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چکیده

تحقیق به بررسی قانونگریزی شهروندان  15الی  64سال شهر مریوان و عوامل اجتماعی موثر بر آن
پرداخته است .روش بررسی این پژوهش میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است که با استفاده از
فرمولکوکران  383نفر از افراد جامعه آماری به روش نمونهگیری طبقهای متناسب و در مرحله بعد تصادفی
ساده انتخاب شده و به سواالت پرسشنامه به روش مصاحبه پاسخ دادند .نتایج حاصل از تحقیق گویای آن
بود که میزان قانونگریزی افراد از حد متوسط باالتر بوده است .همچنین آزمون فرضیههای تحقیق نشان
داد که متغیرهای پایگاه اقتصادی -اجتماعی ،پایبندی اعضای خانواده به قانون و پایبندی اعضای گروه
دوستان به قانون با قانونگریزی پاسخگویان همبستگی معکوس و معنیداری داشته است و مدت زمان
سکونت افراد درشهر با میزان قانونگریزی آنها همبستگی مستقیم و معنیداری داشته است .میزان قانون-
گریزی مردان از زنان و افراد مشاغل آزاد از مشاغل دولتی بیشتر بوده است .تحلیل رگرسیون چندمتغیره هم
نشان داد که متغیرهای تحصیالت پاسخگویان ،میزان قانونگریزی در خانواده فرد و میزان قانونگریزی
دوستان بر قانونگریزی پاسخگویان تاثیر معنیداری داشتهاند ،این متغیرها با همدیگر  21درصد از تغییرات
قانونگریزی افراد را تبیین کردهاند.
واژگان کلیدی :قانونگریزی ،قانونگریزی در خانواده ،قانونگریزی دوستان و پایگاه اقتصادی -اجتماعی.
بیان مساله

انسان به نظم احتیاج دارد ،برای این که انسان میخواهد زندگیش قابل پیشبینی باشد .وقتی به
دادگاه میرود ،بداند که دادگاه چه رای میدهد و چه قانونی حاکم بر اوست .صاحب حق مطمئن باشد که
 .1کارشناسیارشد جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز -ایران.
-

 .2استادیار دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد -ایران (نویسنده مسئول).
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به حقش میرسد و مدیون مطمئن باشد که روزی مجبور است ،حق را اجراء کند .بینظمی یعنی گام
نهادن درتاریکی ،یعنی به سان افراد کور حرکتکردن است و این زندگی را بسیار دشوار میکند .بنابراین،
ما به نظم احتیاج داریم ،ولی همان انسانی که به نظم احتیاج دارد ،نظم ظالمانه را نمیپسندد .نظم به این
معنی است که مقدمه اجرای عدالت باشد .هدف مطلوب ،اجرای عدالت است و نظم اگر ارزش دارد به
عنوان مقدمه اجرای عدالت است ،چون با بینظمی هیچگونه عدالتی در جامعه مستقر نخواهد شد .به
همین جهت است که گاهی انسان به رغبت نظمی را واژگون میکند تا بساط ظلمی را بر چیند و این
کاری است که مردم در انقالبات میکنند .نظم اجتماعی به معنای آراستگی و مرتب بودن از ضرورتهای
زندگی اجتماعی است ،نظم همچون روح در کالبد جامعه است که بدون آن ،حیات جامعه به خطر می-
افتد(بیرو .)1367 ،بدون تردید قانون و قانونگرایی مایه قوام و دوام جوامع و سازمان یافتن اداره توانمند
هر جامعه است .حاکمیت یافتن قانون ،استواری و تقویت پیوندهای مردم و نیز حاکمان جامعه را در پی
دارد اما با این همه ،این واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت که در اجتماع گاه شاهد وقوع پدیده ناهنجار
قانون گریزی و تخلف از قانون از سوی برخی از افراد هستیم که این روحیه هم به خود فرد و هم به
اجتماع آسیب وارد مینماید.
زندگی اجتماعی برای انسان یک ضرورت اجتنابناپذیر بوده و الزمه زندگی اجتماعی نیز نظم ،امنیت
و عدالت است .در این راستا هر چیزی که بتواند زندگی اجتماعی را برای انسان کارآمدتر سازد ،باید مورد
توجه جدی قرار گیرد .از جمله این پدیدهها قانون است که انسانها در پرتو آن میتوانند عالوه بر
بهرهمندی از زندگی اجتماعی ،از حقوق طبیعی خود نیز برخوردار شوند؛ بنابراین میتوان گفت که محور
استحکام و انسجام هر جامعهای ،توجه به قانون و رعایت آن است .قانون به عنوان محور تنظیم کننده
روابط میان افراد جامعه است .یکی از ارکان اصلی استقرار جامعه مدنی و تثبیت نظام مردم ساالر و
دموکراتیک و بهعالوه دستیابی به کرامت واالی انسانی (که بشر همواره در پی دستیابی به آن بوده
است) به چگونگی سوگیری افراد یک جامعه نسبت به قوانین جاری در سطح خرد و کالن اجتماعی
بستگی دارد .هر جامعهای برای ثبات و پایداری و در نتیجه اجرای برنامهها و سیاستهای طراحی شده،
نیاز به رعایت نظم و قانون و مقررات از سوی افراد آن جامعه دارد ،به گونهای که گریز از قانون ،یک
حالت غیرعادی برای جامعه تلقی شود(پیرایش و همکاران.)94 :1393 ،
امروزه قانونگریزی پدیده اجتماعی جهانی است ،اگر چه جوامع انسانی برحسب وضعیت اقتصادی و
اجتماعی خود با انواع متفاوتی از آن رو به رو هستند اما این موضوع با توجه به نوع جامعه میتواند دالیل
مختلفی داشته باشد .به ویژه از قرن نوزدهم تا امروز مسائل و مشکالت شهرها به عنوان سکونتگاه اکثر
مردم جهان افزایش چشمگیر یافتهاند .ساختار ارگانیکی شهر به گونهای است که سطح مراودات اجتماعی
بسیار پر حجم و نسبتا رسمی است و بیشتر از آن که هنجارهای سنتی ،شکل روابط بین شهرنشینان را
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تعیین کند این قانون و هنجارهای رسمی استکه بر روابط اجتماعی سنگینی میکند .مسائل و مشکالتی
مانند :مهاجرت ،افزایش جمعیت ،ترافیک ،آلودگیهای هوا ،جرایم ،بزهکاری ،قانونگریزی و  ...نیازمند
اصالح میباشند .بدین طریق شهرها امروزه به یکی از مهمترین جایگاههای اساسی تحقیق در مسائل
اجتماعی تبدیل شدهاند(گیدنز 1378 ،و ساندرز .)1995 ،جامعه ایرانی نیز مانند همه جوامع دیگر همواره از
عدم توجه به قوانین و هنجارهای اجتماعی موجود رنج برده است .متاسفانه در کشور ما نه تنها تمایل به
قانونگریزی بلکه حتی رفتار قانون گریزی وجود دارد و تحقیقات علمی مختلفی در این زمینه انجام شده
است که حکایت از این امر دارد .اغلب نظرسنجیها و تحقیقاتی که به سنجش میزان قانونگرایی در بین
ایرانیان پرداختند ،به این نتیجه رسیدند که در ایران تمایل زیادی به رعایت قانون در جامعه دیده نمی-
شود(محسنی1379 ،؛ آزادارمکی1379 ،؛ و علیخواه .)1381 ،مطالعاتیکه در دو دهه اخیر به صورت نظر-
سنجی(نظرسنجی صدا و سیما1377 ،؛ طرح ارزشها و نگرشها1381 ،؛ ایسپا1385 ،و غیره) انجام شده
است؛ رفتارهای قانونگریزانه از جمله نادیده گرفتن قوانین راهنمایی و رانندگی ،عدم پرداخت مالیات و
پرداخت رشوه در ادارات کشور را تایید کردهاند .در طرح پیمایش ارزشها و نگرشها که در سال 1382
در سراسر کشور انجام پذیرفت 18/2 ،درصد پاسخگویان معتقد بودند از قانونی که نامناسب است نباید
اطاعت کرد 55/7 .درصد گفته بودند که در جامعه اختالف و چند دستگی زیاد است 62 .درصد مردم رواج
تبعیض را در جامعه زیاد دانستهاند 88/1 .درصد از افراد معتقد بودند که میزان پارتیبازی در کشور زیاد
است و  69/4درصد هم دزدی را در جامعه زیاد دانستهاند(به نقل از بابایی و دیگری.)9 :1388 ،
قانونگریزی در جامعه موجب ایجاد یک جامعه نابهنجار شده و آشفتگی اجتماعی را در جامعه به وجود
میآورد .شهر مریوان یکی از شهرهای مرزی ایران میباشد .مردم این شهر از یک سو با دیگر شهرهای
ایران و ازطرف دیگر با شهرهای کردنشین عراق ارتباط تنگاتنگی دارند .این امر زمینه یک شهر چند فرهنگی
را در مریوان به وجود آورده است .مواردی از قبیل قاچاق کاال در مرز مریوان ،مهاجرت فصلی شهروندان
مریوانی به عراق برای کار و بازارچه مرزی باشماق که فقط تعداد محدودی درآن کار میکنند ،شرایطی ویژه-
ای را در شهر مریوان ایجاد نموده است .این شرایط موجب شده است شهروندان مریوانی پایبندی چندانی به
قانون نداشته باشند و اگر موقعیتی ایجاد شود از قوانین جامعه تخطی کنند .با توجه به موارد باال به نظر می-
رسد مساله قانونگریزی درشهر مریوان یکی از آسیبهای اجتماعی است که نیازمند یک بررسی علمی می-
باشد .بنابراین این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سوال است که میزان قانونگریزی شهروندان شهر
مریوان چه قدر است؟ و مهمترین عوامل اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی موثر بر آن کدامند؟
اهداف تحقیق

هدف کلی
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اهداف جزئی

 .1تعیین تفاوت بین جنسیت و میزان قانونگریزی شهروندان در مریوان
 .2تعیین تفاوت بین پایگاه اقتصادی -اجتماعی فرد و میزان قانونگریزی شهروندان در مریوان
 .3تعیین تفاوت بین نوع اشتغال سرپرست خانواده و میزان قانونگریزی شهروندان در مریوان
 .4تعیین رابطه بین نگرش خانواده به قانون و میزان قانونگریزی شهروندان در مریوان
 .5تعیین رابطه بین میزان پایبندی دوستان به قانون و میزان قانونگریزی شهروندان در مریوان
 .6تعیین رابطه بین مدت زمان سکونت فرد در شهر و میزان قانونگریزی شهروندان در مریوان.
قانونگرایی و قانونگریزی

قانونگرایی میزان اهمیتی است که شهروندان برای قانون قائل میشوند و با شاخصهایی مانند:
نگرش مثبت به قانون ،کاهش ارتکاب جرائم و تخلفات ،افزایش مشارکت اجتماعی و افزایش انسجام و
وحدت اجتماعی قابل شناسایی است(محسنی .)74 :1388 ،قانونپذیری به معنای پذیرش آگاهانه ،داوطلبانه و
ارادی قانون از طرف اکثریت نزدیک به اتفاق مردم و عمل به آنها میباشد .اگر توده مردم با بینش و
آگاهی خود به این نتیجه رسیده باشند که رعایت قوانین و مقررات هم به نفع خود آنها و هم به نفع
جامعه است ،میتوان گفت که قانونپذیری در جامعه فراگیر شده است .آنچه به خصوص به لحاظ روان-
شناسی اجتماعی ،اهمیت دارد پذیرش ارادی و داوطلبانه قوانین از سوی افراد جامعه میباشد .دراین حالت
میتوان گفت که قانونپذیری به عنوان جزئی از فرایند اجتماعیشدن افراد جامعه است(بالنتین.)1989 ،1
قانونگریزی نوعی جهت گیری نسبت به هنجارهای قانونی است که بر اساس آن فرد ،پیروی نکردن از
این هنجارها را بر پیروی ترجیح میدهد .این جهتگیری حاصل ترجیح کنشگری است که تحت شرایط
خاص محیطی شکل میگیرد(نجفی.)1381 ،
در واقع ،زمانی که عدهای هنجارهای رسمی جامعه را نادیده بگیرند ،با وضعیت قانونگریزی رو به رو
هستیم .قانونگریز کسی است که با رفتار آگاهانه و از روی عمد ،قوانین رسمی جامعه را نادیده میگیرد.
قانونگریزی رفتاری است که از مخالفت با قوانین رسمی جامعه انجام میگیرد .قانونگریز کسی است که با
رفتار خود به صورت آگاهانه و از روی عمد قوانین رسمی جامعه را نادیده میگیرد(فیروز جائییان .)1388 ،با
توجه به این که همه افراد جامعه در طول زندگی خود از چند قاعده رسمی تخطی میکنند و کسانی هم
هستند که همیشه قوانین را نادیده میگیرند ،بنابراین قانونگریزی طیفی از رفتار است که از قانونگریزی
دائمی خشن و شدید (مثل :سرقت و قتل) تا قانونگریزی گهگاهی غیرخشن و ضعیف( ،مثل :ندادن مالیات،
عبور از چراغ قرمز و غیره) را در بر میگیرد .به قانونگریزی نوع اول قانونگریزی سخت و به قانونگریزی
Boulentine
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نوع دوم ،قانونگریزی نرم میگوییم .آنچه مسلم است این است که افراد کمتری در هر جامعه مرتکب
قانونگریزی از نوع اول میشوند در حالی که همه افراد جامعه به نوعی مرتکب قانونگریزی از نوع دوم
میشوند ،بر این اساس قانونگریزی را بر اساس ویژگیها و شدت آن میتوان به دو نوع متفاوت سخت و
نرم تقسیم کرد(بابایی.)1388 ،
قانونگریزی سخت :به هر نوع رفتاری که قوانین رسمی جامعه را نادیده گرفته و دارای ویژگی
خشونتآمیز ،دائمی و همراه با مجازات شدید باشد ،قانونگریزی سخت گفته میشود .در بیشتر مواقع بر
اثر این نوع قانونگریزی فرد خاصی آسیب میبیند .این نوع قانونگریزی در جامعه به عنوان جرم شناخته
میشود و به افرادی که این نوع قانونگریزی از آنها سر میزند ،مجرم میگویند .سرقت ،قتل و قاچاق
مواد مخدر نمونههایی از این نوع قانونگریزی هستند.
قانونگریزی نرم :به هر نوع رفتاری که قوانین رسمی جامعه را نادیده گرفته و دارای ویژگی غیر
خشونتآمیز ،گهگاهی و عمدتا بدون مجازات یا مجازات ضعیف باشد قانونگریزی نرم گفته میشود .در
نتیجه این نوع قانونگریزی عمدتا جامعه آسیب میبیند .در جامعه این نوع قانونگریزی به عنوان جرم در
نظر گرفته نمیشود و کمتر عکسالعملی منفی در برابر این نوع قانونگریزان دیده میشود .این نوع
قانون گریزان به دلیل فراوانی و سهولت در انجام آن بیشتر به صورت عرف در جامعه درآمده است .نادیده
گرفتن قوانین رانندگی ،ندادن مالیات یا عوارض و استفاده از کپیهای غیرمجاز نمونههایی از این نوع
قانونگریزی در جامعه است(فیروز جائییان.)1388 ،
از نگاهی دیگر میتوان قانونگریزی را به سه دسته تقسیمبندی کرد که عبارت است از:
 .1قانونگریزی ابزاری :درقانونگریزی ابزاری کنشگر درموقعیت کنش به محاسبه سود و زیان ناشی
از عدم اطاعت میپردازد و به این نکته آگاه است که کنش غیرقانونی در مجموع سود بیشتری برای او در
بر دارد .این نوع کنش دقیقا آگاهانه است .براساس نظریه انتخاب عقالنی ،فرد آن چیزی را انتخاب می-
کند که بیشترین رضایت خاطر یا منفعت را برایش به بار میآورد و این فرض وجود داردکه میداند در چه
وضعیتی قرار دارد.
 .2قانونگریزی اعتراضی (ناهمنوایی) :دو پاسخ کلی به چرایی اطاعت مردم از قوانین است که :الف) مردم
در پاسخ به محرکهای بیرونی و محسوس یا به عبارت دیگر پاداشها و تنبیههات از قانون اطاعت میکنند.
ب) اطاعت مبتنی برتعهدات هنجاری استکه اخالق شخصی یامشروعیت نهادی قانونگذار ،حاکمان ،مجریان
و خود قوانین را شامل میشود .در این حالت ،شخص احساس میکند که صاحبان اختیار و اقتدار حق مشروع
اعمال زور و رفتار قانونی را دارند .در قانونگریزی اعتراضی ،عدم مشروعیت قانون ،نهادها و مجریان آن مبنای
جهتگیری قانونگریزی را شکل میدهد .در این حالت هنجارها و الزامهای درونی شده مقوم اطاعت از بین
میروند(رضایی.)1384 ،
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 .3قانونگریزی اخالقی :قانونگریزی اخالقی زمانی استکه آن شخص به قوانینگردن مینهد چون
با ارزشهای اخالقی و درونی وی همخوانی دارد .اما شخص ممکن است دست به اعمالی بزند که علی-
رغم پیوستگیاش با ارزشهای درونی وی با ارزشهای جمعی همخوانی نداشته باشد .بسیاری از کنش-
هایی که از تعلقات فامیلی و مبتنی بر ارزشهای خانوادگی در جامعه صورت میگیرند ،در زمره این نوع
قانونگریزی جای میگیرد .آنچه در این نوع قانونگریزی وجود دارد ،حاکمیت معیارهای خاص به جای
معیارهای عام است(رضایی .)1384 ،در این تحقیق بیشتر قانونگریزی نرم مد نظر است.
پیشینه تحقیق

رضایی( )1384در زمینه میزان و نوع عوامل موثر بر قانونگریزی به تحقیق پرداخته است .یافتههای به
دست آمده از تحقیق وی نشانگر آن است که احساس آنومی ،میزان رواج زور در جامعه ،خاصگرایی ،تصور
از میزان اعمال نظارت و اعتماد به نظام سیاسی ،بیشترین تاثیر را نسبت به سایر متغیرها بر قانونگریزی
ابزاری داشته است .متغیرهای ذکر شده در مجموع  29درصد واریانس قانونگریزی ابزاری را تبیین میکنند.
احساس آنومی ،میزان رواج زور در جامعه ،خاصگرایی ،اعتماد به نظام سیاسی ،تحصیالت ،سن و ارزیابی از
قطعیت نظام تنبیهی حدود  50درصد واریانس متغیر قانونگریزی اعتراضی را تبیین میکنند .قانونگریزی
اخالقی بیش از همه تابع خاصگرایی ،اعتماد به نظام سیاسی و سن است .متغیرهای مذکور در مجموع 15
درصد واریانس قانونگریزی اخالقی را تبیین میکند .شاخص کلی قانونگریزی که از سه شاخص قانون-
گریزی اخالقی ،اعتراضی و ابزاری ساخته شده بیشترین رابطه را با احساس آنومی و میزان رواج زور در
جامعه داشته است .یافتههای دیگر این پژوهش نشان دادکه متغیرهای تصور از میزان اعمال نظارت ،ارزیابی
از قطعیت نظام تنبیهی ،اعتماد به نظام سیاسی و خاصگرایی بیشترین تاثیر را بر شاخص کلی قانونگریزی
دارند.
کالنتری ،ربانی و صداقت( )1384عوامل فردی و فرهنگی -اجتماعی موثر بر قانونگرایی و قانونگریزی
شهروندان تبریز را مورد بررسی قرار دادند .یافتههای این پژوهش پیمایشی نشان میدهد که قانونگرایی زنان
و شهروندان متاهل باالتر از مردان و شهروندان مجرد است .همچنین قانونگریزی طبقات پایین نیز نسبت به
طبقات متوسط و باال بیشتر بود .قانونگرایی به متغیرهای شهروندی ،مشارکت اجتماعی ،نگرش دینی و
نگرش به قانون بستگی دارد .به طوری که هر چه سطح مشارکت اجتماعی شهروندان همراه با عدم فقر
فرهنگی و اجتماعی باشد ،به همان مقدار نیز قانونگرایی آنان باالتر است.
فیروز جائیان( )1389نیز به بررسی قانونگریزی از منظر نظریه عدالت رویهای پرداخته است .یافته-
های این پژوهش که به صورت پیمایشی انجام شده ،نشان میدهد که وقتی افراد رویههای اجرای قانون
را منصفانه و عادالنه ندانند ،قانونگرایی آنان کاهش مییابد و این درحالی است که فقدان عدالت رویهای
ذ
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در اجرای قانون موجب بیاعتمادی و عدم مشروعیت مجریان قانون نزد مردم شده که این خود موجب
قانونگریزی افراد در جامعه میشود .این سه متغیر (عدم عدالت رویهای ،بیاعتمادی مدنی و عدم
مشروعیت) با هم  27درصد از تغییرات متغیر وابسته را مورد تبیین قرار میدهند .تاثیر متقابل این متغیرها
موجب قانونگریزی افراد در جامعه میشود ،در حقیقت در این وضعیت ،مردم قانونگریزی را به اطاعت
از قانون ترجیح میدهند.
رحیمی و شکارچی( )1391تحقیقی با عنوان بررسی عوامل موثر بر قانونگریزی شهروندان شهر خلخال
انجام دادهاند .این تحقیق یک مطالعهای اکتشافی در چارچوب گراندد تئوری بوده است .در این تحقیق التزام
آحاد جامعه به قوانین اجتماعی یکی از مهمترین ضروریات زندگی در جوامع امروزی است .زمانی که عدهای
قوانین اجتماعی و هنجارهای رسمی جامعه را نادیده میگیرند ما با وضعیت قانونگریزی رو به رو هستیم،
ولی وقتی عده زیادی از افراد یک جامعه قوانین را نادیده بگیرند ،در آن صورت قانونگریزی به مسألهای
اجتماعی تبدیل خواهد شد .قانونگریزی که از آن تحت عنوان یک معضل اجتماعی نام برده میشود و
سالمت جامعه را تهدید میکند ،برخاسته از ناسازگاریهایی است که بر روابط فرد و جامعه حاکم است .این
ناسازگاریها که معلول عوامل خرد و کالن است سبب میشود تا همبستگی و انسجام اجتماعی تضعیف
شود و وحدت سازمانی جامعه به خطر افتد و شرایط بیهنجاری در جامعه حاکم گردد .از یک سده پیش به
این سو ،لزوم تبعیت همگان از قانون ،توسط تعدادی از روشنفکران ایرانی مطرح شده ولی هنوز جامعه ایران
از نهادینه کردن قانون در ساختارهای اجتماعی رنج میبرد .این پژوهش با استفاده از روش نظریهسازی داده
بنیاد (گراندد تئوری) انجام شده است .دادههای پژوهش بر اساس روش نمونهگیری کیفی -هدفمند و نیز
معیار اشباع نظری از تعداد  50نفر با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته جمعآوری و سپس دادهها
مطابق تجزیه و تحلیل روش نظریه داده بنیاد کدگذاری و دستهبندی میشوند.
محمدی و محمدی( )1392پژوهشی را با عنوان بررسی عوامل موثر بر قانونگریزی در بین شهروندان
شهر گرگان انجام دادند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که بین ارتباط با دوستان و همساالن و گرایش به
قانونگریزی ارتباط وجود دارد .همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که بین میزان رضایت مردم از عملکرد
نیروی انتظامی و گرایش به قانونگریزی ،رابطه منفی و معکوسی وجود دارد.
برزگری و چهارگنبدی( )1392پژوهشی را با عنوان بررسی میزان قانونگریزی و عوامل موثر برآن در
شهر کرمان انجام دادند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که عواملی چون تبعیض در اجرای قوانین،
احساس بی عدالتی نسبی ،با ارزش شدن مادیات ،مشارکت شهروندان درامور مختلف ،نگرش منفی نسبت
به قوانین ،نحوه عملکرد قانونگذاران ،عدم ثبات قوانین ،بیاعتمادی نسبت به مجریان و منطقه محل
سکونت بر میزان قانونگریزی افراد موثر بوده است.
مومنی( )1380در مقالهای تحت عنوان قانونگریزی ،علل و عوامل آن ،پدیده قانونگریزی را از جنبه-
های مختلف مورد بررسی قرار داده است .محقق بیان میدارد وقتی که جامعه ابزار و امکانات تولید ثروت را
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یکسان توزیع نمینماید و استعداد و تواناییهای اعضای جامعه برای تالش مشروع نیز یکسان پرورش
نیافته است .بنابراین باید انتظار داشت که رفتارهای غیرقانونی بیشتری برای کسب درآمد مشاهده شود.
قانونگریزی در نظام بوروکراسی در قالب ارتباطات بین بوروکرات و ارباب رجوع نشاندهنده درآمدهای
نامشروع به انحاء مختلف است .در رفتار مدیران و مسئوالن نیز به نسبت دسترسی به امکانات و باور به
صحت رفتارهای خاص ،قانونگریزی واقع میشود .او همچنین بیان میدارد ،اگر جامعهای داشتن ثروت و
مصرفزدگی را ترغیب نماید ،ولی فرصتهای مناسب برای کسب موفقیت از کانالهای مشروع و مقبول را
به همان نسبت فراهم نکند ،مردم ناگریز به شیوههای غیرقانونی روی میآورند .از این دیدگاه ،بخش
عظیمی از رفتار قانونگریزانه شخص از حیطه کنترل وی خارج و ناشی از ویژگیهای خاص جامعه است،
پس به ناچار برای کاهش قانونگریزی باید زمینههای ایجاد آن تغییر یابند.
حیدری و همکاران( ) 1391پژوهشی باعنوان نظریه ازهم گسیختگی نهادی و قانونگریزی ،مطالعه
موردی :دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز انجام دادند .هدف پژوهش حاضر آزمون نظریه از هم
گسیختگی نهادی در تبیین قانون گریزی بوده است .محقق برای این کار از یکسو به بررسی رابطه
فردگرایی ،پیشرفتگرایی ،جهانگرایی و بتوارگی پول به عنوان چهارارزش فرهنگی برای موفق شدن
با قانون گریزی پرداخته است و از سوی دیگر رابطه پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی در دو بعد عینی و ذهنی
را با قانونگریزی و ازهم گسیختگی نهادی و همچنین عناصر آن بررسیکرده است .روش این پژوهش
پیمایش بود .پرسشنامه تهیه شده از مقیاسهای از هم گسیختگی نهادی ،پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی
عینی و ذهنی و قانون گریزی تشکیل شده بود .جامعه نمونه این پژوهشکل دانشجویان دانشگاه شهید
چمران اهواز بودند که از طریق نمونهگیری طبقهای  400نفر از آنها به صورت تصادفی انتخاب شدند.
یافته ها نشان داد که ازهم گسیختگی نهادی با قانون گریزی رابطه معنادار و مثبت دارد .همچنین نتایج
تحلیل رگرسیون نشان دادکه اثر فردگرایی و بتوارگی پول برقانونگریزی معناداراست و اثر پیشرفت-
گرایی و جهان گرایی قابل چشمپوشی است .از سوی دیگر ،نتایج نشان داد که قانون گریزی با پایگاه
اجتماعی ـ اقتصادی رابطه ندارد .همچنین بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی عینی و از هم گسیختگی
نهادی همبستگی مثبت و ضعیفی مشاهده شد.
شاهآبادی و ترکان( )1391پژوهشی را با عنوان عوامل قانونگرایی شهروندان در شهر یزد انجام دادند.
یافتههای پژوهش آنها نشان داد بین سن ،تحصیالت ،طبقه اجتماعی و قانونگرایی رابطه معنیداری وجود
دارد .اما بین جنس ،وضعیت شغلی افراد و قانونگرایی رابطه معنیداری وجود ندارد .همچنین نتایج پژوهش
نشان داد که بین متغیرهای اساسی ،دینداری ،سرمایه اجتماعی ،نگرش به قانون ،نظارت اجتماعی ،عدالت
توزیعی و قانونگرایی رابطه مستقیم و معنیدار وجود دارد ،اما بین آنومی و قانونگرایی رابطه معکوس و
معنیدار وجود دارد.
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مختاری و همکاران( ) 1391پژوهشی را با عنوان عوامل اجتماعی موثر بر میزان قانونگریزی در
روابط اجتماعی (مورد مطالعه افراد  18سال به باالی ساکن در شهر شیراز) انجام دادند .آنها در این
پژوهش رابطه بین ویژگیهای جمعیت شناختی (سن ،جنس و وضعیت تاهل) ،میزان تحصیالت ،نوع
شغل ،میزان احساس تعلق اجتماعی ،مواجهه با پاداش و تنبیه مناسب قانونی و محدودیت منابع و
امکانات را با میزان قانون گریزی در روابط اجتماعی را در قالب شش فرضیه مورد آزمون قرار داند .در
مورد متغیر جمعیت شناختی تنها رابطه جنس و میزان قانون گریزی در روابط اجتماعی معنادار بود .بدین
معنی که مردان بیشتر از زنان قانون گریزی در روابط اجتماعی داشتند .رابطه بین میزان تحصیالت و
میزان قانون گریزی در روابط اجتماعی تای ید نشد .به این ترتیب که افراد دارای تحصیالت متفاوت،
میزان قانون گریزی متفاوتی نداشتند .به عبارت دیگر ،سطح تح صیالت افراد درکاهش یا افزایش میزان
قانون گریزی افراد اثری نداشته است .رابطه بین نوع شغل و میزان قانونگریزی در روابط اجتماعی
تایید نشد .این که افراد دارای شغل دولتی و یا آزاد باشند ،هم چنین دارای شغل رده باال یا رده پایین
موقعیت اجتماعی ،در میزان قانونگری زی آنان اثرگذار نبوده است .نتیجه فرضیه مواجهه فرد با پاداش
و تنبیه مناسب و میزان قانونگریزی این بود که هر چه میزان مواجهه با پاداش و تنبیه مناسب بیشتر
باشد ،میزان قانون گریزی در روابط اجتماعی کاهش می یابد .رابطه بین احساس تعلق اجتماعی و میزان
قانونگریزی در روابط اجتماعی نشان داد که هرچه احساس تعلق اجتماعی فرد باالتر باشد ،از میزان
قانونگریزی فرد کاسته می شود و در نهایت رابطه بین محدودیت منابع و میزان قانونگریزی در روابط
اجتماعی نشان داد که هر چه فرد با محدودیت منابع بیشتر رو به رو باشد ،میزان قانونگریزی وی در
روابط اجتماعی نیز افزایش مییابد.
واحدی و همکاران( )1388تحقیقی با عنوان بررسی عوامل موثر بر قانونگرایی شهروندان (مطالعه
موردی :شهروندان استان آذربایجان غربی) انجام دادند .جامعه آماری این تحقیق کلیه افراد گروههای سنی
 20الی  75ساله زن و مرد استان آذربایجان غربی بودند که تعداد آنها  2145012نفر بودند .تعداد  800نفر
از آنان به روش نمونهگیری چند مرحلهای انتخاب و برای گردآوری اطالعات این پژوهش از پرسشنامه
محقق ساخته استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای باورهای مذهبی ،عامگرایی قانون،
خوشبینی نسبت به حکومت و ترس ازمجازات با میزان قانونگرایی افراد رابطه مستقیم و معنیداری داشته
است.
حقیقتیان و فرنام( )1388تحقیقی با عنوان بررسی عوامل اجتماعی رعایت قوانین شهروندی در بین
شهروندان اردبیلی انجام دادند .جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهروندان باالی  18سال ساکن در شهر
اردبیل و حجم نمونـه شامل  383نفر بوده است که  193نفر آنها مرد و  190نفر هم زن بودهاند .نتایج
تحقیق نشان داد که متغیرهای فردگرایی ،نظارت اجتماعی ،داشتن ابزار و وسایل اجتماعی برای رسیدن به
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اهداف فرهنگی ،معاشرت با افراد کجرو ارتباطی و جنس با رعایت قانون همبستگی معنیداری داشتهاند .اما
متغیرهای سن ،پایگاه اقتصادی افراد و تامین نیازهای مادی با رعایت قانون رابطه معنیداری نداشته است.
علیوردینیا( )1377تحقیقی با عنوان مطالعه جامعهشناختی میـزان قانونستیزی در استان مازندران
انجام داده است .دراین تحقیق ،محقق با اسـتفاده از دادههای ثانویه ،میزان قانونستیزی را در کل استان
مازندران به شکل طولیـ تطبیقی مورد مطالعه قرار داده و عوامل اجماعی مـوثر بر نوسانات آن را تبیـین
کرده اسـت .جامعه آماری این تحقیق متشکل از  17شهرستان در طی سالهای  1370الی  1373میباشند.
نتایج تحقیق نشان میدهد که از میان سه متغیر صنعتیشدن ،میزان سـواد و توسعه ،طبق مدل نظری
تحقیق شهری مهمترین متغیر در پیشبینی میزان قانونستیزی در اسـتان مازنـدران ،متغیـر صنعتیشدن
است .متغیـری که پـس از صنعتیشـدن بیشترین تاثیر را بر تغییرات میزان قانونستیزی در اسـتان دارد،
متغیـر میـزان سـواد است .سومین متغیری که در این تحقیق به طور همزمان با دو متغیر باال وارد معادله
شده و تاثیر معنیداری داشته است ،متغیر توسعه شهری است.
هابرت و همکاران )2006( 1تحقیقی با عنوان قانونگرایی و قانونشکنی :قانون شکنی توسط دولت
در هلند و آمریکا انجام دادند .این تحقیق به روش مصاحبهای و اسنادی به وسیله سه ناظر بینالمللی و
عامالن خصوصی و دولتی نظارت شده است .محققان به این نتیجه رسیدند که در همه بخشهای بدنه
دولتی ،قاعدهشکنی صورت میگیرد و اینکه البته قانونشکنی مختص به بخش سیاسی نیست.
فریر )2009(2پژوهشی با عنوان قانونشکنی زمانی که دیگران انجام میدهند ،انجام داده است .این
تحقیق به روش پیمایشی انجام شده است .محقق در این تحقیق به دنبال تاثیر اهمیت مجاورت بر روی
جرم بوده است .نتایج تحقیق نشان داده استکه مجاورت باافراد بزهکار بر قانونشکنی آنها تاثیر معنی-
داری داشته است .آنها همچنین نشان دادند که تاثیر مجاورت ممکن است با سودمندی فنآوری اجرایی
ارتباط داشته باشد و اینکه البته منافع افراد در شکستن قانون با یکدیگر نامتجانس است.
لو ژینکوان )2008(3درپژوهش خود تحت عنوان درباره دین و گرایش بـه قانون به این نتیجه دست
یافت که دین با محور قرار دادن آموزههای دینی به عنوان معیار و هنجارمطلوب رفتار ،به تنظیم و کنترل
رفتار و روابط اجتماعی طیف وسیعی از انسانها پرداخته و با توجه به این قدرت بازدارندگی ،از بروز
آسیبهای اجتماعی همچون قانونگریزی جلوگیری مـیکند .همچنین عقایـد ،باورها ،احکـام و مناسـک
دینـی تـاثیر مثبت و معنیداری بر قانونگرایی و اطاعت از قوانین دارد؛ یعنی هرچه میزان دینداری افراد
بیشتر شود ،میزان عمل به قانون و پایبندی به آن در افراد نیز افزایش مییابد.

Haoubert and et al
Freer
Loo jin Kovan
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وانﮓ ژیو شو و شانﮓ )2010( 1در پژوهش خود تحت عنوان بررسی عوامل روانشناختی موثر بر
قانونگرایی نشان دادند که بین میزان شناخت منفی از اعمال قـانونی و تمایل به قانونگرایی ارتباط
معکوس وجود دارد .همچنین بـین میزان تجربـه مثبت از اعمال قانونی ،میزان دریافـت شناختی از
مـشروعیت قـانون ،میـزان برداشـت از تجربـه قانونگرایی و میزان آگاهی از تنبیه کیفری رفتار غیرقانونی
و قانونگرایـی ارتبـاط مثبـت و معنیدار وجود دارد.
فرضیههای تحقیق

 .1میزان قانونگریزی شهروندان برحسب جنسیت در مریوان تفاوت وجود دارد.
 .2بین پایگاه اقتصادی -اجتماعی فرد و میزان قانونگریزی تفاوت وجود دارد.
 .3بین نوع اشتغال سرپرست خانواده و میزان قانونگریزی تفاوت وجود دارد.
 .4بین میزان پایبندی اعضای خانواده به قانون و میزان قانونگریزی فرد ارتباط وجود دارد.
 .5بین میزان پایبندی اعضای گروه دوستان به قانون و میزان قانونگریزی فرد ارتباط وجود دارد.
 .6بین مدت زمان سکونت فرد در شهر و میزان قانونگریزی او ارتباط وجود دارد.
معرفی متغیرها

متغیر وابسته:

متغیر وابسته در این تحقیق میزان قانونگریزی میباشد.
متغیرهای مستقل:

متغیرهای مستقل این تحقیق عبارت استاز :جنسیت ،نوع پایگاه اقتصادی -اجتماعی ،وضعیت اشتغال
سرپرست خانواده ،میزان پایبندی اعضای خانواده به قانون ،میزان پایبندی اعضای گروه دوستان به
قانون و مدت زمان سکونت در شهر.
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

قانونگریزی

جامعهشناسان قانون را مجموعهای از قواعد الزامآور و کلی مینامند که به منظور ایجاد نظم ،استقرار
امنیت ،عدالت و تنظیم مناسبات اجتماعی وضع شده است و ضمانت اجرای آن را نهاد و دستگاه سیاسی
یک کشور تحت عنوان دولت به عهده گرفته است .یکی از ویژگیها و خصوصیت قوانین ،محدودکننده و
تنظیم کنندهگی آنها است که منجربه نظم اجتماعی میشود .قانونگریزی نوعی جهتگیری نسبت به

Wang Jio Show and Shang

1.
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هنجارهای قانونی جامعه است که منجر به کجروی یا انحراف از قوانین میشود .در همه جوامع ،قانونگریزی
به عنوان یک مسئله اجتماعی وجود دارد(بابایی و دیگری.)1388 ،
در این تحقیق قانونگریزی افراد با گویههایی اندازهگیری شده است .گویهها در قالب طیف لیکرت
طرح و تدوین شدهاند .قانونگریزی فرد عبارت است از :نمرهای که فرد از مجموع این گویهها به دست
میآورد.
 .1در صوتی که جریمه در کار نباشد ،احتمال دارد هنگام رانندگی ،قوانین و مقررات را رعایت نکنم.
 .2در صورتی که بتوان در موقعیت سبقت ممنوع ،سبقت گرفت ،اشکالی ندارد.
 .3در صورت نبود جای پارک اتومبیل ،در جایی که پارک ممنوع است ماشین را پارک میکنم.
 .4در صورت داشتن کار ضروری ،عبور از چراغ قرمز اشکالی ندارد.
 .5پیش آمده که نظافت محله را رعایت نکرده و موجب آلودگی شده باشم.
 .6پیش آمده که در صفهای مختلف ،نوبت را رعایت نکنم و کارم را سریعتر انجام دهم.
 .7اگر بتوانم کنتورهای برق ،آب و یا گاز را دستکاری میکنم.
 .8همیشه سعی میکنم کارهای اداری خود را از طریق آشنا انجام داده تا از طریق قانونی.
 .9اگر بتوانم ،هرگز مالیات پرداخت نمیکنم.
 .10ساخت و ساز بدون جواز در شهر هیچ اشکالی ندارد.
 .11آدمهایی که قانون را رعایت میکنند ،موفقترند.
 .12حتی اگر کسی باالی سر نباشد قانون را رعایت میکنم.
 .13من همیشه قانون را رعایت میکنم.
 .14باید از قوانین اطاعت کرد ،حتی اگر مغایر با چیزی باشد که فکر میکنیم درست است.
 .15تخلف از قانون هیچ توجیهی ندارد.
 .16رشوه دادن به ماموران دولتی مانند شهرداری ،اداره دارایی و راهنمایی و رانندگی و غیره برای کم
کردن جریمه هیچ ایرادی ندارد.
 .17استفاده شخصی از امکانات دولتی ،زرنگی نیست و به منافع عمومی لطمه میزند.
 .18دور زدن قانون کار مطلوب و پسندیدهای است.
 .19آدم باید زرنﮓ باشد و از هر گونه فرصتی (حتی غیر قانونی) برای رسیدن به خواستههای خود استفاده
کند.
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پایگاه اقتصادی اجتماعی

پایگاه به موقعیت اجتماعی و جایگاهی اطالق میشودکه فرد در گروه یا در مرتبه اجتماعی یک گروه
در مقایسه با گروههای دیگر احراز میکند .پایگاه و موقعیت اجتماعی فرد حقوق و مزایای اجتماعی او را
تعیین میکند(کوئن .)83 :1372 ،در این تحقیق این متغیر با سواالت زیر اندازهگیری شده است:
 .1سطح تحصیالت
 .2شغل
 .3متوسط درآمد ماهیانه خانواده
 .4در صورت داشتن خودرو در خانواده عنوان دقیق و مدل آن را بنویسید.
 .5اگر افراد جامعه را از نظر وضعیت اقتصادی به  5گروه تقسیم کنیم ،شما خود را در کدام گروه قرار
میدهید؟
پایین
متوسط به پایین
متوسط
باال متوسط به باال
 .6شغل پدر
 .7شغل مادر
از آنجایی که سطح سنجش گویههای این متغیر باهم متفاوت است ،برای به دست آوردن نمره کلی
پایگاه اقتصادی -اجتماعی ،نمرههای این گویهها به نمره استاندارد تبدیل شدهاند .نمرات استاندارد شده را
با هم جمع کرده و به این صورت نمره پایگاه اقتصادی -اجتماعی را به دست آوردیم.
پایبندی اعضای خانواده و گروه دوستان به قانون

منظور از پای بندی اعضای خانواده به قانون این است که این افراد چقدر به اصول قوانین و مقررات
جامعه التزام دارند و چقدر قانون را رعایت میکنند.
در این تحقیق پایبندی اعضای خانواده و گروه دوستان با استفاده از معرفهای زیر اندازهگیری شده
است :اعضای خانوده و دوستان هریک از موارد زیر را چه قدر رعایت میکنند؟ این گویهها در قالب طیف
لیکرت مطرح شدهاند و نمره همه این گویهها همان قانونگریزی در خانواده پاسخگو میباشد.
 .1عبور از چراغ قرمز  .2ساخت خانه بدون جواز  .3عدم سبقت غیرمجاز  .4متوسل شدن به پارتی
برای انجام کارها  .5پرداخت به موقع مالیات  .6پرداخت به موقع فیش آب ،برق و  .7 ...دستکاری کنتور
آب ،برق و گاز  .8انجام معامالت غیرقانونی  .9استفاده شخصی از امکانات دولتی.
جامعه آماری و تعیین حجم نمونه

جامعه آماری این تحقیق شهروندان شهر مریوان به تعداد  85428بود .جهت برآورد حجم نمونه از
روش نمونهگیری کوکران استفاده شد:
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در فرمول باال  Nتعداد افراد جامعه P ،احتمال وجود صفت مورد نظر در جامعه q ،عدم احتمال وجود
صفت مورد نظر d ،درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب و  zدرصد خطای معیار ضریب اطمینان قابل
قبول میباشد .جمعیت  15الی  64سال شهر مریوان برابر  85428نفر میباشد .اگر احتمال  pو  qبرابر
 ،0/5مقدار خطا  0/05و درصد خطای معیار یا  zبرابر  1/96باشد ،حجم نمونه برابر با  383خواهد بود.
برای اطمینان بیشتر تعداد  385نفر از شهروندان به عنوان نمونه انتخاب شدند .در این تحقیق برای
انتخاب فرد مورد نظر به صورت زیر عمل میکنیم.
 .1برای انتخاب تعداد مرد و زن از روش نمونهگیری طبقهای استفاده میکنیم.
 .2از روی نقشه جامع شهر مریوان (این نقشه در شهرداری و اداره مسکن و شهرسازی قابل دسترسی
است) شهر مریوان را به  19بلوک یا محله (محله زریبار و مصطفی بیسارانی ،چهار باغ ،خرسندی ،دار سیران
قدیم ،محله حسینیه ،محله بیمارستان ،محله میانهایها ،محله تفنیها ،محله ترخانآباد ،محله مردوخ ،محله
کمربندی یک و دو ،محله دارسیران یک و دو ،محله فرمانداری ،محله ترمینال قدیم ،بهاران ،نوبهار ،موسک
دو و شهرک اوراز تقسیم کردیم) .در هر محله  20نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .در داخل هر بلوک بر
اساس روش نمونهگیری تصادفی چند خیابان و کوچه را انتخاب نموده و در داخل هر کوچه یا خیابان چند
خانه انتخاب نموده و با مراجعه به درب منزل آنها از فرد مورد نظر (زن یا مرد  15الی  64سال) اطالعات
الزم را جمعآوری میکنیم .کسی که جواب زنﮓ درب را میداد و در را باز میکرد ،در صورتی که در سن
 15الی  64سال بوده و حاضر به همکاری بود ،پس از توضیحات الزم پرسشنامه را تکمیل میکرد .در
صورتی که فرد واجد شرایط نبود از او درخواست میشد تا یکی از اعضای واجد شرایط خانواده را صدا زده و
به پرسشنامه پاسخ دهد.
اعتبار 1و پایایی

2

در این تحقیق از اعتبار صوری استفاده شده است؛ بدین صورت که پس از تهیه و تنظیم ،پرسشنامه
توسط استاد راهنما چند بار مطالعه و اصالح گردید .در این تحقیق برای اندازهگیری پایایی پرسشنامه از
آلفای کرونباخ استفاده شد .نتیجه آلفای کرونباخ به صورت زیر میباشد:
Validity
Reliability

1.
2.
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جدول شماره ( :)1آلفای کرونباخ متغیرها
تعداد گویه

مقدار آلفای کرونباخ

نام متغیر

ردیف
1

قانونگریزی

19

0/875

2

پایبندی اعضای خانواده به قانون

9

0/823

3

پایبندی دوستان به قانون

9

0/796

یافتههای تحقیق

 56/2درصد پاسخگویان مرد و  45/8درصد نیز زن بودهاند 36/1 .درصد یعنی بیش از یک سوم
پاسخگویان دارایتحصیالت دانشگاهی بودهاند 86/8 .درصد یعنی اکثریت پاسخگویان گفتهاندکه متوسط
درآمد ماهیانه خانواده آنها یک و نیم میلیون تومان و پایینتر بوده است 89/6 .درصد پاسخگویان معتقد
بودند که متوسط مخارج خانوادهشان در ماه یک میلیون و پانصد هزار تومان و کمتر میباشد 60 .درصد
گفتهاند که در خانه دارای خودرو شخصی میباشند 51/2 .درصد خود را از نظر اقتصادی مطلوب ارزیابی
کردهاند 18/5 .درصد میزان قانونگریزی در بین اعضای خانواده خود را زیاد دانستهاند 23/4 .درصد
گفتهاند که دوستان آنها قانونگریز هستند و  61درصد یعنی نزدیک به دو سوم پاسخگویان گفتهاند که
میزان قانونگریزی آنها باالست.
آزمون فرضیههای تحقیق نشان دادکه میانگین قانونگریزی مردان به صورت معنیداری از زنان بیشتر
بوده است .بین پایگاه اقتصادی -اجتماعی فرد و قانونگریزی او رابطه معکوس و معنیداری وجود داشته
است .میانگین قانونگریزی افراد دارای شغل آزاد از افرادی که در مشاغل دولتی کار میکنند ،به صورت
معنیداری بیشتر بوده است .بین میزان پایبندی اعضای خانواده به قانون و میزان قانونگریزی فرد
ارتباط معکوس و معناداری وجود داشته است .بین میزان پایبندی اعضایگروه دوستان به قانون و میزان
قانونگریزی فرد ارتباط معکوس و معناداری وجود داشته است و بین مدت زمان سکونت فرد در شهر و
میزان قانونگریزی او ارتباط مستقیم و معناداری وجود داشته است .تحلیل رگرسیون چندمتغیره هم نشان
داد که متغیرهای سطح تحصیالت پاسخگویان ،میزان قانونگریزی در خانواده فرد ،میزان قانونگریزی
دوستان ،طبقه اقتصادی -اجتماعی و جنسیت پاسخگویان تاثیر معنیداری بر قانونگریزی پاسخگویان
داشتهاند .این متغیرها با همدیگر  24درصد از تغییرات قانونگریزی افراد را تبیین کردهاند.
همچنان که در باال آمده است میانگین قانونگریزی مردان به صورت معنیداری از زنان بیشتر بوده
است .این نتیجه با یافتههای کالنتری ،ربانی و صداقت( )1384که نشان دادکه قانونگرایی زنان باالتر از
مردان بیشتر است .مختاری و همکاران( )1391که نشان دادند بین جنس و میزان قانونگریزی در روابط
اجتم اعی معناداری وجود داشته است؛ بدین معنی که مردان بیشتر از زنان قانونگریزی در روابط اجتماعی
داشتند و حقیقتیان و فرنام( )1388که نشان داد جنس با رعایت قانون همبستگی معنیداری داشتهاند،
مطابقت دارد و از حمایت تجربی این تحقیقات برخوردار است .اما با یافتههای تحقیقات محسنی()1379
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که نشان داد بین جنسیت و نگرش آنها در رابطه با اطاعت از قانون رابطه معناداری وجود نداشت و
پژوهش شاهآبادی و ترکان( )1391که دریافت بین جنس و قانونگرایی رابطه معنیداری وجود ندارد،
همخوانی ندارد.
ولفگانﮓ و فراکوتی در تایید نتیجه باال میگویندکه رفتارهای انحرافی منتج از طرفداری از مجموعه
ارزش هایی است که به کارگیری خشونت و پرخاشگری را تشویق و حمایت میکنند .این ارزشها مخالف
ارزشهای فرهنﮓ مسلط جامعه هستند .مثال در این خرده فرهنﮓها مواردی از قبیل دعوا کردن ،تنه
زدن ،فحش و ناسزاگویی ،تمسخر دیگران ،به کارگیری اسلحه و غیره به عنوان ارزش شناخته میشوند.
بر اساس نظریه خرده فرهنﮓ خشونت بعضی گروهها مثال مردان نسبت به دیگران یعنی زنان بیشتر
مرتکب بزهکاری و رفتارهای انحرافی میشوند؛ زیرا آنها مجموعه متمایزی از ارزشهایی دارند که
رفتارهای انحرافی را تایید نموده یا با آن مدارا میشود.
بین پایگاه اقتصادی -اجتماعی فرد و قانونگریزی او رابطه معکوس و معنیداری وجود داشته است .این
نتیجه با یافتههای تحقیقات محسنی( )1379که نشان دادکسانی که خانوار خود را ازنظر رفاه درسطح پایین-
تری ارزیابی میکنند ،مخالفت بیشتری با عدم اطاعت از قانون ابراز کردهاند ،کالنتری ،ربانی و صداقت
( )1384که نشان دادند قانونگریزی طبقات پایین نیز نسبت به طبقات متوسط و باال بیشتر بود ،شاهآبادی و
ترکان( )1391درشهر یزدکه نشان داد بین طبقه اجتماعی و قانونگرایی رابطه معنیداری وجود دارد ،عزیزی
( )1386که به این نتیجه رسید احساس فقر و بیعدالتی از علل اجتماعی تخلفات رانندگی هستند و پژوهش
رفیعپور( )1378در شهر تهران که نشان داد احساس نابرابریهای اقتصادی-اجتماعی بر رفتار آنومیک تاثیر
بسیار قوی دارد ،مطابقت دارد .اما با نتیجه پژوهشهای حیدری و همکاران( )1391که نشان داد که قانون-
گریزی با پایگاه اجتماعی  -اقتصادی رابطه ندارد و حقیقتیان و فرنام( )1388که نشان دادند پایگاه اقتصادی
افراد و تامین نیازهای مادی با رعایت قانون رابطه معنیداری نداشته است ،همخوانی ندارد.
در تایید نتیجه باال کوهن میگوید که طبقات پایین در جامعه از نظر دستیابی به منزلت دچار ناکامی
هستند .جامعه درعین حال که آنها را به کسب منزلت تشویق میکند ،امکان دستیابی به این اهداف را
در اختیار آنها قرار نمیدهد .طبقه محروم هم تنها شیوه دستیابی به منزلت را از طریق بزهکاری و امور
خالف مییابند .کوهن مدعی است که فرزندان طبقات فرودست و پایین جامعه با ارزشهای طبقات
متوسط و منزلتهای اجتماعی مقبول آشنا شده و به آنها تمایل پیدا میکنند .این افراد در مقایسه با
بچههای طبقه متوسط در میمانند ،ناکام و تحقیر میشوند و به اصطالح میبازند .بنابراین برای جبران
ناکامیخود در رقابت برای دستیابی به منزلتهای باال ،خرده فرهنﮓ بزهکاری تشکیل میدهندکه نظام
ارزشی آنها مخالف نظام ارزشی طبقات مسلط جامعه است .در واقع کوهن کجروی را به پایگاه اجتماعی
و طبقات اجتماعی منسوب میکند و منشأ این رفتارها را عدم دسترسی به اهداف مورد قبول جامعه می-
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داند .او کجروی را اعتراض ناشی از یاس و نومیدی ،ناکامی و حرمان طبقات محروم جامعه ذکر کرده که
به شکل ویرانگری ،تخریب و خشونت جلوهگر میشود.
جیودیس بالو و پیتر بالو هم درنظریه محرومیت نسبی میگویند افراد طبقه پایین احساس محرومیت
نسبی میکنند و این احساس را تشدید میکنند ،وقتی که آنها شیوه زندگیشان را با آنهایی که در ناز و
نعمت و رفاه هستند مقایسه میکنند .افرادی که به دلیل طبقه اقتصادی یا نژادیشان احساس محرومیت
کنند ،سرانجام احساس بیعدالتی و نارضایتی را گسترش میدهند .ناکامی مداوم و زیاد که منتج از این
احساس نابرابری است ،پرخاشگری و دشمنی سرکوب شده را به وجود میآورد که در نهایت به خشونت و
جرم منجر میشود.
میانگین قانونگریزی افراد دارای شغل آزاد از افرادی که درمشاغل دولتیکار میکنند ،به صورت معنی-
داری بیشتر بوده است .این نتیجه با یافتههای تحقیقات محسنی( )1379که نشان داد از نظر شغلی تمایل به
عدم اطاعت از قانون در میان کارگران و کسبه از سایر قشرهای دیگر قویتر و درگروه کارمندان و بازرگانان
از دیگران ضعیفتر است ،مطابقت دارد .اما با نتیجه تحقیقات شاهآبادی و ترکان( )1391که نشان دادند بین
وضعیت شغلی افراد و قانونگرایی رابطه معنیداری وجود ندارد و مختاری و همکاران( )1391که دریافتهاند
بین نوع شغل و میزان قانونگریزی در روابط اجتماعی رابطه معنیداری وجود نداشته است ،همخوانی ندارد.
در تبیین نتیجه باال میتوان گفت از آنجایی که افراد دارای مشاغل دولتی نسبت به مشاغل آزاد
وابستگی زیادی به دولت و نهادهای دولتی دارند و در مجموع از تحصیالت باالیی برخوردارند ،میزان
قانونگریزی آنها نسبت به افرادی که در شغلهای آزاد فعالیت میکنند ،کمتر است .افراد دارای مشاغل
دولتی نظارت بیشتری را بر رفتار خود احساس میکنند .این امر موجب میشود تا کمتر از قوانینی جامعه
سرپیچی کنند.
بین میزان پایبندی اعضای خانواده به قانون و میزان قانونگریزی فرد ارتباط معکوس و معناداری
وجود داشته است .این نتیجه با یافتههای عزیزی( ،)1386پژوهش عباسزاده و همکارانش(،)1391
حقیقتیان و فرنام( )1388و فریر( )2009که دریافته است مجاورت بر روی جرم موثر بوده است ،چاملین و
کوچران( )1995و جنس ( )1972که همگی محیط خانواده را بر رفتارهای انحرافی افراد موثر دانستهاند،
همخوانی دارد و از حمایت تجربی این پژوهشها برخودار است.
در تایید نتیجه باال نظریهپردازان یادگیری اجتماعی میگویند که بچهها رفتارهای مختلف را از طریق
مشاهده مستقیم و تقلید رفتارهایی که مشاهده کرده یا دیدهاند ،یاد میگیرند .بچههایی که بدرفتاری را
تجربه کرده یا تماشاگر خشونت بودهاند ،آمادگی بیشتری برای تقلید این رفتارها دارند .بچههایی که در
خانوادههای عاری از خشونت و بدرفتاری بزرگ شدهاند ،احتمال کمتری دارد که در دوره نوجوانی و
بزرگسالی به خشونت روی آورند .برعکس بچههاییکه تحت سلطه زورگویانه والدین بودند یا در خانواده-
هایی بزرگ شدند که در آن رفتارهای انحرافی زیاد بوده ،احتمال بیشتری دارد که رفتارهای انحرافی و
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خشونتآمیز از خود نشان دهند .ساترلند یکی از نظریهپردازان یادگیری اجتماعی در تئوری همنشینی
افتراقی معتقد است که افراد از طریق تعامل با دیگران رفتار قانونشکنانه را فرا گرفته و ظاهر میسازد.
فرض اصلی ساترلند این استکه مردم درمعاشرت با دیگران ارزشها ،هنجارها ،انگیزشها ،استداللهای
عقالنی و شیوههای رفتاری انطباقی و غیرانطباقی را میآموزند .او در نظریه خود معتقد است که کجرفتاری
یادگرفتنی است نه ارثی و کجرفتاری در اثر تعامل با دیگران آموخته میشود و بخش اصلی یادگیری
رفتار کجرو در اثر ارتباط صمیمی و نزدیک در درون گروه انجام میگیرد.
بین میزان پایبندی اعضای گروه دوستان به قانون و میزان قانونگریزی فرد ارتباط معکوس و معنا-
داری وجود داشته است .نتیجه این تحقیق با یافتههای تحقیقات محمدی و محمدی( )1392که نشان دادند
بین ارتباط با دوستان و همساالن و گرایش به قانونگریزی ارتباط وجود دارد .حقیقتیان و فرنام( )1388که
دریافتند معاشرت با افراد کجرو با قانونگریزی همبستگی معنیداری داشته است ،یافتههای فریر( )2009که
مجاورت با افراد بزهکار را بر روی جرم موثر دانسته است و جنسن( )1972که داشتن ارتباط با بزهکاران را
بر جرم و انحراف فرد موثر دانسته است ،مطابقت دارد.
تارد 1در تایید نتیجه باال میگوید که تمام اعمال و کارهای با اهمیت زندگی اجتماعی تحت تاثیر
مدلها و نمونهها میباشند .تارد میگوید که تقلید امری اجتماعی بنیادی است و بر روابط بین افراد حاکم
است .تقلید اعمال روانی فرد از قبیل عادت را توضیح میدهد .اندیشه اساسی او این است که هر کسی بر
طبق عادات و رسوم مورد قبول محیط خود رفتار میکند ،اگر کسی میدزدد یا میکشد کاری جز تقلید از
دیگران انجام نمیدهد .تارد بر این عقیده است که افراد در بخشهایی از زندگی خود از همدیگر تقلید
میکنندکه تماس نزدیک با هم داشته باشند .بنابراین زمانیکه فرد با کسانی (دوستان) ارتباط داشت باشد
که قانونگریز باشند و رفتارهای انحرافی داشته باشند ،احتمال بیشتری وجود دارد تا او نیز از قانون
سرپیچی کند.
بین مدت زمان سکونت فرد در شهر و میزان قانونگریزی او ارتباط مستقیم و معناداری وجود داشته
است .این نتیجه با یافتههای رضایی( ،)1384عزیزی( )1386و رفیعپور( )1378که همگی آنها معتقد بودند
مدت زمان اقامت در شهر بر بزهکاری و قانونگریزی تاثیر داشته است ،همخوانی دارد.
در تایید نتیجه باال ،نظریهپردازان کنترل اجتماعی فرض را بر این قرار میدهند که رفتار افراد رفتاری
ضد اجتماعی است و افراد به طور طبیعی تمایل به کجرفتاری دارند ،مگر اینکه تحت کنترل قرار گیرند.
یعنی فقدان یا ضعف کنترل اجتماعی علت اصلی کجرفتاری است .افزون بر این در تبیینهای کنترل
اجتماعی ادعا میشود که برخی افراد هیچگاه با کسانی که قادرند نقش مهمی در زمینه کنترل رفتار آنها
ایفا کنند ،پیوند برقرار نمیکند و ازاین رو هیچ وقت کنترلهای الزم را برای مهار رفتارهای ضد اجتماعی
Gabriel Tarde
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و انحرافی در خود درونی نمیکنند .هیرشی در این زمینه میگوید که همه افراد متخلفان بالقوه از قانون
هستند و در صورتی که کنترل اجتماعی رسمی و غیررسمی کم شود ،رفتارهای انحرافی افراد زیاد می-
شود .افرادی که در محیطهای روستایی زندگی کرده و تازگی به شهر مهاجرت کردهاند ،هنوز کنترل
اجتماعی (رسمی یا غیررسمی) زیادی را بر رفتار خود احساس میکنند .این امر موجب میشود که کمتر
از قانون سرپیچی نموده و قانونگریزی کنند.
نتیجهگیری

آنچه که دراین تحقیق در رابطه با قانونگریزی افراد به دست آمده ،نشاندهنده آن است که قانون-
گریزی در جامعه وجود دارد .نکته دیگر اینکه پدیده قانونگریزی همانند سایر پدیدههای اجتماعی معلول
عوامل متعددی است و عوامل گوناگونی در پیدایش آن دخیلند .مواردی مانند :خانواده ،گروه دوستان،
ساختار جامعه ،وضعیت اقتصادی افراد و عوامل دیگری در پیدایش قانونگریزی افراد موثرند؛ بنابراین
برای از بین بردن قانونگریزی افراد ابتدا باید ساختار جامعه را اصالح نمود و عوامل آسیبزای این پدیده
را از بین برد.
پیشنهادهای اجرایی

 .1از آنجایی که وضعیت اقتصادی با قانونگریزی رابطه معکوس داشته است ،باید تالش شود که
برای زندگی افراد حد متوسطی از امکانات تامین شود و امکانات رفاهی و عمرانی الزم برای آنها فراهم
شود.
 .2ارتقاء سطح توسعه فرهنگی و نهادینه کردن قانونگرایی و پرهیز از قانونشکنی از طریق نهادهای
مختلف جامعه.
 .3نهادهای رسمی نظارتی از جمله نیروی انتظامی و نهاد قضایی کشور بایـد بخش نظارتی خود را
تقویت نمایند .نظام قضایی و انتظامی ،بایـد نظارت رسمی خود را بر اجرای قانون گسترش دهد؛ وجود
نظارت و کنترل دایمی باعﺚ خواهد شد تا عامل ترس از نقض قانون وجود داشته باشد و بخشی از افراد
مجبور به رعایت قانون شوند .جبر انضباطی و توسل به قهر ،ضمن این که متناسب با خطایی است که
افراد مرتکب شدهاند ،بایـد بالفاصله در پی جرم افراد صورت گیرد ،تا تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.
 .4از آنجایی که میزان قانونگریزی در خانواده و دوستان بر میزان قانونگریزی افراد تاثیر مثبتی
داشته است که این امر خود تاثیر نهادهای جامعهپذیری را در اشاعه رفتار قانونمند نشان میدهد ،الزم
است تا والدین خود در درجه اول از قوانین تبعیت کنند تا فرزندان نیز تمایل به پیروی از قانون داشته
باشند .احتمال پرورش فرزند قانونشکن از پدر و مادری که قانونشکن هستند بسیار زیادتر است.
 .5آموزش و اطالعرسانی مناسب همراه با توجیه منطقی از طریق رسانههای جمعی و پخش برنامههای
مناسب در این زمینه.
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 .6پیشگامی حاکمان و کارگزاران در رعایت قانون
 .7گنجاندن برنامههای آموزشی راجع به قانون و آموزش قانون در خانواده ،مدارس ،دانشگاه و از
طریق رسانههای جمعی.
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