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  1391سال دوم ـ شمارة چهارم ـ پاییز 

  171- 214صص 
   

  رعایت قوانین شهروندي در بین  بررسی عوامل اجتماعی 
  شهروندان اردبیلی

  
  1منصور حقیقتیاندکتر

  2محمد فرنام
   :چکیده

اجتماعی مرتبط بـا رعایـت قـوانین شـهروندي     هدف کلی این تحقیق بررسی عوامل 
در ایـن تحقیـق بـا اسـتفاده از نظریـات      . در بین شهروندان اردبیلی است) قانون پذیري(

مرتن، لویتدکه و شوایتزر، ساترلند و کرسی، والتر رکلس و تئوري نیازها به تنظیم فرضیه 
و اطالعـات بـا    روش تحقیق از نوع همبستگی بـوده . و پرسشنامه مبادرت گردیده است

بنـدي شـده و   ابتدا طبقـه (اي  مرحلهگیري چندالی و به طریق نمونهؤس 31 ۀیک پرسشنام
  .تکمیل گردیده است) سپس تصادفی

سن، جنس، تحصیالت، پایگاه اجتمـاعی افـراد،   : یرهاي مستقل تحقیق عبارتند از غمت
-قـانون (رو افراد کـج  مین نیازهاي مادي افراد، نظارت اجتماعی، معاشرت باأفردگرایی، ت

  ).پاداش(و تشویق ) گریز
رعایت قوانین شهروندي است که عبـارت اسـت از رعایـت آگاهانـه،      ،متغیر وابسته

آمـاري   ۀجامع .شهري و عمل به آنها ۀداوطلبانه و ارادي افراد از قوانین و مقررات جامع

                                       
  mansour_haghighatian@yahoo.com  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان - 1
  M.Farnam@yahoo.com   دانشجوي دکتري جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحددهاقان - 2

  16/5/91: تاریخ پذیرش   10/2/91: تاریخ وصول
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سال ساکن در شهر اردبیل و حجم نمونـه  18شهروندان باالي   ۀتحقیق حاضر، شامل کلی

درصد افراد  6/8، هاي تحقیق بر اساس یافته. باشدنفر می) زن190مرد و193( 383شامل  
درصد داراي میزان  1/55پذیري پایین، مورد مطالعه، نسبت به قوانین شهري، داراي قانون

همچنـین طبـق   . پـذیري بـاال هسـتند   درصـد داراي قـانون   36/3پذیري متوسـط و  قانون
الذکر، ارتباط بـین رعایـت قـوانین شـهروندي و     هاي تحقیق از میان متغیرهاي فوق یافته

رسیدن به  برايمتغیرهاي فردگرایی و نظارت اجتماعی و داشتن ابزار و وسایل اجتماعی 
بـین   داريهاي تحقیق ارتبـاط معنـا   ۀ فرضیهدر بقی. دار استمعنااهداف فرهنگی و جنس 

  .متغیرهاي مستقل و وابسته مشاهده نگردید
  کجروي آسیب اجتماعی، هنجاري،بی شهروندي، پذیري،قانون: يکلیدهاي واژه 

  
  مقدمه و بیان مسأله

پـردازان احتمـاعی    مشغولی بسیاري از نظریـه تبیین و توضیح نظم اجتماعی، دل
 ةپـردازي در حـوز  نظریـه ترین اهداف به بیان اسکیدمور یکی از اساسی. بوده است

  )121: 1372اسکیدمور؛ . (شناختی، تبیین نظم اجتماعی استهاي جامعه نظریه
شناسی به هر عمل الگویی یا هر قانونمندي کـه بـر رفتـار مـردم     نظم در جامعه

  .حاکم است اشاره دارد
دارند که رفتار افـراد در قالـب آنهـا صـورت      ایی وجودـه هنجارهـدر هر جامع

قـوام برخـوردار باشـند و      اي منظم و باانسانها براي اینکه بتوانند از جامعه .گیردمی
هاي حاکم بر آن را به حداقل کاهش دهند، بعضی از قواعـد بـه    نظمی اختالل و بی

وجـود ایـن قواعـد،    . کننـد  یید و بعضـی را طـرد مـی   أار را تـود آمده براي رفتـوج
دهـد؛ قواعـدي کـه     اد قـرار مـی  هاي رفتاري روشنی را در معـرض افـر   گیريجهت

کنـد و بـدین طریـق هـرکس      تعامالت و کنشهاي متقابل بـین افـراد را روشـن مـی    
  .خود را در عرصه اجتماع و در برابر دیگران دریابد ۀتواند جایگاه و وظیف می

قـدرت رسـمی ضـمانت اجرایـی      ۀوقتی این قواعد، بـا برخـورداري از پشـتوان   
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افـراد بـه    ۀگیرنـد، همـ   نون رسمی به خـود مـی  یابند و در یک کشور صورت قا می

  .گردند رعایت آن ملزم می
افراد یک جامعه به رعایت قانون رسمی یا همان قواعد تعیین شده  ۀهرچند هم

براي رفتار در شرایط و وضعیتهاي مختلف ملزم هستند، با این حال، به الزامها تـن  
 ةمواقـع و شـرایط رفتارهـاي خـود را در محـدود      ۀدهند؛ یعنی انسانها در همـ  نمی

  .کنند قوانین رسمی جامعه تنظیم نمی
هـاي مختلـف    گریزي در عرصـه کنونی ما، قانون ۀل اساسی جامعئاز جمله مسا

؛ محسـنی تبریـزي و   1391زاده، یتمهسا( جامعه بخصوص در زندگی شهري است
ریزیهاي شـهري   رنامهاین امر موجب شده است که بخش اعظم ب. )1390همکاران، 

منظـور از رعایـت قــوانین   . و اجتمـاعی بـه نتـایج مطلـوب و مــورد انتظـار نرسـد      
داوطلبانه و ارادي افراد از قوانین و مقـررات موجـود در    ۀشهروندي، رعایت آگاهان

-از جمله عواملی که به صورت مـانع یـا تسـهیل   . شهري و عمل به آنهاست ۀجامع
   :توان به موارد زیر اشاره کرددهند میشکل می قانون گرایی را ۀکننده، زمین

تأثیر   ،پایین بودن سطح آگاهیهاي عمومی مردم، تربیت نادرست خانوادگی -  
 ،میزان پایـداري و تـداوم قـانون   ) 1381 ،علیخواه(گریزي مسئوالن مجریان قانون

) 15: 1376  ،معاونـت وزارت ارشـاد  (اي روابط شغلی و طبقه ،الگوپذیري از گروه
گرایی و برخورد آنها آمیزیا قانونگروهها با قوانین وفاق هاي برخورد افراد وشیوه

 ،سـوادي سـوادي و کـم  سـتیزي، بـی  گریزي و قانونآمیز یا قانونبا قوانین تعارض
تنـوع و تشـتت و    ،ضعف تولید و تبادل اطالعـات علمـی و گفتمـان خردمندانـه    

ارزشها یا اصول و اهداف اساسی بـین   ،باورها ۀتعارض فکري و فرهنگی در زمین
بین نخبگان و بـین نخبگـان و    ،نهادهاي رسمی و غیر رسمی متولی امور فرهنگی

یهـاي  یگرارسی به امکانات و خدمات فرهنگی و خـاص ـري در دستـنابراب ،ردمـم
گرایـی در ایـران بـه    فرهنگی و بی اطالعی از قوانین از اهم موانع فرهنگی قـانون 

احساس وجود نابرابریهـاي اقتصـادي   ) 89-88: 1380 ،عبداللهی( .روندشمار می 
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توجه مجریان به قانون و رعایت  )1378 رفیع پور،( اجتماعی و پایبندیهاي مذهبی

 ،ینیآموزش قانون از سنین پـا , باال بردن سطح آگاهی مردم ،النؤوآن از سوي مس
  .)1377 فخرایی،(قانونباال بردن فرهنگ و ایجاد عدالت اجتماعی و احترام به 

هدف کلی تحقیق بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با رعایـت قـوانین شـهروندي    
ی ارتبـاط عوامـل اجتمـاعی و    یی تحقیق بررسـی و شناسـا  یاهداف جز اردبیل و در

تشویق رفتار قانونمند فرد از سوي دیگران، میزان معاشرت فـرد بـا افـراد    ( فرهنگی
گرایی، داشتن ابزار و وسـائل اجتمـاعی   ي افراد، فردأمین نیازهاي مادکجرو، میزان ت

نظـارت   ،فـرد، پایگـاه اجتمـاعی فـرد     ةرسیدن به اهداف فرهنگی پذیرفته شد براي
  .و رعایت قوانین شهروندي است) اجتماعی جنس،  تحصیالت، سن

  :دهندپرسشهاي پژوهشی زیر کانون و جهت این تحقیق را نشان می          
 در شهر اردبیل چقدر است؟) پذیريقانون( قانونمیزان رعایت  -1
   عوامل اجتماعی مرتبط با رعایت قوانین شهروندي در بین مردم شهر اردبیل کدامند؟ - 2

 تحقیق ۀپیشین
نگرشــها و  ،بررســی آگاهیهــا«عنــوان  بــاتحقیقــی ) 1375(منــوچهر محســنی  -1

تحقیـق  اهداف ایـن   .انجام داده است» رفتارهاي اجتماعی و فرهنگی در ایران
سـاله و   16مورد بررسـی و افـراد    ۀعبارت بودند از اینکه اوأل از نگرش جامع

باالتر در مورد اطاعت از قانون اطالع پیدا شود و در ثانی مشـخص شـود کـه    
) اقتصـادي  –اجتمـاعی   –فرهنگی  –جمعیتی (این نگرشها با چه متغیرهایی 

  .در رابطه است
اي و فرآینـد  گیري چند مرحلهوش نمونهاین تحقیق از نوع پیمایش بوده و به ر

انجـام  ) شهر کشور 15و یا (استان دیگر  4نفر نمونه در تهران و  3540آن با تعداد 
  .است زیرشرح ه نتایج تحقیق ب وگرفته 
مـا   ۀدر جامعـ  ،در واقع. درصد افراد معتقدند از هر قانونی نباید اطاعت کرد 72

بلکه بسته به شـرایط و مصـالح و    ،ن مردم نداردنفسه اعتبار الزم را در میاقانون فی
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درصد افراد نیز معتقدند کـه بـدون پـارتی     81. شودمنافع افراد اجرا و یا تعطیل می

ایـران را نیـز ناشـی از     ۀاگر گرایش عمومی به شانس در جامع. توان کاري کردنمی
قانون و نبود امور در جاي خود و یا بقول عامیانه فقدان شرایطی که در آن دو  خأل

معتقدنـد   1/80باید گفت کـه در ایـن بررسـی     ،دو تا چهار تا باشد در نظر بگیریم
  .شانس در زندگی خیلی مهم است

پتانسـیل آنـومی    ۀپژوهشی در زمین«عنوان  باتحقیقی ) 1378(فرامرز رفیع پور  -2
هــدف ایــن تحقیــق، بررســی آنــومی یــا . انجــام داده اســت »در شــهر تهــران

  .ایران بوده است ۀآشفتگیهاي اجتماعی در شرایط کنونی جامع
 ،و مـازلو (بـویژه دورکـیم و مـرتن     ،فـــ اي مختلـاده از تئوریهـ ـمحقق با استف

ها و تنظیم پرسشنامه مبادرت فرضیه ۀبه ارائ...) کلوآرد و ،ساترلند ،هاي فسادنظریه
  .است نموده

نفـر از پرسشـگران    14بـه کمـک    ،متغیرهاي در نظر گرفته شده توسط محقـق 
مصاحبه با در اي در سطح شهر تهران و گیري خوشهورزیده و بر اساس یک نمونه

  .اندبررسی شده» همگی مرد«ساي خانوار ؤنفر از ر 350
  : دهد کهتحقیق نشان می این برخی نتایج

هنجارهـاي   ۀبلکـه در زمینـ   ،نامشروع افزایش یافتـه نه فقط دزدي و کارهاي  -
  .بسیار گسترده است بویژه عدم رعایت قواعد و هنجارها ،رسمی
مانند هنجارهاي مربوط ) سنتی(هنجارهاي غیر رسمی  ۀدر عین حال در زمین -

  .میزان رعایت هنجارها بسیار بیشتر بودند ،به ازدواج یا دیگر آداب و رسوم قدیمی
  . ثیر را بر اعتماد و مالحظات نشان دادندأپایبندیهاي مذهبی باالترین ت -
اجتمـاعی بــر اعتمــاد اجتمــاعی و   -احسـاس وجــود نابرابریهــاي اقتصــادي   -

  . ثیر بسیار قوي داردأهمچنین رفتار آنومیک ت
مدت زمان اقامت «و » سن« ،مورد بررسی ةدر بین متغیرهاي دیگر کنترل کنند -

  .دهندداري با دیگر متغیرهاي اصلی نشان نمیۀ معنااین تحقیق رابط در» در تهران
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  هبا وضعیت مالی و دستیابی بـه اهـداف داشـت    یقوي و مثبت ۀتحصیالت رابط -

 معنـادار  ۀتغیرهاي رفتار آنومیک رابطاما جالب توجه است که متغیر تحصیالت با م
  .رندمثبت ندا

بررسـی میـزان پایبنـدي مـردم بـه      «عنوان نظرسنجی با ) 1381(فردین علیخواه  -3
در مرکز تحقیقات و مطالعـات و سـنجش برنامـه صـدا و سـیما      » قوانین و مقررات
نفـر   806اي بـه تعـداد   این نظرسنجی به روش پیمانی و در نمونه. انجام داده است

  . ساله و باالتر ساکن شهر تهران انجام گردیده است 18افراد 
  : داد کهنظرسنجی نشان این نتایج 

 58 در ،تحقیـق در حـد کـم    ۀدرصد از نمون 5/11 در به قانونمیزان پایبندي  -
  . درصد در حد زیاد بوده است 21در حد متوسط و  ،درصد
درصـد تـا    51 ،درصد در حد زیاد 30 ،درصد از پاسخگویان خود را کامالً 9 -

خـود را   نیز اصـالً درصد  2. انددرصد در حد کم به قوانین پایبند دانسته 9حدي و 
  . دانندپایبند به قوانین نمی

درصد پاسخگویان بـه نبـود    74 ،ثر بر رعایت نشدن قانونؤدر مورد عوامل م -
درصد به ضعف قوانین در  58 ،درصد به کافی نبودن تعداد پلیس 40 ،نظارت کافی

  . انددرصد به تغییر پی در پی قانون اشاره کرده 57پاسخگویی به نیازهاي جامعه و 
مربوط به پایبندي مسئوالن کشـور بـه قـانون     ۀدرصد پاسخگویان با گزین 65 -

  . انددرصد پاسخگویان به مجریان قانون اعتماد نداشته 45اند و مخالف بوده
نظرسنجی از «عنوان  باصورت نظرسنجی ه تحقیقی ب) 1377(روس فخرایی  یس -4

 ،در مرکز مطالعات» ی رعایت قانونپذیري و چگونگمیزان قانون ةمردم تهران دربار
در این تحقیـق میـزان   . هاي صدا و سیما انجام داده استتحقیقات و سنجش برنامه

پذیري و چگونگی رعایت قانون از دیدگاه شـهروندان تهرانـی مـورد مطالعـه     قانون
سال به باالي ساکن شهر تهران  20آماري این تحقیق افراد  ۀجامع. قرار گرفته است

اي گیـري تصـادفی طبقـه   نفر و با روش نمونه 665اي به حجم بوده که از آن نمونه
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  . انتخاب شده است

درصـد را زنـان    51درصد گروه نمونه را مردان و  49 ،دست آمدهه طبق نتایج ب
 ۀگـرایش مـردم بـه قـانون و درجـ      دگاه پاسخگویان میـزان ـاز دی. اندل دادهـتشکی
دهنـدة وضـع   درصد اسـت کـه در حـد مطلـوبی نیسـت و نشـان       57پذیري قانون
از بزرگساالن و جوانان معتقد به رعایـت   افراد مسن  بیش. مندي جامعه استقانون

سواد معتقدند کرده کمتر از افراد بیسواد یا کمقانون در جامعه هستند و افراد تحصیل
  . شودمعه اجرا میکه قانون در جا

سواد ابتـدایی و  راد بادرصد اف 46 ،درصد افراد بیسواد 36/5از میان پاسخگویان 
درصد افراد با تحصیالت عالی معتقدنـد کـه    64درصد افراد دیپلم و  58 ،راهنمایی

گرایی در ارتباطات اجتماعی و زندگی مردم نقش مهمـی  گرایی به جاي قانونرابطه
داشـتن دوسـت و آشـنا و     مـا  ۀآنان بر این باروند که در جامعـ کند و اغلب ایفا می

  .از قانون اهمیت دارد رابطه بیش
درصد افـراد باسـواد    44 ،درصد افراد دیپلم 51 ،درصد از افراد تحصیلکرده 48

درصد افراد بیسواد عقیده دارند که ساعات کـار اداري در   29ابتدایی و راهنمایی و 
  .شودرعایت نمی عمالًسسات و سازمانهاي دولتی ؤم

درصد پاسخگویان معتقدند که در برخی مواقـع پـول و روابـط و     40نزدیک به 
درصد پاسخگویان معتقدند که در برخی مـوارد اعمـال نظـر شخصـی      40همچنین 

  .گیردجاي قانون را می
 بانظرسنجی ) 1374(اي صدا و سیما تحقیقات و سنجش برنامه ،مرکز مطالعات

  .و با هدف ارزیابی نظرات مردم انجام داده است» رعایت قانونچگونگی «عنوان 
ساله و بیشتر بـوده اسـت کـه در هـر      15آماري شامل شهروندان تهرانی  ۀجامع

 520اي متناسب با توزیع خانوار در هر طبقه حدود گیري طبقهمقطع با روش نمونه
ران یـک طبقـه   تهـ  ۀگاندر این نظرسنجی هریک از مناطق بیست. نفر انتخاب شدند

  .محسوب شده است

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1391فصلنامه مطالعات شهري، سال دوم، شماره چهارم، پاییز /  178

 
از زنـان   را درصـد  40درصـد پاسـخگویان را مـردان و     60در ایـن نظرسـنجی   

  : زیر استشرح ه نتایج نظرسنجی فوق ب. اندتشکیل داده
ـ  ،بیشتر پاسخگویان ،در این تحقیق -1 وعه قواعـد و مقرراتـی   ـون را مجمـ ـقان

شود و از بـروز  هـرج و   می دانستند که موجب برقراري نظم و امنیت در جامعهمی
رراتی ـه مقـ ـون را مجموعـد نیز قانـدرص 23). درصد 36. (کندمرج جلوگیري می

درصـد   14. دانستند که ضمایت اجرایی دارند و همه ملزم به رعایت آن هسـتند می
  .داده اند» دانمنمی«پاسخگویان هیچ تصوري از مفهوم قانون نداشتند و پاسخ 

 درصد معتقدند قانون اصالً 22 ،ایرانیان ۀایت قانون به وسیلمیزان رع ةدربار -2
اند قـانون در حـد کمـی رعایـت     درصد نیز گفته 44. شوددر جامعه ما رعایت نمی

البتـه  . انـد درصد نیز رعایت قانون را در حد زیاد و خیلی زیاد دانسـته  34. شودمی
بیشتر معتقدنـد کـه قـانون در کشـور مـا کـم        ،دارند يافرادي که تحصیالت باالتر

  .شودرعایت می
درصـد بـه    17شـود  در پاسخ به اینکه قانون چرا کم یا خیلی کم رعایت می -3

ین بـودن سـطح فرهنـگ    یدرصد به پـا  16 ،ناآگاهی مردم و عدم شناخت از قوانین
درصـد   14 ،درصد به خودخواهی مردم و بی توجهی به حقوق دیگـران  15 ،جامعه

درصد  8درصد به مشکالت و فشارهاي زندگی و  9 ،ه بی نظمی و بی بند و باريب
  .اندبه عدم رعایت قانون از سوي مسئوالن اشاره کرده

 ،ال که بهترین راه ترغیب مردم به رعایت قانون چیسـت ؤدر پاسخ به این س -4
درصد به افـزایش   13 ،هادرصد پاسخگویان به آموزش همگانی از طریق رسانه 41

درصد به برآورده کردن نیازها و احتیاجات مـردم   9 ،سطح سواد و تحصیالت مردم
انـد  درصـد گفتـه   5. انـد درصد به افزایش سختگیري و مجـازات اشـاره کـرده    7و 

درصـد دیگـر نیـز افـزایش اعتمـاد       5 و هرکسی باید قانون را خودش رعایت کنـد 
  .انددانسته متقابل بین مردم را دلیل این امر

 ،توانند از قـانون فـرار کننـد   میبیشتر در پاسخ به این پرسش که چه کسانی  -5
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دان و ـوجـ راد بـی ـد بـه افـ  ـدرص 14 ،ی دارندـد به افرادي که قدرت مالـدرص 27
درصد بـه انسـانهاي    12 ،ايدرصد به خالفکاران و مجرمان حرفه 18 ،مسئولیتبی

درصد به افـرادي کـه نفـوذ و     8 ،مقامدرصد به افراد صاحب 8 ،فرهنگناآگاه و بی
  .انددرصد به افراد بی ایمان اشاره کرده 3پارتی دارند و 

درصـد   23 ،شوددر مورد اینکه رعایت قانون باعث مشکل شدن زندگی می -6
  .اندمخالف بوده درصد مخالف و کامالً 77 و موافق موافق و کامالً

آیـا بایـد از    ،ال که با وجود ایجاد مشکل بـراي زنـدگی  ؤدر پاسخ به این س -7
قـانون را  انـد  درصـد گفتـه   8اند و درصد جواب منفی داده 93 ،قانون سرپیچی کرد

  .توان نادیده گرفتمی
 اينظرسـنجی  ،1373اي صدا و سیما تحقیقات و سنجش برنامه ،مرکز مطالعات

 30/8/83ایـن نظرسـنجی کـه در مـورخ     . انجام داده است» رعایت قانون«عنوان  با
بـوده اسـت    بـاالتر ساله و  15آماري شامل شهروندان تهرانی    ۀجامع ،انجام گرفته

اي متناسب با توزیع خانوار در هـر طبقـه   گیري طبقهکه در هر مقطع با روش نمونه
گانـه تهرانـی مـورد    نـاطق بیسـت  نفر از شهروندان تهرانـی در سـطح م   519حدود 

دالیـل و عوامـل    ،پرسش قرار گرفتند و به منظور میزان رعایت قانون در بین افـراد 
توجهی مردم به قانون و یا احساس ضرورت عمـل بـه قـانون از طـرف     ثر بر بیؤم

هـایی کـه گـرایش مـردم بـه      به این ترتیب از گویـه . مردم مورد بررسی قرار گرفت
گرفت و همچنین تصور آنها در مـورد کـارایی قـانون یـا     دازه میرعایت قانون را ان

  .دشداده است استفاده موانع و کاستیهاي آن را مورد سنجش قرار می
کنند چرا من رعایت در پاسخ به این گویه که وقتی دیگران قانون را رعایت نمی

. مخـالف بودنـد   عنوان شده مخالف و یا کامالً ۀدرصد پاسخگویان با گوی 79 ،کنم
قـانون را   ،کنم مردم ما حتی اگر به ضررشان باشد در پاسخ  به این گویه که فکر می

عنوان شده مخالف بودنـد و   ۀدرصد پاسخگویان با گوی 47حدود  ،کنندرعایت می
کسـی آن را رعایـت    ،در واقع معتقد بودند که اگر رعایت قانون به ضرر مردم باشد
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اکثریت مردم گرایش بـه رعایـت قـانون دارنـد و اظهـار      طور کلی ه ب. نخواهد کرد

ند که رعایت قانون باعث تسهیل در امور شده و امکان دسـتیابی بـه حقـوق    اهداشت
طـور عمـوم ایـن اعتقـاد را داشـتند کـه مـردم مـا در         ه اما ب ،آوردافراد را فراهم می

آمـوزش  . شـد کنند که عامل قدرتمندي باالي سر آنها باصورتی قانون را رعایت می
در جریـان   بایـد قوانین و بیان اهمیت و ضرورت عمل به آنها امري اسـت کـه مـی   

و  ،در مدرسـه  ،زندگی از طریق خـانواده  ۀپذیري کودك از همان سالهاي اولیجامعه
جمعی صورت گیرد و به این ترتیب ضمن باال بردن آگاهی و شعور  وسایل ارتباط

  .ها را ایجاد کردهمکاري و مشارکت در تمام زمینه ۀروحی ،جامعه ياجتماعی اعضا
شـناختی میـزان   جامعه ۀمطالع«عنوان  باتحقیقی ) 1377(اکبر علیوردي نیا  - 5
محقق بـا اسـتفاده    ،در این تحقیق .انجام داده است» ستیزي در استان مازندرانقانون
تطبیقی  ـ  شکل طولی ستیزي را در کل استان مازندران بهمیزان قانون ،هاي ثانویهاز داده

. ثر بـر نوسـانات آن را تبیـین کـرده اسـت     ؤمورد مطالعه قرار داده و عوامل اجماعی مـ 
 1370- 1373ی سـالهاي  ـان در طـ ـشهرستـ  17ل از ـق متشکـ ـآماري این تحقی ۀجامع

  : دهد کهباشند نتایج تحقیق نشان میمی
 ۀمیزان سـواد و توسـع   ،صنعتی شدن«از میان سه متغیر  ،طبق مدل نظري تحقیق

متغیـر   ،ستیزي در اسـتان مازنـدران  بینی میزان قانونمهمترین متغیر در پیش» شهري
متغیـري کـه پـس از صـنعتی شـدن      ) 45/0با ضـریب مسـیر   . (صنعتی شدن است

متغیـر میـزان سـواد     ،ستیزي در اسـتان دارد تغییرات میزان قانون برثیر را أبیشترین ت
طـور  ه سومین متغیري که در این تحقیق ب. باشدمی 31/0است که ضریب مسیر آن 

ایـن متغیـر در   . شهري است ۀمتغیر توسع ،وارد معامله شده باالهمزمان با دو متغیر 
  .خود اختصاص داده استه ضریب مسیر کوچکتري را ب ،مقایسه با دو متغیر پیشین

یري و پذبررسی میزان قانون«با عنوان ) 1375(تحقیقی در شهرستان تبریز  -6
از سوي دبیرخانه شـوراي فرهنـگ عمـومی اسـتان آذربایجـان       ،»ثر بر آنؤعوامل م

اي به روش پیمایشـی و در نمونـه   ،این تحقیق. اجرا شد 1375در بهار سال  ،شرقی
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هـاي تحقیـق   یافتـه . اجـرا شـد   ،اي انتخاب شده بودندنفري که به روش طبقه 500

ـ نشان می . ه قـانون در حـد متوسـط بـوده اسـت     دهد که میزان گرایش مردم تبریز ب
بـین  . درصـد بـوده اسـت    3/47درصد و در زنان  25/57گرایش به قانون در مردان 

  .داري وجود داردرابطه معنا ،سن و تحصیالت و گرایش به قانون
یر مجریـان  أثت ،تربیت نادرست خانوادگی ،ین بودن سطح آگاهیهاي عمومی مردمیپا
بـه ترتیـب    ،ضـعف قـوانین   و مشکالت اقتصـادي  ،مشکالت اخالقی و روحی ،قانون

معاونـت  . (دانثر بودهؤمهمترین عواملی هستند که از نظر مردم در نادیده گرفتن قوانین م
  .)14 :1376 پژوهشی وزارت ارشاد،

بررسی نگرش مردم شهرستان ارومیه نسبت به قـانون و  «تحقیقی با عنوان  -7
سوي دبیرخانه شوراي فرهنگ عمـومی  از  1375در بهار سال » پذیريقانون ۀروحی

 ،سـال  15از افـراد بـاالي    ،در این تحقیـق  .استان آذربایجان غربی انجام شده است
ها نشـان داد کـه از نظـر    یافته. گیري تصادفی انتخاب شدندنفر با روش نمونه 398

پاسخگویان نقش روشهاي تربیتی و طرز برخورد والدین در میزان قانونمندي افـراد  
  .ثر استؤم بسیار

ـ . نقش آموزش و آشنایی با قوانین در رعایت قوانین در حد خیلی زیـاد اسـت   ثیر أت
  .گرایش به ارزشهاي مادي و منافع زودگذر در قانونمندي افراد بسیار اندك است

هـاي گروهـی را در   نقش محتـوایی رسـانه   ،اکثریت قریب به اتفاق پاسخگویان
. انـد بسیار زیاد ارزیابی کردهزیاد و  ،یت قانونها و میزان رعا افزایش آگاهی خانواده

گـذران اوقـات فراغـت را در میـزان      ةثیر نحوأدرصد زنان ت 65درصد مردان و  68
همچنین میزان پایداري و دوام و قوت . اندبسیار زیاد دانستهزیاد و قانونمندي افراد 

اي به ترتیـب در   روابط شغلی و طبقه ،تربیت خانوادگی ،الگوپذیري از گروه ،قانون
  )15 :1376 ،معاونت پژوهشی ارشاد. (اندثر بودهؤرعایت قانون از سوي افراد م

نقش صـدا و سـیما در تـرویج    «عنوان  باتحقیقی  ،)1380(فردین علیخواه  -8
اي صدا و سیما انجام تحقیقات و سنجش برنامه ،در مرکز مطالعات» رفتار قانونمند
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  .داده است

راهکارهاي  ۀارائ ،گریزيثر بر قانونؤاهداف اصلی این تحقیق شناخت عوامل م
رفتار قانونمند و بررسی نقـش و جایگـاه    ۀگریزي و اشاعاساسی در مقابله با قانون

  . استگریزي صدا و سیما در قانون
اي و اسنادي بوده و محقـق ضـمن اشـاره بـه     این تحقیق از نوع تحقیق کتابخانه

تـالکوت   ،امیـل دورکـیم  (شناسی هاي جامعهنظریه ،خرد و کالن قانونکارکردهاي 
ـ  ،مبادله ۀنظری ،رابرت کی مرتن ،پارسونر مـرتبط بـا   ) کـنش متقابـل نمـادین    ۀنظری

  .پذیري را مورد بحث و بررسی قرار داده استقانون
گریزي در سطوح مختلـف کـالن و   قانون ۀلأمحقق در ادامه به تحلیل نظري مس

خرد پرداخت و عوامل کالن تاریخی و کالن ساختاري و عوامـل میـانی را   میانی و 
  . فصل مورد بحث قرار داده استمطور ه ب

 ۀبه نقش صـدا و سـیما در اشـاع    ،گیري از بحثهاي نظري خودبا نتیجه ،محقق در نهایت
 ،رفتار قانونمند در جامعـه اشـاره نمـوده و در راسـتاي قانونمنـد کـردن رفتـار افـراد جامعـه         

  .ه نموده استئاي صدا و سیما در این ارتباط اراایفاي نقش واسطه برايپیشنهادهایی 
هــا و زمینـه  ،پـذیري، شـناخت موانـع   قــانون ۀبررسـی روحیـ  «اثـري بـا عنـوان    

از سوي شوراي فرهنگ عمومی تهیه و )  1375( ،»راهبردهاي تقویت آن در جامعه
بررسی مبتنی بر روش خاصی نیست  بلکـه عامـل    ،البته این اثر ،تدوین شده است

این اثـر   .ن فرهنگی کشور استالوؤنشستهاي تعدادي از کارشناسان فرهنگی و مس
  .گرایی را براي یک محقق بازتر کند تواند ابعاد بحث قانونمی

پذیري در جامعه و درك ایـن مفهـوم   قانون ۀبررسی روحی ،هدف از این تحقیق
داوطلبانـه و ارادي اکثریـت قریـب     ،به معناي پذیرش آگاهانهپذیري است که قانون

  .به اتفاق مردم از قوانین و مقررات موجود جامعه و عمل به آنهاست
  :عبارتند از باالپذیري در تحقیق اهم شاخصهاي قانون

  نگرش مثبت به قانون  -1
  کاهش ارتکاب جرم  -2
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  افزایش مشارکت اجتماعی  -3
  باال بودن انسجام اجتماعی  -4
  تثبیت نظام حقوقی  -5

پذیر شدن جامعه را حاصل دستیابی بـه چهـار فرآینـد زیـر     تحقیق حاضر قانون
  :داندمی

  نگرش علمی و فرهنگ جامعه  -1
  اقتصادي  ۀفرهنگ مناسب با توسع -2
  اعتماد به لزوم رعایت حقوق دیگران  -3
  ر فرهنگی پذیري جمعی به صورت یک باونظم -4

نابسامانیهاي اجتماعی یا سازگاري  «عنوان  بااي مقاله) 1380(سعید معیدفر -9
  . شناسی ایران به رشته تحریر در آورده استانجمن جامعه ۀدر نام» عرفی؟

 ۀمـا در جامعـ  «: معتقـد اسـت   ،ضمن بررسی نظریات دورکیم و مرتن ،نویسنده
بلکه بـا   ،و یا بی هنجاري روبرو نیستیم نام نابسامانی اجتماعیه اي بلهأایرانی با مس

  .»اي به نام سازگاري عرفی روبرو هستیمپدیده
بـه   ،مردم را زیر نظر داشته باشیم ةچنانچه روابط اجتماعی روزمر«: او می گوید

هنجارهـایی  شـاهد   ،جاي هنجارهاي رسمی که فاقد کارایی و اعتبـار الزم هسـتند  
ـ     شدههستیم که متناسب با شرایط خاص وضع  ه انـد و در مـدت بسـیار کوتـاهی ب

بـه همـین خـاطر کـارایی      ،یابنـد خاطر کارآمد بودنشان گسترش و اعتبار عـام مـی  
ایـران بـر خـالف جوامـع      ۀقانونی در جامعـ  هنجارهاي رسمی و یا خأل ،هنجارها

  )1380 :معیدفر. (»کمتر موجب بروز بحران اجتماعی و آنومی شده است ،غربی
ثر ؤبررسی عوامل اجتماعی مـ «عنوان  باتحقیقی ) 1378(ابراهیم پورصالح  -10

  .انجام داده است» بر هنجارشکنی دانش آموزان پسر شهرستان رشت
. ثر بر بزهکاري بـوده اسـت  ؤهدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل اجتماعی م

مـرتن و   ،لمـرت  ،کـوهن  ،هرشی ،الکاسانی ،هاي دورکیممحقق با استفاده از نظریه
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نفـر از   163پـس از انتخـاب    پرداخته،ها و تنظیم پرسشنامه فرضیه ئۀساترلند به ارا

گیـري  به روش نمونـه  ،نظام جدید متوسطه شهر رشت ةبین دانش آموزان پسر دور
نشان  ،این تحقیق که به روش پیمایشی انجام شده. سیستماتیک مبادرت کرده است

نظـارت در   ،یشـتر ر کجـروان ب گیدآموزان هنجارشکن با داده است که تماس دانش
ستیزه و اختالف در روابـط   ،محیط اجتماعی نوجوانان و جوانان هنجارشکنی کمتر

و تشـویق فـرد    توجه والدین به حل مشـکالت فرزندشـان کمتـر    ،خانوادگی بیشتر
  . بیشتر بوده است ،هنجارشکنی به هنگام تخطی از قوانین

جش میـزان  بررسـی و سـن  «تحقیقی با عنـوان   ،)1377(بهزاد صاحب زاده  -11
انجام »  کید بر هنجارهاي عام و مربوط به ترافیکأانضباط اجتماعی مردم مشهد با ت

  .داده است
ها و تنظیم پرسشنامه مبـادرت  فرضیه ئۀپارسونز به ارا ۀمحقق با استفاده از نظری

افراد مالک اتومبیل شخصـی شـهر    ۀنفر از بین کلی 219پس از انتخاب . کرده است
این تحقیق که به  ،شهر مشهد ۀگان 10اي تصادفی در مناطق شهبه روش خو ،مشهد

  : نشان داد که ،روش پیمایش انجام شده
میزان اجتماعی شدن ترافیکـی افـراد بـا میـزان درونـی کـردن هنجارهـاي         -1

  .دترافیکی رابطه دار
  .میزان درونی کردن هنجارهاي ترافیکی با میزان انضباط ترافیکی رابطه دارد -2
  .ترافیکی با میزان انضباط ترافیکی رابطه دارد وضعیت مهندسی -3
  .وضعیت کنترل ترافیکی با میزان انضباط ترافیکی رابطه دارد -4
  .وضعیت حجیم  ترافیکی با میزان انضباط ترافیکی رابطه دارد -5

کمتـرین  به و  170 ةپایبندي نظري کامل به هنجارهاي ترافیکی نمر به همچنین
و پایبنـدترین افـراد    78تحقیق ناپایبنـدترین افـراد    در این. تعلق گرفت 34پایبندي 

  . گرفتند 162
پایگــاه  ۀبررســی رابطــ«تحقیقــی بــا عنــوان  ،)1374(رضــا عبــدالرحمانی  -12
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اجتماعی و اقتصادي رانندگان با میزان انحراف از قوانین راهنمایی و رانندگی شـهر  

نفـر بـا    1000اب این تحقیق که به روش پیمایش و با انتخ. انجام داده است» تهران
ـ  13بندي شده نامتناسب منـاطق  گیري طبقهنمونه راهنمـایی و راننـدگی شـهر     ۀگان

ت فـرد و میـزان تخلـف،    تهران اجرا شده نشان داد که بین میزان درآمد و تحصـیال 
 ،داري وجود دارد؛ یعنی هرچـه درآمـد و تحصـیالت افـراد بیشـتر باشـد      رابطه معنا

البته در اینجا الزم است به نتایج ثانوي افـزایش  . میزان تخلف از قوانین کمتر است
  . درآمد و تحصیالت توجه شود

نکـرده  اي اشـاره شکنی و جـرم  قانون ،محقق به بحث قانون ،در تحقیق یاد شده
  .است و توجه خود را بر بحث  قشربندي اجتماعی متمرکز کرده است

 ،)1369(اي صــدا و ســیما تحقیقــات و ســنجش برنامــه ،مرکـز مطالعــات  -13
  .در تبریز انجام داده است» بررسی پایبندي مردم به نظم اجتماعی«عنوان  باتحقیقی 

 ةدهد که مـردم تبریـز در روابـط روزمـر    نشان می به دست آمده از این تحقیقنتایج 
ـ  به نظم اجتماعی پایبنـد هسـتند و معمـوالً    ه طور متوسطخود ب ناخودآگـاه و   طـور ه ب

رفتارهـایی را در جهـت بـر هـم زدن      ،بدون تصمیم قبلی و در اثر تکرار و عادي شدن
طور کلی مردم تبریـز نسـبت بـه اعمـال خـالف نظـم       ه ب. دهندنظم اجتماعی انجام می

- تفـاوت مـی  منفی نداشته و تا حد زیادي نسبت به این امر بـی  نگرش کامالً ،اجتماعی
دهنـد بـه ترتیـب    خود انجام مـی  ةی که مردم در روابط روزمرترین تخلفاتعمده. باشند

 ،تخلفـات راهنمـایی و راننـدگی از طـرف راننـدگان     : اهمیت و میزان تکرار عبارتند از 
ـ    ،سد معبر ،عدم رعایت بهداشت ران ـعدم رعایت مقررات عبور و مـرور از سـوي عاب

توجهی بـه مـوارد   بی ،خسارت در اموال عمومی ،رانـوق دیگـدم رعایت حقـع ،ادهـپی
تـوجهی بـه نظـم    ایجـاد بـی نظمـی و بـی     ةعلـل عمـد   . ...و  ،صوتیودگی ـآل ،ایمنی

بیسـوادي و   ،ناآگاهی و نقص تربیـت اجتمـاعی  : اجتماعی به ترتیب اهمیت عبارتند از
گرانـی و   ،وجـود فرهنگهـاي متفـاوت    ،عدم دسترسی به امکانات شـهري  ،کم سوادي

 ،اخـتالف و کمـی درآمـد    ،ن و رسیدگی به امور مردمالؤوعدم برخورد قاطع مس ،تورم
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سواد و جنس در میزان پایبندي به نظـم اجتمـاعی و    ،متغیر شغل ،بیکاري و علل روانی
  .داري داردأثیر معنانظمی از دیدگاه مردم تتبیین علل وجود بی

  مبانی نظري تحقیق 
 ماننــدبــر اســاس یــک تحقیــق آزمــایش لوئیدکــه و شــواتیزر(Quasl-

Experiment) دهند که انسـانها بـر اسـاس تئـوري گـزینش      نشان می
به فساد  ،عقالنی تحت شرایطی که فردگرایی و نفع فردي گسترش یابد

از فساد حذر   ،گرایی حاکم شودشوند و در شرایطی که جمعمتمایل می
ـ    کنند اممی ثیر محرکهـاي فردگرایانـه و   أا در شرایطی کـه فـرد تحـت ت

باشـد بـه سـوي محرکهـاي فـرد       –هـر دو   –محرکهاي جمع گرایانه 
اي که بـر   فرضیه. شود فساد متمایل می بنابراینگرایانه و نفع شخصی و 

   :لوئیدکه و شواتیزر تنظیم گردیده به شرح زیر است ۀاساس نظری
  ین شـهروندي  و رعایت قوان) گسترش فردگرایی و نفع فردي(بین فردگرایی

    .رابطه وجود دارد
 اي دو عنصر ساختاري وجـود  رابرت کی مرتن معتقد است که در هر جامعه
یکی فرهنگ که اهداف را معرفی می کند و دیگري اجتماع که راههاي نهادي : دارد

بنـابراین اگـر دو عنصـر     .کنـد به اهداف را تعیـین مـی   رسیدنشده و مشروع براي 
به عنوان الگوي غالب تطـابق   همنوایی و نظم، عمل کنند،ساختاري با هم هماهنگ 

ولی اگردر ایفـاي کـارکرد ایـن دو عنصـر ناهمـاهنگی       پذیرد،افراد در جامعه تحقق می
گیرد که انواع آنهـا تـابع نـوع رابطـه و     ی از تطابق شکل مییالگوهاي ناهمنوا ،پدید آید

. فرهنـگ و اجتمـاع اسـت   یعنـی   نوع هماهنگی بین دو عنصر اساسی حیات اجتماعی،
گریزي، محصول عدم هماهنگی اجتماع در فراهم سـاختن وسـایل الزم   سان قانونبدین

بنـابراین نـاهمخوانی بـین     ؛براي تحقق اهدافی است که فرهنـگ معرفـی کـرده اسـت    
 ،فرهنگ و اجتماع یا اهداف و وسایل یا اخالق نظري و اخالق عملی یا حرف و عمـل 

مرتون معتقد است که اقشار پایین جامعه . ستیزي استو قانون گریزيمنبع اصلی قانون
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کافی به اسـتفاده از خـدمات فرهنگـی و امکانـات اجتمـاعی       نداشتن به دلیل دسترسی

اي کـه بـر    فرضـیه ) 82: 1381 ،عبداللهی. (ها قرار داردبیشتر در معرض انواع ناهمنوایی
  : شرح است این مرتن تنظیم گردیده به ۀاساس نظری

  رسیدن به اهداف فرهنگی پذیرفتـه   برايبین داشتن ابزار و وسایل اجتماعی
  .فرد و رعایت قوانین شهروندي رابطه وجود دارد ةشد

 ـ  از نظریه( موفقیت هومنز ۀطبق نظری  ۀدر مـورد همـ  ) مبادلـه  ۀپـردازان نظری
هر عملی پاداش  به اینگونه است که غالباً ،دهنداعمالی که اشخاص انجام می

 .یابـد همان شخص افـزایش مـی   ۀاحتمال تکرار آن عمل به وسیل ،شود داده
اگـر عمـل   کـه  در این تحقیق نیز فرض بر ایـن اسـت    )423: 2011ریتزر؛ (

ـ  ، قانونی یک فرد مورد پاداش و تشویق قرار گیرد ه تکرار آن عمل قـانونی ب
ـ     فرضـیه . یابدهمان فرد افزایش می ۀوسیل موفقیـت   ۀاي کـه بـر اسـاس نظری

  :هومنز تنظیم گردیده به شرح زیر است
رفتـار قانونمنـد فـرد از سـوي دیگـران و رعایـت قـوانین        ) پاداش(بین تشویق 

  .شهروندي ارتباط وجود دارد
 علل وقوع انحـراف   ،قضیه 9 ۀارائ راهکنند تا از ساترلند و کرسی کوشش می

فرایندي است که  ةدکننطرح سادرلند و کرسی بیان .و تداوم آن را تبیین کنند
  : شرح زیر استه شود و بطی آن فرد مرتکب رفتار بزهکارانه می

  .رفتار بزهکارانه روش نیست ،نفی امر ۀاز جنب .رفتار بزهکارانه یادگرفتنی است - 
ارانه را در فرآیندي ارتباطی و طی کـنش متقابـل بـا دیگـران یـاد      ـرفتار بزهک -

  .گیرندمی
رفتار بزهکارانه در گروههاي شخصی صمیمی صـورت  بخش اصلی یادگیري  -

ماننـد فـیلم و روزنامـه     ،کارگزاران غیر شخصـی ارتبـاط   ،نفی امر ۀاز جنب. گیردمی
  .تري در شروع رفتار بزهکارانه داردنقش کم اهمیت

) این فرآینـد یـادگیري شـامل الـف     ،حال که رفتار بزهکارانه یادگرفتنی است -
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) ار پیچیـده و گـاه بسـیار سـاده اسـت و ب     ـی بسیـ ـگاهـ رم که ـاب جـفنون ارتک

  .شودعقالیی کردنها و نگرشها می ،هاسائقه ،هاانگیزه ةگیري ویژجهت
هاي مندرج در مـواد قـانونی   را از تعریف) گرایشها(ها ها و سائقهگیري انگیزهجهت - 
یـک فـرد    ،هـا در بعضـی جامعـه  . گیرنـد مطلوب بودن یا نامطلوب بودن یاد می ةدربار

هاي تغییرناپـذیر تعریـف   بیند که مواد قانونی را به صورت قاعدهکسانی را گرد خود می
ولی در جوامع دیگر کسانی در گرد فرد هستند کـه   ،کنند که باید آنها را رعایت کنندمی

  .تعریف آنها در جهت سرپیچی کردن از قواعد حقوقی است
عریفهایی که سـرپیچی از قـانون   شود که تیک شخص به این دلیل بزهکار می -

. غلبـه دارد  ،داندبر تعریفهایی که سرپیچی از قانون را ناپسند می ،داندرا مطلوب می
  ).فراوانی معاشرت است این اصل مهم نظریۀ. (افتراقی است این اصلی همنشینی

 ،ممکن است از نظر تکـرار دفعـات  ) فراوانی معاشرت(هاي افتراقی همنشینی -
منظور ایـن اسـت کـه    . اولویت و شدت با یکدیگر تفاوت داشته باشند ،طول زمان
هـاي همـراه بـا رفتـار ضـد      هاي همراه با رفتار بزهکارانه و نیز همنشـینی همنشینی

در مورد اولویت فرض بر این است که  .بزهکارانه از این نظر با یکدیگر فرق دارند
اي بزهکارانه که از کودکی از این جهت اهمیت دارد که رفتارهاي مشروع و رفتاره

  .اند ممکن است در سراسر عمر باقی بمانندشکل گرفته
 همنشینی با الگوهاي بزهکارانه و ضـد  راهفرآیند یادگیري رفتار بزهکارانه از  -

فرآیندهاي یـادگیري وجـود    ۀبزهکارانه شامل همه ساز و کارهایی است که در هم
-بزهکارانه فقط به فرآیند تقلید محدود نمییادگیري رفتار  ،نفی امر ۀاز جنب و دارد
  .شود
ـ   ،اي از نیازها و ارزشهاي عمـومی اسـت  هرچند رفتار بزهکارانه نشانه - ه امـا ب
شود زیرا رفتار غیر بزهکارانه توصـیف  نیازها یا ارزشهاي عمومی تبیین نمی ۀوسیل

تبیـین  کوشش بسـیاري از پژوهشـگران در   .  همان نیازها و ارزشهاي عمومی است
 ،رفتار بزهکارانه به کمک گرایشها و ارزشهاي عمومی مانند اصـل رضـایت خـاطر   
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چنـدانی   ۀنتیجـ  ،پول در آوردن یا ناکامی ةانگیز ،کوشش در کسب پایگاه اجتماعی

بـا  رفتـار بزهکارانـه   زیرا درست همانگونه که  ،نداشته است و نباید هم چنین باشد
هـاراالمبوس و  .(کننـد را نیز با آن تبیین مـی  رفتار مشروع ،شوداین عوامل تبیین می

ـ    فرضیه) 331:  2008 ،هالبورن سـاترلند و کرسـی تنظـیم     ۀاي که بـر اسـاس نظری
  :گردیده به شرح زیر است

و رعایـت قـوانین شـهروندي ارتبـاط     ) گریـز قانون(بین معاشرت با افراد کجرو 
  .وجود دارد

 سد نفوذ  ۀنظری(Containment theory)  
او معتقد بود کـه افـراد   . شودرلکس از صاحبنظران این نظریه محسوب میوالتر 

اگر والدین یـا گـروه   . کننداز چند طریق از اعمال مربوط به نقض قوانین پرهیز می
افراد به کنترل خودشان خواهنـد   ،پذیر کرده باشندهمساالن به درستی آنها را جامعه

  .ایجاد خواهند کرد پرداخت یعنی افراد خودشان براي خود سدهایی
خانواده و گروه همساالن ممکـن   ،اگر افراد از محدودسازي خود کوتاهی ورزند

با آنها صحبت کنند و سعی کنند آنهـا  (است تالش کنند تا آنها را مصون نگه دارند 
ثر واقع نشود نهادهاي اجتماعی کنتـرل اجتمـاعی   ؤاگر این هم م ).را هدایت نمایند

ممکــن اســت ماننــد مــدارس، نهادهــاي عقیــدتی و یــا همســایگان  غیــر رســمی 
دسـتگاه قضـایی بـه عنـوان      ،اگر اینها هم کارساز نباشند .مصونیتهایی را ایجاد کنند

کند تا افراد را  تالش می ،کنترل اجتماعی رسمی ۀیک نهاد اجتماعی مربوط به حیط
 )27:  1381 ،خواهعلی. (مصون از نقض گناه نگه دارد )از طریق دستگیري و حبس(

ثیر خانواده در شـهرهاي  أرکلس با مسائل جدید شهري دچار مشکل بود، چرا که ت
ها از بین رفتـه و سـازمانهاي   ايبزرگ و مدرن رو به کاهش است، کنترل هم محله

  )122: 1987روگرس،( .براي جوانها جذابیتی ندارند ،اجتماع محلی
قوانین شـهروندي ارتبـاط وجـود     بین نظارت اجتماعی و رعایتکه  فرضیهاین 

  .سد نفوذ والتر رلکس تنظیم شده است ۀبر اساس نظری ،دارد
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  تئوري نیازها  

عنـوان   بـا پتانسیل آنومی در شهر تهـران   ۀدر پژوهشی در زمین) 1378(پور رفیع
ثر در پیـدایش نیازهـا   ؤآنومی یا آشفتگی اجتماعی به مهمترین متغیرها و عوامـل مـ  

، آمیختگـی نیازهـا، ابـزار    )نیازهاي مازلو(فطرت و نیاز: عبارتند ازپرداخته است که 
ز در سـاختار نیـا  . ارضاي نیاز، پویایی نیازها، نیـاز و ارزش، مراحـل پیـدایش نیـاز    

  نظامهاي اجتماعی متفاوت
طی مراحل زیر  ،ارضاي نیاز ۀیا وسیل هیک پدید ،در یک جامعه یا در یک گروه

  . شودل میبراي دیگران به یک نیاز تبدی
جدید بـراي ارضـاي بهتـر     ايابتدا یک عده از افراد محدود یا خود وسیله -1

دیگـر مطلـع    ۀمناسب در جامع ۀکنند و یا از وجود یک وسیلنیاز ابداع می
  .نمایندشوند و از آن در جامعه و شرایط خود استفاده میمی

. کننداحساس نیاز می باال ۀبه پدیده و وسیل نسبت افراد دیگر تحت شرایطی -2
  :براي پیدایش این نیاز دو شرط زیر الزم است

  آن وسیله و کاربرد آن  ةارتباط با قشر باال و امکان مشاهد  -1
  .دة آن پدیده مقایسه نمایکننده خود را با دارندشخص مشاهده -2
  اجتماعی  ۀمقایس

اجتماعی  مهمترین شرایط پیدایش احساس نارضایتی از وضع موجود و  ۀمقایس
  .احساس نیاز در انسانهاست
  احساس محرومیت نسبی

افـراد احسـاس   . آیـد وجود مـی ه احساس محرومیت نسبی ب ،بعد از این مقایسه
گـار  . را داشته باشد و من نداشته باشم) کاال(کنند که چرا باید فالن شخص این می

(Gurr) شدید یا عمیق و در عین حال : است که اگر این احساس در جامعه تقدمع
در آن صـورت   ،از مـردم وجـود داشـته باشـد    ) بین تعداد زیادي(در سطح وسیعی 

  .دهدتحت شرایط خاصی  شورشهاي سیاسی روي می
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 شدت و عمق احساس محرومیت نسبی به ادراك ذهنی مردم از فاصـله بـین  

  بستگی دارد انتظارات، امکانات ارضاء نیاز
 ،نیاز بیشتر باشد يو امکانات ارضا) یا احساس نیاز(بین انتظارات  ۀهرچه فاصل

  . شودعدالتی نسبی بیشتر میاحساس محرومیت و بی
  :زیر تنظیم گردیده است ۀبا توجه به تئوري نیازها فرضی

 .وجود دارد یشهروندي ارتباطمین نیازهاي مادي افراد و رعایت قوانین أبین ت
 هاي تحقیق  شناسایی متغیرهاي تحقیق، مدل تحلیلی و فرضیه  

   :عبارتند از متغیرهاي مستقل  است و» رعایت قوانین شهروندي« متغیر وابسته
 ،تـامین نیازهـاي مـادي افـراد    ،رفتار قانونمند از سـوي دیگران ) پاداش(تشویق 

گریـز،  فردگرایی، میـزان معاشـرت بـا افـراد قـانون      ،داشتن ابزار و وسایل اجتماعی
  .تحصیالت، سن، جنس ،پایگاه اجتماعی افراد ،نظارت اجتماعی

 مدل تحلیلی  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  

  سن

  تحصیالت

  تأمین نیازهاي مادي

  )پاداش(تشویق 

  فردگرایی
  نظارت اجتماعی

داشتن ابزار و وسایل 

معاشرت با افراد کجرو 
  )گریزقانون(

  پذیريمیزان قانون

 

  اجتماعیپایگاه 
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  هاي تحقیقفرضیه

رفتار قانونمند فـرد از سـوي دیگـران و رعایـت قـوانین      ) پاداش(بین تشویق  -1
  . شهروندي رابطه وجود دارد

و رعایت قـوانین شـهروندي   ) گسترش فردگرایی و نفع فردي(بین فردگرایی  -2
  . رابطه وجود دارد

رسیدن به اهـداف فرهنگـی پذیرفتـه     برايبین داشتن ابزار و وسایل اجتماعی  -3
 .فرد و رعایت قوانین شهروندي رابطه وجود دارد ةشد
رعایـت قـوانین   و ) گریـز قـانون (بین میـزان معاشـرت فـرد بـا افـراد کجـرو        -4

 .شهروندي رابطه وجود دارد
 .بین نظارت اجتماعی و رعایت قوانین شهروندي رابطه وجود دارد -5

مین نیازهاي مادي افراد و رعایت قوانین شهروندي آنهـا رابطـه وجـود    أبین ت -6
 . دارد
 .رعایت قوانین شهري در بین افراد با پایگاه اجتماعی مختلف، متفاوت است -7
  .ن و رعایت قوانین شهروندي رابطه وجود داردبین س -8
متفـاوت   ،رعایت قوانین شهروندي در بین افراد با سطح تحصـیالت مختلـف   -9

  .است
  .رعایت قوانین شهروندي بین زن و مرد متفاوت است -10

 شناسی تحقیقروش -2

  تعریف نظري مفاهیم و متغیرها  
 قانون    

مجموعه اصول و قواعد رفتاري اسـت کـه    ،منظور از قانون ،در پژوهش حاضر
دستگاههاي رسمی براي نشـان دادن طـرز رفتـار در موقعیتهـا و شـرایط       ۀبه وسیل

قـوانین   :مثـال  براي .به تصویب رسیده و ضمانت اجرایی یافته است ،مختلف ارائه شده
روابـط بـین مـوجر و     ماننـد و مقررات راهنمایی و رانندگی، قـوانین و مقـررات مـدنی    
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   .قوانین اداري ،ساز و قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و ساخت ،جرأمست

  کجروي  
توان ناهمنوایی با هنجار یا مجموعه هنجارهـاي معینـی تعریـف    کجروي را می

اي پذیرفتـه شـده   اي از مردم در اجتماع یا جامعهکرد که توسط تعداد قابل مالحظه
فرد کجرو کسی است که رفتار او با : توان گفتپس می )130: 1378گیدنز، . (است

  .هنجارهاي اجتماعی همنوایی ندارد
   پایگاه اجتماعی 

وضـع یـا اعتبـار     و کنـد جایی است که هرکس در ساخت اجتماعی اشغال مـی 
ن آاي کـه در  طـور عینـی در بطـن جامعـه    ه اجتماعی است که معاصران فرد به او ب

  . دارندتفویض می ،کندزندگی می
پذیرنـد  دهد که در هر مورد تنوع میعی را شماري از عوامل تشکیل میپایگاه اجتما

  )380: 1370، بیرو( .قدرت و تعلق قومی ،درآمد ،شغل، مالکیت ارضی: نظیر
  پاداش   
کند یا هر فعالیـت در جهـت فـرد کـه توسـط وي،      هرچیز که فرد دریافت می 

 )314:  2003 ،ترنر. (ارزشمند تعریف شود
  ارزشها 

 ،مناسـب  ،آنچـه کـه مطلـوب    ةعقایدي که افراد یا گروههاي انسـانی دربـار   -1
هـاي اساسـی تنـوع در    ارزشهاي مختلـف نمایـانگر جنبـه   . بد است دارند خوب یا

اي کـه  نهند به شدت از فرهنگ ویژهآنچه را که افراد ارج می. فرهنگ انسانی است
  )787: 1378، گیدنز( .پذیردثیرمیأکنند تدر آن زندگی می

هنجارهـاي   ،احکـام جمعـی   ،همچنین ارزشهاي اجتماعی را مدلهاي کلی رفتار
  .دهنداند تشکیل میکرداري که مورد پذیرش عمومی و خواست جامعه قرار گرفته

بـا نیازهـاي یـک     شدن روبرو ،تقویت یا توانایی ۀارزش از نظر هومنز درج -3
 او باشـد  بـراي خواه فعالیت خودش و خواه فعـالیتی کـه    –فعالیت براي یک فرد 
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 )324:  2003 ترنر،(است 

 نظارت اجتماعی    
شود که براي وادار کردن فـرد  اطالق می ینظارت اجتماعی به ابزارها و روشهای

هرگـاه نظـارت   . رودبه کـار مـی   ،به انطباق او با انتظارات گروه معین یا کل جامعه
رفتار فرد با نوع رفتـار مـورد انتظـار هماهنـگ      ،دا کندـدر عمل تحقق پی ،اجتماعی

یعنـی مـا    ؛نظارت اجتماعی به صورت متقابل نیز بین افراد اعمال می شود. شودمی
. گذارندثیر میأدیگران نیز بر رفتار ما ت ،گذاریم و در مقابلثیر میأبر رفتار دیگران ت

  ) 197: 2008هاراالمبوس و هالبورن، (
  نیاز    

انسـان داراي   و مخصوصـاً (احساس فقدان یا حرمانی است که به یک موجود زنده 
دسـت   ،بینـد ه در جریان تحقق اهدافش خود را فاقد چیـزي مـی  ـآنک لـدلیبه ) آگاهی

شـود  مـی  چیزي موجب تمایل ،یابد از جهاتی آسیبتواند این احساس که می. دهدمی
  )242: 1370، بیرو. (که امکان ارضاي نیاز را فراهم سازد

  فردگراي
اساس نظام تبیینی  ،آیین یا عملی که فرد انسان و بعد فردي انسان را ،هر نظریه

و یا قاعده عمل قرار دهد و انسان را همچون واقعیتی اساسـی یـا واالتـرین ارزش    
  )170: 1370، بیرو.(شودخوانده می ییفرد گرا ،شناسد
فرد واحـد اساسـی    ،آن ۀاي است که بر پایفردگرایی نظریه ،شناسیدر جامعه -

شـود کـه مجمـوع حیـات     اي نخسـتین تلقـی مـی   فرد داده. شودجامعه شناخته می
 ،ترین اشکالشتمامی هستی اجتماعی در پیچیده .شوداجتماعی با توجه بدان بنا می

راد و از طریـق مناسـبات انسـانها و روابـط و     با عمل آگاهانه و معطوف به هدف اف
  .پذیردتشکل می ،واکنشهاي آنها

فردگرایی تمایل به انتقاد کردن و محکوم سـاختن هـر    ،در عمل و در عرف عام
آن چیزي است که با دخالت دولـت و یـا امـور اجتمـاعی و یـا حیـات جمعـی و        
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وت شخصـی را  یعنـی قضـا   ،عمومی مرتبط باشد و یا گـرایش فردگرایانـه داشـتن   

دیدگاه خاص خود را با انتقاد دائـم از نهادهـا مطـرح سـاختن و      ،لویت بخشیدنوا
  )171: 1370،بیرو. (رساندعدم همنوایی با هنجارهاي اجتماعی را می

  شهروندي
 سطح برقراري ارتباط با نهادهاي جامعـه و توانـایی تحلیـل مسـائل اجتمـاعی،     

 باشـد مراقبـت از محـیط زنـدگی خـود مـی     همراه با  فرهنگی و اقتصادي، سیاسی،
 ...و مانند پذیرش مسئولیتهاي اجتماعی، )8: 2004 ریچارد،(

  رعایت قوانین شهروندي
داوطلبانـه و ارادي افـراد از    ،منظور از رعایت قوانین شهروندي رعایت آگاهانـه 

   .شهري و عمل به آنهاست ۀقوانین و مقررات موجود جامع
 سنجش متغیرها ةنحو تعاریف عملیاتی مفاهیم و

  مقیاس سنجش  )هامعرف( هاشاخص  متغیرهاي تحقیق

رعایت قوانین 
  شهروندي

داوطلبانه و ارادي افراد از قوانین و مقررات  ،رعایت آگاهانه
شهري و عمل به آنهاست مانند رعایت  ۀموجود در جامع

  قوانین اداري ،قوانین راهنمایی و رانندگی
  ايفاصله

) پاداش(تشویق 
رفتار قانونمند فرد از 

  سوي دیگران
  ايفاصله  ....همکاران و ،خانواده ،تشویق مادي و معنوي دوستان

  فردگرایی

شخص، اعتقاد به  ةتنها به فکر خود بودن، اهمیت خانواد
 ،مین نیازهاي مادي خود در برابر دیگرانأاولویت ت ،رقابت

شخصی، اهمیت دادن به  رعایت قانون براي انجام کار
  کالت خودمش

  ايفاصله

داشتن ابزار و 
وسایل اجتماعی 

رسیدن به  براي
اهداف فرهنگی 

  فرد ةپذیرفته شد

تحصیالت دانشگاهی داشتن و  ،داشتن سرمایه براي تحصیل
  ايفاصله  امکانات آموزشی مناسب
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میزان معاشرت فرد 

با افراد کجرو 
  )قانون گریز(

همکاران شغلی و اعضاي خانواده  ،میزان پایبندي دوستان
  ايفاصله  نسبت به رعایت قانون..   .و

  نظارت اجتماعی
موران أم ،والدین ،همسر و فرزندان(العمل اطرافیان عکس

در مقابل عمل خالف قوانین مقررات راهنمایی ... .دولتی و
  بازياندازي کار فرد با دادن رشوه و پارتیراه ،و رانندگی

  ايفاصله

مین نیازهاي أت
  مادي افراد

برخورداري فرد از امکانات رفاهی و مادي مانند داشتن 
  ايفاصله  مسکن

  ايفاصله    سن

 ،ی، راهنمایی، دبیرستان، دیپلم، فوق دیپلمیبیسواد، ابتدا  تحصیالت
  ايرتبه  و باالتر، حوزوي سفوق لیسان ،لیسانس

  پایگاه اجتماعی
والدین، موقعیت محل تحصیالت، شغل، تحصیالت و شغل 
وضعیت مسکن، بعد  ،سکونت، امکانات اقتصادي و رفاهی

  خانوار، میزان درآمد
  ايرتبه

  اسمی  زن، مرد  جنسیت
 

 روش پژوهش  
پژوهشـگر بـراي آزمـون     ،ایـن روش  در .نوع تحقیق از نـوع همبسـتگی اسـت   

پـذیري در بعـد اجتمـاعی و    همبستگی بین  متغیرهاي مـرتبط در رابطـه بـا قـانون    
از آنجایی که هـدف پـژوهش حاضـر توصـیف     از سوي دیگر  .داردسعی فرهنگی 

درونـی بـین    ۀعینی و واقعی وضعیت موجود پدیـده مـورد مطالعـه و یـافتن رابطـ     
تحقیق پیمایشـی   .است 1یروش تحقیق از نوع پیمایش ،باشدمتغیرهاي مختلف می

هاي مختلف اطالعات ظور معنا دادن به جنبهها به منپدیده ةعبارت است از مشاهد
این نـوع تحقیـق   . ارزشها  و باورهاي مردم ،نگرشها ،عقاید ةآوري شده دربارجمع

ی هـم  هدف علّ ،هاتوزیع پدیده ۀضمن کشف و توصیف واقعیتهاي موجود در زمین
   .دارد و به دنبال یافتن رابطه درونی بین متغیرهاي مورد مطالعه است

                                       
1- Survey research 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 197/  رعایت قوانین شهروندي در بین شهروندان اردبیلی بررسی عوامل اجتماعی

 
توصیف وضعیت موجود بدون هیچگونـه   هدفوهش نیز از آنجا که پژ این در

از  ،باشدمی ثر بر متغیر مالكؤبینی متغیرهاي مپیش وذهنی  نتیجه گیريدخالت یا 
شـده  هاي مـورد نظـر اسـتفاده    پاسخگویی به اهداف و فرضیه برايروش پیمایشی 

   .است
  : ستداراویژگیهاي زیر را در این نوشتار بر این اساس روش تحقیق 

  .باشدمیاز لحاظ زمانی روش مطالعه به صورت مقطعی  -1
بـا   ،مطالعه و پژوهش هم کاربردي و هم بنیادي اسـت  این از بعد کارکردي -2

 .کاربردي با توجه به اهداف پژوهش مهمتر است ۀجنباین حال 
از نـوع   ،نظر بعد زمینه و قلمرو عمل و روش تحقیق به معنی خـاص آن  از -3

 ایـن  باشـد، بنـابراین روش  طور خاص مـی ه دانی به طور عام و پیمایشی بروش می
  .باشدمی تحقیق پیمایشی مقطعی

 ۀآوري اطالعـات از پرسشـنام  گیري متغیرهـا و جمـع  اندازه برايدر این تحقیق 
ال  ؤسـ  31 بـا کتبـی   ۀگیـري، یـک پرسشـنام   اندازه ۀوسیل .استفاده شده است ،کتبی

ل عوامـل مـرتبط بـا    ـدل تحلیـ ـشناسایی شـده در مـ  است که بر اساس متغیرهاي 
اي و گزینـه دـاالت چنـ ؤورت سـ ـصـ ه االت بؤـس .ده استـري تنظیم شـپذیقانون

)  ايفاصـله  ،ايرتبـه  ،اسـمی (گیـري  اي و غیره در یکـی از سـطوح انـدازه   گزینهدو
   .اندطراحی شده

ـ  متغیر وابسته رعایت قوانین شهروندي بر اسـاس شاخصـهاي    ه عملیـاتی آن ب
فتـه  رگویـه  مـورد سـنجش قـرار گ     8صورت یک طیف لیکرت در پرسشنامه با  

ویه ـگـ  1هـاي  و بـراي گزینـه   4تـا   1اي ـهـ نمره ،گویه 7هاي براي گزینه .است
گویه  8اکتسابی هر فرد از  ةشده است و جمع نمر در نظر گرفته 5تا  1هاي نمـره

نمـره   ترتیـب  بـدین  .شـده اسـت   دانسـته پـذیري  مربوطه به عنوان شاخص قانون
     :باشدمی 33و حداکثر  8پذیري حداقل اکتسابی هر فرد از طیف قانون

اسـاس ضـریب همبسـتگی پیرسـون و      بر 8 و 6، 5، 4، 3، 2، 1هاي فرضیه    
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بر اساس آزمون آنالیز واریانس انجام گرفته است و براي آزمون   9و  7هاي فرضیه
  . تی استفاده شده استاز آزمون  10 ۀفرضی

گیري از ابزار اندازهدر مورد  ،هادر پژوهش حاضر قبل از تنظیم نهایی پرسشنامه
دقـت در سـاختن    ،فـرم و شـکل و روش تهیـه   (لحاظ اصول و فنـون ابزارسـازي   

نظـران  و معرف بودن محتواي پرسشنامه بـا اهـداف و فرضـیات بـا صـاحب     ) االتؤس
بـرآورد میـزان دقـت    بـراي  همچنـین   .تغییراتـی داده شـد  االت ؤمشاوره و در برخی س

 ۀنفر از افـراد موجـود در جامعـ    50 برگیري اندازه ۀوسیل ،االت پرسشنامهؤهریک از س
کدبندي و پردازش شـد و سـپس    ،هاي گردآوري شدهآماري اجرا شد و پس از آن داده

در نهایت در برخـی   .دیدگراقدام آلفاي کرونباخ  ةبه تعیین میزان پایایی مقدماتی به شیو
بـازبینی مجـدد و    ،نارسایی و ابهاماتی وجود داشته باشدرسد به نظر میاز شاخصها که 

پـس از طراحـی ایـن    . ها حذف و در برخی دیگر نیز تغییراتی اعمـال شـد  برخی گویه
پـس   .آوري اطالعات تکثیـر گردیـد  اجرا و جمع براينهایی تنظیم و  ۀپرسشنام ،مراحل

افزار میزان روایـی یـا   نرم اها بها و استخراج و انتقال دادهبرگشت پرسشنامه از تکمیل و
ایـن ضـرایب بـراي شاخصـهاي     . پایایی آن به روش آلفاي کرونباخ محاسبه شده است

معاشـرت بـا    ،76/0قـانون پـذیري    ،64/0پایگاه اجتمـاعی   ،64/0مندپاداش رفتار قانون
  .باشدمی 90/0نظارت اجتماعی  ،7/0گریز افراد قانون

شـهر اردبیـل    سـال سـاکن  18ۀ شهروندان باالي  کلی ،آماري در این پژوهش ۀجامع
بر اساس آمار گرفته شده از سازمان برنامـه و  . باشدمی 1385براساس نتایج سرشماري 

   .باشندنفر می  267505سال شهر اردبیل    18جمعیت باالي   ،استان اردبیل ۀبودج
گیـري  نمونه ةشیوو  فرد انتخاب شده در نمونه است ،واحد آماري این پژوهش

هاي مـورد نیـاز   براي گردآوري داده بنابراینصورت ترکیبی است ه در این مطالعه ب
  :شده استاستفاده اي و تصادفی سیستماتیک خوشهگیري نمونه ،مطبقاز روش 
 :ه انجـام گرفـت  ـآوري اطالعات در سه مرحلـ گیري مورد نظر براي جمعنمونه

اي اي چنـد مرحلـه  گیـري خوشـه  استفاده از روش نمونه -2اي گیري طبقهنمونه-1

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 199/  رعایت قوانین شهروندي در بین شهروندان اردبیلی بررسی عوامل اجتماعی

 
وسـعت و تـراکم جمعیـت و ویژگیهـاي      به متناسب، بدین ترتیب که شهر با توجه

فرهنگی به مناطق مختلف تقسیم و از هر منطقه به تناسب یک یا چنـد   –اجتماعی 
واحـدهاي آمـاري از روش   بعد براي دسترسی بـه   ۀدر مرحل -3انتخاب شد  بلوك

  .گرفته شده استتوجه به پالك منازل بهره  تصادفی با
 05/0کوکران با خطاي  ۀآماري در این پژوهش طبق فرمول تعیین حجم نمون ۀنمون

  .شدند نفر انتخاب 383حدود  pq=25/0و حداکثر واریانس d=05/0و دقت برآورد 
  Spss for windows (V,12)هـا بـا نـرم افـزار     پردازش و تحلیل آمـاري داده 

   .صورت پذیرفته است
 .باشدمی 1388زمان پژوهش تابستان  محیط پژوهش شهر اردبیل و

  هاي تحقیقیافته.  4
  پذیري افراد مورد مطالعه میزان قانون. 4-1

  پذیري آنهاتوزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس میزان قانون): 1( ةجدول شمار
 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی پذیريمیزان قانون
  8.6  8.6  8.6 33 پایین

  63.7 55.1 55.1 211 متوسط
  100.0 36.3 36.3 139 باال

 - 100.0 100 383 جمع

درصد از افـراد مـورد مطالعـه     6/8 ،)1( شمارة طبق اطالعات مندرج در جدول
درصـد داراي   1/55پـایین،  پـذیري  نسبت به رعایت قوانین شهروندي داراي قانون

  .پذیري باال هستنددرصد داراي قانون 3/36پذیري متوسط و قانون
  پذیري به تفکیک جنسمیزان قانون. 4-2

  پذیري بر حسب جنسمیانگین و انحراف معیار قانون): 2( ةجدول شمار
 انحراف معیار میانگین تعداد مشاهدات جنس
 14/5 75/22 193 مرد
 49/4 15/24 190 زن

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1391فصلنامه مطالعات شهري، سال دوم، شماره چهارم، پاییز /  200

 
معیارهاي تمایل به مرکز و پراکندگی میزان قانونمندي مردان  ،)2(ة جدول شمار

پـذیري  ها میانگین میزان قانونبر اساس این داده .دهدو زنان را به تفکیک نشان می
   .باشد می درصد 15/24و زنان  75/22مردان 

آزمون  تفکیک جنسپذیري به آزمون تفاوت میانگینهاي شاخص قانون):  3( ةجدول شمار
  )F=  830/4و    P=  029/0(یکنواختی واریانسها  

 تفاوت میانگین داريمعناسطح  آزادي ۀدرج tمقدار 
842/2- 6/375 005/0 40/1- 

پذیري را در مـردان  میانگین میزان قانون ،نتایج آزمون تفاوت ،)3( ةجدول شمار
داري این آزمون که سـطح معنـا  ساس نتایج بر ا .دهد و زنان مورد مطالعه نشان می

نتیجـه   ،باشـد کـوچکتر مـی   = 0.05اطمینان از % 95در سطح  SIG=  005/0آن 
پـذیري  داري بین مردان و زنـان از نظـر میـزان قـانون    اشود که تفاوت معنگرفته می

 .از مردان است پذیري در زنان بیشبدین معنی که میزان قانون؛ وجود دارد

  پذیري شهريآن با میزان قانون ۀافراد و رابط تسطح تحصیال. 4-3
پذیري افراد مورد مطالعه بر آزمون آنالیز واریانس تفاوت میزان قانون): 4( ةجدول شمار

  حسب سطح تحصیالت
 میانگین آزادي ۀدرج جمع مجذورات 

 مجذورات 
سطح  Fمقدار

 داري معنا
  بین گروهها

  درون گروهها
 جمع

144/100  
509/8975  
653/9076 

3  
379  
382 

381/33  
685/23 

409/1 240/0 

پـذیري  نتایج آزمون آنالیز واریانس که تفـاوت میـزان قـانون    ،)4( ةجدول شمار
دهد که با توجه افراد را بر حسب سطح تحصیالت مورد بررسی قرار داده نشان می

بزرگتـر   =  0.05اطمینـان از  % 95که در سـطح   Sig=  240/0داري ابه سطح معن
بین افراد مورد مطالعه با توجـه  پذیري از نظر میزان قانونداري اتفاوت معن ،باشدمی
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  . به سطح تحصیالتشان وجود ندارد

  پذیري شهري آن با میزان قانون ۀاجتماعی افراد و رابط) پایگاه(طبقه . 4-4
پذیري افراد مورد آمار توصیفی آزمون آنالیز واریانس تفاوت میزان قانون): 5(جدول شماره 

  اجتماعی ۀمطالعه بر اساس طبق
 انحراف معیار میانگین مشاهدات تعداد اجتماعی ۀطبق

  پائین ۀطبق
  متوسط ۀطبق

 باال ۀطبق

72  
168  
141 

75/22  
30/23  
90/23 

25/5  
99/4  
49/4 

 87/4 42/23 381 جمع

پـذیري افـراد مـورد    میانگین میزان قـانون  ،)5( ةهاي جدول شماربر اساس داده
پـذیري  باشد که بر اساس تعلق طبقـاتی بیشـترین میـزان قـانون     می %42/23مطالعه 

 و) 75/22(ین یو کمترین میـزان مربـوط بـه طبقـه پـا     ) 90/23(مربوط به طبقه باال 
   .باشدمی 3/23متوسط  ۀپذیري افراد متعلق به طبقمیانگین قانون
  پذیري برحسب تعلق طبقاتیآزمون آنالیز واریانس تفاوت میزان قانون): 6( ةجدول شمار

 ۀدرج جمع مجذورات 
 آزادي

میانگین 
 مجذورات

 داريسطح معنا Fمقدار 

  بین گروهها
  درون گروهها

 جمع

417/67  
22/8947  
65/9014 

2  
378  
380 

71/33  
67/23 

424/1 242/0 

آزمون آنالیز وریانس بر اساس سطح نتایج ) 6(ة هاي جدول شماربر اساس داده
باشـد  بزرگتر می =  0.05اطمینان از % 95که در سطح )  Sig= 242/0(داري امعن

اي داري بین افراد مورد مطالعه با توجه به تعلـق طبقـه  ادهد که تفاوت معننشان می
  . پذیري وجود نداردآنها از نظر میزان قانون
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  پذیري شهريآن با میزان قانون ۀمین نیازهاي مادي و رابطأت. 4-5

  ذیريپقانونمین نیازهاي مادي و میزان أبین ت ۀآزمون رابط):  7( ةجدول شمار
  متغیر وابسته    

 متغیر مستقل
 پذیريقانون

  
 مین نیازهاي ماديأت

 070/0 ضریب پیرسون

 171/0 دارياسطح معن

 383 تعداد مشاهدات

مین نیازهاي مادي و میزان أبین دو متغیر ت ۀنتایج آزمون رابط) 7( ةجدول شمار
داري آزمـون  اسـطح معنـ   ،هاي جـدول بر اساس داده .دهدپذیري را نشان میقانون

 پـس باشد بزرگتر می =  0.05اطمینان از % 95در سطح )  Sig= 171/0(پیرسون 
 . پذیري وجود نداردمین نیازهاي مادي و میزان قانونأمعناداري بین ت ۀرابط

  پذیري شهريآن با میزان  قانون ۀو رابط )گریزقانون(معاشرت با افراد کجرو   .6- 4
  پذیريگریز و میزان قانونبین معاشرت با افراد قانون ۀآزمون رابط):  8( ةجدول شمار

  متغیر مستقل    
 متغیر وابسته 

 پذیريقانون

معاشرت با افراد 
 گریزقانون

 -096/0 ضریب پیرسون

 061/0 معناداريسطح 

 383 تعداد مشاهدات

گریـز و میـزان   بین دو متغیر معاشرت با افراد قـانون  ۀرابط) 8( ةدر جدول شمار
بـا توجـه بـه     بـاال براي آزمون دو متغیر  .ه استگرفتپذیري مورد آزمون قرار قانون
نتایج آزمون بـا توجـه بـه     .از آزمون پیرسون استفاده شده استاي بودن آنها فاصله

بزرگتـر   =  0.05از % 95که در سـطح اطمینـان   )  Sig= 061/0(داري اسطح معن
گریـز و میـزان   معناداري بین معاشرت با افراد قانون ۀدهد که رابطباشد نشان میمی
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   .پذیري وجود نداردقانون

  پذیري شهري آن با میزان قانون ۀنظارت اجتماعی و رابط.  4-7
  پذیريبین نظارت اجتماعی و میزان قانون ۀآزمون رابط):  9( ةجدول شمار

  متغیر مستقل    
 متغیر وابسته

 پذیريقانون

 نظارت اجتماعی

 139/0 ضریب پیرسون

 0.000 دارياسطح معن

 383 تعداد مشاهدات

بـین نظـارت اجتمـاعی و میـزان      ۀنتایج آزمون پیرسون رابطـ ) 9(ة جدول شمار
نتایج آزمـون پیرسـون کـه     ،هاي جدولبر اساس داده. دهد پذیري را نشان میقانون

کـوچکتر   =  0.01اطمینـان از  % 99در سطح )  Sig= 0.000(سطح معناداري آن 
 .شودپذیري مشاهده میمعناداري بین نظارت اجتماعی و میزان قانون ۀباشد رابطمی

بـین   یهمبسـتگی مسـتقیم   دهد کهنشان می) 139/0(ضریب پیرسون محاسبه شده 
پذیري وجود دارد بدین معنـی کـه هرچـه میـزان نظـارت      نظارت اجتماعی و قانون

ضـریب   .رودپـذیري نیـز بـاال مـی    میزان قـانون  ،اجتماعی بر رفتار افراد بیشتر باشد
  .باشدنشانگر وجود همبستگی ضعیف بین دو متغیر می 193/0پیرسون 

  پذیري شهريآن با میزان قانون ۀفردگرایی و رابط. 4-8
  پذیريبین فردگرایی و میزان قانون ۀآزمون رابط): 10(شمارة جدول 

  متغیر مستقل    
 متغیر وابسته

 پذیريقانون

  
 فردگرایی

 -309/0 ضریب پیرسون

 0.000 دارياسطح معن

 383 تعداد مشاهدات
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پـذیري را  بین فردگرایی و قانون ۀنتایج آزمون پیرسون رابط) 10(ة جدول شمار

داري اهاي جدول و نتایج آزمون پیرسون که سطح معنـ بر اساس داده .دهدنشان می
 ۀرابطـ  ،باشـد کوچکتر می =  0.01اطمینان از % 99در سطح )  Sig= 0.000( آن 

ضـریب پیرسـون محاسـبه     .شودپذیري مشاهده میمعناداري بین فردگرایی و قانون
پذیري همبسـتگی معکـوس   دهد که بین فردگرایی و قانوننشان می )-309/0(شده 

کـه هرچـه افـراد داراي خصوصـیات      ابـدین معنـ   .و در حد متوسطی وجـود دارد 
به عبارتی هرچـه میـزان تعلـق اجتمـاعی      و قانون گریزتر هستند ،فردگرایانه باشند
   .نیز باالتر خواهد بود آنهاپذیري میزان قانون ،افراد باالتر باشد

 پذیري شهريآن با میزان قانون ۀو رابط) پاداش(تشویق .4-9
  پذیريبین تشویق و میزان قانون ۀآزمون رابط): 11(ة جدول شمار

  متغیر مستقل    
 متغیر وابسته

 پذیريقانون

  تشویق
 )کسب پاداش(

 018/0 ضریب پیرسون

 721/0 دارياسطح معن

 383 تعداد مشاهدات

پـذیري مـورد   بین دو متغیر میزان تشویق و قـانون  ۀرابط) 11(ة در جدول شمار
از اي بودن آنها با توجه به فاصله باالبراي آزمون دو متغیر . آزمون قرار گرفته است

 721/0(داري انتایج آزمون با توجه به سطح معنـ  .آزمون پیرسون استفاده شده است
=Sig  ( 0.05اطمینان از % 95که در سطح  = دهـد کـه   نشان می ،باشدبزرگتر می

   .پذیري وجود نداردداري بین تشویق و قانونامعن ۀرابط
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رسیدن بـه اهـداف فرهنگـی و     برايداشتن ابزار و وسایل اجتماعی . 4-10
  پذیري شهريآن با میزان قانون ۀرابط

رسیدن به اهداف  برايبین داشتن ابزار و وسایل اجتماعی  ۀآزمون رابط): 12( ةجدول شمار
  پذیريفرهنگی و میزان قانون
  متغیر مستقل    

 متغیر وابسته
 پذیريقانون

داشتن ابزار و وسایل اجتماعی 
 رسیدن به اهداف فرهنگی براي

 122/0 ضریب پیرسون

 017/0 دارياسطح معن

 383 تعداد مشاهدات

رابطه بـین دو متغیـر داشـتن ابـزار و وسـایل اجتمـاعی       ) 12( ةدر جدول شمار
پـذیري مـورد آزمـون قـرار گرفتـه      جهت رسیدن به اهداف فرهنگی و میزان قانون

اي بـودن آنهـا   براي آزمون دو متغیر از آزمون پیرسـون بـا توجـه بـه فاصـله      .است
   .استفاده شده است

که در سـطح اطمینـان   )  Sig= 017/0(داري انتایج آزمون با توجه به سطح معن
داري بـین داشـتن   امعنـ  ۀدهد که رابطباشد نشان میکوچکتر می =  0.05از % 95

پذیري وجود رسیدن به اهداف فرهنگی و میزان قانون برايابزار و وسایل اجتماعی 
دهد که بین دو متغیر همبستگی مستقیم در نشان می) 122/0(ضریب پیرسون  .دارد

  .اردحد ضعیفی وجود د
  پذیري شهريآن با میزان قانون ۀسن و رابط. 4-11

  پذیريبین سن و میزان قانون ۀآزمون رابط): 13( ةجدول شمار
  متغیر مستقل    

 متغیر وابسته
 پذیريقانون

  
 سن

 027/0 ضریب پیرسون

 594/0 دارياسطح معن

 383 تعداد مشاهدات
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پـذیري مـورد   بین دو متغیـر سـن و میـزان قـانون     ۀرابط) 13( ةدر جدول شمار

اي بودن آنها با توجه به فاصله باال براي آزمون دو متغیر .آزمون قرار داده شده است
داري انتـایج آزمـون بـا توجـه بـه سـطح معنـ        .از آزمون پیرسون استفاده شده است

)594/0 =Sig  ( 0.05از % 95که در سطح اطمینان  =  ان ـشـ ن ،باشـد بزرگتر مـی
   .پذیري وجود نداردداري بین سن و میزان قانونامعن ۀدهد که رابطمی

  آزمون مدل رگرسیون چندگانه. 4-12
پذیري را به صورت دو متغیري یا ثر بر قانونؤتک تک عوامل م ۀتاکنون ما رابط

هاي تحقیـق رد  ایم و در این راستا برخی از فرضیهدو به دو بررسی و آزمون نموده
حـال در ایـن قسـمت بـه تحلیـل       .انـد یید قـرار گرفتـه  أبرخی دیگر مورد تشده و 

مشـخص نمـودن    ،هدف از تحلیـل  .شودها پرداخته میرگرسیونی چندگانه از داده
بـه عبـارت دیگـر     .پذیري استتحقیق در تبیین قانون ةثیر متغیرهاي عمدأسهم و ت

پـذیري  قـانون  ۀوابسـت بینی واریـانس متغیـر   رگرسیون چند متغیري به تبیین و پیش
کند و این کار از طریق برآورد میزان نقش و مشـارکت متغیرهـا در ایجـاد    کمک می

تمـامی متغیرهـاي    ،براي تحلیل رگرسیون چند متغیري .گیرداین واریانس انجام می
 ،انـد گیـري شـده  انـدازه ) اي و کسريفاصله(اي و باالتر مستقلی که در سطوح رتبه

ـ    اسـتفاده   ،نهـایی  ۀانتخاب شده و در یک دستور رگرسیون براي دسـتیابی بـه معادل
   .اندشده

  هاي تحلیل رگرسیونشاخصها و آماره): 14( شمارة جدول
ضریب تبیین  اشتباه معیار

 واقعی
ضریب همبستگی  R2ضریب تبیین 

 R ۀچندگان
53/4 134/0 154/0 393/0 
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  آنالیز واریانس رگرسیون چند متغیري) : 15( شمارة جدول

جمع  منبع تغییرات
 مجذورات

میانگین  آزادي ۀدرج
 مجذورات

سطح  Fمقدار 
 داريامعن

  516/7 455/154 9 097/1390 اثر رگرسیون
 

000/0 
 551/20 371 548/7624 باقیمانده

  380 646/9014 جمع

ضـریب   ،شـود مالحظه می) 14(شمارة به طور خالصه همانگونه که در جدول 
 154/0و مجذور آن یعنی ضـریب تبیـین آن    R=  393/0نهایی رگرسیون چندگانه 

درصـد از واریـانس و تغییـرات     13با توجه به ضریب تبیـین واقعـی تقریبـاً    . است
شود بقیه جـزء واریـانس   در معادله تبیین می ،پذیري توسط متغیرهاي موجودقانون

   .علت عوامل و متغیرهاي بیرونی و ناشناخته پدید آمده استباقیمانده است که به 
  ضرایب) : 55-4(جدول 

  
 

ضرایب  ضرایب غیراستاندارد
 استاندارد شده

t سطح  
 داريامعن

B بتا انحراف استاندارد 

 000/0 110/12 -  097/2  390/25 )أعرض از مبد(
 381/0 877/0 051/0 023/0 020/0 سن

 053/0 941/1 129/0 377/0 732/0 تحصیالت

 283/0 076/1 062/0 085/0 091/0 )تشویق(پاداش 
 000/0 -137/6 -307/0 057/0 -347/0 فردگرایی

 002/0 082/3 163/0 016/0 049/0 نظارت اجتماعی

قانون (رو  معاشرت با افراد کج
 )گریز

212/0 101/0 124/0- 099/2- 037/0 

 برايابزار و وسایل اجتماعی 
 فرهنگی  اهداف  به  رسیدن 

117/1 423/0 228/0 642/2 009/0 

 572/0 -565/0 034/0 400/0 -226/0 اجتماعی ) پایگاه( ۀطبق

 095/0 -674/1 -147/0 276/0 -462/0 مین نیازهاي ماديأت

بیشتر » فردگرایی«متغیر هاي موجود در جدول گویاي این واقعیت است که داده
بدین معنی که هرچـه میـزان    ؛ثر استؤپذیري مدر قانون ،متغیرهاي مستقل دیگراز 
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عالوه بـر ایـن در    .پذیري کمتر استمیزان قانون ،ویژگیهاي فردگرایانه بیشتر باشد

 اهـداف   بـه   رسـیدن بـراي  ابزار و وسایل اجتمـاعی  «متغیرهاي  ،میان دیگر متغیرها
بـر  بـه ترتیـب   » زریـگـ رت با افـراد قـانون  ـمعاش«و » یـنظارت اجتماع«، »فرهنگی 

   .دمؤثرنپذیري قانون
  

   :گیريخالصه و نتیجه
همانطورکه اشاره شد رهیافت پژوهشی لویتدکه و شوایتزر حـاکی از آن بـود      

اساسی در تمایل افراد به سوي فساد دارد  یکه فردگرایی و گسترش نفع فردي نقش
گرایانـه  محرکهاي جمعثیر محرکهاي فردگرایانه و أت تـرد تحـی که فـو در شرایط

فسـاد   درسـتی به سوي محرکهـاي فردگرایانـه و نفـع شخصـی و      ،باشد ـهردو   ـ
   .شودتمایل میم

بـین    هـاي تحقیـق نشـان داده شـد،    در این پژوهش نیز چنانکه در بخـش یافتـه     
خـورد کـه ایـن    داري به چشم مـی امعن ۀپذیري همبستگی و رابطفردگرایی و قانون

بـا   ،تئوري لویتدکـه و شـواتیزر    ،این واقعیت است که در این پژوهشدقیقاً بیانگر 
   .شوندحمایت می ،نتایج این پژوهش

 .خـورد داري به چشم میامعن ۀپذیري همبستگی و رابطبین جنس و قانون همچنین 
ـ ـداري بـین مـ  ـاتفاوت معنـ  tاس نتایج آزمون ـبر اس ر میـزان  ـان از نظـ ـردان و زن
پـذیري در زنـان بیشـتر از    بدین معنی که میزان قـانون  ؛گردیدپذیري مشاهده قانون

افـراد   ،نفوذ سد ۀهمچنین طبق رهیافت پژوهشی والتر رلکس در نظری. مردان است
ترتیب عبارتنـد  ه کنند که باز چند طریق از اعمال مربوط به نقض قوانین پرهیز می

هاي اجتماعی کنترل غیر ر نهادگیدثر نباشند ؤوالدین یا گروه همساالن که اگر م: از
هایی را ایجاد کنند و مدارس و نهادهاي عقیدتی ممکن است مصونیتمانند رسمی 

در نهایت دستگاه قضایی به عنـوان یـک نهـاد رسـمی      ،ثر واقع نشدؤاگر این هم م
   .کند تا افراد را مصون از گناه نگه داردتالش می
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ـ  ـبا توج ،زـش نیـدر این پژوه بـین نظـارت اجتمـاعی و     ،نفـوذ  دـسـ  ـۀه بـه نظری

 ،دسـت آمـده  ه وجود دارد و طبق نتایج ب یپذیري ارتباط و همبستگی مستقیمقانون
از سوي دیگرارتباط بـین دو   .شودتوسط این پژوهش حمایت می ،نفوذ تئوري سد

و » ل اجتمـاعی جهـت رسـیدن بـه اهـداف فرهنگـی      ـن ابزار و وسایـداشت«ر ـمتغی
بـه علـت اینکـه در آزمـون      ،مرتن تنظیم شده بـود  ۀنظری پذیري که بر اساسقانون
داري آنهـا در سـطح   اآزمـون سـطح معنـ    نتایج ،پذیريو قانون باالمتغیرهاي  ۀرابط

توسـط ایـن پـزوهش حمایـت      ،باشددرصد کوچکتر می  05/0از  %  95اطمینان   
  .شودمی

پذیري که میزان قانون مین نیازهاي مادي وأت بین دو متغیر ۀاما نتایج آزمون رابط
دهـد کـه بـا عنایـت بـه اینکـه       نشان می ،بر اساس تئوري نیازها تنظیم گردیده بود

درصـد   = 05/0 در سـطح  Sig=  171/0داري آزمون پیرسـون  اجدول سطح معن
پـذیري  مین نیازهاي مادي و میزان قـانون أمعناداري بین ت ۀرابط پسباشد بزرگتر می

میـزان   توانـد شهري اردبیل نمی ۀوري نیازها براي جامعتئ ،در حقیقت .وجود ندارد
   .پذیري شهروندان را تبیین نمایدقانون

حاضر در خصـوص ارتبـاط معاشـرت بـا افـراد کجـرو و        ۀمطالع ،عالوه بر این
همچنـین   ،فراوانـی معاشـرت تنظـیم گردیـده بـود      ۀپذیري که بر اساس نظریقانون

پذیري که براساس تئـوري  و قانون» به قانونفرد مقید ) پاداش( تشویق«ارتباط بین 
ایـن تئوریهـا توسـط پـژوهش حاضـر       هیچکدام از ،موفقیت هومنز تنظیم شده بود

عوامـل و متغیرهـاي دیگـري     و احتماالً) البته براي شهر اردبیل(شوند حمایت نمی
 پـذیري اند و در میزان قانونکه در این تحقیق مورد بررسی قرار نگرفته وجود دارند

مـورد بررسـی و مطالعـه     نـده در تحقیقات آی دهستند و بای ثرؤشهروندان اردبیلی م
   .قرار گیرند

درصـد از   13 دهد کـه تقریبـاً  نشان می ،همچنین تحلیل رگرسیونی چند متغیره
شـوند  پذیري توسط متغیرهاي موجود در معادله تبیین میواریانس و متغیرات قانون
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جزو واریانس باقی مانده است که بـه علـت عوامـل و متغیرهـاي بیرونـی و       ۀو بقی

متغیـر فردگرایـی   ها گویاي این واقعیت اسـت کـه   ناشناخته پدید آمده است و داده
بدین معنی کـه هرچـه    ؛ثر استؤپذیري مدر قانون ،متغیرهاي مستقل دیگربیشتر از 

  .ري کمتر استپذیمیزان قانون ،ویژگیهاي فردگرایانه بیشتر باشد
  پیشنهادها 
فرهنگی و تعمیم فرصتهاي فرهنگی براي همگـان، بـه    ۀسطح توسع يارتقا -1

به اهداف فرهنگی خویش دسـت   ،صورتی که افراد بتوانند از طریق مشروع
هـا در سیاسـتگذاریهاي فرهنگـی، اجتمـاعی و     اولویـت  ۀاز جمل ند، بایدیاب

تعمـیم   بـراي بـرداري بهینـه از منـابع    در ایـن راسـتا بهـره    .شـد اباقتصادي 
فرصتهاي فرهنگـی و کـاهش نابرابریهـا و تبعیضـها و اسـتقرار عـدالت در       

  .تصدي امور فرهنگی مبتنی بر اصول لیاقت و شایستگی ضروري است
نهادهاي رسمی نظارتی از جمله نیروي انتظامی و نهاد قضایی کشـور بایـد    -2

بایـد نظـارت    ،ضایی و انتظامینظام ق. دنبخش نظارتی خود را تقویت نمای
مـی  ئرسمی خود را براجراي قانون گسترش دهد؛ وجود نظارت و کنترل دا

باعث خواهد شد تا عامل ترس از نقض قانون وجود داشته باشد و بخشی 
جبر انضباطی و توسل به قهر، ضمن  .از افراد مجبور به رعایت قانون شوند

انـد، بایـد بالفاصـله در    کب شدهاینکه متناسب با خطایی است که افراد مرت
معرفی فـرد  . پی جرم افراد صورت گیرد، تا تأثیرگذاري بیشتري داشته باشد

ها، ايمحلههمشهریها و هم به افراد جامعه مخصوصاً خاطی و شناساندن او
چنین اعمالی از یک  ۀیکی از ابزارهاي نظارتی خاصی است که مانع از ادام

ـ ه با بـی هـدر مواجم همبستگی مردم ـسو و تحکی  وي دیگـر ـی از سـ ـقانون
پیشـنهاد  . هاي جمعی نیز در این مورد نقـش اساسـی دارنـد   رسانه. شودمی
گریزي همـراه بـا پیامـدهاي آن    اي موارد  قانونشود اطالع رسانی رسانهمی

هاي محلی گزارش شود تا در نزد افراد پیامـدهاي  براي افراد از طریق شبکه
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  .بیش از پیامدهاي مثبت آن جلوه نمایدگریزي منفی قانون

نهادهاي غیر رسمی نظارتی از جمله خانواده،  هاي رسمی بایددر کنار نهاد
نیـز نقـش اساسـی در    .. .هـاي غیـر دولتـی و   همسایگان و تشکل دوستان،

از تشویق  داین نهادها بای. شته باشندجلوگیري از بی قانونی توسط افراد دا
ار باشند و شرایط را طوري مهیا کنند تا نهاد و حمایت جدي نظام برخورد

  .هاي ناشی از این اعتراض نشودقانونی متحمل هزینهیا فرد معترض به بی
نهـاد  . رفتار قانونمند دارنـد  ۀپذیري اهمیت بسزایی در اشاعنهادهاي جامعه -3

شکن احتمال پرورش فرزند قانون .خانواده یکی از نهادهاي با اهمیت است
کنتـرل و ارشـاد    .شکن هستند بسیار زیادتر اسـت دري که قانونما از پدر و
ها بر گرایش فرزندانشان به ارزشهاي مادي و بر حذر داشـتن آنـان   خانواده

پدر و مادري کـه   ۀبه وسیل ،ايشان به هر وسیلهاز دستیابی به اهداف مادي
رش نهاد آموزش و پرو ؛خود به قانون پایبند هستند، اثرگذاري بیشتري دارد

با تحلیل محتواي کتابهاي درسـی   .اي داردنیز در این خصوص اهمیت ویژه
رفتار قانونمند و رشد  ۀنشان داد که این نهاد تا چه حد به اشاعتوان نیز می

 ؛کوچـک اسـت   ۀیـک جامعـ   ،فضاي کالس .کندآگاهی از قانون کمک می
بهترین تمرین براي  ،میزان هنجارپذیري آنان آموزان وکنش و واکنش دانش

  .قانونگرایی است
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