایت حقوق  .پرداخت به موقع مالیات، پرداخت ادارات،

  )25:1378ی، یفخرا( .رابطۀ معناداري مشاهده شده است همدیگر،

 بودن یکی دیگر از عواملی که موجب قانون گریزي افراد در جامعه می شود، آگاه ن :آگاه نبودن از قوانین

اطالع . آن پایبند باشند به نمی توانندقطعاً وقتی افراد با محتواي قوانین آشنا نباشند  .آنان از قوانین است

نداشتن از قانون که می تواند ناشی از مطابق نبودن قانون و عرف یا ناشی از جدید بودن موضوع قانون 

  )46:1381عبدي،. (جامعه خواهد بودمصوب یا پیچیده تر شدن قانون مانع از قانون مداري افراد 

 توسعۀ ناموزون شهري که با کاهش کنترل غیر رسمی بر افراد همراه است،  :توسعۀ ناموزون شهري

تحقیقی که در همین زمینه به روش طولی و تطبیقی  .موجب افزایش قانون گریزي در جامعه می شود

، شهري و میزان صنعتی شدن شهرها )ناموزن(انجام شده است نشان می دهد که با افزایش توسعۀ 

این  )52:1378علیوردي نیا،( .افزایش می یابد...) قتل، سرقت، ضرب و جرح و (میزان قانون گریزي 

موضوع بیانگر آن است که با گذار جامعه از مرحلۀ سنتی به سوي توسعه، افراد جامعه به خوبی ارزش 

این موضوع به همراه کم شدن کنترل غیررسمی ها و هنجارهاي مدرن را در خود درونی نمی کنند و 

از منظر . در جامعه و ضعف کنترل رسمی، افراد را به سوي تخطی از هنجارهاي جامعه سوق می دهد

  .گفته می شود "وضعیت آنومیک"دورکیم به این شرایط 

 پایبندي به  شاید مهم ترین و برجسته ترین متغیر در تبیین پایبندي و عدم :اجتماعی –ه اقتصادي گاپای

که این متغیر مطرح و  ییپژوهش هادر بیشتر  .باشد »اجتماعی -پایگاه اقتصادي« هنجارهاي اجتماعی

به این معنا که وضعیت  ؛است گردیدهتأثیر آن در ابعاد مثبت و منفی نمایان  در تحلیل ها وارد شده،

اجتماعی افراد در ارتباط با برخی هنجارهاي اجتماعی تأثیرات مثبت و در مورد برخی دیگر  -اقتصادي

 . از لحاظ داشتن پایگاه وابسته استاین تأثیرات به موقعیت فرد  .تأثیرات منفی داشته است
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 به کسانی که در روستا به در مورد محل سکونت هم باید گفت که شهرنشینان نسبت  :محل سکونت

، زیرا نرخ ی توان به موضوع مهاجرت نسبت داداین موضوع را م. بیشتر قانون گریزند ،سر می برند

باالي مهاجرت به شهرها موجبات قانون گریزي را فراهم می کند و مها جرت افراد به شهرها بسیاري 

رها شدن افراد از کنترل اجتماعی  .زي استاز مسائل اجتماعی را به همراه دارد که نتایج آن قانون گری

 آنهازمینۀ شکل گیري رفتار انحرافی را در  ،غیر رسمی و تعارضات فرهنگی که افراد دچار آن می شوند

کمتر از   کسانی که در روستا زندگی می کنند،البته زمینه و شرایط قانون گریزي براي  .سازدمهیا می 

  )47:1378رازقی،(. افرادي است که در شهرها زندگی می کنند

 خانواده به عنوان یکی از نهادهاي اجتماعی، تأثیرات عمیقی بر پایبندي افراد به  :وضعیت خانواده

خانواده نقش مهمی را در جامعه پذیري افراد در طول دوران زندگی بازي . هنجارهاي اجتماعی دارد

 آموزش الگوهاي رفتاري هنجارمند اختالفات درونی، و ثبات خانواده و عدم تضاد ،رواز این  .می کند

که خود محصول ساختار ... و اجتماعی، تقویت قواعد مثبت زندگی اجتماعی و کنترل اجتماعی و 

   از جمله زمینه ها و بسترهایی به شمار می روند که  ،اجتماعی و فرهنگی خانواده هستند اقتصادي،

پژوهش ها و  .دقرار گیرن مورد توجه افراد انند در تحلیل پایبندي به هنجارهاي اجتماعیمی تو

تحقیقات بررسی شده نیز در موارد متعدد تأثیرات عامل خانواده را در پایبندي یا عدم پایبندي به 

 لدین و مذهبی بودن خانواده، تنش بین والدین، پیوند عاطفی با وا .هنجارهاي اجتماعی نشان داده اند

  )88:1378علیخواه، . (زندان و نظارت اجتماعی والدین از جمله مصادیق این تأثیر هستندفر

 فردگرایی یا ترجیح منافع فردي نسبت به منافع جمعی بر رفتار قانون گریزانه تأثیر مثبت  :فردگرایی

رفتارهاي  در جامعه به جاي توجه به منافع عمومی و جمعی به دنبال یعنی هر چه افراد ؛دارد

افراد فقط  ،در چنین جامعه اي .کمتر تمایل به تبعیت از قوانین دارند ،سودباورانه و خودخواهانه باشند

البته این موضوع تا حدود زیادي تحت تأثیر . به دنبال آن هستند که گلیم خود را از آب بیرون بکشند

 ،نظر گرفتن جمع و موفقیت آنویژگی هاي تربیتی، شخصیتی و فرهنگی جامعه است که به جاي در 

باید توجه داشت که فردگرایی به خودي خود  .پیگیري منافع شخصی البته به هزینۀ جامعه مدنظر است

حاصل گسستن فرد  بد نیست، بلکه به قول دورکیم این فردگرایی افراطی است که معادل خودخواهی،

انه التزام افراد به قواعد و هنجارهاي در فردگرایی خودخواه. از پیوندهاي اجتماعی و منشأ شر است
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این فردگرایی به آنومی منجر  .می شودجامعۀ سیاسی که دولت نمایندگی آنها را بر عهده دارد ضعیف 

  )137-140:1381گیدنز،. (خواهد شد

 یکی از مؤثرترین متغیرهایی که توان تبیینی باالیی در پایبندي به هنجارهاي  :مذهب و اعتقادات مذهبی

این متغیر هر چند  .اعی یا اجتناب از نابهنجاري ها دارد، متغیر مذهب و اعتقادات مذهبی استاجتم

اما در جایگاه  ،خود وابسته به سایر ویژگی هاي اجتماعی است و از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد

ي مذهبی پایبندي ها .نقش بسیار مهمی در تبیین پایبندي به هنجارهاي اجتماعی دارد متغیر مستقل،

نشان می دهند، یعنی افراد با پایبندي هاي مذهبی بیشتر،  »مالحظات« و» اعتماد«باالترین تأثیر را بر

باید توجه داشت که اعتماد یکی از مهم ) 22:1378رفیع پور،( .اعتماد و مالحظات اجتماعی بیشتر دارند

ایت حجاب و نگرش مثبت به آن رع .ترین متغیرهاي تأثیرگذار بر قانون گرایی یا قانون گریزي است

  )21: 1382کرمانشاهیان، ( .ناشی از اعتقادات مذهبی و پایبندي افراد جامعه به ارزش هاي دینی است

 یعنی با افزایش نگرش دینی، نگرش به قانون نیز افزایش  ؛نگرش دینی بر قانون گریزي اثر مستقیم دارد

، کالنتري، ربانی و صداقت(کاسته می شود  می یابد و از تجربۀ عینی قانون گریزي در جامعه

در حقیقت،  .است که دین داراي کارکرد پیوستگی و یگانگی اجتماعی است دلیلاین بدان . )1384:45

  .می دهدافراد را به جامعه پیوند  دین در قالب اعتقادات و مناسک،

   مدل نظري پژوهش

 

 متغیروابسته

 متغیرهاي مستقل

متغیرهاي مستقل  متغیرهاي مستقل اصلی

اي زمینه دروندادي عوامل  بروندادي عوامل   
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   فرضیه هاي پژوهش

   دومتغیره هاي فرضیه

  .داردرابطه وجود  جوانان گریزي قانونو میزان  دینی و سنتی هاي ارزشبین  .1

  .داردجوانان رابطه وجود  گریزي قانونبین اخالق اجتماعی و میزان  .2

  .داردجوانان رابطه وجود  گریزي قانونبین مسئولیت پذیري و میزان  .3

  .داردگریزي جوانان رابطه وجود  بین میزان استفاده از رسانه گروهی و میزان قانون .4

و میزان ) ...مسکن،  نوع، سن، میزان تحصیالت، وضع تاهل، جنس(اي متغیرهاي زمینه بین .5

  .داردجوانان رابطه وجود  گریزي قانون

   فرضیه چندمتغیره

و متغیرهاي مستقل ...) تحصیالت، وضع تاهل، وضع مسکن، سن، میزان ، جنس(اي  زمینهمستقل متغیرهاي 

بر ) میزان استفاده از رسانه گروهی ی، اخالق اجتماعی، مسئولیت پذیري وهاي دینی و سنت ارزش(اصلی 

  .ردتأثیر معناداري دا )گریزي جوانان میزان قانون(متغیر وابسته 
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   پژوهششناسی  روش

  روش تحقیق

پیمایشی به کار  -ی، روش توصیفاي تحقیق توصیفی در علوم اجتماعیه در این پژوهش از بین روش 

ساده ترین تهیه ماتریس داده هاي ساخت مند و رایج ترین تکنیک  ،هر چند پرسشنامه. گرفته شده است

ابزار  ضروري و قطعی بین روش پیمایشی و ایشی است، با این حال هیچ ارتباطممورد استفاده در تحقیق پی

در تحقیقات اسنادي از متون و منابع فارسی و در قسمت پیمایشی تحقیق از ابزار . جود نداردنامه وپرسش

  . پرسشنامه به منظور جمع آوري داده ها استفاده شده است 

  جامعه آماري 

جامعه آماري . باشد نفر می 52694تعداد کل جمعیت شهر بروجن بالغ بر  1390طبق آمار سرشماري سال 

  .باشد نفر می 17421باشد که تعداد آنها  سال شهر بروجن می 29الی  14بین تحقیق حاضر شامل کلیه افراد 

در . از فرمول کوکران استفاده شده استدر این پژوهش به دلیل بزرگ بودن جامعه آماري : حجم نمونه

با اندازه « و سپس با استفاده از فرمول کوکران  =p 5/0 تعیین اندازه نمونه این پژوهش  باتوجه به نسبت

اندازه نمونه به شرح زیر  =d 05/0درصد وخطاي معیار برآورد  95و سطح اطمینان » نفر 17421جامعه 

 .نفر برآورد گردید 376برابر با 

  گیري روش نمونه

اي استفاده شده و پس از  گیري خوشه ، از روش نمونهبه دلیل گستردگی جامعه آماري در این پژوهش 

نمونه گیري در شهر بروجن در . است شده یريبهره گگیري تصادفی ساده  ها از روش نمونه تعیین خوشه

بر اساس نقشه شهر بروجن  همچنین، پس از دستیابی به .روز توسط پژوهشگران صورت پذیرفت 5فاصله 

  .پرسشنامه در کدام مناطق و به چه تعداد تکمیل گردند 376د که  تعیین گردیبندي شهرداري،  تقسیم

  ت روش جمع آوري اطالعا

 ، تحقیقات وه مرور متون از طریق منابع موجود، ابتدا بمورد نیازاولیه به منظور جمع آوري اطالعات 

جمع آوري اولیه کلیه اطالعات رداري، فیش ب پس از. مقاالت انجام شده و جستجوي اینترنتی پرداخته شد

توزیع و اطالعات اصلی مورد استفاده در پژوهش از پرسش نامه هاي گردید سازماندهی و طبقه بندي  ،شده

 .شده در نمونه آماري استخراج گردید

  ابزار و شیوه گردآوري داده ها
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پرسشنامه شامل . استفاده از پرسشنامه است ،رایج ترین شیوه جمع آوري اطالعات یدر تحقیقات پیمایش

داده هاي مورد نیاز پرسشگر   ،این پاسخ ها. سواالتی است که پاسخ دهنده با مالحظه آن ها را پاسخ می دهد

به مطالعه مباحث نظري پیرامون  ،به منظور تهیه پرسشنامه نهایی پژوهش مورد نظر. را تشکیل می دهد

  .تغیر وابسته و مستقل مراجعه و سپس پرسشنامه تهیه و تنظیم گردیدعنوان پژوهش، تعریف مفهومی م

  متغیرهاي تحقیقنحوه سنجش 

و متغیرهاي مستقل ) گریزي نگرش به قانونگریزي یا  میزان قانون(در این تحقیق براي سنجش متغیر وابسته 

از ) از رسانه گروهیمیزان استفاده  ی، اخالق اجتماعی، مسئولیت پذیري وهاي دینی و سنت ارزش(اصلی 

، 4کامالً موافقم(برمبناي طیف رنسیس لیکرت ) گویه 32صفحه و  2در (یک پرسشنامه محقق ساخته 

، متغیرهاي مستقل زمینه اي در ضمن. استفاده شده است) 0، کامالً مخالفم1، مخالفم2، تاحدودودي3موافقم

  .ندنظر گرفته شد نیز در...)  مسکن و نوعجنس، سن، میزان تحصیالت، وضع تاهل، (

  

   پژوهشهاي  یافته

 )آمار توصیفی(توصیفی یافته هاي 

و توزیع فراوانی متغیرهاي  ین موضوع مورد مطالعه استفاده شداز آمار توصیفی براي تبی ،در این بخش

  .گردیدهاي پژوهش بر اساس پرسشنامه، محاسبه و تعیین جمعیت شناختی و سازه

  جنسیت پاسخگویان

  .دنباشمرد می درصد  55نفري زن و  376 نمونهدرصد از  45، 1جدول طبق  

  سن پاسخگویان

  متغیر هاي اصلی تحقیق
  تعداد

  ها گویه

  شماره

  ها گویه

آلفاي 

  کرونباخ

  وضعیت

  پایایی

متغیر 

  وابسته
Y  تایید شد  86/0  11  8  گریزي گریزي یا نگرش به قانون میزان قانون  

متغیرهاي 

  مستقل

V1 تایید شد  87/07  7  6  هاي دینی و سنتی ارزش  

V2   تایید شد  91/0  8  7  اجتماعیاخالق  

V3 تایید شد  86/0  9  7  مسئولیت پذیري  

V4 تایید شد  79/0  10  4  میزان استفاده از رسانه گروهی  
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در  )نفر 87(کمترین تعداد  سال و 29تا 25در گروه سنی  )نفر 147(نفري، بیشترین تعداد  376 در نمونه

  .قرار دارند سال 19تا  15 گروه سنی

  پاسخگویانتوزیع فراوانی متغیرهاي جمعیت شناختی : 1جدول 

  فراوانی  اي متغیرهاي مستقل زمینه

  جنسیت پاسخگویان
  45  زن

  55  مرد

  بندي سن پاسخگویانگروه

  87  سال 19تا   15

  142  سال 24تا  20

  147  29الی  25

  

 )هاي پژوهشآزمون فرضیه( استنباطییافته هاي 

مستقل و آنالیز واریانس به همراه سطوح  مبتنی بر دو نمونه tدر اینجا از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون 

داده نشان  3و جدول  2نتایج مندرج در جدول  .هاي پژوهش استفاده شده استدر آزمون فرضیه معناداري

   .شده است

   دومتغیره هاي فرضیهآزمون 

  .ردگریزي جوانان رابطه وجود دا هاي دینی و سنتی و میزان قانون بین ارزش .1

درصد  5کمتر از  معناداريو سطح  )=677/0r(با توجه به نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون 

)Sig=0/000( گریزي  آنها رابطه  میزان قانونهاي دینی و سنتی جوانان و توان گفت که بین ارزش می

میزان گرایش هاي دینی و سنتی در بین جوانان ارزش تقویتبا به عبارت دیگر،  .مستقیم و قوي وجود دارد

  .به قانون در آنان افزایش می یابد

 .داردگریزي جوانان رابطه وجود  بین اخالق اجتماعی و میزان قانون .2

درصد  5داري کمتر از  و سطح معنی )=496/0r(توجه به نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون با

)Sig=0/000( گریزي آنها رابطه مستقیم و  توان گفت که بین اخالق اجتماعی جوانان و میزان قانون می

میزان گرایش به قانون در  ،در بین جواناناخالق اجتماعی با تقویت  ،دیگر به عبارت. متوسطی وجود دارد

  . آنان افزایش می یابد
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 .داردگریزي جوانان رابطه وجود  بین مسئولیت پذیري و میزان قانون .3

درصد  5کمتر از  معناداريو سطح ) =659/0r(با توجه به نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون 

)Sig=0/000( گریزي آنها رابطه مستقیم و  نپذیري جوانان و میزان قانوتوان گفت که بین مسئولیت می

آنان یش به قانون درمیزان گرا ،در بین جوانانپذیري مسئولیتبا تقویت  ،دیگر به عبارت. قوي وجود دارد

 . افزایش می یابد

 .داردگریزي جوانان رابطه وجود  بین میزان استفاده از رسانه گروهی و میزان قانون .4

  )Sig=0/000( درصد 5کمتراز معناداريوسطح ) =400/0r( نتایج آزمون همبستگی پیرسون به توجه با

رابطه مستقیم و متوسطی وجود گریزي  گفت  بین میزان استفاده از رسانه گروهی و میزان قانون می توان

ه هاي آموزشی ببا در نظر گرفتن جن - استفاده از رسانه هاي گروهی توسط جوانانبا  ،دیگر به عبارت. دارد

  .میزان گرایش به قانون در آنان افزایش می یابد -این رسانه ها

و میزان ...)  زان تحصیالت، وضع تاهل، نوع مسکن وجنس، سن، می(اي  بین متغیرهاي زمینه .5

 . داردگریزي جوانان رابطه وجود  قانون

 :گفت می توان) Sig=0/000( درصد 5از کمتر معناداريسطح  و Tنتایج آزمون به باتوجه

 14/1(گریزي آنها رابطه وجود ندارد جوانان و میزان قانون بین جنس T=( میزان قانون گریزي یعنی ؛

  .آنان یکسان می باشدس نجوانان بر حسب نوع ج

 92/1(گریزي برحسب تحصیالت جوانان تفاوت معناداري وجود دارد بین میزان قانونT =( یعنی ؛

 . میزان گرایش به قانون درآنان افزایش می یابد ،با باالتر رفتن مقطع تحصیلی در بین جوانان

 رحسب وضع تاهل، متفاوت بوده و افراد مجرد گرایش بیشتري به بگریزي جوانان  میزان قانون

 ).=14/2T(گریزي دارند  قانون

  گریزي در  رحسب نوع مسکن، متفاوت بوده و بیشترین میزان قانونبگریزي جوانان  میزان قانون

- افراد داراي مسکن رهنی بوده است داراي مسکن اجاره اي و سپس در میان گروهمیان افراد 

 ).=16/2T(است مشاهده شدهگریزي در بین افراد داراي مسکن سازمانی  کمترین میزان قانون
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  متغیر وابسته با متغیرهاي مستقل اصلی )ضریب همبستگی پیرسون(آزمون همبستگی :  2جدول 

  )p(سطح معناداري   )r(ضریب همبستگی پیرسون   مستقل اصلیمتغیرهاي   متغیر وابسته

  گریزي جوانان قانون

  000/0  677/0  هاي دینی و سنتی جوانانارزش

  000/0  496/0 اخالق اجتماعی جوانان

  000/0  659/0  مسئولیت پذیري جوانان

  000/0  400/0  میزان استفاده از رسانه گروهی

  

  با متغیر وابسته اي متغیرهاي مستقل زمینه )Tآزمون (آزمون همبستگی :  3جدول 

  )p(سطح معناداري   Tآزمون   میانگین  ها مقوله  اي متغیرهاي مستقل زمینه  متغیر وابسته

  گریزي جوانان قانون

  جنسیت
  56/2  زن

14/1  000/0  
 49/2 مرد

  وضع تاهل
  16/2  مجرد

14/2  000/0  
  49/2  متاهل

  تحصیالت

32/2  کم سواد  

92/1  000/0  

39/2  ابتدایی   

46/2  راهنمایی  

49/2  دیپلم  

49/2  فوق دیپلم  

60/2  لیسانس  

فوق لیسانس و 

  باالتر

62/2  

  نوع مسکن  

  49/2  اجاره

16/2  000/0  
  35/2  رهن

  14/2  سازمانی

  27/2  شخصی

 

   نتیجه گیريبحث و 

 .است جوانان رقانون گریزيبهمان گونه که گفته شد، این تحقیق به دنبال شناخت و بررسی عوامل مؤثر 

کسی  ،و قانون گریز گیرد میرفتاري است که از مخالفت با قوانین رسمی جامعه نشأت  ،قانون گریزي

 مورددر . نادیده می گیردقوانین رسمی جامعه را  است که با رفتار خود به صورت آگاهانه و از روي عمد

قانون  که هر یک از آنها بر عامل خاصی به عنوان علت شده استارائه  یقانون گریزي، نظریه هاي مختلف

دیگر  برخیانحراف تأکید دارند و  نظریه ها بر عوامل بوم شناختی در ایجاداین برخی از . داردگریزي تأکید 
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از دیدگاه نظریه هاي خرده فرهنگی، ویژگی هاي  .ی دانندمهم م هم عامل ساختاري را در ایجاد انحراف

 اما در مجموع می توان گفت که همۀ، فرهنگی برخی ازافراد جامعه آنها را به سوي انحراف می کشاند

انحراف تأکید دارند یا  نظریه هاي مطرح در حوزة قانون گریزي یا بر ویژگی هاي فردي به عنوان علت

افراد جامعه زمانی هنجارهاي اجتماعی را  .می دانند را در تحلیل انحراف مهم و ساختاري اجتماعیعوامل 

آموزش داده شود یا از طریق فرایند  رعایت می کنند که یا از طریق فرایند جامعه پذیري هنجارها به آنها

تا می تواند  قوانیناز  جوانانآگاه نبودن  .آنان تضمین شودسوي کنترل اجتماعی رعایت هنجارها از 

  .از آن می تواند در جهت قانون گرایی مفید باشد جوانانآگاهی  لذا .شودآنها قانون گریزي  حدودي موجب

  پیشنهادها

  :گرددپیشنهاد می با توجه به آنچه گفته شد،  

شهروندگرایی و مهارت هاي شهروندي در پیشگیري از اعمال قانون گریزانه اهمیت بسزایی از آنجا که  .1

اداره با حمایت  -الزم است تا از طریق فعال سازي انجمن هاي محلی و یا تشکل هاي غیردولتی ،دارد

فراهم آورد تا از براي جوانان بتوان الگوي ارتباطات غیررسمی و هنجارمند را  -کل ورزش و جوانان

  .این طریق نظارت هاي غیررسمی جایگزین نظارت رسمی گردد

با  ،از این رو. راحتی مرتکب آن می شوند به دلیل آگاه نبودن از هزینه هاي قانون گریزي به جوانان .2

 توصیه و قوانین به یهمگانساخت فیلم ها و سریال هاي مفید و سازنده که در آن لزوم حفظ و احترام 

  .داشترا از قانون گریزي باز  جوانانمی توان تا حدزیادي  ،آموزش داده می شود

بنابراین الزم است از طریق اطالع رسانی  .براساس عمل خنثی سازي تشدید می شود گریزي قانون .3

همراه با پیامدهاي آن براي افراد از طریق شبکه هاي محلی گزارش شود  گریزي قانونرسانه اي موارد 

  .بیش از پیامدهاي مثبت آن جلوه نماید گریزي قانونتا در نزد افراد پیامدهاي منفی 

وزش هاي الزم از سوي والدین به فرزندان در خصوص تاکید بر پایبندي و احترام به قوانین و آم .4

  .شود ارائه مقررات جامعه

احترام  ،مدارس و حتی دانشگاه قانون و قانون پذیري در کتاب هاي درسی ی پیرامونگنجانیدن دروس با .5

همگام کردن آن با ایجاد  نظام آموزشی وبهبود با بدیهی است که. شودنهادینه در درون آنها  به قانون

  .، از میزان قانون گریزي کاسته خواهد شددر جامعهفرهنگ قانون پذیري 
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با سایر جامعه ین یاز آنجا که بخشی از اعمال قانون گریزانه در نتیجه احساس فاصله بین افراد طبقات پا .6

نظر در الزم است از طریق شبکه هاي محلی و با  می باشد،طبقات و نهادهاي تنظیم کننده روابط 

از طریق دوربین نمایش داده ) فقیر(مشکالت و مسائل این مناطق  ،گرفتن برنامه هاي خاص و مستمر

 در قالب بیانات شفاهی تخلیه شود احساس ناکامی ها مردم،ابراز احساسات و مشکالت  تا ضمنشود 

   .نگرددل خرابکارانه فعال احساس محرومیت نسبی در قالب اعماو این 

خود کنترلی رشد و گسترش شاهد  گردد تا بتدریجنهادینه فرهنگ اطاعت و پیروي از قانون در جامعه  .7

   .باشیمو کنترل اجتماعی 
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One of the most important needs of today’s societies is people commitment to 
social rules in different positions they are. When a group of people ignore social 
rules and norms of the society, the situation is called law-evading. This study 
was to investigate the sociological factors affecting young people illegality in 
Borujen. Social factors include responsibility, religious and traditional values, 
ethics, gender, marital status, education, housing and use of mass media. 
Dependent variable is young people illegality which is considered as the main 
concern in the present study; the dependent variable is investigated in relation to 
every independent variable. The method applied in the present research is 
survey and questionnaire carried on 376 young people in Borujen. Data analysis 
is conducted using descriptive and analytical statistics, in a frequency 
distribution tables, and inferential statistics applying Pearson's correlation 
coefficient. The results of the research showed that the variables of 
responsibility, religious and traditional values, social ethics, use of mass media, 
marital status, housing and education affect young people illegality in a positive 
way. But according to the findings of the study, it is shown that the gender 
variable has no effects on the young people illegality. 

Key words: Illegality, Religious and Traditional Values, Social Ethics, 
Responsibility and Media 

 


