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چكیده
زمینه و هدف :قانونگریزی به نادیده گرفتن قانون در رسیدن به اهداف مووردنرر و اسوتااده از
روشهای غیرمرسوم و غیرقانونی در جامعه اشاره دارد .هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل
اجتماعی  -فرهنگی مؤثر بر قانونگریزی شهروندان استان اردبیل است.
روش :روش مورداستااده از نوع پیمایشی (کمّی) و ابزار آن پرسشنامه است .پایایی سوؤات بوا
استااده از آلاای کرونباخ و روایی آن با استااده از مطالعة متخصصان و صاحبنرران ارزیوابیشوده
است .حجم نمونه با اسوتااده جودو مورگوان  1442ناور تعیوین و پرسشونامه بوه صوور تصوادفی
سیستماتیک توزیع شده است.
یافتهها :نتایج حاصل از آزمون استنباطی نشان می دهد که بین آگاهی از قانون ،طرد اجتمواعی،
سوونت پرسووتی ،فردگرایووی ،نووابرابری طبقوواتی ،جامعووهپووذیری ،نرووار اجتموواعی ،ضووع
شووهروندی ،ضووع

منزلووت اجتموواعی قووانون و ضووع

اخ و

عملكوورد نهادهووای قضووایی و انترووامی بووا

قانون گریزی شهروندان رابطه معنادار داشته و بوا متغیور فقور فرهنگوی رابطوة معنوادار نداشوته اسوت.
یافته های رگرسیون چندگانه نشان می دهد که بیشترین ضریب تبیوین متغیور قوانون گریوزی را متغیور
مستقل ضع

منزلت اجتماعی قانون و کمترین تبیین را نابرابری طبقاتی داشته است.

کلید واژه ها

قانونگریزی ،شهروندان ،منزلت اجتماعی ،فردگرایی ،طرد اجتماعی
 -1دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دانشگاه کاشان ،نویسنده مسئو t.ashayeri@gmail.com
 -2عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور تهران ،صندو پستی 14344-3943
-3کارشناس ارشد علوم اجتماعی
 -4کارشناس ارشد علوم اجتماعی
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مقدمه
قانون عبار از قواعدی است که توسط نمایندگان رسمی و مشروع مردم تهیه میشود و از
قدر و ضمانت اجرایی برخوردار است (فكور .)44 :1331 ،مهومتورین کوارکرد قوانون و
مقررا  ،تنریم روابط میان دولت و شهروندان از سویی و شوهروندان بواهم از سووی دیگور
است (جوادی یگانه و همكاران .)12 :1314 ،زندگی اجتماعی انسان تحت حاکمیت قواعد
یا هنجارهاى اجتماعی یا قانون است .قانون مایوه قووام و ثبوا جامعوه اسوت (شواهآبوادی و
ترکان .)1342 ،قانون واقعی نیاز به پذیرش و قبو همگانی دارد .قانون زنوده قوانونی اسوت
که موردقبو عامه مردم باشد (عضدانلو )432 :1342 ،و بر رفتارهوای افوراد در عرصوههوای
مختل

حاکم است (داناییفرد و همكاران .)1311 ،قانون پذیری و قانونگرایوی در جامعوه

بهمنزلوه گورایش آگاهانوه و داوطلبانوه و ارادی اک ریوت قریوب بوهاتاوا موردم از قووانین و
مقررا موجود و عمل به آنهاست (صداقت )1314 ،و همچنین قانونگرایی ،میزان اهمیتوی
است که شهروندان برای قانون قائل میشوند و با شاخصهایی مانند نگرش م بوت بوه قوانون،
کاهش ارتكاب به جرائم و تخلاا  ،افزایش مشارکت اجتماعی و افزایش انسجام وحود
اجتماعی قابلسنجش است (محسنی.)1314 ،
قانونگریزی ریشه در موقعیت اجتماعی افراد دارد .تضعی

ارزشهای اخ قی ،بویاعتبواری

قانون ،شیوع قانونگریزی و عادی شدن آن در قانونگریزی دخیل است (هواروی.)2223 ،
در جامعه قانون با این هدف تصویب شوده توا حاوظ نروم را اجبواری کنود و آن را الگووی
رفتاری جامعه تبدیل سازد (ستارک .)2223 ،در همة جواموع انسوانی ،افوراد بوه خوانوادههوا،
نهادها ،کلیساها ،ورزشكاران و همسایه ها متعلق هسوتند .ایون سواختار در درون گوروه هموة
جوامع دیده میشود و اینگونه شبكهها و پیوندهای اجتماعی گروهی ،نوعی نرم اجتماعی
را برای بقای قانون ایجاد میکند (هابز.)1444 ،
قانون در لغت به معنای رسم ،دستور ،مقیاس و طرز رفتار آمده اسوت (عمیود.)439 :1342 ،
در اصط ح متداو قانون به ضابطه کلی گاته میشوود کوه بور رفتوار افوراد در عرصوههوای
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مختل

حاکم است (گرجی .)222 :1393 ،محور استحكام و انسجام هر جامعهای توجه بوه

قانون و رعایت آن است و قانون ستیزی روی دیگر اسوتبداد اسوت (شوجاعی زنود.)1334 ،
هماهنگی با قوانین جامعه همرنگی نیز نام دارد .همرنگی نشان از انسوجام در رفتوار ،عقایود،
نگرش اعضای جامعه است (سیلدینی و گلدشتاین .)2224 ،گروههوایی بورای تویمین امنیوت
اجتماعی و نرم نیاز به همرنگی با یكدیگر و قانون دارند (ملود .)2211 ،همنووایی بوا قوانون
مدنی دارای پیامدی م بتوی بورای جامعوه اسوت (آرنسوون و همكواران .)2223 ،همنووایی و
قانونگرایی در سالهای او کودکی میتواند رفتارهای مناسب و مایدی برای جامعه ایجواد
کند (تیلور و فرانسیس .)1431 ،در اصل همنوایی با قوانین جامعه در ایجواد و حاوظ نروم و
هنجار اجتماعی تیثیر م بتی داشته و کمک میکند تا جامعه کارکردی بدون آشووب داشوته
باشد و بتواند رفتارها را با قوانین مكتوب پیشبینی کند .در این حالت وجود قوانین اجباری
نریر نرار پلیس برای ممانعوت از هنجارشوكنی و رفتارهوای خطرآفورین ضوروری اسوت
(فورسیس .)2213 ،قانون هماهنگکنندة رقابتهوا و خواسوتهای متضواد اجتمواعی اسوت و
دارای ارزش سیاسی است و در جستوجوی به فعل درآوردن حداک ر خواستهها با حداقل
برخوردها و کشمشهاسوت .قوانون ،ثمورة هماهنوگ کوردن اداری و قضوایی خواسوتههوا و
رقابتهای متضاد اجتماعی است (عضدانلو .)432 :1342 ،براین اساس هدف اصولی پوژوهش
حاضر بررسی عوامل اجتماعی – فرهنگی مؤثر بر قوانونگریوزی شوهروندان اسوتان اردبیول
است .پژوهش حاضر به دنبا پاسخ به این سؤا اساسی اسوت کوه چوه عوامول اجتمواعی –
فرهنگی در قانونگریزی شهروندان تیثیر دارد؟
پیشینه و چارچوب نظری
پژوهشی با عنوان «عوامل قانونگریزی شهروندان در شهر یزد» ( )1342توسط شاهآبوادی و
ترکان صور گرفته است .نتایج نشان میدهد که بین سون و تحصوی

 ،طبقوه اجتمواعی،

دیوونداری ،سوورمایه اجتموواعی ،نگوورش بووه قووانون ،نرووار اجتموواعی ،عوودالت توووزیعی و
قانونگرایی رابطة مستقیم و معنیداری وجود دارد؛ اما بوین آشواتگی اجتمواعی (آنوومی) و
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قانونگرایی رابطة معكوس و معنیداری وجود دارد .پژوهش دیگری با عنوان «تیثیرا کار
غیرقانونی و بازدارندههای قانونی» توسط ریچارد و همكاران ( )2224انجامگرفته کوه نتوایج
حاکی از این است کوه ارتباطوا اجتمواعی ،مهوار اجتمواعی ،تو ش در جهوت ارتقوای
مهار ارتباط با دیگران و احساس توانمندی ،در قانونگرایی تیثیر دارد .پژوهشی با عنووان
«دربارة دین و گرایش بوه قوانون» ( )2221توسوط لووژین کووان صوور گرفتوه کوه نشوان
میدهد عقاید و باور و احكام و مناسک دینی تیثیر م بوت و معنویداری بور قوانونگرایوی و
اطاعت از قانون دارد .پژوهشی با عنوان «بررسی عوامل روانشناختی مؤثر بر قوانونگرایوی»
( )2212توسط وانگ ژیو شو لیوکینگ شانگ صور گرفته که حاکی از ایون اسوت بوین
میزان شناخت منای از اعما قانونی و تمایل به قانونگرایوی ارتبواط معكووس وجوود دارد.
همچنین میزان تجربة م بت از اَعما قانونی ،میوزان دریافوت شوناختی از مشوروعیت قوانون،
میزان برداشت از تجربة قانونگرایی و میزان آگاهی از تنبیه کیاری رفتارهوای غیرقوانونی و
قانونگرایی رابطة م بت و معنیداری وجود دارد .پژوهشی با عنوان «مطالعة جامعوهشوناختی
میزان قانون ستیزی در استان مازندران» ( )1333توسط علیوردی نیا صور گرفته که نشوان
میدهد صنعتی شودن ،میوزان سوواد و توسوعة شوهری در قوانون سوتیزی تویثیر داشوته اسوت.
پژوهشی با عنوان «عوامل فردی و فرهنگی – اجتماعی مؤثر بر قانونگرایی و قانونگریوزی
شهروندان تبریز» ( )1314توسط ک نتوری و همكواران صوور گرفتوه کوه نشوان مویدهود
قانونگرایی زنان و شهروندان متیهل باتتر از مردان و شهروندان مجورد اسوت .پژوهشوی بوا
عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر قوانونگرایوی شوهروندان ارومیوه» ( )1311توسوط واحودی و
همكاران صور گرفته که نتایج نشان میدهد بین قانونگرایی با عمومیت قوانون ،تورس از
مجازا  ،مذهب ،و اطاعت از قوانین از روی شناخت و آگاهی رابطة معناداری وجود دارد.
پژوهشی با عنوان «قانونگریزی در ایران» ( )1311توسوط دانواییفورد و همكواران صوور
گرفته که نتایج نشان میدهود عوامول سیاسوی ،اقتصوادی ،قوانونی ،مودیریتی و اجتمواعی –
فرهنگی در «قانونگریزی افراد جامعه تیثیرگذارند .پژوهشی با عنوان قانونگریزی وقتی که
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سایرین مرتكب آن میشوند» ( )2224توسط فریر صور گرفته و نشان میدهد کوه سوابقة
جرم ،مناعتطلبی ،موقعیت اجتماعی و سن در ارتكاب به قانونگریزی تیثیر دارد.
قانونگریزی :منرور از قانونگریزی رعایوت نكوردن قووانین و مقوررا اجتمواعی اسوت؛
مانند :پرداخت نكردن عوارض و مالیوا  ،توجوه نكوردن بوه قووانین راهنموایی و راننودگی،
تشكیل گروههای فشار ،دزدیهای کوچک و بزرگ ،حق دیگران را نادیده انگاشتن ،بوی-
توجهی به حاظ بهداشت خیابان و اماکن عمومی ،بویتووجهی بوه آلوودگی صووتی ،حاوظ
نكردن س مت اماکن و آسیب رساندن به اتوبوسوها و وسوایل نقلیوه عموومی ،از بوین بوردن
حرمت افراد جامعه و موارد بیشمار دیگر کوه در حوا گسوترش اسوت (مواهرویی:1311 ،
 .)24نرم گریزی مترادف با قانونگریزی است که عوارض آن قانع نبودن شخص به حقو
خود ،تعرض به حقو دیگران ،انجام ندادن تكالی  ،گریز از مسئولیت ،و وصوو مقصوود
به هر طریق ممكن است (عباس زاده همكاران.)39 :1342 ،
قانون و نظم اجتماعي :قانون اجتماعی باهدف کواهش رفتارهوای نابهنجوار و ایجواد نروم
اجتماعی و زندانی کردن خاطیان نرم به کوار مویآیود (فرهنوگ لغوت و بسوتر .)2214 ،در
فرهنگ لغت ،ماریان وبستر ،قانون را عاد و رفتار انسجام دهنده و مبنای عمل رفتار جامعه
میداند .قاعده یا حالتی از رفتار یا عمل کوه توسوط دولوت تصوویبشوده و بورای افوزایش
همنوایی و تقویت پیوند اجتماعی است (کوتر  .)2222 ،قانون در اصط ح جامعوهشناسوی،
برای بررسی تعامل افراد با جامعه و مبارزه با بزهكاری اجتمواعی بوه کوار مویرود (دنویس و
همكاران .)2212 ،نهادهای اجتماعی ،هنجارهای اجتماعی ،قووانین فرهنگوی و فراینود حول
تعارضا از مهمترین حوزة مورد بررسی در جامعهشناسوی اسوت (زلزکوی .)2221 ،قوانون
بهعنوان وسیلهای برای تنبیه خاطیان و کنتر بزهكواران بوه کوار مویرود .در جواموع سونتی،
وجدان جمعی ،مدافع نروم بووده اسوت و در دورة ارگوانیكی ،قووانین حقووقی ترمیموی بور
شخصیت و آزادی فردی توجه و تاکید دارد (گد.)2223 ،
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مشكل نرم اجتماعی وقتی ایجاد میشود که موجود انسانی فردگرایانه عمول کنود .اگور بور
مبنای اهداف فردی تصمیم بگیرد به خواطر منوافع شخصوی خوود ،نروم اجتمواعی را نقو
میکند و اگر افراد با گروههای دیگر پیوند اجتماعی داشته باشد دیگر به دنبا ناع شخصی
نیست بلكه نرم شهروندی و قوانین جامعه را رعایت مویکنود (بنایلود .)1441 ،بورای حاوظ
نرم اجتماعی افراد و گروهها باید برای دسوتیابی بوه اهوداف اجتمواعی و حاوظ آن بوهطوور
هماهنگ عمل کنند (السون .)1494 ،نرم اجتمواعی بوه وضوعیتی اشواره دارد کوه جامعوه از
طریق آن ثبا خود را حاظ میکند و خود را قادر میسازد که با محیط و فعالیت فرهنگی
سازگاری داشته باشد و مردم باید فعالیتهای خوود را بورای دسوتیابی بوه اهوداف عموومی بوا
جامعه هماهنگ و سازگار کنند تا در یک زندگی اجتماعی باهمدیگر بهطوور موؤثر تعامول
اجتماعی داشته باشند (هكتر و هورن.)13 :2221 ،
قانون و اخالق اجتمااعي :ارزشوهای اخ قوی نیوز بوا قوانونگرایوی ارتبواط دارد .گرچوه
هنجارهای اجتماعی برای افوراد حوالتی بیرونوی دارنود و گواهی بوا خواسوتههوای فوردی در
تعارض هستند ،در نهایت هنجارهای اجتماعی به بخشی از نرام درونی انگیزشی و راهنمایی
رفتار افراد تبدیل میشود و به جوای نروار بیرونوی نریور پلویس ،دولوت و سوایرین ،عمول
میکند؛ یعنی کنتر توسط دیگران تبدیل به خودکنترلی میشود .علت این امور در اخو
اجتماعی ،ایمان به وجدان جمعی ،رعایت نرم جامعوه و همنووایی بوا قووانین اجتمواع اسوت
(هافمنز .)2222 ،جامعهپذیری اخ قی به این اشاره دارد که از اوان کودکی توسط خانواده،
مدرسه ،والدین و اطرافیوان ،پلویس و غیوره بایود رعایوت قوانون و ارزشوهای اخ قوی بورای
کودکان جامعهپذیر شوند (رابر و همكاران .)344 :1493 ،بهایونترتیوب آنهوا خوود را بوا
قانونگرایی و پوذیرش اخ قیوا اجتمواعی انطبوا مویدهنود (ورثوی .)21 :1449 ،وجوود
کدهای اخ قی در یک جامعه بسیار مهم و استواری هر جامعهای منوط بوه وجوود کودهای
اخ قی در آن جامعه است .کدهای اخ قی نقش کنتر کنندهای در انحرافا اجتماعی یوا
خودپرستی افراد خواهند داشت .در نرریه تضاد ،نرم اجتماعی برای حاظ منافع طبقة مسلط
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حاصل اجبار است .نرریه کارکردی نرم اجتماعی ،به دنبا ایجاد ثبا در جامعه از طریوق
تقویت نرار اجتماعی و اخ قی و به تعبیری وجدان جمعی است (کروسمن.)44 :2213 ،
در انسجام مكانیكی ،به دلیل شد نرار وجدان جمعی ،مجرمان را به دلیل هر عملی کوه
به یكپارچگی اجتماع آسیب وارد کند ،تنبیه میکننود .چوون موردم بوهشود درگیور نروام
اخ قی هستند ،قانون سرکوبگر این نوع واکنش را وضع میکند و چنین قانونی نیوز بوهنوبوة
خود بازتابش مادی وجود یک وجدان جمعی قوی است و یوک جامعوه بوهواسوطة انسوجام
مكانیكی یكپارچه میماند (ریتزر.)41 :1341 ،
بي هنجاری و قانونگریزی :در جامعه وقتی بیهنجاری یا قانونگریزی رخ میدهود کوه
بین ساختار اجتماعی و فرهنگ ،بین تواناییهای ازنرر ساختاری خلقشدة مردم برای عمول
در جهت هدفها و هنجارهای فرهنگی و خود هنجارها و هدفها یک مجموعه قطع ارتباطهوا
صور گیرد؛ یعنی انحراف از هنجار اجتمواعی و قوانون بوه دلیول گسسوت بوین ارزشوهای
فرهنگی و ابزار اجتمواعی -سواختاری دسوتیابی بوه آن ارزشهاسوت (ریتوزر.)144 :1341 ،
بهزعم «پارسنز» اجتماعی کردن و کنتر اجتماعی سازکارهایی هستند که بهنروام اجتمواعی
کمک میکنند تعاد خوود را نگوه دارد (هموان .)132 :میشول فوکوو در رعایوت قوانون بوه
خودکنترلی اشاره دارد .خودکنترلی مراقبت درونی است که بر اساس آن ،وظوای

محوو

انجام و رفتارهای ناهنجار و غیرقانونی ترک میشود و بیآنكه نرار یوا کنترلوی خوارجی
در بین باشد ،فرد ت ش خود را مصروف انجوام کواری مویکنود کوه بوه عهودهاش گذاشوته
میشود و مرتكب موارد نادرستی از قبیل کمکاری ،قانونگریزی ،عبور از مقررا شوهری
و ...نمیشود (پیروز و همكاران .)313 :1314 ،در بحو

جامعوهشناسوی ،کنتور اجتمواعی،

شامل اعتقادا درونی ،رعایت حقو شهروندی ،احترام بوه نروم ،همنووایی بوا هنجارهوای
اجتماعی ،ایمان به مطلوبیت رعایت قوانین است کوه زمینوه نهادینوهسوازی و جامعوهپوذیری
قانون را در افراد ایجاد میکند (تام و همكاران.)2222 :

 / 271فصلنامه پژوهشهای دانش انتظامي ،سال هفدهم ،زمستان 2931

کنترل اجتماعي و قانونگریزی :فردگرایی منای در جامعه اثر مخربوی دارد کوه معواد
خودخواهی است .خودخواهیها و ترجیح مناعت فردی بر مناعت جمعی ،عاملی است کوه
اخ

را در جامعه ضایع میکند .پارسنز ،نروم اجتمواعی را در چهوار حووزة ،جهوانبینوی،

هنجار اخ قی ،هنجار حقوقی و هنجارهای عملیاتی تقسیم میکند و بر این نكته تیکید دارد
که نقش هنجارهای حقوقی در خصوص نرم مشخص بووده و بوه قوانون و کودهای قوانونی
معطوف است و در برخی موارد ممكن است مانع ایجاد نرم اجتمواعی شوود .در دو حالوت
هنجارهای حقوقی عامل بینرمی اجتمواعی خواهود شود -1 :تعوارض قووانین -2 ،ابهوام در
هنجارهای حقوقی (چلپی .)44 :1342 ،بر این اساس اخ

در هنجوار اخ قوی و اجتمواعی

بسیار مهم است .آشاتگی در این دو بُعد وضعی را ایجاد خواهد کرد کوه نتیجوة آن جامعوه
آنارشی خواهد بود؛ یعنوی جامعوهای کوه ازنرور هنجارهوای اجتمواعی دارای تاواو باشود
(کوثری .)1341 ،افراد بهطور طبیعی تمایل به کجرفتاری دارنود و اگور تحوت کنتور قورار
نگیرند چنین میکنند (ریكلس.)1433 ،
کنتر اجتماعی درونی زمانی است که جامعه دارای همبستگی اجتماعی قوی اسوت و فورد
احساس تعلوق قووی بوه جامعوه دارد (کووزر و روزنبورگ .)124 :1342 ،منروور از اخوت
هنجاری همان چیزی است که دورکیم آن را آنومی اجتماعی نامیده است که همان ضوع
علقة اجتماعی و تعهد نسبت به هنجار در میوان افوراد جامعوه اسوت (چلپوی .)121 :1342 ،از
منرر جامعهشناختی ،عواملی ازجمله نگرش م بت به قانون ،کاهش ارتكاب جرائم ،افوزایش
مشارکت اجتماعی ،بات بودن انسجام اجتماعی و ت بیت نرام حقوقی در قوانونگرایوی تویثیر
دارد (محسوونی .)9 :1314 ،هیرشووی چهارعنصوور اصوولی در قووانونگرایووی را عبووار از-1 :
دلبستگی؛  -2تعهد؛  -3درگیری؛  -4اعتقاد مویدانود (سوتوده .)142 :1342 ،دیون از منرور
دورکیم باعو

انضوباط بخشوی و حاوظ میورام اجتمواعی گوروه و پدیود آوردن احسواس

خوشبختی در جامعه میشود (شجاعی زند.)44 :1312 ،
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فقر و قانونگریزی :فقر با قانونگریزی رابطة معنی دار دارد .ناآگاهی و جهول بوه قوانون،
تعدد و تنوع خرده فرهنگها و توزیع و استااده از امكانا و خدما آموزشی و فرهنگی در
سطوح محلی و ملی و گسترش روزافزون ارتباطا فراملی به پیودایش و تشودید تااوتهوا و
تعارضا عقیدتی ،ارزشی و هنجاری در بین افراد جامعه و گروهها منجر میشود که چنوین
عاملی منجر به سردرگمی افراد در تشخیص اهداف میشود .بر ایون اسواس ،فقور ،بیكواری،
نابرابری طبقاتی ،فقر و محرومیت ،تبعی

جنسی ،قومی ،مذهبی ،اعتیاد ،ط

 ،سورگردانی

و حاشیهنشینی ،بیاعتمادی به پلیس ،فقدان اعتماد به قانون ،بیاعتمادی به نهادهوای دولتوی،
رضایت اجتماعی و سطح فرهنگ جامعه در قانونگریزی شهروندان تویثیر معنویداری دارد
(محققیان.)142 :1311 ،
ریشههای اجتماعي قانونگریزی :مطالعا نشوان مویدهود کوه عوامول زیور ریشوههوای
قانونگریزی محسووب مویشووند :خاموشوی علوم در ایوران ،موقعیوت جغرافیوایی ،زنودگی
صحرانشینی (تنومند ،)1331 ،مهاجرپذیری ،فرهنگ ستایش قدر  ،تقدیرگرایی (قوادری،
 ،)1311تقدم حق تجربی بر حق انتزاعی ،رواج توجیها قانونگریزی ،اصرار بر اخت فا
بهجای حل اخت فا  ،پسافتادگی حقو  ،تقدم فورد بور حوق ،توراکم و بویثبواتی قوانون و
فقدان آگاهی از قانون (عبدی ،)1311 ،بیگانگی از قانون ،دو چهرگی قوانون (حوقشوناس،
 ،)1311وجود جامعة هنجاری در مقابل جامعة قانونی (فیاض ،)1331 ،نبوود قوانون در ادوار
مختل

تاریخ ،استبداد تاریخی ،نبود موفقیت در استقرار قانون ،دوگانگی ارزشی در سطح

جامعه ،بیثباتی قانونی (علوی تبار.)1339 ،
بر این اساس ،خ صهای از عوامل مؤثر بر قانونگریزی به شرح زیر است -1 :فقدان و عدم
نهادینه شدن روابط مدنی :باوجود نوسازی جامعة ایران ،مسئولیتپذیری نسبت بوه هوم بوین
مردم و دولت ،مردم و مردم ،و موردم و پلویس دیوده مویشوود؛  -2فقودان التوزام اخ قوی و
هنجاری؛ -3قانونگریزی :قانونگریزی و هنجارشكنی در بین مردم دیده مویشوود؛ گوویی
با شكست هنجار زیرکوی خوود را نشوان مویدهنود (ج ئوی پوور)34 :1314 ،؛  -4دور زدن
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قانون :قانونگریزی در بین مردم تبدیل به هنجاری اجتماعی شده کوه بوه شوكاف اجتمواعی
بین پلیس و مردم میانجامد؛  -4فقدان روحیه همكاری گروهوی و جمعوی در بوین موردم و
مح

(دانایی .) 141 :1311 ،بر این اسواس ،بوا توجوه بوه مباحو نروری و پیشوینه تجربوی

تحقیق میتوان مد ماهومی عوامل اجتماعی – فرهنگی مؤثر بر قانونگریزی شهروندان را
به شرح زیر ترسیم کرد:
نمودار .2مدل مفهومي پژوهش

فرضیهها

 به نرر میرسد که بین آگاهی از قانون و قانونگریزی شهروندان رابطة معنیداری وجووددارد.
 به نرر میرسد که بین طرد اجتماعی و قانونگریزی شوهروندان رابطوة معنویداری وجووددارد.

بررسي عوامل اجتماعي  -فرهنگي مؤثر بر قانونگریزی شهروندان استان اردبیل212 /

 به نرر میرسد که بین سنت پرستی و قانونگریوزی شوهروندان رابطوة معنویداری وجووددارد.
 به نرر میرسد که بین فردگرایی و قانونگریزی شهروندان رابطة معنیداری وجود دارد. به نرر میرسد که بین نابرابری طبقاتی و قانونگریزی شهروندان رابطة معنیداری وجووددارد.
 به نرر میرسد که بین جامعهپذیری و قانونگریوزی شوهروندان رابطوة معنویداری وجووددارد.
 به نرر میرسد که بین نرار اجتماعی و قانونگریزی شهروندان رابطة معنیداری وجوددارد.
 -به نرور مویرسود کوه بوین ضوع

اخو

شوهروندی و قوانونگریوزی شوهروندان رابطوة

معنیداری وجود دارد.
 -به نرر میرسد که بین ضع

منزلت اجتمواعی قوانون و قوانونگریوزی شوهروندان رابطوة

معنیداری وجود دارد.
 -به نرر میرسد که بین ضع

نهادهای قضایی -انترامی و قانونگریزی شوهروندان رابطوة

معنیداری وجود دارد.
 به نرر میرسد که بین فقر فرهنگی و قوانونگریوزی شوهروندان رابطوة معنویداری وجووددارد.

روش
پژوهش حاضر به لحاظ روش ،پیمایشی (کمّی) ،از نرر ماهیت ،کاربردی و ابزار اصلی
آن پرسشنامه است .جامعة آماری پژوهش شامل نهادهایی از جمله دادگستری ،استانداری،
نیروی انترامی و شهرداری بوده است که برحسب اهمیت مسئله برای شناسایی دقیق علل
قانونگریزی انتخابشدهاند .حجم نمونه از تکتک نهادها برحسب حجم جامعة آماری
متناسب با آن با مراجعه به جدو مورگان تعیین و پرسشنامه بهصور تصادفی سیستماتیک
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در بین آنها توزیعشده است .بر این اساس از جامعة آماری  3222ناری چهار سازمان فو ،
در مجموع  1442نار بهعنوان حجم نمونه برآورد شدهاند .نتایج روایی و پایایی کل
پژوهش از طریق آلاای کرونباخ برابر با  2/33برآورده شده که حاکی از قابلقبو بودن
مقیاس پژوهش است.
جدول .2روایي پژوهش
آلاای گویه

متغیرها
آگاهی از قانون

%31

طرد اجتماعی

%34

سنت پرستی

%31

فردگرایی

%34

نابرابری طبقاتی

%31

جامعهپذیری

%32

نرار اجتماعی

%12
%39

شهروندی

ضع

اخ

ضع

منزلت اجتماعی قانون

%34

ضع

عملكرد نهادهای قضایی و انترامی

%32

فقر فرهنگی

%39

آلاای کل مقیاس

%33

یافتهها
یافتههای توصیای نشان میدهد که آگاهی از قوانون در سوطح کوم ( ،)%44متوسوط (،)%24
بات ( ،)%31طرد اجتماعی در سطح کم ( ،)%31متوسط ( ،)%22بات ( ،)%43سنت پرسوتی در
سووطح کووم ( ،)%31متوسووط ( ،)%24بووات ( ،)%31فردگرایووی در سووطح کووم ( ،)%24متوسووط
( ،)%23بووات ( ،)%41نووابرابری طبقوواتی در سووطح کووم ( ،)%34متوسووط ( ،)%14بووات (،)%41
جامعهپذیری در سطح کم ( ،)%24متوسط ( ،)%29بوات ( ،)%42نروار اجتمواعی در سوطح
کم ( ،)%44متوسط ( ،)%44بات ( ،)%23ضع

عملكرد نهادهای قضایی و انترامی در سوطح
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کم ( ،)%31متوسط ( ،)%31بات ( ،)%23فقر فرهنگی در سوطح کوم ( ،)%22متوسوط (،)%24
بات ( ،)%41ضع

اخو

شوهروندی در سوطح کوم ( ،)%32متوسوط ( ،)%14بوات ( )%49و

قانونگریزی در سطح کم ( ،)%13متوسط ( ،)%24بات ( )%44است.
جدول  .1روابط بین متغیرهای پژوهش
نوع آزمون

ضریب همبستگي

سطح معناداری

متغیرهای تحقیق
آگاهی از قانون

پیرسون

-2/214

2/222

طرد اجتماعی

پیرسون

2/493

2/221

سنت پرستی

پیرسون

2/143

2/222

فردگرایی

پیرسون

2/394

2/222

نابرابری طبقاتی

پیرسون

2/212

2/241

جامعهپذیری

پیرسون

2/912

2/221

نرار اجتماعی

پیرسون

2/244

2/223

پیرسون

2/431

2/222

2/442

2/222
2/222
2/921

شهروندی

ضع

اخ

ضع

منزلت اجتماعی قانون

پیرسون

ضع

عملكرد نهادهای قضایی و انترامی

پیرسون

2/312

پیرسون

2/241

فقر فرهنگی

 یافتههای حاصل از آزمون نشان مویدهود کوه بوین آگواهی از قوانون و قوانونگریوزی
شهروندان رابطة معنیداری وجود دارد .مقودار ضوریب همبسوتگی دو متغیور فوو در
سطح معنیداری  2/222برابر با  -2/214است.

 یافتههای حاصل از آزموون نشوان مویدهود کوه بوین طورد اجتمواعی و قوانونگریوزی
شهروندان رابطه معنیداری وجود دارد .با اطمینان  44درصد میتوان کاوت کوه ایون
یافته بهکل جامعه قابلتعمیم است .بر این اساس هرچوه بور طورد اجتمواعی شوهروندان
افزوده شود یا میزان طردشدگی از سطح جامعه مدنی آنها بیشتر شود بوه هموان میوزان
قانونگریز خواهند بود.
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 یافتههوای حاصول از آزموون نشوان مویدهود کوه بوین سونت پرسوتی و قوانونگریوزی
شهروندان رابطة معنیداری وجود دارد .مقودار ضوریب همبسوتگی دو متغیور فوو در
سطح معنیداری  2/222برابر با  2/143است .بر این اساس چنین میتوان نتیجه گرفت
که هرچه شهروندان گرایش بیشتری به سنتها و ارزشهای سنتی داشته باشند به همان
میزان به خاطر فقدان تطابق قوانین نوین با سنتی ،قانونگریزی بیشتری خواهند داشت.

 یافتههای حاصل از آزمون نشان میدهد که بین فردگرایی و قانونگریوزی شوهروندان
رابطة معنیداری وجود دارد .بر این اساس هرچه شهروندان فردگراتر باشند ،به هموان
میزان قانونگریز خواهند بود .یكی از مهوم تورین اسوتان اردبیول بوا توجوه بوه افوزایش
جمعیت شهرنشین آن ،شیوع فردگرایی در روابط اجتماعی است که منجور بوه نادیوده
گرفتن منافع عمومی میشود.

 یافتههای حاصل از آزمون نشان مویدهود کوه بوین نوابرابری طبقواتی و قوانونگریوزی
شهروندان رابطه معنیداری وجوود دارد .مقودار ضوریب همبسوتگی بوین دو متغیور در
سطح معنیداری  2/241برابر با  2/212است .چنین میتوان نتیجوه گرفوت کوه هرچوه
سطح نابرابری طبقاتی بین شهروندان بیشتر باشد به خاطر تضاد منافع و خصومت طلبی
گرایش بیشتری به قانونگریزی پیدا می کنند .با کاهش نابرابری طبقاتی و گرایش بوه
برابری طبقاتی ،شهروندان بیشتر قانونگرا میشوند.
 یافتههای حاصول از آزموون نشوان مویدهود کوه بوین جامعوهپوذیری و قوانونگریوزی
شهروندان رابطة معنیداری وجوود دارد .در سوطح معنویداری  2/222مقودار ضوریب
همبستگی دو متغیر برابر با  2/91است .بهاحتما  44درصد میتوان گاوت کوه رابطوه
فو قابلتعمیم به جامعة آماری است .بور ایون اسواس هرچوه شوهروندان جامعوهپوذیر
شوند به همان میزان قانونگرا خواهند شد و بورعكس هرچوه شوهروندان جامعوهپوذیر
نشوند یا قوانین جامعه در شهروندان نهادینه نشود افراد خود را با قانون بیگانه خواهنود
دانست و درنهایت قانونگریز خواهند بود.
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یافتههای حاصل از آزمون نشان میدهد کوه بوین نروار اجتمواعی و قوانونگریوزی
شهروندان رابطة معنیداری وجود دارد .مقدار ضریب همبسوتگی دو متغیور در سوطح
معنیداری  2/223برابر با  2/24است .بر این اساس نرار اجتمواعی یكوی از عوامول
مؤثر در گرایش به قانونگرایی است .هرچه نرار اجتماعی از سووی موردم ،نیوروی
انترامی و نهادهای دولتی قویتر ،منرمتر و علمیتور باشود بوه هموان ماننود بور میوزان
قانونگرایی مردم افزوده مویشوود ،بورعكس هرچوه نروار اجتمواعی در جامعوه بور
شهروندان کمتر و روابط آنها دچار فرسایش شود ،مردم قانونگریز خواهند شد.

 یافتووههووای حاصوول از آزمووون نشووان موویدهوود کووه بووین ضووع

اخ و

شووهروندی و

قانونگریزی شهروندان رابطة معنویداری وجوود دارد .مقودار ضوریب همبسوتگی دو
متغیر در سطح معنیداری  2/222برابر  2/431هسوت .بور ایون اسواس هور چوه اخو
شهروندی ضوعی تور باشود ،میوزان قوانونگریوزی بیشوتر و بورعكس هور چوه اخو
شهروندی قویتر باشد به همان میزان شهروندان موظ

 یافتههای حاصل از آزمون نشان موی دهود کوه بوین ضوع

به رعایت قانون خواهند شد.
منزلوت اجتمواعی قوانون و

قانونگریزی شهروندان رابطة معنیداری وجود دارد .به احتموا  44درصود مویتووان
گات که یافتههای فو با ضریب همبستگی  2/44قابلتعمیم به جامعة آمواری اسوت.
هر چه منزلت اجتماعی قانون در نزد شهروندان پایینتر باشد بوه هموان میوزان رعایوت
آن از سوی مردم الزامآور نخواهد بود.

 یافتههای حاصل از آزمون نشان میدهد که بوین ضوع

عملكورد نهادهوای قضوایی و

انترووامی و قووانونگریووزی شووهروندان رابطووة معنوویداری وجووود دارد .مقوودار ضووریب
همبستگی دو متغیر در سطح معنیداری  2/222برابر با  2/312اسوت .هرچوه عملكورد
نهادهای قضایی – انترامی در اجرای قانون ضعی تر باشد به هموان میوزان شوهروندان
نیز از رعایت قانون سرباز خواهند زد.
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 نتایج حاصل از آزمون نشان میدهد که بوین دو متغیور فقور فرهنگوی و قوانونگریوزی
رابطه معنیداری وجود ندارد.
جدول  .9خالصه مدل رگرسیوني
شاخصهای مد آماری

ضریب همبستگی چندگانه

ضریب تعیین

ضریب تعیین خالص

مقادیر

2/341

2/422

2/313

جدول  .1رگرسیون چندگانه
متغیرهای تحقیق

B

St d.B

Bet a

T

Si g

آگاهی از قانون

2/234

2/421

2/344

4/214

2/222

طرد اجتماعی

1/431

2/321

2/221

4/319

2/222

سنت پرستی

2/239

2/214

2/324

3/224

2/224

فردگرایی

3/493

2/442

2/314

1/121

2/212

نابرابری طبقاتی

2/494

2/442

2/143

2/234

2/224

جامعهپذیری

2/321

2/413

2/332

4/334

2/244

نرار اجتماعی

3/331

/212

2/323

3/114

2/212

2/224

2/123

2/314

4/234

2/222

منزلت اجتماعی قانون

1/921

2/441

2/492

4/324

2/229

عملكرد نهادهای قضایی و

2/231

2/143

2/441

1/214

2/222

ضع
ضع
ضع

اخ

شهروندی

انترامی
فقر فرهنگی

1/342

2/243

2/343

4/422

2/223

نتیجهگیری
قانون به ضوابط و قواعد مكتوبی اط

مویشوود کوه توسوط اعضوای جامعوه بورای تعیوین

مجازا کجروان تصویبشده تا افراد به ملزم به همنوایی با اهداف و هنجارهوای اجتمواعی
شوند .آگاهی از قانون جامعه در رسیدن به همنوایی با آن تیثیرگذار است .وقتی شوهروندان
یک جامعه با ویژگی ،کوارکرد و ضووابط قوانونی آشونا باشوند ،بوه خواطر داشوتن دانوش و
اط عا کافی دربوارة آن ،رعایوت آن را اموری الزاموی خواهود دانسوت .جهول و نداشوتن
شناخت کافی نسبت به قانون منجر به بیگانگی با قانون یا بوه تعبیوری قوانونگریوزی خواهود
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شد .طرد اجتماعی به رانده شدن فرد از جامعه یا به تعبیری برچسب زدن به فردی است کوه
در بین گروه اجتماعی زندگی میکند .با طرد شدن فرد از جامعه ،بر میزان تخاصم و رفتوار
متناق

وی با قوانین جامعه افزوده میشود .وقتی شهروندان از طرف نهادهای اجتمواعی یوا

جامعه ارج گذارده نمیشوند به همان میزان تخطی از قوانین را راحتتر انجام مویدهنود .بوا
کنار زدن افراد از جامعه و مشارکت نكردن آنها در مسوائل شوهری ،فورد خوود را بیگانوه بوا
قوانین دانسته و خودبهخود در مقابل قانون قرار خواهد گرفت .بر این اساس با جوذب افوراد
در شبكه و نهادهای اجتماعی از طرد شدن آنها جلوگیری و همچنین زمینه قانونگرایی آنها
فراهم میشود .حضور شهروندان طردشده از عرصة اجتماع نیازمند سرمایه اجتمواعی اسوت
که بتواند زمینة همگرایی و جذب شدن آنها در بین گوروههوای اجتمواعی را ممكون سوازد.
وجود تناق

و ناسازگاری یا به تعبیری جامعهشناسانه وجود تجربة زیسته دوگانه و دوکسا،

با خود نابهنجاریها و آسویبهایی زیوادی بوه هموراه دارد؛ یعنوی زیسوت در دنیوای مدرنیتوه بوا
ساختمان ذهنی سنتی ،زمینه همنوایی را بسیار کاهش میدهد و چنین تجربة متضادی مانع از
همسازی و تطابق ارزشی فرد با هنجارهای جدید شهروندی میشود؛ یعنی زیستن فرد سنتی
در جامعة نوین ،زمینهساز کژ رفتاری را مهیا میسازد و دنیای سنتی و موینوس شودن بوا آن،
به افراد اجازة آموزش و رعایت هنجار و قووانین را نمویدهود .ارزشوها و معیارهوای سونتی،
زمینة ناسازگاری اجتماعی با قوانین جامعه را مهیا میکند.
فردگرایی یا ترجیح منافع فردی نسبت به منافع جمعی بر رفتوار قوانون گریزانوه تویثیر م بوت
دارد؛ یعنی هر چه افراد در جامعه بهجای توجه به منافع عمومی و جمعی به دنبا رفتارهوای
خودخواهانه باشند کمتر تمایل به تبعیت از قوانین دارند .شیوع فردگرایی در جامعه منجر به
بیتااوتی به قوانین اجتماعی میشود و فرایند گریز از قانون را ممكن میسازد .در جوامعی
که با سطحی از فردگرایی روبهرو بوده است ،میزان همنوایی با قوانین بهشد اندک است.
جوامع بشری بوا افوزایش شوكاف طبقواتی ،فاصوله بوین فقیور و غنوی و نوابرابری طبقواتی بوا
مشك

عدید اجتماعی روبهرو میشوند .دورکیم در تقسیمکار اجتمواعی خوود ،یكوی از
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نابهنجاریهای عمدة عصر نوین را نابرابری طبقاتی ذکر میکنود و مودعی مویشوود کوه از
صور نابهنجار تقسیمکوار ،گسوترش نوابرابری طبقواتی اسوت .بوا افوزایش نوابرابری طبقواتی،
نابهنجاریها اجتماعی نریر قانونگریوزی ،خودکشوی ،قتول و بویاعتنوایی بوه نروم اجتمواعی
افزایش مییابد .بهزعم پارسنز ،افزایش فاصله بین طبقا اجتماعی باع

بیتعادلی در نروم

جامعه و کژ کارکردی قانون میشود .مرتن استدت میکند که با افزایش فاصله و نابرابری
طبقاتی از بُعد اقتصادی و اجتماعی ،افراد به چهار دستة طغیانگر ،منوزوی ،واپسوگر و ابوداع
گر تقسیم میشوند که هدف همة آنها دور زدن قانون است .به تعبیوری شوهروندان در ایون
حالت برای ایجاد برابری اجتماعی رسیدن به هدفهای مشروع و موردقبو جامعه مسویرهای
دیگر گریز از قانون و شكستن قانون را انتخاب میکنند .وجود فاصله و نابرابری گسوترده و
روزافزون بین افراد جامعه یكی از عوامل اصلی قانونگریزی افراد است.
جامعهپذیری به عنوان یكی از فراینودهای اجتمواعی ،تویثیرا عمیقوی بور پایبنودی افوراد بوه
هنجارهای اجتماعی دارد .جامعهپذیری نقش مهمی را بورای افوراد در طوو دوران زنودگی
بازی میکند؛ ازایونرو ثبوا در فراینود جامعوهپوذیری و نبوود تضواد و اخت فوا درونوی،
آموزش الگوهای هنجارمند و اجتماعی ،تقویوت قواعود م بوت زنودگی اجتمواعی و کنتور
اجتماعی و ...که خود محصو ساختار اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعهپوذیری هسوتند
ازجمله زمینههایی به شمار میروند که میتوانند در پایبندی بوه هنجارهوای اجتمواعی افوراد
موردتوجه قرار گیرند.
مذهبی بودن ،قانونگرا بودن ،پیوند عاطای فرد با جامعه و نرار اجتماعی بر افراد ازجملوه
مصووادیق ایوون توویثیر هسووتند .در جوامووع نوووین بوورای پایبنوودی افووراد بووه هنجوار و ارزشووهای
تصویبشده تزم است نرارتی مدون و منرم صوور بگیورد .بوهزعوم هوابز ،جامعوه بودون
نرار اجتماعی ،بهم ابه گرگ میشود و افراد همدیگر را میدرند و برای مدیریت اوضاع
طبیعی و ملزم سازی آنها به قوانین و کاهش نزاع و قتل ،نیاز است نرارتی همراه با مجوازا
صور بگیرد .طبق یافتهای هیرشی و رکلس ،شرط توداوم نروم جامعوه وجوود عنصوری از

بررسي عوامل اجتماعي  -فرهنگي مؤثر بر قانونگریزی شهروندان استان اردبیل213 /

نرار یا بازدارنودگی در جامعوه اسوت .جامعوه از دو نروار اجتمواعی درونوی و بیرونوی
تشكیل یافته است .نرار درونی شامل تعهد ،باور و دلبستگی عاطای به قوانین جامعه است
و نرار بیرونی شامل ت ش همة نهادهای اجتماعی ،انترام پلیسی ،نهادهای دولتی و جامعه
مدنی در همنوایی با قوانین جامعه است .فقدان نرار یا تضعی

در نرار بور شوهروندان،

منجر به آزادی و بیبند باری در نرمپذیری میشود .بهزعم پارسنز و دورکویم ،چوون افوراد
جامعه دارای آرزوهای نامحدود و سیریناپذیر هستند ،در صور نبود نرار اجتماعی بور
آنها ،بیهنجاری و قانونگریزی به امری عادی تبدیل میشود و نوعی آنارشیست در روابط
اجتماعی رواج می یابد .با ضع

اخ

شهروندی ،قانون اعتبار و منزلت خوود را از دسوت

میدهد .اگر افراد و گروههای اجتماعی ازنرر اخ قی نیوز دچوار نابسوامانی باشوند ،بور سور
تشخیص اهداف و راههای رسیدن به اهداف دچار سرگردانی میشووند و از لحواظ اخو
نرری و اخ

عملی دچار تعارض میشوند و طبق هنجوارهوا و قواعود عمول نمویکننود و

انگیزة مشارکت در امور قانونی را از دست میدهند .این افراد در جهت رسیدن بوه اهوداف
فردی با صرف هزینههای عمومی به خودخواهی ادامه میدهند و از جامعه انتقام میگیرند.
ارج و منزلت قانون و هنجارهای اجتماعی بستگی به میزان پذیرش و مقبولیوت آن از سووی
شهروندان یک جامعه دارد .افراد جامعه وقتی به ارزشهای نهادینهشده بیشترین توجه و التزام
را دارند که برای آن ارج و اعتباری در نوزد خوود قائول باشوند .میوزان اقتودار قوانون نیوز بوه
جایگاه منزلتی آن در جامعه بستگی دارد .با تضعی

منزلت اجتمواعی قوانون و بویتووجهی

عمومی به رعایت آن ،قانونگریزی در بدنة جامعه رسوخ مییابد و بیهنجواری و دور زدن
قانون متداو میشود .ارزشهای موردقبو گروه به تعبیر پارسنز و دورکیم زمانی کوارایی و
اقتدار خود را به دست میآورد که بر افراد تحت حمایت خود بتواند کنترلی داشته باشود و
همچنین جامعه برای آن منزلت اجتماعی ارزش قائل شود ،در این صور میزان بزهكواری
و آسیبهای اجتماعی کاهش مییابد .همچنین قانون از منزلت اجتماعی میافتد که بخشی از
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جامعه که مدیری یا ریاست مجموعهای را بر عهدهدارند نسبت به آن بیاعتنا باشوند در ایون
حالت قانونگریزی از سوی اجتماع عادی میشود.
نهادهای قضایی و انترامی نیز نقش مهمی در واگرایی و همگرایی بوا قوانون دارنود .ایون دو
نهاد بیشتر از سایر نهادهای جامعه در رعایت قانون برجسته هستند .ضع

و اخت

در اجزا

کارکردی این نهادها زمینهساز بیتااوتی اجتماعی نسوبت بوه قوانون اسوت .وقتوی نهادهوای
قضایی – انترامی در رعایت قانون آنگونه که باید ،پایبنودی از خوود نشوان ندهنود ،قوانون
ارزش خود را از دست میدهد .هرچه نهادهای فو در رعایت قوانون بیشوتر اهتموام داشوته
باشند به همان میزان مردم نیز خود را ملزم به پایبندی نسبت به قوانین میدانند.
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