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تاریخ دریافت49/11/22:
تاریخ پذیرش49/12/11:

چكیده
زمینه و هدف :قانون پذیری و رعایت قانون در جامعه نشان دهندة نظم ،امنیت و موجب ثبات و پایداری نظاا
است .در هر جامعه ای عواملی باعث میشود تا افراد نسبت به اجرای برخای از قاوانی مقاومات کارده واقادا باه
اعمال خالف قانون کنند .هدف اصلی ای بررسی عوامل مؤثر بر قانون گریایی از طری ق فراتحلی ل تحقیق ت
انجتم شده در ایران است
روش :روش ای تحقیق ،فراتحلیل از نوع کیفی است .در مطالعات کیفی برخالف تحقیقات کمّی ،تحلیل به
کمک اعداد یا همبستگیهای عددی صورت نمیگیرد ،بلكه اهداف تحقیق به کمک طبقه بندیها توصای

و

تحلیل میشود .بر ای اساس ،مطالعة حاضر به روش فراتحلیل انجا میپاذیرد کاه در آن باازنگری در پیشاینة
پژوهش در حوزة قانون گرییی انجا میپذیرد .نوع بازنگری هم بازنگری تلفیقی خواهد بود .جامعة آماری در
ای تحقیق شانیده تحقیق صورت گرفته در مورد قانونگرییی در ایران است کاه در فصالنامههاای علمای منتشار
شده است.
نتایج و یافته ها :نتیجة تحقیق نشان داد که عوامل متعددی باعاث قاانون گریایی در کشاور مایشاود .عوامال
قانونی همچون ضع

قوانی  ،به روز نبودن قوانی  ،ضمانت اجرای ضعی

قوانی  ،مجریان و برخوردکنندگان باا

نقص قوانی  ،جهل و ناآگاهی مرد نسبت به قوانی باعث گسترش زمینه های انحراف مایشاود.همچنای عوامال
اجتماعی چون آشفتگی اجتماعی و عوامل فرهنگی مانند تحصیالت ،اعتقادات مذهبی و فعالیت رسانه ها ،عوامال
اقتصادی چون نابرابری اقتصادی ،توسعة ناموزون و نیی عوامل سیاسی مانند ضع

نهادهای نظارتی و سایر عوامل

مربوط به نظا سیاسی ،کارگیاران سیاسی در قانونگرییی تأثیر دارند.

کلید واژه ها
قانون ،قانونپذیری ،قانونگرییی ،فراتحلیل ،ضمانتهای اجرایی قوانی

.1کارشناس ارشد حقوق جیا و جر شناسی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه علو انتظامی امی ،
نویسنده مسئولs_asgharzadeh@alumni.ut.ac.ir
.2دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علو انتظامی امی f_shaygan@yahoo.com ،
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مقدمه
در جامعها ی که قوانی و مقررات و رعایات نظام اجتمااعی مهام نباشاد ،هارج و مارج و
ناامنی آنجا را فرا خواهد گرفت؛ به همی علت قانونگریایی ،بیمااری قارن حاضار معرفای
شده است و رهبر معظم انقالب نیی در بیانات خود در جمع جوانان خراسان شمالی فرمودند:
«نخبگان و دانشمندان وظیفه دارناد در ماورد برخای سابكهای رفتااری مارد جامعاة ایاران
تحقیق کنند و ببینند علت بیماری قانونگرییی در جامعه ایران چیست؟» (بیانات مقا معظم
رهبری.)1941 ،
مقبولیت اجتماعی قوانی در حقیقت ،رضایت مرد از دولت و عملكرد آن اسات کاه باا
رعایت حقوق و قوانی از طرف شهروندان نمایان میشود .در صورتی که مرد به هر دلیلی
نتوانند خواستههای خود را با قوانی وفق دهند ،به دنبال راههاای گریای مایگردناد و دچاار
قانون گرییی میشوند .با توجه به اینكه یكی از بهتری راههاا بارای نظامپاذیری ،شناساایی
آسیبها ،نقصها و نقاط ضع

و اختاللهای موجود در مسایر نظامپاذیری و انضاباط خاواهی

است ،با شناخت عوامل مؤثر بر قانونگرییی میتوان راهكارهای اصولی و منطقی را بارای
قانونپذیری انجا داد ،به همی دلیل ضرورت دارد تا طی پژوهشی ایا عوامال را بررسای

کند .هدف اصلی ای بررسی عوامل مؤثر بر قانون گرییی از طریق فراتحلیل تحقیق ت
انجتم شده در ایران و سؤال استسی این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بار قاانون گریایی

از طریق فراتحلیل تحقیقت

انجتم شده در ایران است.

چارچوب نظری :قانون قاعدهای است که مقامات صالحیتدار (قوه مقننه) وضاع و اباال
کنند و آن مبنی بر طبیعت عالم تمدن و متناسب با مصلحت مرد است و همة افراد مملكت
باید از آن تبعیت کنند (معی « .)22-93 : 1939 ،قانونپذیری» به معنای پاذیرش آگاهاناه و
آزادی اکثریت مرد از قوانی و مقررات در جامعاه و عمال باه آنهاسات .دو شاكل اصالی
قانونپذیری عبارت است از :قانون پذیری اجباری که بدون کنترل اجتماعی ،به قانون عمل
نمیشود و قانون پذیری آزادی که در جوامع آزاد و قانونمناد و باه دلیال درونای شادن در
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فرآیند جامعهپذیری صورت میگیرد (حاجی خیاط .)21: 1921 ،دربارة علل قانونگریایی
نظرهای متفاوتی از سوی دانشمندان ارائه شده است و برخی فرد را مقصار و عامال رعایات
نكردن قوانی میدانند و برخی جامعه را عامل اصلی بر میشمرند .برخی نیی عوامل مختل
فردی و اجتماعی یا پدیدههای اجتماعی را در ای مسئله دخیل میدانند.
نظریههای فردگرا :طرفداران ای نظریه معتقدند تبیی انحراف ،در گرو تحلیل فرد اسات.
ای افراد دو دیدگاه برای نظریه خود دارند :اول دیدگاه گیینشی است که با بیان اختیاار باه
تبیی رفتار کجرو می پردازند .ای رویكارد رفتاار فارد را تحات تاأثیر اوضااع محیطای هام
میداند .از دیدگاه انتخاب عقالنی ،افرادی که دارای انتخابهای عقالنی هستند ،زمانی دست
به قانونگرییی میزنند که سود خالص مورد انتظاری که از ای فعالیت باه دسات مایآیاد
بیشتر از آستانه اخالقی باشد( زارع شاه آبادی و ترکان.)49 :1941 ،
نظریههای جامعهگرا :ای دسته از نظریههای قانونگریایی انحاراف را باا در نظار گارفت
تأثیرات محیط اجتماعی که فرد در آن قرار دارد ،تحلیل میکناد .از مهامتاری نظریاههاای
مطرح شده در ای گروه میتوان به نظریه فشار ،نظریه فرآیند اجتماعی و نظریه تضاد اشاره
کرد.
نظریه فشار :در نظریه فشار ،جار را پدیاده اجتمااعی مایداناد و باه ناوعی باا فرآینادها و
ساختارهای اجتماعی مرتبط میبیند .به تعبیری ،علت اصلی جر در درون اجتماع اسات .از
نظر آگینو ،1عواملی در جامعه وجود دارد که برخی مارد را تحات فشاار قارار مایدهاد و
منجر به کج رفتاری و قانون شكنی آنها میشود ( .زارع شاه آبادی و ترکان )49 :1941 ،
نظریه تضاد :در نظریة تضاد رفتار قانونگرییانه از یک تقال و نیاع میان طبقات باالی جامعه
و افراد طبقه پایی شكل میگیرد .در ای نظریه به زعم کارل ماارک  2بیشاتر بیهكاریهاا و
رفتارهای قانونشكنانه به وسیلة طبقات پایی انجا میشاود و ایا باه علات محادودیتهایی

1 - Agino
2 - Karl Heinrich Marx
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است که از طریق طبقة مسلط بار ابایار و نهادهاای قادرت بار طبقاات پاایی و فقارا اعماال
میشود (کالنتری ،ربانی و صداقت .)42-31 : 1939 ،
نظریههای تلفیقي :هر یک از نظریههای فردگرا و جامعهگرا در تحلیل انحاراف باه یاک
جنبه از عوامل تأکید دارند و هیچ یک نتوانستهاند تحلیلی جامع بر کجروی ارائه دهناد .اماا
امروزه جر شناسان تالش دارند تا تحلیلهای نظا مند و تلفیقی از جر ارائه دهناد .سایگل

1

ای نظریات را به سه دسته کلی تقسیم میکند:
نظریه چندعاملي :ای نظریهها الگوهایی ارائاه مایدهناد کاه در آن ،متغیرهاای سااختی،
تضاد ،زیستی و روانشناختی اجتماعی با یكدیگر تلفیق میشوند.
الگوهای صفات نهفته :در اینجا الگوهایی مدنظر است که در آن فرد از ویژگیهای روانی
و زیستی ثابتی برخوردار است که او را به سوی انحراف هدایت میکند.
نظریههای روند حیات :ای الگوها بسیار شبیه الگوهای صفات نهفتهاند اما مادعی اسات
که ویژگیهای مورد بحث در خالل فرآیند رشد و تحول فرد و همراه با تغییر علال بیرونای
تأثیرگذار بر رفتار تحول میپذیرد (علی بابائی و فیروزجائیان .)1933 ،
نظریه بيسازماني اجتماعي :نظریه بیسازمانی اجتماعی شاو و مک کی ،2بورسیک ،9بر
روی سازگاری گروهی نسبت به فرآیندهای اجتماعی از قبیل شهرنشاینی و تغییار الگوهاای
رشد اقتصادی بایش از بیهكااری فاردی تاکیاد مایکناد (چلبای و مباارکی.)11 : 1939 ،
جامعهشناسان قانون شكنی و قانونگرییی را در سااختار اجتمااعی ناکارآماد ،بایساازمانی
اجتماعی و شرایط آنومی تبیی می کنند و معتقدند که مهاجرت ،صنعتی شدن و رشد سریع
شهری ،موجب زیر پا گذاشت الگوهای تثبیت شده و کامالً سازمان یافته زندگی مایشاود.
قواعد مذکور در مواقعی که تغییر اجتماعی سریع به وجود میآید از هم پاشیده مایشاوند.
از ای رو مرد معیارهایی را که به روابط و رفتارهای آنها نظم میبخشد ،از دست میدهند.
1

- Siegel
- Cliford shaw & Henery Mc Kay
3
- Bursik
2
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(واحدی وهمكاران .)32 -92 :1933 ،از جمله علتهای عماده قاانونگرییشادن افاراد یاک
جامعه ای است که هنجارها قدرت تنظیم کنندگی خود را بر رفتار و آرزومندیهای انساانها
از دست میدهند و چنانچاه آرزومنادیها افسارگسایخته شاوند باه صاورت نیازهاای سایری
ناپذیری درمیآیند که هیچ گاه ارضا نمیشوند (حیدری  ،رضادوست و فروت کیاا :1941
.)2

روش
روش ای تحقیق ،فراتحلیل از نوع کیفای اسات .در مطالعاات کیفای بارخالف تحقیقاات
کمّی ،تحلیل به کمک اعداد یا همبستگیهای عددی صاورت نمایگیارد ،بلكاه اهاداف
تحقیق به کمک طبقه بندیها توصی

و تحلیل میشود .بر ای اساس ،مطالعاة حاضار باه

روش فراتحلیل انجا میپذیرد که در آن باازنگری در پیشاینه پاژوهش در حاوزه قاانون
گرییی انجا میپذیرد .نوع بازنگری هم بازنگری تلفیقی 1خواهد بود.
اصل اساسی و عملی در فراتحلیال عباارت اسات از ترکیاب نتاایج تحقیقاات مختلا

و

متعدد و استخراج نتیجه های جدیاد و منساجم و حاذف آنچاه موجاب ساوگیری در نتاایج
نهایی میشود (دالور.)1929 ،
جامعة آماری در ای تحقیق ،تحقیقاتی است که در ایران در مورد قاانونگریایی در باازة
زمانی  1939تا  1941صورت گرفته و در فصلنامههای علمی منتشر شده است .نمونة آماری
شامل شانیده تحقیق است که با بررسی مؤلفان از فصلنامههای مختل

به دست آمده اسات

و از آنجا که احتمال وجود تحقیقات دیگر که به دست مؤلفی نرسایده باشاد وجاود دارد،
لذا نمیتوان گفت کلیه تحقیقات مرتبط بررسی شدهاناد .تحقیقاات ماورد بررسای در ایا
تحلیل که ارتباط مستقیمی با موضوع داشته و در شناسایی عوامل مفید هستند در جدول زیر
معرفی شده است:

-Integrative Reviews

1
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ردیف

جدول  .4تحقیقات مورد تحلیل ( نمونه آماری)

1

عنوان تحقیق

تحلیل جامعه شناختی قانون گرییی و راهكارهایی
برای قانون گرایی و نظم عمومی
عواملاجتماعی مؤثر بر مییان قانونگرییی در

2

روابطاجتماعی (مورد مطالعه افراد 13سال به باالی
ساک در شهر شیراز)

9

9

1
3

قدرتی

رابطه سرمایه اجتماعی و قانون گرییی در بی

زارع شاهابادی،

شهروندان شهر یید

ترکان

شناسایی عوامل مؤثر بر فساد مالی در بی کارکنان

رهنورد ،طاهر پور

دستگاههای اجرایی

کالنتری ،و رشیدی

قانون گرییی در ایران :تبیی نقش عوامل سیاسی،

دانایی فرد ،عادل

اقتصادی ،قانونی ،مدیریتی ،اجتماعی -فرهنگی

آذر ،و صالحی

3

قانون گرییی (تحلیلی از منظر نظریه عدالت رویهای)

4

مییان  ،نوع و عوامل مؤثر بر قانون گرییی

12

مختاری ،قهرمانی،

جامعه بی انضباط فراتحلیل قانون گرییی در ایران

2

11

رضا علی محسنی

1941

رضایی ،عبادللهی

تحلیل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر قانون گرییی

12

محقق

سال

نگاهی به برخی علل و عوامل قانون گرییی در دوره
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علی بابایی،
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19
19

تئوری از هم گسیختگی نهادی و قانون گرییی :

حیدری ،رضا

مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

دوست ،فروت کیا

بررسی عوامل مؤثر بر قانون گرایی در نظا اداری

جوادییگانه،

کشور (با تاکید بر ادارات دولتی مشهد و تهران)

فوالدیان ،رضایی

1941
1934

بررسی عوامل مؤثر بر قانون گرییی شهروندان شهر
خلخال (مطالعهای اکتشافی در چارچوب گراندد

11

رحیمی ،شكارچی

دالیل قانون گرییی در ایران

13

اجتماعی ایران
دانش ارزیابی  ،سال
دو  ،شماره 1

1941

http://socialscie
/nces.ir

2224

http://hrnews.bl
ogfa.com/post/7
36

تئوری)
میثم نادری ،فتحعلی

فصلنامه مسائل

تحلیل دادهها در ای تحقیق از طریق طبقه بندی و بازنگری تلفیقی تحقیقاات پیشای  ،انجاا
میشود .در حقیقت با استفاده از روش فراتحلیل محقق سعی میکند نتایج تحقیقاات انجاا
شده پیشی را استخراج و با تلفیق آنها به نتایج جدیدی دست یابد.

یافتهها
بر اساس تحقیقات انجا شده در حجم نمونه ،شاخصهای زیر باه عناوان عوامال ماؤثر در
قانون گرییی بررسی شده است که میتوان آنها را به عوامل شخصیتی ،قانونی ،فرهنگای و
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و اداری تقسیم کرد .گفتنی است برخی عوامل توساط چنادی
محقق به دست آمده که در ستون نا محقق آورده میشود.
جدول  .2عوامل قانوني مؤثر بر قانون گریزی مستخرج از تحقیقات انجام شده
عوامل

ردیف

1

نامناسب بودن قوانی ( نقص یا خالء یا ابها قانونی)

2

اعتماد نداشت به مجریان قانون
ضمانت اجرایی قوانی

9

ضع

9

جهل و ناآگاهی مرد نسبت به قانون

1

دوچهرگی قانون (خش در برابر عامه و رئوف نسبت به مقربان و

محقق

دانایی فرد ،شیری
زارع شاه آبادی ،دانایی فرد
فیروزجائیان ،جوادییگانه
مختاری ،دانایی فرد ،رضایی،
جوادییگانه
دانایی فرد ،علی بابایی ،کالنتری
دانایی فرد
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ساختار اجتماعی نابرابر)
3

گستردگی دامنه منهیات قانون

2

عد مشروعیت و مقبولیت قانون

دانایی فرد
دانایی فرد ،فیروزجائیان ،نادری

چنانچه در جدول فوق مالحظه میشود ،عوامل قانونی بررسی شده در تحقیقات که موجب
قانونگرییی میشود در هفت عنوان ذکر شده است .وجود برخی ضعفها همچون ناآشنایی
قانون ،انتیاعی بودن قانون ،جنبة

افراد با قانون ،تفسیر نارسا و نادرست از قانون ،ضع

حمایتی نداشت قانون ،اجرا نشدن کامل قوانی  ،پویایی نداشت قانون ،مشخص نبودن حد و
حقوق افراد در برابر قانون ،نبود اعتماد و باور به قوانی  ،نبودن اهر های قوی تنبیهی و
تشویقی در اجرای قانون ،قانون شكنی ،کوتاه کردن فاصله برای رسیدن به هدف ،نبود
آموزش برای قانونمند شدن ،باعث میشود قانونگرییی در جامعه رخ دهد و افراد از
قوانی الز االجرایی که برای برقراری نظم و امنیت در جامعه وضعی شود به صورت
آگاهانه یا نا آگاهانه تخطی کنند.
جدول  .9عوامل فردی مؤثر بر قانون گریزی مستخرج از تحقیقات انجام شده
ردیف

عوامل

محقق

1

جنسیت

مختاری ،زارع شاه آبادی ،علی بابایی

2

س

مختاری ،زارع شاه آبادی ،علی بابایی

9

تأهل

مختاری ،علی بابایی

9

اشتغال

مختاری ،زارع شاه آبادی ،علی بابایی

عواملی چون زن یا مرد بودن ،کودک ،جوان و پیر بودن ،مجرد یا متأهل بودن ،شاالل یاا
بیكار بودن بر نوع تفكر فرد نسبت به اطاعت از قانون و در نتیجه قانونمندی یا قانونگریایی
افراد تأثیر دارد .از میان تحقیقات به عمل آمده در خصاو

قاانونپاذیری ماردان و زناان،

بیشتر تحقیقات نشان میدهد قانونگرایی در بی مردان کمتر از زنان و شدت بیهكااری در
مردان بیش از زنان است .در حقیقت مردان بر ای عقیدهاند که برخی از قوانی را مایتاوان
نادیده گرفت (مختاری و همكاران 49 : 1941 ،؛ علی بابایی و فیروزجاثیاان )24 : 1933 ،؛
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اما زنان به سبب برخی ویژگیهای فردی مانند انادک باودن میایان خشاونت و هیجاان و در
عوض بیشتر بودن مییان ترس ،احتیاط بیشتری دارناد و کمتار تخلا

مایکنناد (زارع شااه

آبادی.)124 : 1941 :
دربارة وضعیت تأهل هم آمارها نشان میدهد افراد متأهل نسبت به مجردها بیشتر به قانون
احترا میگذارند و به آن پایبندند (صداقت  .)1939،رابطة اشتغال با قانونگرییی هم نشان
میدهد در میان شالالن دو گروه کارگر و کاسب ،کمتری مخالفت با عد اطاعت از
قانون را از خود بروز دادهاند و در مقابل باالتری نسبت مخالفت در گروه بازرگان و تولید
کننده و در مرتبة بعد در دو گروه کارمندان متوسط و عالیرتبه مشاهده میشود (محسنی،
 )1923و هر چه افراد ازشغلشان رضایت بیشتری داشته باشند ،گرایش آنها به فساد هم کمتر
خواهد بود (رفیع پور .)1933 ،
جدول  .1عوامل اجتماعي مؤثر بر قانون گریزی مستخرج از تحقیقات انجام شده
ردیف

عوامل

محقق

1

محل سكونت

علی بابایی

2

آشفتگی اجتماعی یا احساس آنومی

9

وضعیت خانوادگی

علی بابایی

9

فردگرایی ( منفعت فردی بر اجتماع)

علی بابایی ،حیدری

1

عد مشارکت مدنی و مشارکت اجتماعی

زارع شاه آبادی

3

اعتماد بی فردی

زارع شاه آبادی

زارع شاه آبادی ،رضایی ،دانایی فرد ،علی بابایی،
نادری ،محسنی

انسان موجودی اجتماعی است و زندگی او در محیط اجتماع فراز و نشیبهاای متعاددی
دارد که هر یک به تنهایی میتواند زمینهساز بروز انحاراف یاا کجاروی در فارد شاود و در
صورت مناسب و مساعد بودن اوضاع ،فرد را قانونمند کند .در زیر برخی از ایا عوامال را
مطالعه میکنیم:
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زمانی که آنومی در جامعه حاکم باشد و افراد احساس کنناد هارج و مارج جامعاه را فارا
گرفته است و هر که زور بیشتری داشته باشد بهتر میتواند به اهدافش برسد ،احترا به قانون
میشود (علی بابائی و فیروزجائیان .)92 :1933 ،

ضعی

خانواده نقش مهمی را در جامعاه پاذیری افاراد در طاول دوران زنادگی باازی مایکناد.
مذهبی بودن خانواده ،تنش بی والدی  ،پیوند عاطفی والدی با فرزندان و نظارت اجتمااعی
والاادی همچناای نقااش روشااهای تربیتاای و طاارز برخااورد والاادی در قانونمناادی افااراد
مؤثراست(علی بابائی و فیروزجائیان .)92 :1933 ،هر چه افراد در جامعه باه جاای توجاه باه
منافع عمومی و جمعی به دنبال رفتارهای سودباورانه و خواخواهاناه باشاند کمتار تمایال باه
تبعیت از قانون دارند .ریچارد و ویلی در تحقیقی با عناوان «تاأثیر کاار لیار قاانونی و مواناع
قانونگرایی » به ای نتیجه رسیدند که مییان قانونگرایی افراد جامعه تاابع ساطا ارتباطاات
اجتماعی با دیگران است (زارع شاهآبادی و ترکان  .)33 :1941در فردگرایای خودخواهاناه
التیا به قواعد و هنجارهای جامعة سیاسی که دولت نمایندگی آنها را بر عهده دارد ضعی
میشود .ای فردگرایی به آنومی منجر خواهد شد( .گیدنی.)192 -192 :1931 ،
جدول  .5عوامل فرهنگي مؤثر بر قانون گریزی مستخرج از تحقیقات انجام شده
عوامل

ردیف

1

تحصیالت

2

مذهب و اعتقادات مذهبی

9

رسانهها
گرایی فرهنگی (خویشاوند ساالری ،و)...

9

خا

1

فقر فرهنگی

محقق

مختاری ،زارع شاه آبادی ،علی
بابایی ،محسنی
علی بابایی ،کالنتری
علی بابایی
علی بابایی ،جوادی یگانه
کالنتری

با توجه به اینكه افراد در جامعه زندگی میکنند و برای تعامل بهتر با یكدیگر تحت تأثیر
عوامل فرهنگی هستند و رفتار متقابل آنها با یكدیگر در دراز مدت فرهنگ اجتماعی را
میسازد ،در صورت باالبودن و قوی بودن فرهنگ ،قانونمداری هم بر جامعه حاکم است.
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ولی اگر فرهنگ اجتماعی پایی باشد مسلماً مرد اطاعت از قانون را مانعی برای پیشبرد
اهداف خود میدانند و از آن تخطی میکنند.
جدول  .6عوامل اقتصادی مؤثر بر قانون گریزی مستخرج از تحقیقات انجام شده
ردیف

عوامل

محقق

1

نابرابری اقتصادی

حیدری ،جوادی یگانه

2

درآمد اندک و مییان بیكاری (فقر)

رهنورد ،علی بابایی ،کالنتری ،محسنی رضاعلی

9

توسعه ناموزون امكانات و نبود رفاه

مختاری ،علی بابایی

اجتماعی

چندگانگی ساختار اقتصادی ،فساد مالی ،نابرابری در توزیع در آمد و ثروت ،فقر ،بیكااری،
تور و مشكالت روز افیون مرد در تأمی هییناههاای زنادگی بار نارضاایتی عماو مارد
میافیاید و زمینههای ارتكاب جر و بیهكاری را افیایش میدهد .وجود نابرابری اقتصادی
میتواند یكی از دالیل باروز فرهناگ قاانونگریایی و انحاراف از مسایر قاانون باه منظاور
دستیابی سریع افراد طبقة ضعی

به وضاع اقتصاادی مطلاوب در جامعاه شاود .همچنای در

بعضی اوقات افراد برای دستیابی به هدف و فرصت زندگی اجتمااعی بهتار ،باا محادودیت
منابع و امكانات روبهرو میشوند .چنانچه افراد باا محادودیت روباهرو شاوند ممكا اسات
راههایی را که نوعی گریی از قانون است را ابداع کنند.
جدول  .7عوامل سیاسي و اداری مؤثر بر قانون گریزی مستخرج از تحقیقات انجام شده
ردیف

عوامل

محقق

1

عوامل مربوط به نظا سیاسی

علی بابایی

2

عوامل مربوط به کارگیاران سیاسی

رهنورد ،علی بابایی

9

عوامل مربوط به ادارات دولتی و ضع

سامانه عملكرد

رهنورد

9

استبداد سیاسی دولتهای قبل در ایران

رضایی

1

وجود ساختار ایالتی در دورانهای گذشته

شیری

3

بی انضباطی و کافی نبودن نهادهای نظارت انضباطی

رضایی ،دانایی فرد ،رهنورد ،نادری

2

زمی داری و نظا ارباب و رعیتی در دورانهای گذشته

شیری
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رفتار مجریان قانون و نگرشی که مرد نسبت به آنان دارند بر قانونمداری یا قانونگرییی
تأثیر دارد .جهتگ یری مرد نسبت به کاارگیاران سیاسای یاا مجریاان قاانون باه شادت بار
قانونگریایی تاأثیر دارد .یكای از دالیال اصالی قاانونگریایی در جامعاه بایاعتماادی باه
کارگیاران اجرایی است .هر چه بیاعتمادی بیشتر باشد قانونگرییی در جامعه بیشتر است.

نتیجه گیری
فراز و نشیبهای زندگی اجتماعی میتواند زمینهساز باروز انحاراف یاا کجاروی در فارد
شود و در صورت مناسب و مساعد بودن وضعیت ،فرد را قانونمندکند .آشافتگی اجتمااعی
یكی از عواملی است که باعث ایجااد ناوعی ساردرگمی در فرآیناد اجتمااعی شادن افاراد
میشود و قانونگرییی را در افراد تقویت میکنند .نبود خاانوادههاای منساجم و مشاكالت
خانوادگی ،نبود کنترل توسط والدی و نظارت درونی ،فردگرایای و لارور و خودخاواهی
افراد در جامعه باعث میشود در طول زمان ،کشور به ساوی عاد همبساتگی رود .و شااهد
شیوع قانونگرییی در جامعه باشیم .عوامل متعددی باعاث باروز بیمااری قاانونگریایی در
کشور میشود ،عوامل قانونی همچون ضع
ضعی

قوانی  ،به روز نبودن قوانی  ،ضامانت اجارای

قوانی  ،مجریان و برخوردکنندگان با نقض قوانی  ،جهل و نا آگاهی مرد به قوانی

از یک سو به بروز قانون گرییی منجر میشود و از سوی دیگر عوامل مختل
قبیل س  ،جن  ،تجرد و تأهل و اشتغال ،به ای ضع

شخصیتی از

قوانی دام میزند و باعث گسترش

زمینههای انحراف میشود.
از دیگر عوامل قانون گرییی تأسی به مجریان نظا و کارگیاران دولتی است .شاید بتوان
گفت قانونپذیری و قانونگرییی در هر جامعهای نشان دهندة مییان پایبندی یاا بایاعتناایی
دولتمردان و مجریان نسبت به قانون اسات .ایا امار در روایاات اساالمی هام آماده اسات:
«الناس علی دی ملوکهم» یعنی مرد از رفتار و کردار رهبران و مسئوالن تبعیات مایکنناد.
وقتی در جامعهای مسئوالن خود به قاوانی مملكتای اهمیات ندهناد و آن را رعایات نكنناد
نمیتوان از مرد انتظار داشت که آن قوانی را رعایت کنند .ای مسئوالن به دلیل عملكارد
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نامطلوب خودشان در دید مرد جامعه فاقد مقبولیت اجتماعی هستند و مارد چاون آنهاا را
انسانهای شری
ح

و درستكاری نمیدانند ،حاضر نیستند به فرمانهای آنها عمل کنناد و ناوعی

بیاعتمادی در بی مرد جریان مییابد .فراتحلیل تحقیقات انجا شاده هام نشاان داد

که عوامل مربوط به نظا سیاسی ،عوامل مربوط به کارگیاران سیاسای و عوامال مرباوط باه
ادارات دولتی از جمله عوامل مؤثر بر قانون گرییی شهروندان بوده است.
چناادگانگی ساااختار اقتصااادی ،فساااد مااالی ،نااابرابری در توزیااع درآمااد و ثااروت ،فقاار،
بیكاری ،تور و مشكالت روز افیون مرد در تأمی هیینههای زندگی زمینههاای ارتكااب
جر و بیهكاری و قانونگرییی را افیایش میدهد .وجود نابرابری اقتصادی میتواند یكای
از دالیل بروز فرهنگ قانونگرییی و انحراف از مسیر قانون به منظور دستیابی ساریع افاراد
طبقه ضعی

به وضع اقتصادی مطلوب در جامعه شاود .رابارت مارت  1در نظریاه سااختاری

فرصت ،توضیحات جامعهشناختی متقاعد کنندهای در مورد ارتباط فقر با قانونگرییی ارائه
میکند .او استدالل میکند جامعهای که تأکید زیادی بر موفقیت مادی دارد و مییان دارایی
را معیار موفقیت افراد میشناسد ،ثروت به عنوان یک هادف فرهنگای و اجتمااعی شاناخته
میشود و لالب مرد عمالً میپذیرند که موفقیت ،قاطعانه با معیار ثروت و مادیات سنجیده
میشود .وقتی فقر در جامعه گسترش مییابد جامعه ابیار و امكانات تولید ثروت را یكساان
توزیع نمیکند و استعداد و توانایی اعضای جامعه برای تالش مشاروع نیای باه طاور یكساان
پرورش نمییابد .بنابرای در ای اوضاع ممك اسات فقارا بارای تطبیاقپاذیری ،رفتارهاای
لیرقانونی بیشتری برای پاسخگویی تقاضاها و رفع نیازهای ضروری خود انجا دهند.
عواملی فرهنگی چون تحصایالت ،اعتقاادات ماذهبی و رساانههاا در بااال باردن فرهناگ
جمعی مؤثرند و بر قانونپذیری و قانونگرییی تاأثیر دارناد .تحصایالت تاأثیر دو ساویه بار
قانونگرییی دارد به ای معنا که در برخی زمینهها به افیایش پایبندی به هنجارها میانجاماد
یا رفتارهای مثبت اجتماعی را تقویت و برخی زمینه تخطای از هنجارهاا را فاراهم مایکناد.
- Robert K. Merton
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همچنی مطالعات نشان میدهد که با افیایش نگرشهای دینی ،نگرش به رعایات قاوانی نیای
افیایش مییابد و رسانهها هم به عنوان یكی از عوامل تعیی کننده جامعه پذیری افراد نقاش
مهمی در جهت انتقال ارزشها و هنجارهای اجتماعی به افراد دارند .ای تأثیرگذاری ممكا
است هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی باشد.
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