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چکيده
قانون گرايیدرهرجامعهسببايجاداستحکاموثباتدرمناسباتوروابطاجتماعیبینفردیوبرقراریآرامشواحساسامنیت
مسأله: 
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شودوقانونگريزیمترادفبان 


جامعهمی
انجامتکالیف،گريزازمسؤولیتورسیدنبهمقصودبههرطريقممکناستكهمی توانداركانسالمتروانیواجتماعیجامعهراتهديد

بی توجهیبهقوانینشهرنشینیورعايتنکدردنحقدوق
ماعیپديدارمیشود. 

هاوآسیبهایاجت


باافزايششهرنشینیانواعناهنجاری
كند.
میشود. بنابراين،هدفاينمقالهبررسیتأثیرفرهنگشهروندیبدرمیدزانگدرايشبده
وبینظمیاجتماعی  
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شهروندی
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چندمرحلهایانتخابشدند.ابزار
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نفربهعنواننمونه،تعیینوبااستفادهازروشنمونه
جدوللینتعداد910
گردآوریاطالعات،پرسشنامهمحققساختهبودكهبرایتعییناعتبارآنازاعتبا رسازهبهروشتحلیلعاملیوبرایتعیینپايايیازهمسانی
يافتهها:نتايجپژوهشنشاندادكهبینفرهنگشدهروندیوگدرايشبدهقدانونگريدزی،رابهده
درونیبهروشآلفایكرونباخاستفادهشد. 
مسؤولیتپذيریاجتماعیومشاركتاجتماعی)وگرايش

معکوسومعناداریوجوددارد.همچنین،بینهريکازابعادفرهنگشهروندی(
مردانوافرادمجردگرايشبیشتریبهقانونگريزی،نسبتبهزنانوافرادمتأهلدارند .

بهقانونگريزیرابههمعناداریوجوددارد.
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مقدمه و بيان مسأله

هرطريقممکناست(علمی،:0914 .)41

انسانهابرایارضاینیازهایخود،باديگرانروابطاجتماعی


واقعیددتهددایموجددوددركشددورهایپیشددرفتهصددنعتی،

دارندددوايددنروابددطبدداوجددودپیچیدددگیدارایانتظددامو

نشاندهندهايناستكهآحادمردمايدنكشدورهانسدبتبده


قاعدهمندیاست.درهدرجامعده،انسدانهداالگوهدایعیندی


مردمكشورهایجهانسوم،قانونگراترهسدتند.آنچدهمسدلم


مربوطبهرفتاراجتماعیراازعناصرواجزایفرهندگخدود

است،رعايتقوانینحاكمب رجامعهبههرشکلكهباشد،بدا

دارندوهماهنگباآنهابهبرقراریروابطمتقابدل


دريافتمی

بهموازاتپیشدرفت
توسعهوپیشرفتهمبستگیمستقیمدارد. 

اجتماعیبینخودوواقعیّاتاجتماعیمبادرتمیورزند.اين

وتحولجوامع،اهمیتقانوندرمقايسهباسدايرهنجارهدای

الگوهایعینیراهنجارگويند(علمی،:0914.)41

ديگردرتنظیمرفتاراجتمداعیبدهنحدوهچشدمگیریبیشدتر

هنجارهایاجتماعی،شیوههایرفتاریمعینیاستكهدر


میشود(علمی،:0914 .)49


گروهياجامعهمتداولاستوفرددرجريانزندگیخدودآن

دربسیاریازكشدورهایروبدهتوسدعهازجملدهايدران،

آموزد،بهكارمیبنددونیزانتظارداردكدهديگدرافدراد


رامی

گسترششهرنشینیباسرعتیبیسدابقهوحتدیسدريعتدراز

گروهياجامعهآنراانجامدهند.درهرجامعهایبرایرعايت

كشورهایصنعتیاتفاقافتادهاستوازآنجاكدهبسدیاریاز

كردنواجرایهنجارهایاجتمداعی،قواعددعرفدیومددوّن

شهروندانآمادگیالزمبرایورودبهايننوعزنددگیراپیددا

وجوددارد.قواعدازطريقنظارتوكنترلاجتماعیصورت

نکردهاندبابیتوجهیبهقوانینشهرنشینیورعايدتنکدردن

وثوقیونیکخلق،:0919.)033 

میگیرد(


حقوقشهروندی ،موجباتآزارديگرشهروندانوحتیخود

يکیازهنجارهایاجتماعیكهدرتعیینوكنتدرلرفتدار

رافدراهممدیآورندد.درنتیجدده،گسددترشايدنبدیسددازمانی

اجتماعیافرادوگروههدانقدشمهمّدیدارد،قدوانینهسدتند.


اجتماعیكهپیونددهندهروابطفردیباروابطاجتماعیاست،

قوانین،هنجارهايیهستندكهبهصورترسمیدرآمددهانددو

موجبايجادهرجومرجاجتماعیودرنتیجه،ازهمپاشدیدن

ضمانتاجرايیدارند.درحقیقدت،ندوعیكنتدرلاجتمداعی

اعتماداجتماعیمیشودوهرفردیبهبهجایمنافعملّی،بده


رسمیبهحسابمیآيندكهموجدانسجاماجتماعیوثبدات


فکرمنافعفردیخواهدبدودودرنهايدت،بدهقدانونگريدزی

حاجیآقايیوعباسی،:0913 .)43

جامعهاند(


منجرمیشود .


قانونگرايدی)درهدر
رعايتقانونوتعهداتاجتماعی( 

بیشترنظرسنجیهاوتحقیقداتیكدهبدهسدنجشمیدزان


جامعهسببايجاداسدتحکاموثبداتدرمناسدباتوروابدط

اند،بهايننتیجهرسیدهاندد


گرايیدربینايرانیانپرداخته

قانون

اجتماعیبدینفدردیوبرقدراریآرامدشواحسداسامنیدت

كهدرايرانتمايلزيادیبدهرعايدتقدانوندرجامعدهديدده

جامعهمیشود.عدماجرایدرستوكاملنظامحقوقرسمی


نمیشود(رضايی،:0911.)10


سیبهدایاجتمداعی
قانونگريزی)نیزبخشیازآ 
وتعهدات( 

جامعهموردمهالعهدراينپژوهششهرياسدوجاسدت.

استكهمیتوانداركانسالمتروانیواجتمداعیجامعدهرا


ياسوجيکیازشهرهایجنوبیايرانومركزاستانكهگیلويه

تهديدكندوموجبگسترشروحیهبیاعتمادی،سرخوردگی


وبويراحمداست.باتوجهبهنقدشمركزيدتشدهرياسدوج؛

ويأسدرجامعهشود(صداقت،0911 .)1:

اداریوخدماتیوترزيقبودجههایدولتی

مركزيتسیاسی،

گريزیمترادفبانظمگريزیاستكهعدوارضآن


قانون

ازيکطرفومحرومیتشديدديگرسکونتگاههدایاسدتان،


قانعنبودنشخصبهحقوقخود،تعرضبهحقوقديگدران،

بهخصدو


روسدتاهاوشدهرهایكوچدکازطدرفديگدر،

عدمانجامتکالیف،گريزازمسؤولیتورسیدنبهمقصودبده

موجبمهاجرپذيریورشدسريعجمعیتشهرنشینیدراين

بررسیتأثیرفرهنگشهروندیبرمیزانگرايشبهقانونگريزی(موردمهالعه:شهرياسوج) 


شهرشدهاستكهمیتواندپیامدهايی،مانند:بیکاری،كمبدود


9

قانونگرايیآنانباالتراست .


خدماتوتجهیزات،مشاغلكدابب،حاشدیهنشدینی،توسدعه

صادقنیا()0913تحقیقیباعنوان"بررسدیگدرايشبده


كالبدی-فضايیناانديشیدهشدهروبداالرفتنناهنجداریهدای

نزاعجمعیدرمیانمردان 04تا14سالشهرستانبويراحمد

اجتماعیرابهدنبالداشتهباشد(صدفايیپدوروهمکداران ،:0931

وعواملاجتمداعی-فرهنگدیتأثیرگدذاربدرآن"انجدامداده

 .)014

است.اينمهالعهبااستفادهازدوروشتحلیلمحتوایكمّدی

طبددقگددزارشفرماندددهیانتظددامیاسددتانكهگیلويددهو

وپیمايشبهبررسی موضوعپرداختهاست.نتايجتحقیقنشان

بويراحمد،آمارجرايمدرشهرياسوجنشانمیدهدكهجرايم


میدهدكهفرهنگشهروندی،خويشاوندگرايی،تجربهعیندی


درسال 11نسبتبدهسدال،1010/3درصددودرسدال13

نزاعوپايگاهاقتصادی-اجتماعیتأثیرمعناداریبرگرايشبه

نسبتبه،11 40/0درصدافزايشداشتهاست.سیرتحدوالت

نزاعجمعیدارند .

آمارجرايمدراينشهرنشاندهندهسیرصدعودیآنومیدزان


"گريزازمالیات،وظیفهشهریوشدهروندمهیدعقدانون

قددانونگريددزیباالسددت.بنددابرآنچددهگفتددهشددد،الزماسددت

"عنوانتحقیقیاستكهاروسیکاوهادسدون(،)1111انجدام

ترينعواملمرتبطباقانونگريزیبررسیشددهوسدهم


عمده

دادهاند.دراينتحقیق،محققدانبدهدنبدالگريدزازپرداخدت


ريزیهایاجتماعی-
هريکازعواملتبیینگرددتادربرنامه 


مالیاتبهعنوانيکدیازشدکلهدایقدانونگريدزیدرمیدان

فرهنگیبتوانبرایسداماندهیايدنعوامدلاولويدتگدذاری

شهروندانانگلیسبودهاند.اينتحقیقبهشکلپیمايشیانجام


اجرايیانجامداد.بنابراين،اينپرسشاصلیمهرحاستكه:

وبرایگردآوریدادههاازتکنیدکپرسشدنامهاسدتفادهشدده


فرهنگشهروندیتاچهمیزانبرگرايششدهروندان01-14

نتايجنشانمیدهدكهقسمتزيادیازجمعیتكشدور

است.

سالهشهرياسوجبهقانونگريزیمؤثّراست؟ 


پوشیمیكنند،كهاينمسأله


انگلیسازپرداختمالیاتچشم



درمیانجوانانومردانوسدیعتدراسدت.نتدايجهمچندیناز

پيشينه پژوهش

اهمیتوظیفهشهریواطاعتازقانوندرجلوگیریافراداز

صداقت()0911تحقیقدیبداعندوان"بررسدینقدشعوامدل

گريزازپرداختمالیاتحمايتمیكند.نتايجنشانمدیدهدد


فرهنگی-اجتمداعیمدؤثربدرقدانونگرايدیوقدانونگريدزی

كهگريزازمالیاتبهعنوانشکلیازقدانونگريدزیدرمیدان

شهروندانتبريز" انجامدادهاست.هدفايدنتحقیدق،تعیدین

بزرگساالنكمتراست؛بديندلیلكهآنهااحساسمدیكنندد


نقشعواملفردیوفرهنگی-اجتماعیمؤثربرقانونگرايدی

كاراشتباهیاستودربعضیمواقعبهدلیلترسازعواقدب

وقانونگريزیشهروندانتبريزاست.تحقیدقحاضدرازندوع

دستگیرشدناينكاررانمیكنند.همچنین،نتايجتحقیقنشان

پیمايشیاستوگردآوریدادههابهوسیلةپرسشدنامهانجدام

میدهدكهقانونمداریووظیفهشهروندیبرنگرشافدراددر


نتايجتحقیقنشانمیدهدكهقانونگرايیزندانو

شدهاست.

حركتبهسمتاعمالقانوندرموقعیتزناشويیفردترییدر

شهروندانمتأهلباالترازمدردانوشدهروندانمجدرداسدت.

نمی كند؛بلکهتنهااحتمالداردكهموقعیتتأهدلبدرفدراراز


همچنین،قانونگريزیطبقةپايیننیزنسبتبهطبقاتمتوسط

مالیاتتنهاازطريقفرصتهایبیشتربرایفراركهمتدأهالن


وباالبیشدتراسدت.قدانونگرايدیبدهمتریرهدایشدهروندی،

دارند،تأثیرگذارباشد .

مشاركتاجتماعی،نگرشدينیونگرشبدهقدانونبسدتگی

نونگريزی"عندوانتحقیقدی
"موانعقانونیواثرآنبرقا 

دارد؛بهطوریكههرچهسهحمشاركتاجتماعیشدهروندان


استكهريچارد(،)1111انجدامدادهاسدت.بدراسداسايدن

همراهباعدمفقرفرهنگیواجتماعیباشد،بههمانمقدارنیز

مهالعددهكددهدركشددورانگلسددتانصددورتگرفتدده،میددزان
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قانونگرايیافرادتابعسهحشهروندیوپیدرویازالگوهدای


:0911.)19

شهریاستوامورشدهروندیعبارتندداز:سدهحارتباطدات

مهالعاتاينصاحبنظدرانهمبسدتگیمعنداداریمیدان


اجتماعیباديگران،توانايیاستفاده ازفدنآوریاطالعداتو

رفتارانحرافیوعواملی،چون:سن،جنس،تراكمجمعیدتو

ارتباطددات،سددهحخودآمددوزیوتددالشدرجهددتارتقددای

رشدجمعیت،شهرنشدینیومدذهبيافتندد.بدهاعتقدادآندان

مهارتهایارتباطباديگدرانوكداربداابزارهدایزنددگیو


عواملاجتماعی،افرادراكنترلمیكنندووقتیكهاينعوامل


الکترونیکی،احسداستوانمنددیحدلمشدکلدامندهكداربدا

بیثباتشوند،افرادتوانكمتریبرایكنترلرفتارخوددارند.


ديگددراناسددتكددهنتیجددهآندربرگیرندددهآثددارم بددت

فقدانثباتدرساختاراجتماعیرفتدارانحرافدیرابدهدنبدال

شهروندگرايیبهقانونگرايیاست.


خواهدداشت(احمدی،:0911 .)19

هرپژوهشیكه انجاممدی گیدرد،راهتدازه ایرابدرای


0

پژوهشگرانبعدیمی گشايدوبدهآنهدادرمهالعده بهتدر

پيوند اجتماعي هيرشي 

پديدههاكمکمیكند .درمدرور پیشدینه تحقیدق ،تنهدا بده

نپايهگذارنظريهكنتدرلاجتمداعیاسدت،

هیرشیكهمهمتري


تحقیقاتیچنددكدهتداحددودیمشدابهآنبدودهويدادر

موضوعپیونداجتماعیرامهرحمیسازد.اوبدرايدناعتقداد


زمینه هاینزديکبهآنصورتگرفته ،اشاره شدهاست .با

استكهكجرفتاریزمانیواقعمیشودكهپیوندمیدانفدردو


توجهبهاينکهمرور  پیشینهتحقیقنشاندادكدهدرجامعده

جامعهضعیفياگسستهشود(.)Hirschi, 1969: 16-26هیرشی

موردمهالعده،تداكنونچندینمهالعده ایصدورتنگرفتده؛

معتقداستكهچهارعنصراصلیباعثپیوندفدردوجامعده

اهمیتوضرورتمهالعهآشکارشدهوبدابهدرهگیدریاز

میشوند:


تجربیاتمهالعاتپیشین،اينتحقیدقبدادرنظدرگدرفتن

 -0وابستگی؛-1تعهد؛-9درگیری؛-1اعتقاد .

اقتضاياتمحلیدرجامعهموردمهالعهانجامشدهاست .

هنجارها،شیوههایپذيرفتهشدهرفتار،نزدمردم

-0وابستگی:
يکجامعههستند.هنجارشکنیعملدیبدرخالفشدیوههدای

مباني نظري

پذيرفتهشدهاست.اگرفردیبهتمايالتوانتظاراتديگدران

الف) نظريههاي انحرافات اجتماعي

اهمیتندهد؛يعنینسبتبهنظرياتواعتقادآنانبیتفداوت


بيسازماني اجتماعي
پردازانبی سازمانیاجتماعیبراينباورندكدهعدواملی


نظريه
چونكاهشكارايینهادهایاجتماعینظیرخانوادهوتضعیف
تقیدهایخويشاوندیبهعندواننیروهدایغیررسدمیكنتدرل
اجتماعی،كاهشانسجامسنّتیاجتماعیكهپیامدرشدسدريع
صددنعتی شدددن،شهرنشددینیومهدداجرتفزايندددهبددهسددوی
حوزههایشهریاست،جرايمی،نظیر:قتل،سرقت،انحرافات

اجتماعیواعتیادراافزايشمیدهند.ازنیمهدومقرننوزدهم

تاربعسومقرنبیستم،توسعهنظریمفهومآنومیوبیسدازمانی

اجتماعیبدهوسدیلهدوركدیم(،)0340مدرتن(،)0340پارسدونز

باشد،درآنصورتپیونداوباجامعهضعیفبودهوخدودرا
آزادمیبیندكهمرتکبانحرافشود.بنابراين،ازنظرهیرشدی

مبنایاصلیدرونیكردنهنجارها،وابستگیبهديگراناست.
-1تعهّد:تعهّدبهاينمعناستكهماوقتوانرژیخود
رادرراهدستيابیبهاهدافی،مانند:تحصدیل،كداروداشدتن

شهرتخوبدرمیانديگرانصرفمیكنیم.فدردیكدهبده

فعّالیتهایمتعارفدرزندگیروزمرهمتعهّدباشد،بهمنظدور
حفظموقعیتیكدهبداكوشدشبدرایخدودبدهدسدتآورده،
كندوخودرابهخهرنمیاندازد(ممتداز ،:0901


كجرفتارینمی

.)010

()0311وپاركوبدرگس(،)0310بدهمهالعداتاصدالتمحدیط
اروپايیوآمريکايیدرتبیینجرموبزهکاریكمکكرد(احمدی،

Hirschi

1

بررسیتأثیرفرهنگشهروندیبرمیزانگرايشبهقانونگريزی(موردمهالعه:شهرياسوج) 


4

-9درگیری:بیشترافراد درطولزنددگیخدودزمدانو

پرورشیراسازمانهایرسمی؛ازجملده

بخشیازاينوظیفه


انرژیمحدوددارند.درگیریدرامورزنددگیروزمدرهوقدت

زشگاهیبهعهدهدارندوبخشیديگربهعهده

محیطهایآمو


زيادینیازداردوخودباعثمحدودشدنرفتارمیشود.افراد


والدين،رسانههایگروهیوسايرعوامدلپیچیدده اجتمداعی


بیکاروبیهودهوقدتبیشدتریبدرایهنجارشدکنیدارندد؛در

است(كاظمی،:0904.)014

كهكسیكهكارمیكند،خدانوادهایتشدکیلمدیدهددو


حالی

دراينرويکرد،جايگداهخدانواده،آمدوزشوپدرورش،

سعیمیكنددرحرفهخودموفّقباشد،وقتوانرژیاضافی


هاومقولهنظارتاجتماعیموردتوجّهقدرارمدیگیدرد.


رسانه

برایارتکابجرايمراندارد(ممتاز،:0901 .)011

اين فرايند كهحاصلارتباطاست،عوامدلمختلفدیداردكده

-1اعتقاد:هیرشیمعتقداستكهمیزاناعتقادافدرادبده

عبارتنددداز:پدددرومددادر،سددايراعضددایخددانواده،دوسددتان،

هنجارهایاجتماعیورعايتقوانینمتفداوتاسدت.هرچده

همکاران،مدرسه،كلیسا ورسدانههدای جمعدی.ايدنعوامدل

ايدناعتقداددرافدرادضدعیفتدرباشدد،بیشدتراحتمددالدارد

ارزشهاوباورهاوقراردادهای جامعهراازطريقارتبداطبده


هنجارشکنیكند.بنابراين،انحرافبهعلتفقدداناعتقدادبده

یكنندد وبداجامعدهپدذيركدردنفدرد،اورابده
فردعرضهمد 

هنجارهاوقوانینواقعمیشود.فردیكهخودراتحتتدأثیر


یكنند(بريجیتوگیل،:0911 .)30
مشاركتفعّالاجتماعتبديلم 

اعتقاداتمعمولدرجامعهنبیند،هدی وظیفدهاخالقدیبدرای

در موردماهیّت اين فرايند نیدز ،اختالفداتی وجدوددارد.

همنوابودنورعايتقوانیندرنظدرنمدیگیدرد(ممتداز،:0901

یداننددكدهازطريدقآن
آنرانوعیفراينديادگیریمد 
برخی  

.)019 

یآموزندكهدرشرايط معیّنچگونهرفتداركننددوهدر
افرادم 

میتواننتیجهگرفتكهبرمبنایايننظريه،هرچهافراد


نقشیيامنزلتاجتماعیچدهتوقعداتوانتظداراتیبداخدود

آنهدابدا
كمتروابسته،متعهّد،درگیرومعتقدباشند،"پیوندد"  

یآورد.گروهدی هدمجامعدهپدذيری راعبدارتازآمدوزش
م

جامعهسستتراستواحتمالكجرفتاریبیشترخواهدبود .


كهدرضمنآنهنجارهاوارزشهدای جداافتدادهاز

یدانند 
م



طريدقدادنپدداداشوكیفددربددرایانددواعگوندداگونرفتارهددا،

رويکرد جامعهپذيري0

مکكوايل،:0914.)931
یشوند( 
آموزشدادهم 

رويکردجامعهپذيریبرپیونداجتماعیتأكیددارد.خانوادهو




جامعهدوعاملمهمدرايجاداينپیونداست.دراينرويکرد،

ب) نظريه هاي فرهنگ شهروندي

هاومقوله نظدارت


انواده،آموزشوپرورش،رسانه
جايگاهخ

شهروندیورفتارشهروندانازمتریرهاوعوامدلبنیدادين

اجتمدداعیمددوردتوجّددهقددرارم دیگیددرد.كددودددرفراينددد

درگسترشسرمايهاجتماعیوبهدنبالآنتوسعهجوامدع

هاوتوانايیها-كدهدر


شدن،عالوهبركسبمهارت

اجتماعی

بشریاست. مفهومشهروندوشهروندیازمفاهیمیاست

حیههوظايفبخشآموزشقراردارد-موضوعپرورشواقع


كهازديربازتاكنونمهرحبودهوسیرتکامدلخدودرادر

میشود.بنابهتعريف،"پرورشعبارتاستازجريانیمنظم


ادواروجوامعمختلفطیكردهاست. پیشدینهتداريخیو

و  مستمركههدفآن،كمدکبدهرشددجسدمانی،شدناختی،

مفهومیمباحدثنظدریشدهروندیبدهانديشدهسیاسدی-

روانی،اخالقی،اجتماعیيدابدهطدوركلدی،رشددشخصدیّت

اجتم اعیافالطدون،سدقراطوبده ويدژهارسدهودركتداب

پرورش يابندگاندرجهتكسبهنجارهدایمدوردپدذيرش

سیاسدتدريونددانباسدتان ،رواقیددونوفالسدفهمسددیحی؛

جامعهونیزكمکبهشکوفاشددناسدتعدادهایآنهاسدت".
Sociolization

1

به ويدژهآگوسدتینوآكوينداسدرعصدررومیدانوقدرون
وسهیوبهصورتمنسجم تردرانديشهسیاسی-اجتماعی

1

پژوهشهایراهبردیامنیتونظماجتماعی،سالچهارم،شمارهپیاپی،01شمارهدوم،پايیز 0931


ماكیدداولی،هددابز،الد،روسددو،كانددتوهگددلدردوره

فرهنگوترییدردرعاليدقشدهروندیامدریبدهفعالیدت

رنسانسبرمیگردد(توسلی ونجاتیحسینی،:0919. )94

شبکه ایازشهروندانمربوطم یگردد. كنشمتقابدلمیدان

مفهومشهروندیكهحامدلمددنیتوپیشدرفتبدوده
است،ازمنظرهایگوناگونتوسطمکاتبمختلففلسفی،

شهروندان،ازمجموعههنجارهایفرهنگیجامعدهتبعیدت
میكند (خلفی،:0919.)011 

سیاسیوحقوقیموردبحثوبررسیقرارگرفتهوعالوه

دررويکردكاركردگراياندهبرونگدرا،فدرضاسدتقالل

برزمینه هایسیاسیبرروابطاخالقیبیناعضایجامعهو

فضایشهروندی ( فرهنگی،اخالقیو )... ازسايرفضاهای

نیزمسايلسنّتینظریجامعه شناسیم ل شرايطيگانگیو

جامعه،مردودتلقیمی شودوبهبررسیتأثیرپذيریجامعه

همبستگیاجتماعی،ناظراست . دربررسیومهالعهمفهوم

شهروندی (فرهنگی) ازسايرفضاهایجامعه،مانندد:نهداد

شهروندیهموارهيکآمیختگیورابههتنگاتنگبااخالق

سیاسددت،اقتصدداد،ديددنو ... متقددابال تأثیرگددذاریفضددای

وروابطاخالقیبهچشدممدی خدورد؛بدهگوندهایكدهدر

شهروندیبرآنهامی پردازد؛اماآنچدهدرايدندوتحلیدل

جامعه شناسدینیدزبدارويکدردیكاركردگراياندهبدهايدن

مشترداست،كاركردگرايانهبودنفرهنگشدهروندی،بده

موضوع - اخالقشهروندی-نگريستهمیشود . 

عنواننقههشروعتحلیلاست(خلفی،:0919.)011

بناب ررويکردكاركردگراياندهدرونگدرا،محدوراصدلی

 باوجودطیفگستردهنظريه هایاجتماعیشهروندی

بحثدرارتباطبافرهنگشهروندی،تحلیلهایكاركردی

محورمشترددرتعريفجامعه شناسانهمفهومشدهروندی

ازساختهنجاریاخالقاسدتكدهرفتدارشدهروندانرا

تأكیدبرحقوقووظايفشهروندی،مشاركتشهروندی،

شکلمیدهد . بدهعبدارتديگدر،درايدنرويکدردرفتدار

برابددریشددهروندی،هويددتشددهروندیونقددشپايگدداه

شددهرونداناساسددا ازارزش هدداوهنجارهددایفرهنگددیو

شهروندیفارغازتعلّقاتاجتماعی،طبقاتی،قومی،نژادی

اخالقی،سازماندهیوهداي تشهروندانبهسویكنشهدا

ومذهبیاعضایجامعهاسدت. جامعده شناسدان كالسدیک؛

وتعامالتوجلوگیریازانحرافآندان ( كداركردكنتدرل)

به ويژهوبر،دوركیموتونیسقايلبهنوعیهويتعضويت

است . فرضاساسیوزيربنایاينرويکرد،ايناستكده

وتعهدعقاليی،عرفیومدنیجديدبرایاعضایجامعده

وجودهمنوايیگستردهباهنجارهایفرهنگشدهروندیو

درقالبپديدهشهروندیهستندكهبهمشداركتسیاسدی،

روابطاخالقیدرمیانشهروندان،باعدثكنتدرلتعصدبات

اجتماعیوفرهنگیدموكراتیکواحساستعلّقاجتماعی

بهنیوفکریشهروندانوازمیانرفتن مقاومتآنداندر

بیشتربهجامعهمنجرمی گرددونهايتا بهتقويدتانسدجام

برابرالگوهایصحیحفرهنگشهروندیمی گرددكهنهايتا 

اجتماعیونظماجتماعیمنجرمدیگدردد - ازايدنمنظدر

موجددبرشدددوگسددترشمعرفددتفرهنددگشددهروندیو

شددهروندیعقاليددیوبددری،شددهروندیمدددنیوعرفددی

رسیدنبهانسجاماجتمداعیمدی شدود .توجده محدوریبده

دوركیمیوشهروندیعرفیوگزلشافتیتونیسیمعناپیدا

مناسباتدرونیوكنشمتقابدلشدهروندانوشدبکههدای

می كند  ( توسلیونجاتیحسینی،: 0919 .) 90- 91

ارتبدداطیدروناخددالقوفرهنددگوداخددل" اجتمدداع

دوركیمجرمراعملیتعريفمیكندكه"وجدانعمومی


شهروندی" باعثمی شدودكدهازرويکدردكاركردگرايانده

؛جايیكهفرهندگشدهروندیحضدور

دارمیكند"


راجريحه

درونیبهرويکردكنشمتقابلتعبیرشود . ازبعدرويکدرد

فعالنداردويامحووكمرنگمیشود،جرايموبزهکاریو


كنشمتقابلپیداشفرهنگشدهروندی،امدریبدهشددت

هنجارشکنیرواجمیيابد(سخاوت،:0909 .)13


تعاملیدرنظرگرفتهمی شود؛بهگونه ایكهرشداخدالقو

پارسونزازجملهنظريهپردازان برجستهجامعهمدنیو

بررسیتأثیرفرهنگشهروندیبرمیزانگرايشبهقانونگريزی(موردمهالعه:شهرياسوج) 


0

حقوقشهروندیاست .ديدگاه هایویدربارهشدهروندی

ونهادهایمدنیبدهسدمتدولدت؛ب) قلمدرواجتمداعی

ابتداتأكیدبرحفظدموكراسیدرآم ريکا،درزمدانجندگ

شهروندی: شهروندیبیشترمتمايلبهشکلگیریدرحوزه

جهانیدومداشتهاستوبرایحفظاينالگوینگهداشت

عمددومیبددودها سددتيدداخصوصددی؛ ) گونددهاجتمدداعی

آمريکابرارزش هایفرهنگیريشده دارجامعدهواسدتمرار

شهروندیعمدتا ودرعملناظربهايفایوظايف،تکالیف

پايايیآندرحوزهزندگیاجتماعیتأكیدكردهاسدت .بده

ومسؤولیت هاوتعهداتشهروندیبودهاست؛يامعهوف

نظراو،مهمترينارزش هايیكهباعثتقويتدموكراسیو

بهحقوامتیازاتشهروندی بدودهاسدت . عدالوهبدرايدن

بسطفرهنگشهروندیدرجامعهمیگردد ، شدامل:الدف)

مؤلّفه هادرطرحتجربیترنربهدومقولدهجامعده شناسدی

برخورداربودنازروحیهعقاليی - انتقادیدردانشعلمی؛

ديگرنظیر نیروهایاجتماعیش هروندی؛يعنیاينکدهكددام

ب) احترامبهقانون؛ج)بهره مندیازآزادیهایمددنیدر

دستهازنیروهایاجتمداعیشدهروندی ونهادسدازیهدا و

قانونكهرعايتآنبدرعهددهشدهرونداناسدت؛د)درد

بسترسازیهايی  برایتحقّقوتقويتشهروندیتوجهشده

همه جانبهبودنازمفهومشهروندیاسدت  ( كیويسدتو ،: 0901

است( توسّلیونجاتیحسدینی،:0919.)91ازنظرترنرآموزش

 .) 33

فرهنگشهروندیارتباطبهمشاركتفرهنگدیافدرادجامعده
پارسونزقالبمفهومشهروندیاجتماع یمدرنیتی،بدا

داردوبايدشهرونداندرامدور مربدوطبدهفرهندگعمدومی

مبناقراردادنمتریرهدایالگدويیعدامگرايدی،بدیطرفدی

جامعهآموزشبینندوخودرامسؤولبدانندودرگسترشآن

ارزشی،اكتسابونیزجامعهمبتندیبدرقدراردادعرفدیو

مشاركتكنند(شربتیان،:0910 .)019

مدنیتصويریشهروندیبهعنواننوعیكدرداراجتمداعی



معهوفبهعضويتاجتماعیوانسجاماجتمداعیعرضده

چارچوب نظري

میكند . درمجموع،طرحنظریشهروندیوبری،دوركیمی

دراينقسمتازپژوهش،چندنظريهبدهشدکلتركیبدیبده

وپارسددونزیيکددیازرويکردهددایسدده گانددهمهددرحدر

عنوانچارچوبنظدریانتخدابشددهوبدااسدتفادهازايدن

جامعه شناسیشهروندیاستكدهتأكیددآنبدرعقالنیدت

ديدگاهها،عواملومتریرهایاصلیتحقیدقواحتمدالرابهده


عرفیشده،عضويتوتعهّداجتماعیمددنی،مشداركتو

هاتحلیلشدهاند.


بینآن

تعلّقاجتماعیتمدامیاعضدایجامعدهبداهددفتقويدت

براساسنظريهبیسازمانیاجتماعی،رشدسريعصنعتی


انسجامونظماجتماعیمدرناستوازنوعیجهتگیری

شدن،شهرنشینیومهاجرتفزايندهافرادبدهسدویشدهرها،

دموكراتیکولیبرالیبهم عنایسیاسیآنبرخورداراسدت

اثرشدنسنتهاوهنجارهایاجتمداعیپیشدینو


موجبكم

( توسّلیونجاتیحسینی،:0919. )90

كاهشپیوندهایگروهیمعمولمیشدود.درايدنموقعیدت،


ترنددريددکطددرحتکمیلددیوتجربددیبددرایمهالعدده

نوعینابسدامانیوبدیسدازمانیاجتمداعیرخدادهوتوافدق

شددهروندیارايددهدادهاسددتكددهم دی تددوانآنرامبنددايی

چندانیدرموردرفتارمناسبيدانامناسدبوجدودنددارد؛در

برای"رويکردجامعه شناسیتجربیشهروندی" تلقیكدرد .

گريزیرواجمیيابد.بهبیانديگر،


نتیجه،هنجارشکنیوقانون

درطرحترنرپديدهشهروندیباچهارمؤلّفهجامعه شناسی

بااستفادهازنظريهبیسازمانیاجتمداعی؛مدیتدواناسدتدالل


تحلیلو تبیینمیشود:الف) شکلاجتمداعیشدهروندی:

نمودكهبیسازمانیاجتماعی،مسدؤولیتپدذيریومشداركت


اينکهشهروندیازباالبهپايین؛يعنیازدولتبدهسدمت

اجتماعیبهعنوانشاخصههایفرهنگشهروندیرابهتحلیل


جامعهشکلگرفتهاست . ياازپايینبهباال؛يعنیازجامعه

گريزیرافراهممیسازد.


بردوزمینهقانون

می
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بنابرنظريهپیونداجتماعی،افرادیكدهپیونددقدویبدا

مدنیجديدبرایاعضایجامعهدرقالدبپديددهشدهروندی

جامعهدارندد،ازشکسدتنقواعددومعیارهدایآنخدودداری

هسددتندكددهبددهمشدداركتسیاسددی،اجتمدداعیوفرهنگددی

كنندوآنهايیكهباهنجارهایجامعهپیوندضعیفیدارند


می

دموكراتیکواحساستعلّقاجتماعیبیشتربهجامعدهمنجدر

وياهی پیوندیباآنهاندارندد،بدرایكجدرویمسدتعدترو

می شودودرنهايدت،بدهتقويدتانسدجاماجتمداعیونظدم


آزادترهستند.هیرشیعناصریازقبیل"دلبستگیفردبهافراد

اجتماعیمیانجامد.ديدگاهايدندسدتهازجامعدهشناسداندر


خانوادهونهادهایاجتماعی"،" تعهدنسدبتبدهجامعده"،"

موردهويتمدنیجديدواحساستعلدقبیشدتربدهجامعده،

مشاركتدرنقدشهداوفعّالیّدتهدایاجتمداعی"و"بداورو

میتواندبرایطدرحوتحلیدلفرضدیهفرهندگشدهروندیو


وفاداریفردبهارزشهاوهنجارهایاخالقیواجتماعی" را


میزانگرايشبهقانونگريزیاستفادهشود.


پیونددهندهافرادبهيکديگروجامعهمیداند.باتوجهبهايدن


باتوجّهبهاهمیت فرهنگشهروندیبهعنوانيکكلیت

نظريهمیتوانگفتهرچهقدرتعهدافرادنسدبتبدهجامعده


مفهومیوهمچنین،عناصدرتشدکیلدهنددهآن،خدودمفهدوم

ومشاركتآنهدادرنقدشهداو

مسؤولیتپذيریاجتماعی)

(

فرهنگشهروندیدرقالبفرضیهاصلیوهريکازعناصدر

فعالیتهایاجتماعی(مشاركتاجتماعی)بیشترباشد،میدزان


مشاركتاجتماعیومسؤولیتپذيریاجتمداعی)نیدزدر

آن(

پیوندآنهاباجامعدهبیشدترودرنتیجده،میدزانگدرايشبده


ایدراينپژوهشبررسیمیشدود.


هایجداگانه

قالبفرضیه

قانونگريزیدرآنجامعهكمتراسدت.بدااسدتفادهازنظريده


متریرهایجمعیتینیدزبدهعندوانشدرايطزمیندهایدركندار

پیونداجتماعی؛میتوانبهطرحوتحلیلاينفرضیهپرداخت


متریرهایمستقلمسؤولیتپدذيریومشداركتاجتمداعیدر


كهمیزانمسؤولیتپدذيریومشداركتاجتمداعیبدهعندوان


ارتباطبامتریروابستهتحلیلوارزيابیمیشوند.


شاخصههایفرهنگشدهروندیوازنمودهدایعیندیپیوندد

هقانونگريزیرابههمعناداریدارد. 

اجتماعی،باگرايشب
وبدر،دوركدیمو

جامعه شناسانكالسدیک؛بدهخصدو


ترينزمینههاینظدری


بندی،مهم

جدولزير،بايکجمع
فرضیههایاينتحقیقرانشدانمدیدهددكدهدرقالدبمددل

هایمرتبطباآنمعرفیشدهاند:


فرضیه
تحقیقو

تونیسقايلبهنوعیهويتعضويتوتعهدعقاليی،عرفیو

جدول  -1جمعبندي از چارچوب نظري و ارائه مدل نظري
فرضيه/متغير اقتباسي

نظريه

حوزه تأكيد

نظريهپیونداجتماعی 

ارتباطمیزانمشاركتاجتماعیوقانونگريزی 

نقشمیزانپیونداجتماعیافراددرهنجارمندی
وقانونمندیآنها 


ريهبیسازمانیاجتماعی 

نظ

نقشمیزانسازماندهیاجتماعیدرهنجارمندی ارتبدداطمیددزانمسددؤولیتپددذيریومشدداركت
افرادجامعه 

نظريههایكالسیک(وبر،دوركیموتونیس) 


هويتمدنیجديدواحساستعلقبیشدتربده ارتبدداطمیددزانمسددؤولیتپددذيریومشدداركت
جامعه 






اجتماعیوقانونگريزی 

ماعیوقانونگريزی 

اجت
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مسؤولیتپذيری

اجتماعی
فرهنگ




مشاركتاجتماعی



شهروندی 

گرايشبه







قانونگريزی 

سن
جنسیت

متریرهای
جمعیتی 

وضعیتتأهل


شکل  -1مدل تجربي تحقيق


فرضيههاي پژوهش
-بینمیزانفرهنگشدهروندیوگدرايشبدهقدانونگريدزی

پژوهششهروندان01تا 14سالساكنشهرياسوجهسدتند.
بااستفادهازجدولحجمبرآوردنمونهلین(1976: 446

،)Lin,

رابههمعناداریوجوددارد .

برایجامعه آماریايدنپدژوهشكدهبدراسداسسرشدماری

پذيریوگرايشبهقانونگريزیرابهده


بینمیزانمسؤولیت
-

0914برابربا 49411نفربودهاست،باسهحخهای4درصد

معناداریوجوددارد .

وسهحاطمینان34درصد،حجمنمونه910نفرمحاسبهشد،

 -بینمیزانمشاركتاجتماعیو گدرايشبدهقدانونگريدزی

كهبرایاطمینانبیشترنتايجپژوهش،حجمنمونهبه111نفر

رابههمعناداریوجوددارد .

افزايشيافت.ازآنجايیكهوضدعیتاقتصدادی-اجتمداعی

-بینسنومیزانگرايشبهقدانونگريدزیرابهدهمعنداداری

مناطقمختل فشهرياسوجتاكنونمشخصنشدهاستوبده

وجوددارد.

نظرمیرسدباتوجهبهجديدبودناينشهر،تفاوتزيادیاز


-زنانومردانمیزانمتفداوتیازگدرايشبدهقدانونگريدزی

ايننظردربینمناطقآنوجودنداشتهباشد،برایدسترسدی

دارند .

نمونهگیریتصادفیازنوع
هایموردمهالعه،ازشیوه 


بهنمونه

-افددرادمجددردومتأهددلمیددزانمتفدداوتیازگددرايشبدده

چندمرحلهایاسدتفادهشدد.پدسازتعیدینحجدم

طبقهای-


قانونگريزیدارند .


نمونه،ابتدابااستفادهازنقشهراهنمایشدهرياسدوج،منداطق




سهگانهشهر(باال،متوسطوپايین)ازنظرپايگداهاقتصدادی-


روش پژوهش

اجتماعیساكنان،تعیینوتعدادمحلههایهرمنهقهمشخص


روشیكه دراينپژوهشاستفادهمدیشدود،روشپیمايشدی

شد. سپسبهتناسبسهمجمعیتدرهرمنهقه،تعدادنمونده

است.برایگدردآوریاطّالعداتازپرسشدنامهاسدتفادهشدده

درهركدامتعیینشد.درمرحلهبعد،ازهرمحلهچندبلدود

پرسشنامه پژوهش،محققساختهاست.جامعده آمداری

است.

بهصورتتصادفیانتخابوسپسازهربلود،برایانتخاب
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خانوارها،شمارهمبدأيی(ازبیناعداد0تا)0درنظدرگرفتده

قانون

شدوبااستفادهازفاصلهنمونهكهدراينپژوهش0است،به

درفرهنگمعین،قدانونچندینتعريدفشددهاسدت:قدانون

تعییننمونههایبعدیپرداختهشد؛آنگداهپرسشدنامهتوسدط


ایاستكهمقاماتصالحیتدار(قدوهمقنّنده)وضدعو


قاعده

يکیازافراد01تا14سالهرخانوار،پرشد .

ابالغكنندوآنمبنیبدرطبیعدتعدالمتمددنومتناسدببدا

برایتعییناعتبارسازهازتکنیکتحلیلعاملیاسدتفاده

مصلحتمردماستوهمهافرادمملکدتبايددازآنتبعیدت

سازهگرايشبهقانونگريزیبرابربدا1/13

شد.مقدار KMO

كنند(معین،:0919.)10-11

ومقدار KMOسازهفرهنگشهروندیبرابربا1/09استكده



اينمقدارپذيرفتهشددهاسدت.بدرایسدنجشپايدايیابدزار

گرايش به قانونگريزي

اندازهگیرینیزازآلفایكرونبداخاسدتفادهشدد.روشآلفدای


گريزیطیفیازرفتاراستكهازقانونگريدزیدايمدی،


قانون

كرونباخبرایمحاسبههماهنگیدرونیابزارسنجشازجمله

خشدنوشددديد(م دلسددرقت،قتدلو)..تدداقدانونگريددزی

آلفایكرونباخبهدسدتآمددهبدرای

پرسشنامهبهكارمیرود.


گهگاهی،غیرخشنوضعیف(م دلنددادنمالیدات،عبدوراز


سازهگرايشبهقانونگريزیبرابربدا1/11وآلفدایكرونبداخ


رادربرمیگیرد.بهقدانونگريدزیندوعاول،

چراغقرمزو)...

متریرفرهنگشهروندیبرابربا1/00است.باتوجهبهاينکده

گريزینوعدوم،قانونگريدزی


گريزیسختوبهقانون

قانون

بیشتراست،بنابراين،سؤالهاازهماهنگی

اينمقاديراز 1/01

نددرممددیگوينددد(علددیبابددايیوفیروزجايیددان،:0911.)0درايددن

وانسدجامالزمبرخددورداربددودهاسدت.درنهايددت،دادههددای

پژوهش،متریرگرايشبهقانونگريزیبهطورجداگانهدردو


وسیلهنرمافزارSPSSتجزيهوتحلیلشد .


پرسشنامهبه

بعدرفتاریوشناختی،درمقیاسترتیبیسنجیدهشدهاسدت.
گزينهایاستفادهشدد.
برایسنجشبعدرفتاری،از 0گويه4 

تعريف نظري و عملياتي مفاهيم

،بینظر(نمره
بهگزينهكامالموافقم(نمره،)4موافقم(نمره )1


آسيبهاي اجتماعي

،)9مخالفم(نمره)1وكامال مخالفم(نمره)0اختصا

منظددورازآسددیبهددایاجتمدداعی،میددزاننقدداهنجارهددای

شد.وبدرایسدنجشبعددشدناختی،از4گويده4گزيندهای

اجتماعیجامعدهاسدت.درواقدع،آسدیبشناسدیاجتمداعی،

بهگزينهكامالموافقم(نمره،)4موافقم(نمره،)1

استفادهشد.

مهالعهخاستگاهاخدتاللهدا،بدینظمدیهداونابسدامانیهدای

بینظر(نمره،)9مخالفم(نمره)1وكامالمخدالفم(نمدره)0


اجتماعی(م لاعتیداد،درگیدریهدایدسدتهجمعدی،تشدکیل

اختصا

دادهشد.مجموعاينابعدادبداعندوانگدرايشبده

باندددهایخهرندداد،انحددرافهددایجنسددی،طددالق،سددرقت،

گريزیدرسهحرتبهایموردسنجشقرارگرفت. 


قانون

خودكشی،قتل،تکدی،وندالیسدمولمپنیسدم)اسدت(سدتوده،
:0910 .)11


داده

بررسیتأثیرفرهنگشهروندیبرمیزانگرايشبهقانونگريزی(موردمهالعه:شهرياسوج) 
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جدول  -2ابعاد و گويههاي متغير وابسته
رديف

متغير

0







1
9





1
4
1

گرايش 
به 
قانونگريزی 


سطح سنجش

گويهها
بهنظرمن،دربرخیشرايطمیتوانقوانینرانندگی(عبورازچراغقرمز،سرعتباال، 


سبقتغیرمجازوداشتنگواهینامهو)...راناديدهگرفت .
بهنظرمن،می تواندفترچهبیمهدرمانیخودرادراختیارديگرانقدراردادتداازآن 


استفادهكنند .
اگرموقعیتشپیشبیايد،درصفنان،بندزينويداخريدداجنداسازديگدرانجلدو 


میزنم .

ماهوارهوفیلمهایخارجی 

بهنظرمن،اقدامبهخريديااستفادهازكاالهایغیرمجاز(

بدونمجوزپخش)اشکالیندارد .
رتبهای 

برایرفعيکكاراداری،می توانمشکلخودراباپولياپارتیحلكرد .


بهنظرمن،اگرفیشآبوبرقوتلفنخودراديرترازمهلتمقررپرداخدتكندیم،

0
1
3
 01
 00

هی اشکالیندارد .
رعايتقانون،وظیفهمناست .
بارعايتقانون،هركسبهحقخودمیرسد .

معتقدماگربخواهیقانونرارعايتكنی،ازبقیهعقبمیمانی .

اگرآدمزرنگباشد،بهراحتیمیتواندقوانینراناديدهبگیرد .

معتقدماگرقانونرارعايتنکنی،می توانیباپرداخترشوهمجازاتنشوی .


 01

كنند،درزندگیموفقترند .


كسانیكهقانونرارعايتنمی


فرهنگ شهروندي

متریرفرهنگشهروندیموردسنجشقرارگرفت.بدهگزينده

ها،نگرشهاوقدوانین


ایازارزش

فرهنگشهروندیمجموعه

كامالموافقم(نمره،)4موافقم(نمدره،)1بدینظدر(نمدره،)9

مشتردبنیادیاستكهدربردارنددهاحسداستعلدق،تعهددو

مخالفم(نمره)1وكامال مخالفم(نمره)0اختصا

دادهشد.

احترامبدهمیدراممشدتردوهمچندین،تشدخیصحقدوقو

مجموعاينابعادباعنوانفرهنگشهروندیدرسهحرتبدهای

فاطمینیا،:0911.)93اينمتریردردو

تعهداتشهروندیاست(

موردسنجشقرارگرفتكهگويههای0تا 1مربوطبدهبعدد


بعدمسؤولیتپذيریاجتماعیومشاركتاجتماعیدرقالدب


پذيریوگويههای 4تا3مربوطبهبعددمشداركت


مسؤولیت

گزينهایسنجیدهشدومجموعاينمفاهیم،باعنوان
3گويه4 

اجتماعیاست .


جدول  -3ابعاد و گويههاي متغير مستقل فرهنگ شهروندي
متریر 

رديف 

گويهها 




0

شود،نمیتوانمدرستانجامدهم .


امگذاشتهمی

وظايفیكهبرعهده




1
9
1
4
1
0

مناولبهفکرپیشرفتخودمهستم،بعدديگرافرادجامعه .
فقطمأمورانشهرداریمسؤولپاكیزگیشهرهستندومردممسؤولیتیندارند .
توانمبهقولیكهبهديگرانمیدهم،خیلیپايبندباشم .


نمی
اغلبدرانتخاباتشورایشهرخودشركتمیكنم .


شركتمیكنم .

عاطفههاو...

اغلبدربرنامههایعمومیمانند:كمکبهايتام،جشن

شود،بازديدمیكنم .


هایمختلفیكهدرشهربرپامی

منازنمايشگاه

1
3

اغلبدرانتخاباتمجلسشورایاسالمیشركتمیكنم .

اغلببهمؤسساتخیريه،كمکمالیمیكنم .


فرهنگ
شهروندی 

سهحسنجش 

رتبهای 
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01

يافتههاي پژوهش

پاسدخگويانمجددردو13/9درصددازآنهددامتأهدلهسددتند.

يافتههاي توصيفي 

محدودهسنیپاسخگويان01-14سالومیانگینسنیبالغبر

آمارتوصیفی،مجموعهروشهايیاستكهبرایسازماندهی،


11سالاست .


تلخددیص،تهیددهجددداولوچگددونگیتوصددیفدادههددای
گردآوریشدهازجامعهآماریبهكاربردهمدیشدود.درايدن

متغير ميزان گرايش به قانونگريزي

بخشبهويژگیمتریرهایمربوطبدهنموندهآمداریپدژوهش

مهابقباجدول،1 41/0درصدازپاسخگويانگرايشپايینی

توجهمی شودوبااستفادهازجدداولدوبعددیبدهتوصدیف


بهقانونگريزیداشدتند؛درحدالیكده90/1درصددگدرايش


متریرهاپرداختهخواهدشد.

متوسددطو01/9درصدددپاسددخگويانگددرايشبددااليیبدده
قانونگريزیداشتند.میانگینگرايشبهقدانونگريدزی10/14


درايددنپددژوهش10/1درصدددازپاسددخگويانمددردو

استكهازمیانگینواقعی()91كمتراست.

91/9درصدددازآنهددازنهسددتند.همچنددین،01/1درصددداز


جدول  -4توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان گرايش به قانونگريزي
درصد

متغير گرايش به قانونگريزي

تعداد

پايین 

 111

 41/0

متوسط 

 041

 90/1

باال 

 41

 01/9

تعدادكل 

 111

ميانگين واقعي

ميانگين بهدستآمده

معتبر








 10/14

 91


متغير فرهنگ شهروندي

درصدازآنهافرهنگشهروندیبااليیداشتند.میانگین

09/1

مهددابقجدددول،404/1درصدددپاسددخگوياندارایفرهنددگ

متریرفرهنگشهرندی 10/1استكهازمیانگینواقعی()10

شهروندیپايین،00درصددارایفرهنگشهروندیمتوسطو

بیشتراست.


جدول  -5توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان فرهنگ شهروندي
متغير فرهنگ شهروندي

تعداد

درصد

ميانگين بهدستآمده

ميانگين واقعي

معتبر
پايین 

 10

 04/1





متوسط 

 111

 00

 10/1

 10

باال 

 44

 09/1

تعدادكل 

 111


مسؤوليتپذيري اجتماعي

اجتماعیپدايین ، 13درصدددارایمسدؤولیتپدذيریاجتمداعی

درصدپاسخگوياندارایمسؤولیتپدذيری

مهابقجدول،104/4

امسؤولیتپذيریاجتمداعیبدااليی

درصدازآنه

متوسطو04/4

بررسیتأثیرفرهنگشهروندیبرمیزانگرايشبهقانونگريزی(موردمهالعه:شهرياسوج) 


میانگینبعدمسؤولیتپذيریاجتماعی3/4اسدتكدهاز

داشتند.

 09

میانگینواقعی()01كمتراست.


جدول  -6توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان مسؤوليتپذيري اجتماعي
متغير فرهنگ شهروندي

تعداد

درصد

ميانگين بهدستآمده

ميانگين واقعي

معتبر
 11

 04/4





پايین 


متوسط 

 101

 13

 3/4

 01

باال 

 11

 04/4

تعدادكل 

 111


مشاركت اجتماعي

درصدازآنهامشاركتاجتماعیبااليیداشتند.میانگین

و01

مهابقجددول ،001/4درصددپاسدخگوياندارایمشداركت

بعدمشاركتاجتماعی01/4استكهازمیانگینواقعی()04

اجتماعیپايین،10/4درصددارایمشاركتاجتماعیمتوسط

بیشتراست.

 
جدول  -7توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان مشاركت اجتماعي
متغير فرهنگ شهروندي

تعداد

درصد

ميانگين بهدستآمده

ميانگين واقعي

معتبر
 11

 04/4

پايین 


متوسط 

 101

 13

باال 

 11

 04/4

تعدادكل 

 111





 3/4

 01


آمار استنباطي

()-1/419وجوددارد؛يعنیهرچهفرهنگشدهروندیبداالتر

فرضددیهاول-بددینفرهنددگشددهروندیومیددزانگددرايشبدده

باشد،میزانگرايشبهقانونگريزیكمتراست.بداتوجدهبده


قانونگريزیرابههمعناداریوجوددارد .


سددهحمعندداداری()1/111وبددادرجددهاطمینددان33درصددد،

،میتواننتیجهگرفتكهبینفرهنگ
باتوجهبهجدول 1
شهروندیوگرايشبهقانونگريزیرابههمتوسطومعکوسی


میتوانگفتاينرابههمعناداراست؛بندابراينفرضدیهتأيیدد

میشود .



جدول  -8ضريب همبستگي پيرسون بين فرهنگ شهروندي و گرايش به قانونگريزي
متغير مستقل

ضريب همبستگي پيرسون

فرهنگشهروندی  - 1/419

سطح معناداري

تعداد پاسخگو

 1/111

 111
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فرضیهدوم-بدینمسدؤولیتپدذيریاجتمداعیومیدزان
گرايشبهقانونگريزیرابههمعناداریوجوددارد.


مسؤولیت پذيریاجتمداعیبداالترباشدد،میدزانگدرايشبده

قانونگريزیكمتراست.باتوجهبهسهحمعنداداری()1/111


باتوجهبهجددول،3مدیتدواننتیجدهگرفدتكدهبدین
مسؤولیتپذيریاجتماعیوگرايشبدهقدانونگريدزیرابهده


درصد،میتوانگفتاينرابههمعنادار

وبادرجهاطمینان 33
است؛بنابراينفرضیهتأيیدمیشود.


متوسددطومعکوسددی()-1/930وجددوددارد؛يعنددیهرچدده


جدول  -9ضريب همبستگي پيرسون بين مسؤوليتپذيري اجتماعي و گرايش به قانونگريزي
متغير مستقل

ضريب همبستگي پيرسون

مسؤولیتپذيریاجتماعی  - 1/930



سطح معناداري

تعداد پاسخگو

 1/111

 111



فرضیهسوم-بینمشاركتاجتماعیومیزانگرايشبده
قانونگريزیرابههمعناداریوجوددارد .


اجتماعیافرادباالترباشد،میزانگرايشبهقانونگريزیكمتر

است.باتوجهبهسهحمعناداری()1/111وبادرجهاطمینان

باتوجهبهجدول،01مدیتدواننتیجدهگرفدتكدهبدین
مشاركتاجتماعیوگرايشبهقانونگريزیرابههمتوسدطو


درصد،میتوانگفتاينرابهدهمعنداداراسدت؛بندابراين

 33
فرضیهتأيیدمیشود.


معکوسددی()-1/111وجددوددارد؛يعنددیهرچددهمشدداركت


جدول  -11ضريب همبستگي پيرسون بين مشاركت اجتماعي و گرايش به قانونگريزي
متغير مستقل

ضريب همبستگي پيرسون

مشاركتاجتماعی  - 1/111

سطح معناداري

تعداد پاسخگو

 1/111

 111



بینسنومیزانگرايشبهقانونگريدزی

فرضیهچهارم-
رابههمعناداریوجوددارد .

میتواننتیجهگرفدت
باتوجهبهسهحمعناداریآن()1/100 
كهاينرابههمعنادارنیست.پسرابههمعنداداریفرضدیهيداد

میتوانگفتكهبینسنوگرايش
باتوجهبهجدول00 
بهقانونگريزیرابههمعکوسوبسیارضعیفیوجوددارد؛اما


شدهمبنیبدروجدودرابهدهبدینسدنومیدزانگدرايشبده
گريزی،ردمیشود .


قانون



جدول  -11ضريب همبستگي پيرسون بين سن و ميزان گرايش به قانونگريزي
متغير مستقل

ضريب همبستگي پيرسون

سطح معناداري

تعداد پاسخگو

سن 

- 1/113

 1/100

 111



فرضیهپنجم-زنانومردانمیزانمتفداوتیازگدرايشبده
قانونگريزیدارند .

مهدددابقبددداجددددول،01نتدددايجآزمدددونt(t=9/01و
نشانمیدهدكهبینمیانگیندوگدروهمدردانو

 (sig=1/111
زنانپاسدخگو (11/11=مدردانو 14/01=زندان)تفداوت


معناداریوجوددارد؛يعنیگرايشمدردانبدهقدانونگريدزی
بیشتراززناناست.باتوجهبهسهحمعنداداری،ايدنفرضدیه
تحقیقمبنیبرمیزانمتفاوتگرايشبهقانونگريزیبینزنان

ومردان،تأيیدمیشود .


بررسیتأثیرفرهنگشهروندیبرمیزانگرايشبهقانونگريزی(موردمهالعه:شهرياسوج) 


 04

جدول  -12آزمون  tمستقل براي بررسي تفاوت ميان جنسيت و گرايش به قانونگريزي
جنسيت

تعداد(نفر)

ميانگين

انحراف معيار

مرد 

 100

 11/11

 01/91

زن 

 013

 14/01

 1/44

t

Sig

df

 9/01  131/1  1/111


فرضیهششم-افدرادمجدردومتأهدلمیدزانمتفداوتیاز
گرايشبهقانونگريزیدارند .


()11/41وگروهمتأهل()11/01معناداراسدت.بدهعبدارتی،
گرايشافرادمجردبهقانونگريزیازافرادمتأهلبیشتراست.


،نشانمیدهدكهباتوجهبدهنتدايجآزمدونt

جدول09

باتوجهبهمعناداربودنرابهه،اينفرضیهتأيیدمیشود.


(1/90= tو)sig=1/111تفاوتبدینمیدانگینگدروهمجدرد

جدول  -13آزمون  tمستقل براي بررسي تفاوت ميان وضعيت تأهل و گرايش به قانونگريزي
وضعيت تأهل

تعداد(نفر)

ميانگين

انحراف معيار

مجرد 

 119

 11/41

 3/11

متأهل 

 000

 11/01

 3/01

t

Df

Sig

 1/90  199  1/111


مرحلدده:1درمرحلددهدوم،متریددروضددعیتتأهددلوارد

تحليل رگرسيون چندمتغيره
دربررسیروابطآماریفرضیههایمختلفتحقیق،متریرهابا


رگرسیونیمیشودوحدود 90درصدازمتریروابسدته

معادله 


استفادهازآزمونهمبستگیپیرسونوtمستقلبهصورتدو

تبیینمیشود.باوروداينمتریر،حدود 1درصددبدهقددرت


بهدوتحلیلشدند.اينکبرایمهالعدهتدأثیرهمدهمتریرهدای

پیشبینیمددلافدزودهمدیشدود.ضدريببتدایايدنمتریدر


مستقلبررویمتریروابسته،ازتحلیلرگرسیونچندمتریرهبه

دهدكهمیزانگرايشبهقانونگريدزیدر


نشانمی
()-1/091

روشگامبهگام0استفادهشدهاسدت.نتدايجبدهدسدتآمدده

افرادمجردبیشترازافرادمتأهلاست .

نشدداندهندددهآناسددتكددهمتریرهددایفرهنددگشددهروندیو
وضعیتتأهلواردمعادلهشدهاند.نتايجرگرسیوندرجددول

01آمدهاست .
مرحلدده:0بددراسدداسجدددول01نخسددتینمتریددر

كنندهگرايشبهقانونگريدزیكدهواردمعادلدهشدده

پیش 
بینی

است،متریرفرهنگشهروندیاستكدهحددود13درصدداز
گريزیراتبیینمیكند.ضريب


واريانسمتریرگرايشبهقانون
نشانمیدهدكهبهازایيکواحدد

بتایاينمتریر()-1/419
افزايشدرفرهنگشهروندی،بهمیزان1/419ازمیزانگرايش
گريزیكاهشمیيابد.


بهقانون

Stepwise

1

درمجموع،ايندومتریرحددود90درصددازترییدرات
متریروابستهراتبیینمیكنند .
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جدول  -14تحليل رگرسيون چند متغيره با استفاده از روش گام به گام
متغيرهاي پيشبيني

مراحل

R

R2adj

B

β

T

0

فرهنگشهروندی 

1

وضعیتتأهل(مجرد)   1/443  1/913 - 1/341 - 1/091 - 9/119



F

 31/119



Sig. F

 1/111

Sig.T

 1/419  1/139 - 1/310 - 1/419 - 01/111  1/111
 1/110


نتيجه

بیشتررفتارهایاجتمداعینقدشتعیدینكننددهايفدامدیكندد.

يافتههایاينپژوهشنشاندادكهبینفرهندگشدهروندیو


هایبیرونیدرزمینههایرفتاریمدردمشدهرياسدوج


ويژگی

گرايشبهقانونگريزیرابههمعکوسومعناداریوجوددارد.


دهدكهباوجودگسترشويژگیهایزندگیندوين-


نشانمی

نتیجهاينفرضیهبانتايجبهدسدتآمددهازتحقیقداتپیشدین

ويژگیهایسنتی

اعمازصنعت،نهادهاومناسباتگوناگون-

هانشانمیدهدكهبینهريک


همچنین،يافته
همخوانیدارد.

همچندداندرچگددونگیرفتارهددا،دسددتهبندددیهدداوتعددامالت

ازابعدادفرهنددگشددهروندی(مسدؤولیتپددذيریاجتمدداعیو

اجتماعینقشدارند.مركزاستانكهگیلويهوبويراحمد-شهر

وگرايشبهقانونگريزیرابههمعنداداری

مشاركتاجتماعی)

درفراينداستانشدنودگرگونیبومشناسیانسدانی

ياسوج-

وجوددارد. 

منهقه،پذيرایمهاجرانیازمناطقمختلفاستانبودهاسدت.

شهروندیمحصولجامعهایاستكهدرآنهويتافراد


هابهكاهشدستهبنددیهدایسدنتی


ازيکسو،اينمهاجرت

نهبراساسشبکههایقومی،قبیلدهایوطايفدهای؛بلکدهبدر


منجرنشدهوحاكمیدتفرهندگايلدی،قبیلدهایوعشدیرهای

محورارزشهاومعیارهایعامتعیینشدود.ايدننگدرشبده


باعثشدهاستكهدربرخیمواردافرادبهجایپايبندیبده

هانبوده؛بلکهشناختوحمايتازتنوعهدا


معنایرفعتفاوت

طبقآدابوسننايلیوعشیرهایخودرفتارنمايندو

قوانین،

باتوجهبهحقوقهمهافرادوبددونمحوريدتهويدتهدای

ازسدویديگدر،رشددسدريعجمعیدتشهرنشدینیناشدیاز

خا

مدنظراست(شیبانی،:0910 .)01

مهاجرتها،باعثشدهاستكهبخشدیازمهداجراندرايدن


درارتباطباپیوندنتايجبهدستآمدهباشرايطاجتمداعی

شهر،ضمنقرارگرفتندرفراينددرحالگذارشهرياسوج،به

وفرهنگیشهرياسوجمیتوانگفدتكده:شدهرياسدوج،از


كمتوجهینشاندهندوبهسدوی
نظامهاومقرراتاجتماعی  


مناطقكمترتوسعه يافتهكشوراستكدهبدهدلیدلنوپدابدودن


يافتههایاينپژوهشنشدانداد
قانونگريزیسوقپیداكنند. 


شناسینوينشهریخود،دارایويژگیهای قابلتدوجهی


بوم

كهبینوضعیتتأهلومیزانگرايشبهقانونگريزیتفداوت


ازساختارسنتیاست.اينساختارباگسدترششهرنشدینیو

معناداریوجوددارد.بهعبارتی،افرادمجردنسدبتبدهافدراد

مهاجرتساكنانمناطقعشايریوروستايیبهمناطقشهری،

متأهل،گرايشبیشتریبهقانونگريزیدارند.داشتنخدانواده


دورانگذاربهشرايطندوينراسدپریمدیكندد.سداختارهای

دربسیاریازمواقع،متأهلهاراازانجامكارهدایغیرقدانونی

سددنتیدرمعددرضدگرگددونیهددایدرحددالوقددوع،سددیمای

بازمیدارد ومجردهابهدلیلنداشدتنمسدؤولیتخدانوادگی،

جامعددهایدرحددالگددذاررادرمددوردشددهرياسددوجنماي دان

بیشتربهسویانحرافاتوهنجارشکنیگرايشدارند.

مددیسددازد.بددهلحدداهفرهنگددی،شددهرياسددوجنمددودیاز


همچنددین،بددینزنددانومددرداندرمیددزانگددرايشبدده

آمیختگیويژگیهایمدرنوشهریوارتباطداتسدنتی


درهم

قانونگريزیتفاوتمعنداداریوجدوددارد؛بددينمعندیكده


دراينشهر،هنوزپیوندهایطايفهایوجدودداردودر

است.

مرداننسبتبهزنانگرايشبیشتریبهقانونگريزیدارند. 


بررسیتأثیرفرهنگشهروندیبرمیزانگرايشبهقانونگريزی(موردمهالعه:شهرياسوج) 


 00

ازداليلارتکابكمترزنانبدهجدرايموقدانونگريدزی،

رسانههاینوينمدیتواندددربدروزايدنوضدعیت–گدرايش


میتوانبهمواردزيراشارهنمود:-0قدرتبدنیزنانكمتراز


جوانانبهقانونگريزی-نقشداشدتهباشدد.فرهندگبدومی-


مرداناست؛بنابراين،توانايیمقابله،ستیزوبرخوردباديگران

محلیمبتنیبرجسارتمردانهدررفتارهایاجتماعینیزخود

رامانندمردانندارندد.-1زندانبیشدترازمدرداننسدبتبده

ادرگرايشبهقانونگريزینشاندادهاست.

ر

فرزندانوخانوادهخوداحساسمسؤولیتمدیكنندد (فرجداد،



:0919.)001

پيشنهادها

نتايجبررسینشانداد،متریرهايیكهبهشکلمسدتقیمو

گريزیبرایجامعه؛بهويدژه


باتوجهبهپیامدهایزيانبارقانون

ياغیرمسدتقیمبدافرهندگشدهروندیمدرتبطهسدتند،نقدش

گذاریچونياسوج؛پیشنهادمیشودنسبتبده


مناطقدرحال

ایدركاهشمیزانگرايشبهقانونگريزیدارندد.

تعیین 
كننده


روشن كردنافکارعمومیدراينزمینهاقدامشدودتداضدمن


بددهبیددانديگددر،پاسددخگويانیكددهازويژگددیهددایفرهنددگ

اطالعرسانیدرموردپیامدهایناخوشدايندچندینرفتارهدايی


شهروندی،مسؤولیتپدذيریومشداركتاجتمداعیبیشدتری


بددرایزندددگیفددردیواجتمدداعیشددهروندان،زمینددههددای

برخوردارند،گرايشكمتریبهقانونگريدزیدارندد.فرهندگ


قانونمداریوقانونگرايیدرجامعهراتقويتنمود.


شهروندیكهدرمیانمتریرهایمستقلنقدشبرجسدتهایدر

سازیوايجادزمینههایعینیوبهندیمشداركت


فرهنگ

تعیینمتریروابستهدارد،همازلحاهآگداهیفدردنسدبتبده

اجتماعیومسؤولیتپذيریافدرادجامعدهبدرایمدديريتو


قوانینوهمازلحاهتجربیاتاجتماعیحاصلازاينآگاهی،

بهبودامدورمختلدفجامعدهوآگداهسدازیافدرادنسدبتبده

كنندهایدررفتارهایفردیواجتماعیافراددارد .
نقشتعیین 


پیامددددهایسدددازندهوخوشدددايندچندددینمشددداركتهددداو

آنچهازيافتههایاينمهالعهبهدستآمدهوجایتددأمل

دارد،گددرايشبیشددترافددرادمجددردوبدداسددنینپددايینتددربدده

مسددؤولیت پددذيریاجتمدداعیازطريددقنهادهددایفرهنگددیو
آموزشی .

تواندزمینهآسیبشدناختی


اينوضعیتمی
قانونگريزیاست.


باتوجهبهنتايجتحقیدقمبندیبدرارتبداطمعنداداربدین

پذيریوهمچنین،شیوهتجربهپدذيری


درسازوكارهایجامعه

فرهنگشهروندیومیدزانگدرايشبدهقدانونگريدزیافدراد

ورفتارهایاجتماعینوجواندانوجواندانرانشداندهدد.در

جامعه،پیشنهادمیشودبرایشهریچدونياسدوجكدهدارای


حالیكهانتظدارمدیروددرپرتدوتعدالیمآموزشدیرسدمیو


حالگذارازشرايطسدنتیبدهمددرناسدتوهندوز
بافتدر 

غیررسمیجوانانگرايشكمترینسبتبهقانونگريزیداشته


باورهدداومناسددباتعشددیرهایوسددنتیدرروابددطاجتمدداعی

باشندوبیشتردرراستایالزامداتفرهندگشدهروندیرفتدار

كنندهاند،مجموعدهایازاقدداماتآموزشدیوترويجدی
تعیین 


نمايند؛ولینتايجاينمهالعهنشداندادكدهجواندانگدرايش

شدنآموزههایفرهنگشهروندیبهكار


برایتقويتونهادينه

بیشتریبهقانونگريزیدارند.گرچدهافدرادمسدنبدهسدبب


بستهشود.دراينزمینه،نهادهدايیچدونصداوسدیما(شدبکه

مالحظاتاخالقدیواجتمداعیگدرايشكمتدرینسدبتبده

محلیاستانی)،نشرياتمحلیونهادهایآموزشیمدیتوانندد

روددرجامعهایكهدرحال


گريزیدارند؛ولیانتظارمی

قانون

نقشسازندهایايفانمايند.


گذاراستونوجوانانوجوانانآنبیشتربامتوننوشتاریو

آگدداه سددازیشددهروندانازمحاسددنومزايددایفددردیو

رسانهایمربوطبهفرهنگشهروندیسروكاردارندد،جواندان


اجتماعیرعايتفرهنگشهروندی،بهمنظورتقويتفرهندگ


نیزگرايشبیشتریبهرفتارهایقدانونگراياندهداشدتهباشدند.

شهروندیضرورتداردودرايدنراسدتا،پیشدنهادمدیشدود

ناكارآمدددینظددامآموزشددیوشددیوهاسددتفادهازآمددوزههدداو

شهرونداننمونهدرزمینهرعايتفرهنگشهروندیوموازين
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قانونی؛سالیانهمعرفیشوندوازآنهاتقديرشود .

باتوجهبهنتايجبهدستآمدهازايدنپدژوهش،بدهنظدر
میرسدانجاممهالعاتديگریبرایبررسیسدايرمتریرهدای


مرتبطباقانونگريزیضرورتداشتهباشد.


رضايی،م.(.)0911«میدزان،ندوعوعوامدلمدؤثربدرقدانون
مجلهجامعهشناسیايدران،دورهششدم،

گريزی»،
ش،9صص .13-10
آسیبشناسیاجتماعی،تهدران:انتشدارات
ستوده،ه.(.)0914 
آواینور .

محدوديتها و مشکالت پژوهش
درمرحلدهجمددعآوریاطّالعدات،برخددیازپاسدخگويانبدده

سددخاوت،ج.(.)0900جامعددهشناسددیانحرافدداتاجتمدداعی،
تهران:انتشاراتسمت .

سختیهمکاریمیكردندودربرخدیمدواردبدااحتیداطبده


شربتیان،م.(.)0910«تأملیبرمبدانیفرهندگشدهروندیو

هاجوابمیدادندكهاينامرممکناستنتايجتحقیدق


سؤال

ارايدهراهکارهدايیبدرایگسدترشآن»،فصددلنامه

راتاحدیتحتتأثیرقراردادهباشد .

فرهنگی-پژوهشیفرهنگخراسانجنوبی،ش3

محدوديتمنابعوامکاناتموردنیازدراينپژوهشنیز
وجودداشتكهاينموردتقريبادرهمهتحقیقاتاجتماعیو
انسانیبهچشممیخورد.

محدوديتديگرمربوطبهماهیدتمتریدراصدلی؛يعندی

و،1سالدوموسوم،صص.041-003
ش دیبانی،م.(.)0910«تحلیلددیجامعددهشددناختیازوضددعیت
جامعهشناسیايدران،
شهروندیدرلرستان»،مجله 
دورهچهارم،شمارهسوم،صص.11-11

گرايشبهقانون گريدزیاسدتكدهبدهلحداهبدارارزشدیو


صادقنیا،آ.(.)0913میزانگرايشبهندزاعجمعدیدرمیدان


اخالقی؛ممکناستباوجودتوضیحاتیتوجیهیمحققمبنی

مردان04تا14سالشهرستانبويراحمدوعوامل

برمحرمانهبودنومهالعداتیبدودنصدرفايدنپرسشدنامه،
پاسخهایغیرواقعیدادهباشند .
برخیازپاسخگويان 

اجتماعی– فرهنگیتأثیرگدذاربدرآن،پايداننامده
كارشناسیارشدجامعهشناسی،دانشگاهياسوج.


صداقت،د.(.)0911بررسیعواملفرهنگی-اجتماعیمؤثر


منابع

برقانونگرايیوقدانونگريدزیشدهروندانشدهر

جامعددهشناسددیانحرافددات،تهددران:

احمدددی،ح.(.)0911

،پاياننامهدكتدریجامعدهشناسدی،دانشدگاه

تبريز

انتشاراتسمت.

اصفهان .

واقعیددتهددای

توسددلی،ع.ونجدداتیحسددینی،م.()0919«

صدفايیپددوروهمکدداران.(.)0931«تحلیددلوبررسددینقددش

مجلهجامعهشناسی

اجتماعیشهروندیدرايران»،

مهاجرتدرتوسعهكالبدی-فضايیشهرياسدوج

ايران،دورهپنجم،شمارهدوم،صص.11-91

(طیسدالهدای -14،»)0914فصدلنامهعلمدی-

جامعهشناسیعمومی،
حاجیآقايی،م.وعباسی،خ.(.)0913 
شیراز:انتشاراتنويد .

پژوهشینگرشهاینودرجررافیایانسانی،سال

سوم،شمارهچهارم،صص.041-014

خلفی،ش.(.)0919مهالعهعواملاجتماعی مدؤثّربدرمیدزان

علمی،م.(.)0914«بررسینقشعوامدلاجتمداعیمدؤثربدر

پايبندیبدهاخدالقشدهروندیدرمیدانشداغلین

قانونگرايیشهروندانتبريز»،فصدلنامهعلمدیو

اننامده
مراكزدانشدگاهی مدوردشدهرتهدران ،پايد 

پژوهشیعلوماجتماعی،سالدوم،شمارههفدتم،

كارشناسی ارشد،دانشگاهالزهدرا(س)،دانشدکده

صص .01-40

علوماجتماعیواقتصاد .

فاطمینیا،س.(.)0911«فرهنگشهروندی:محصولومحمل
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حاكمیتخوب،سازمانكداراوشدهروندفعدال»،

نظريه ارتباطاتجمعی،ترجمه:پرويز
مکكوايل،د.(.)0914 


فصلنامهعلمیپژوهشیرفاهاجتماعی،سالهفتم،

سازمانها.

دفترمهالعاتوتوسعه

اجاللی،تهران:

ش،11صص .41-94
آسیبشناسی وكجدرویهدایاجتمداعی،
فرجاد،م.(.)0919 
تهران:قوهقضايیه،مركزمهبوعاتوانتشارات.

يادگیریومسؤولیتپدذيری»،فصدلنامه

كاظمی،ن.(.)0904«
تربیت،سالاول،شمارهسوم،صص–011 .010
انديشههایبنیادیدرجامعدهشناسدی،

كیويستو، .(.)0901
ترجمه:منوچهرمحسنی،تهران:انتشاراتنشرنی.

گیل،د .وآدامز ،ب.(.)0911الفبایارتباطات،ترجمه:رامین
كريمیددانوديگددران،تهددران:مركددزمهالعدداتو
تحقیقاترسانهای .

معین،م.(.)0919فرهنگفارسی،تهران:انتشاراتامیركبیر.

هاوديدگاههدا،


انحرافاتاجتماعی،نظريه
ممتاز،ف.(.)0910
تهران:شركتسهامیانتشار.
وثوقی،م .ونیدکخلدق،ع.(0919).مبدانیجامعدهشناسدی،
تهران:انتشاراتبهینه .
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