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 چکيده
عوامل جامعه شناختی موثر بر قانون گریزي شهروندان ایالم به  كه آن است درصدد حاضر ي مقاله

دهد. جامعه  قرار مطالعه مورد بين عوامل جامعه شناختی موثر بر قانون گریزي را و همبستگی بپردازد

سال قرار دارند كه  20-44آماري در این بررسی تمامی شهروندان ایالم می باشند كه در فاصله سنی 

نفر می باشند. براي برآورد حجم نمونه ، از فرمول كوكران استفاده  105991نها بر اساس آمار، تعداد آ

نفر محاسبه می شود. روش نمونه گيري در این بررسی ، تصادفی  278ميگردد كه حجم نمونه تقریبا 

 دو این رابطه سنجش برايشده است ساده می باشد و از روش اسنادي و روش پيمایشی استفاده 

 به نتایج .است شده هاي رگرسيون گام به گام و ضرایب همبستگی پيرسون استفادهاز آزمون  سازه

بين عوامل جامعه شناختی موثر بر قانون گریزي  معنادار رابطه وجود بيانگر پژوهش، این از آمده دست

 درصد وجود دارد. 99شهروندان رابطه معکوس و معنا داري در سطح 
 

 عوامل اقتصادي، عوامل فرهنگی، قانون گریزي، شهروندان  :يديکل واژگان

 

 مقدمه

شود. اگر افراد جامعه به قوانين و مقررات و هنجاري هاي  سيله ي هنجارها، قوانين، و مقررات اداره می  سان به و زندگی اجتماعی ان

آن ها را به عنوان مناسب و نامناسب تعریف می كنند، مقيد نباشند، فعاليت انسان متوقف یا دچار هرج ومرج خواهد شد.  اجتماعی كه رفتار

آن گاه نظم اجتماعی مختل می شود و در آن صورت افراد جامعه با هنجار ي هاي اجتماعی كه نمایانگر نظم اجتماعی است هم نوا نگردیده 

صادي، و مرتکب رفتارهاي انحرافی  شيوع فقر در ابعاد اقت ضاد طبقاتی و  شوند. در این ميان اگر جامعه داراي ت شکنی ها می  و انواع قانون 

سترش  شده، كه پيامدهاي آن نيز گ شتر  شدت نادیده گرفتن مبانی ارزش ها، هنجارها و قوانين از طرف افراد بي شد،  فرهنگی و اجتماعی با

شهروندي یک موقعيت عضویت است كه  (.1377روابط متقابل افراد جامعه خواهدشد )احمدي، آسيب هاي اجتماعی در حوزه هاي مختلف 

اي از حقوق، وظایف و تعهدات اساات و بر برابري، عدالت و اسااتقالل ددلت دارد. تحول و ماهيت شااهروندي را در هر زمان شااامل مجموعه

ستره گسترهمفروضی می شهروندي تنها هنگامی توان از طریق بررسی ابعاد به هم مرتبط ب سی وافر  ، محتوا و عمق آن درک كرد. یک احسا

شود كه موانع زمينه اي فرا روي اعمال آن شناسایی و رفع شوند. منشاء هاي ایده شهروندي همانند بسياري از مفاهيم مهم علوم حاصل می
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باشد. در حالی كه اولين نهادي ریه در مورد شهروندي میشوند اثر ارسطو اولين تالش براي طرح یک نظاجتماعی در یونان باستان یافت می

اند. اما شااکل و كاركرد شااهروندي تجربه شااهروندي در دولت شااهرهاي یونان در آتن از قرن پنجم تا قرن چهارم قبل از ميالد یافت شااده

شهروندي دوره مدرن بود )فالکس و هيتر، یونانی شکل و كاركرد  سيار متفاوت از  سبتاً ( مطا2004ها ب سی ن شنا شهروندي در جامعه  لعه 

ستان بر می سی، به جهان با سيا ست. هرچند به عنوان یک مفهوم، موقعيت اجتماعی و مجموعه اي از كاركردهاي  ستلز و دیوید نوپا گردد)كا

شار قرار می1382سون، شرایط اجتماعی فرد را تحت تاثير و ف شود. نظریه پردازان خرده دهد تا مرتکب انحراف (. به هر حال از نظر این دو 

فرهنگی )مانند كوهن، كلوارد و املين ، ميلر( كه به نقد و تکميل نظریه مرتن پرداختند ناكامی منزلتی طبقات فرو دسااات و فرصاااتهاي 

ي اجتماعی دانند. همچنين نظریه هاي دیگير چون نظریه یادگيرنامشاااروع افتراقی و ایجاد خرده فرهنز بزهکار را عامل انحراف افرادي می

داند( انز زنی )عامل كج )كه بر فرایند یادگيري رفتار مجرمانه تاكيد دارد( كنترل اجتماعی )كه كجروي را نتيجه نبود كنترل اجتماعی می

اند. تهشاااود( هر كدام با تحليل رابطه فرد با جامعه به تبيين انحراف پرداخرفتاري انگی  اسااات كه به فرد كجرو با موفقيت به كار گرفته می

سيتی را عامل  سی و حتی جن سيا صادي،  ضادهاي اجتماعی، اقت رویکردهاي انتقادي نابرابري هاي موجود در جامعه از جمله نابرابري ها و ت

اند نابرابري اقتصااادي در جوامع، قوانين نامناسااب، ها كه تحت تاثير نظریه ماركس ایجاد شاادهدانند. این نظریهقانون گریزي در جامعه می

گيریهاي طبقاتی مجریان قانون و نظم ساااياسااای و نابرابري جنسااايتی را موجبات قانون فاوت بين قانون در كتاب و قانون در عمل، جهتت

(. با مرور بر نظریه هاي قانون گریزي 2003و الکات  2003، تيلور، والتون ویانز، 2009گریزي افراد در جامعه می دانند )كارابين و دیگران ، 

شد كه این نظریه این نتيجه صل خواهد  سبت می دهند به این معنی كه این افراد )به خاطر حا سی علت انحراف یا آن را به فرد ن ها در برر

كنند و یا اینکه علت بی هنجاري موجود در جامعه را به خود هایی كه دارند( هساااتند كه هنجارهاي موجود و جامعه را رعایت نمیویژگی

دهند، از این رو هر كدام از این نظریه ها یک جامعه شرایط براي رعایت هنجارها توسط افراد مهيا نيست. نسبت می جامعه و اینکه در درون

ها در جهت تبيين انحراف می تنها بر عامل خاص در تبيين انحراف تأكيد دارند. بر این اساس است كه امروزه محققين به دنبال تلفيق نظریه

 (2006باشند )ویکتسروم و سمون،

ر با توجه به آمار و ارقام جرایم، باید عنوان كرد كه نه تنها قانون گریزي در جامعه وجود دارد بلکه دامنه این مسااأله نيز روز به روز د

دهد كه هاي اجتماعی، از تداوم و تشدید بحران نظام اجتماعی موجود حکایت دارد و نشان میحال گسترش است این روند روبه رشد آسيب

شدن نظام اعتبا سأله حکایت از بحرانی  شمندان به این م ست و توجه محققان و اندی ر و منزلت قانون در ميان مردم روند نزولی پيدا كرده ا

شده  سبب  شور و افزایش تعداد جوانان  ساخت جمعيتی ك شدن  سئله اجتماعی دارد در این این ميان جوان  هنجاري و تبدیل آن به یک م

توجهات محققان اجتماعی معطوف به این بخش از جامعه گردد چرا كه با توجه به تعداد بادي این جمعيت، هرگونه اي از است تا بخش عمده

 (1391تواند عواقبی بس خطرناک براي نظام اجتماعی به دنبال داشته باشد )سيف الهی ، اعظم، گریزي و جرم میقانون

 

 پيشينه تحقيق

تواند باشد نظرات اي قانون وجود داشته باشد و دارد. اما اینکه منشاء قانون چه چيزي    میبه هر حال بدیهی است كه در هر جامعه 

ااا وجدان و 2ااا عوامل ماوراء الطبيعه و دین 1توان دانست؛    متفاوتی وجود دارد. در یک تقسيم بندي ساده منشاء قانون را در دو چيز می

 عقل جمعی

اند آنها در یک تركيب ارد كه در تاریخ انسااانی اوليه، قانون و مبهب رير قابل تميز بودهرسااد كه یک توافق كلی وجود دبه نظر می

ست و اي با یکدیگر ظاهر میپيچيده ساً نمودي از قانون مبهبی و یا مبهب قانون گرا سا شر ا ستورالعمل جزائی ب شاید فرمان اولين د شدند. 

ها و مناسک مبهبی نمایان كرد. این موضوع در ندي عناصر قانونی را در تركيب با ایدهتقریبا هر دستورالعمل قانونی بدوي دیگر به طور همان

انگيز هنودها )مانو(، قوانين اسالمی، كتاب زرتشت در ایران باستان، دكترین اسرار آميز هرمس یونانی و قوانين  حمورابی دستورالعمل شگفت

هاي مبهوت كننده تعهد قدیم و گيرد. مفهوم بنديارتباط با دكترین مبهبی شکل می در بابل نمایان است. در همه اینان قوانين به شدت در

(. 19ااا 1969:20كنند)اسچفر،فلسفه قانونی در ادبيات جهانی موازي نيستند و آثار تاریخی با شکوهی از تالقی قوانين با مبهب را نمایان می

ست. این خرده فرهنز در جوانان طبقه كارگر به  حل براياز نظر كوهن خرده فرهنز بزهکارانه به عنوان راه سازگاري برخی از افراد جامعه ا

هاي طبقه كارگر اساات. خانواده هاي طبقه كارگر كمتر از طبقه متوسااط به هاي تربيتی آنان در خانوادهآید و این به خاطر شاايوهوجود می

اي منزلت و شاا ل بزرگسااادن توجه دارد و به جاي آن به قدرتهاي هاي تحليل، آموزشاای، نظم و برنامه ریزي بلند مدت برتوسااعه مهارت

ست كه همه بچه سرگرمی تاكيد دارند. این در حالی ا سط فيزیکی در گروه ها و آموزش از طریق  ساس معيارهاي طبقه متو ها در جامعه بر ا

موضوع در مدرسه اتفاق می افتد شکست در  كنند. به طور مشخص اینارزش گباري شده و در این ميان برخی از آنان احساس شکست می

سه باعث ایجاد ناكامی منزلتی می سران مدر شود چراكه پ ضطراب می  ساس گناه خود بيزاري، رفع اتهام از خود و ا شود كه خود باعث اح

http://www.rassjournal.ir/


 92-97، ص 1395 ،پاییز  7رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
سله مراتب منزلتی می بيند. از نظر كوهن او در ميان به دنبال ر سل ست و خرده فرهنز طبقه كارگر خود را در پایين ترین رده در  اه حلی ا

حل واكنشی در گيرد. در حقيقت این یک راهبزهکاري به عنوان مکانيسم سازگاري براي بسياري از جوانان طبقه كارگر مورد استفاده قرار می

ست )كوهن به نقل از صدیق؛  ستددل می كند كه مردان ط160:1385، وایت؛13:1383برابر معيارهاي طبقه متوسط ا بقه متوسط ( كوهن ا

گيرند. این نظریه تحت تاثير ممکن اسااات به دساااته هاي بزهکار پيوندند  نظریه هاي سااااختاري عامل انحراف را بيرون از فرد در نظر می

هاي دور كيم پایه گباري شد و توسط مرتن مورد بسط و پيگيري قرار گرفت. اميل دور كيم در در توصيف و تبيين انحرافات اجتماعی اندیشه

مفهوم آنومی تاكيد نموده اساات. آنومی عبارت اساات از حالتی كه در آن قواعد اجتماعی بر عامالن الزام آور نيسااتند و پيروي از آنها براي  بر

سيدن به آنها را موجب « خودساخت اجتماعی و آنومی»افراد مطلوبيتی ندارد. مرتن در مقاله  شروع براي ر سائل م عدم تعادل بين اهداف و و

ها و ارتباط و كنش متقابل بين آنها (. از نظر پارسااانز كاركردهاي مناساااب هر یک از این خرده نظام1971داند )مرتن، انحراف می آنومی و

ها حيات جامعه را تهدید كرده و زمينه را كنترل كننده هر جامعه و پایداري نظام اجتماعی است. در مقابل عدم تعادل در هر یک از این نظام

سازمانبراي رفتار  سنز، نهادها و  سازد از دید پار هاي اجتماعی، عوامل اجرایی و ابزارهاي جامعه پبیري الگوهاي رفتاري انحرافی فراهم می 

 درونی ساختن آنها در افراد هستند. در صورتی كه نهادهاي كارگزار جامعه پبیري مانند خانواده، مدرسه و وسایل ارتباط جمعی كارایی دزم

سازمانی اجتماعی شده و پيامد آن شيوع رفتارهاي انحرافی در جامعه است. پارسنز روابط والدین و فرزندان ند، جامعه دچار بیرا نداشته باش

هاي هاي پبیرفته شاااده فرهنز خانوادهكند كه جوانان به دليل برخی از گویهرا به عنوان منبعی از ط يان دوره جوانی دانسااات و اظهار می

هاي متوسط بوده و در زندگی جوانان با شوند. براي مثال داشتن اتومبيل یک ارزش پيشرفته شده خانوادهر بزهکارانه میمتوسط، مرتکب رفتا

 (1384هاي ريرقابل قبول چون دزدي، سعی دارند تا به اتومبيل دست یابند)احمدي،معنی است. به همين دليل برخی جوانان به شيوه

 

 

 

 
 

 

 جایگاه اقتصادي                                  عوامل اقتصادي                                               

 

 

 عوامل سياسی  تحميل واجباري بودن                                                                        

 

 

 قانون گریزي 

 : مدل نظري تحقيق      1نمودار                                            
 

 فرضيات كه در این تحقيق به كار رفته است عبارتند از:

 گریزي رابطه وجود داردبنظر می رسد بين عوامل اقتصادي و  قانون

 گریزي رابطه وجود داردبنظر می رسد بين  عوامل سياسی و قانون

روش اسانادي) كتابخانه اي(: این روش هاي مورد اساتفاده در این تحقيق ، روش هاي پيمایشای و اسانادي اسات . : روش پژوهش

روش معمود در اكثر تحقيقات به كار گرفته ي شود، استفاده از این روش زمانی صورت می گيرد كه با تحقيق تاریخی در دست انجام باشد. 

شی: این روش هنگامی به كار شی یکی از  روش پيمای شده،.تحقيق پيمای می رود كه مخقق بخواهد با نظر خواهی از یک گروه نمونه انتخاب 

ست.  شهاي گرد آوري تنطيم و تحليل داده ها سنی رو صله  شند كه در فا شهروندان ایالم می با سی تمامی   20-44جامعه آماري در این برر

فر می باشند. روش نمونه گيري در این بررسی ، تصادفی ساده می باشد . در نمونه ن 105991سال قرار دارند كه بر اساس آمار ، تعداد آنها 

گيري تصااادفی هر یک از اجزاء یا عناصاار جامعه آماري شااانس مساااوي در جاي یافتن در جمعيت نمونه دارند. براي برآورد حجم نمونه ، از 

نفر محاسبه می شود.   278نفري حجم نمونه تقریبا  105991امعه آماري فرمول كوكران استفاده ميگردد كه با قرار دادن مقادیر مربوط به ج

( نفر می باشد لبا سعی می شد با تقسيم مناطق 105991براي انجام این روش در شهر ایالم ، كه داراي سه منطقه می باشد و با جمعيتی )

روش  درب منزل جوابگو نبود و مجبور به تکميل پرسشنامه نمونه مورد نظر بدست آید. اما به دليل محافظه كاري مردم در شهر هاي كوچک 
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( سال پرسشنامه تکميل شد. این تحقيق بعد از اینکه 44-20در مناطق پر رفت و آمد شهر شدیم و محاسبه نسبت جمعيتی در رده سنی )

سنجش مت يرها تهي شاخص هایی كه جهت  ست براي تعين ميزان اعتبار)روایی(   شده ا شنامه تدوین  س ست از اعتبار )محتوا( پر شده ا ه 

شود  شکيل دهنده یک ابزار اندازه گيري به كاربرده می  سی اجزاي ت ست كه معمود براي برر ست. اعتبار محتوا نوعی اعتبار ا شده ا ستفاده  ا

حتوا به قضاااوت اعتبار محتواي یک آزمون معمود توسااط افرادي متخصااص در مورد موضااوع مورد مطالعه تعيين می شااود از اینرو اعتبار م

(. براي برآورد همسانی درونی یا ثبات درونی پرسشنامه از آزمون كرونباخ استفاده می شود 171: 1378داوران بستگی دارد.)سرمد و دیگران، 

به كار  ضریب آلفاي كرونباخ براي سنجش ميزان تک بعدي بودن نگرشها ، قضاوتها، عقاید و سایر مقودتی كه اندازه گيري آنها آسان نيست

می رود. در حقيقت در اینجا ميزان یکسان بودن برداشت پاسخگویان از سوادت مدنظر می باشد اساس ضریب كرونباخ آلفا نيز برپایه طيفها 

 برايباشد تا بتوان مقياس را داراي پایایی به شمارآورد.  %70( طبق قاعده تجربی آلفا دست كم باید 48-1385:51و مقياسها ست.)منصورفر؛

ستفاده  سون ا ستنباطی  پير شهاي آمار ا صيفی و هم از رو شهاي آمار تو شده در این تحقيق، هم از رو تجزیه و تحليل داده هاي جمع آوري 

شااده اساات. مت ييرهاي تحقيق در ابتدا به كمک روشااهاي آمار توصاايفی مورد آزمون قرار گرفته اند. آنگاه، براي تجزیه وتحليل دادهاي این 

 استفاده شده است.  spssافزار آماري  پژوهش از نرم

 

 یافته هاي پژوهش

 فرضيه اول: بنظر می رسد بين عوامالقتصادي و قانون گریزي در شهر ایالم رابطه وجود دارد.

 جدول آزمون ضریب همبستگی پيرسون 1جدول شماره 

 معنی داري ضریب پيرسون تعداد مت ير

 00/0 357/0** 278 وضعيت اقتصادي

 

بين وضعيت اقتصادي و قانون گریزي در شهر ایالم رابطه معنا داري در  00/0و  سطح معناداري  357/0به ضریب پيرسون  با توجه

 درصد امکان ضریب خطا وجود دارد. 1درصد و  99سطح 

 

 م: به نظر می رسد بين وضعيت سياسی و قانون گریزي در شهر ایالم رابطه وجود دارد.فرضيه دو

 

 ول آزمون ضریب همبستگی پيرسونجد 2جدول شماره 

 معنی داري ضریب پيرسون تعداد مت ير

 00/0 685/0** 278 وضعيت سياسی

 

بين وضعيت سياسی و قانون گریزي در شهر ایالم رابطه معناداري در سطح  00/0سطح معناداري  685/0با توجه به ضریب پيرسون 

 درصد امکان ضریب خطا وجود دارد. 1درصد و تنها  99

 آزمون ميانگين و انحراف معيار 3جدول  شماره

 ميانگين انحراف معيار تعداد مولفه

 2.81 0.531 278 عوامل اقتصادي

 2.75 0.423 278 عوامل سياسی

 

ست كه عوامل اجتماعی با ميانگين در اولویت اول در مولفه هاي فوق قرار گرفته و نيز عوامل فرهنگی با ميانگين  2.81حاكی از آن ا

 با پایين ترین ميانگين بدست آمده است. 2.75
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 بحث و نتيجه گيري

می تواند هم دليل و هم گواه بر این آشاافتگی اجتماعی در جامعه باشااد آنچه مساالم اساات اینکه تمایل به قانون « قانون گریزي»

نزد مردم و وجود پارتی بازي اشاره شده است.)محسنی گریزي در ایران امروز انجام شده است به مواردي چون  عدم تبعيت و اعتبار قانون در 

 ،1375.) 

شااناسااان پرداختم به ترین مفاهيم حوزه علوم اجتماعی اساات و به همين دليل، همواره دردره اصاالی جامعهنظام اجتماعی از مهم

اجتماعی خواهد شد. اساس نظم اجتماعی نظمی اجتماعی بوده و هست؛ زیرا بدون نظم جامعه دچار نوعی آنومی یا آشفتگی مقوله نظم یا بی

هاي، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي است. با پایبندي افراد جامعه به قواعد اجتماعی است كه نظم اجتماعی اي از ارزشدر هر جامعه مجموعه

اي تا اندازه وجود دارد، اما در برخی هیابد. پایبند نبودن به قواعد اجتماعی یا قانون گریزي در هر جامعگردد و تداوم میدر جامعه برقرار می

 گردد.از این موارد این مسئله تبدیل به یک موضوع اجتماعی می

انطباق اجتماعی اساات. در این بين  پبیري منشاااء اصاالیدارند و جامعه تمایل به همرنگی و انطباق با جامعه در همه جوامع مردم

آموزند.در شااارایط عادي لزوماً ترس از از اطرافيان یا اقتدار می اجتماعی را از یکدیگر در جمع جامعه اطاعت از قوانين و عرفجوانان یک

 عنوان معيار رفتار مطلوبعرف به پبیري اساات كهدر روند جامعه نمایند،بلکهپبیرش عرف جامعه می مقامات نيساات، كه جوانان را مجبور به

ها را مسئول،محترم و همرنز دیگران آن خواهند كهطور معمول مییابد. جوانان بهها میت آنشود و شخص خود را متعهد به رعایدرونی می

عوامل جامعه  دو بين معنی دار ارتباط وجود آمده، دست به داده هاي مورد در هاي آماري آزمون نتایج و تحقيق هاي یافته .جامعه بشناسند

شان راشناختی موثر بر قانون گریزي  صادي و قانون گریزي حاكی از  .دهند می ن نتایج بدست آمده از فرضيه اول بين دو مت ير وضعيت اقت

 آن است

توجه به تحليل بدست آمده از آزمون اسپرمن بين وضعيت اقتصادي و قانون گریزي در شهر ایالم یکرابطه مستقيم و معناداري كه با

ضریب اطمينان  شا 99با  صد وجود دارد. در واقع نتایج ن شتر در ستند بي صادي بهتري برخوردار ه ضعيت اقت ن می دهد كه افرادي كه از و

سی و قانون گریز سيا ي تمایل به دور زدن قانون و گریز از قوانين و مقررات را دارند. نتایج بدست آمده از فرضيه دوم بين دو مت ير وضعيت 

به عبارتی درصد وجود دارد.  99ابطه معناداري با ضریب اطمينان حاكی از آن است دهد بين وضعيت سياسی و قانون گریزي در شهر ایالم ر

ست.  شتر ا شد،گرایش به قانون گریزي بي سطح بادتري با سی افراد در جامعه در  سيا ضر به هرچه پایگاه  شناختی پژوهش حا عوامل جامعه 

(، 1378، رازقی)1378(، رفيع پور) 1375خرائی) پرداخته شده است. با پژوهش هایی ف 1393موثر بر قانون گریزي شهروندان ایالم در سال 

شد. قانون گریزي2007(، )وب: 2004(، )جوزف، 1384( ، صداقت)1383(، رضائی)1378محسنی)  در جامعه  (، داراي نتایج همسوي می با

 نماید و اگر این جامعه دینید میسازد، نابواخالقی و اعتماد كه وجود مدنی را مقدور می مدنی اصودً یک رفتار خود تخریبی است،زیرا فضاي

تمایل به همرنگی و انطباق  یابد. در همه جوامع مردممعنا می تر است. پس قانون در متن یک جامعهباشد،توجيه فقدان فضاي اخالقی مشکل

اجتماعی را از  قوانين و عرف جامعه اطاعت ازانطباق اجتماعی اسااات. در این بين جوانان یک پبیري منشااااء اصااالیدارند و جامعه با جامعه

 .آموزند.می یکدیگر در جمع
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