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تحلیل جامعه شناختی قانونگریزی در رانندگی با تأکید بر نظریه کنترل اجتماعی
(مطالعه موردی:جوانان شهر نکا)

علی اصغر فیروزجائیان ،استاديار ،گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران ،ايران



جواد توکلی ،كارشناسی ارشد مطالعات جوانان ،دانشگاه مازندران ،ايران
چکیده
نظم اجتماعی اساس برقرای هر جامعه است .اطاعت از قواعد اجتماعی برای تداوم نظم از اهمیت برخوردار استت .چترا كته عتدم اطاعتت از
قواعد اجتماعی هزينههای مختلفی را برای جامعه درپی خواهد داشت .يکی از اين قواعد مربوط به راننتدگی استت .امتروزه قتانونگريتزی در
رانندگی با توجه به نقش اساسی عامل انسانی در تصادفات به عنوان مسألهای اجتماعی در جامعه ما مد نظر قرار گرفته استت .از ايتن رو ايتن
تحقیق با تأكید بر نظريه كنترل اجتماعی به تحلیل قانونگريزی در رانندگی در بین جوانان پرداخته است .روش انجتام ايتن تحقیتق پیمتايش و
جامعه آماری نیز جوانان  38تا  11سال شهر نکا بوده است .تعداد نمونه  144نفتر و انتختا

نمونته نیتز بته روش خوشتهای چنتد مرحلتهای

صورت گرفته است .اطالعات از طريق پرسشنامه محقق ساخته جمعآوری گرديتد .تحلیتل اطالعتات تحقیتق از طريتق دو نترمافتزار  spssو
 Amosانجام پذيرفت .آزمون همبستگی نشان داد كه بین میزان تحصیالت ،درآمد و سابقه رانندگی فرد بتا قتانونگريتزی در راننتدگی رابطته
معنیدار و معکوس وجود دارد .همچنین بین ابعاد وضعیت پیوند اجتماعی (اعتقاد به قتانون ،مشتاركت اجتمتاعی ،پیوستتگی اجتمتاعی ،تعهتد
اجتماعی) و قانونگريزی در رانندگی رابطه معنیدار و معکوس وجود دارد .همچنین ختود كنترلتی پتايین ،تتأثیر مثبتتی در تخلت

از قتوانین

رانندگی دارد .رابطه بین سازه كنترل بیرونی (رسمی و غیر رسمی) و قانونگريزی در رانندگی معنی دارد و معکوس بوده است .همچنین نتتاي
آزمون مدل ساختاری نشان میدهد كه مدل نظری تحقیق از برازش برختوردار بتوده و متغیرهتای حاضتر در متدل توانستتهانتد  13درصتد از
تغییرات متغیر وابسته (قانونگريزی در رانندگی) را تبیین كنند.
کلیدواژهها :بینظمی اجتماعی ،قانونگريزی در رانندگی ،پیوند اجتماعی ،كنترل اجتماعی ،جوانان
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( .)World health organization, 2012تعداد موارد مصتدومیت و

مقدمه و بیان مسأله
قواعد اجتماعی 3اساس برقراری نظم اجتماعی در هر گتروه و
جامعهای است .عدم رعايت قوانین اجتماعی يا قانونگريتزی

7

مرگ و میر ناشی از حواد

رانندگى در كشورهای بتا درآمتد

پايین به طور نامتناسبی باالست ،درحالی كه فقط  14درصد از
وسايل نقلیه در اين كشتورها وجتود دارد .صتدمات ناشتی از

زمینه شکلگیری مشکالت اجتماعی در حتوزههتای مختلت
جامعه است .عدم پايبندی به قواعد اجتماعی يا قتانونگريتزی

حتتواد

در هر جامعهای تا اندازهای وجود دارد اما در برخی موارد اين

دركشورهای درحال توسعه و سومین علت مترگ و معلولیتت

(رابینگتن و متارتین،

در سراسر دنیا خواهد بود .تخمین زده مىشود درصورت عدم

 .)72-73 :3187يکی از انواع قانونگريتزی كته متیتتوان آن را

اقدام مناسب ،تتا ستال 7474مترگهتاى ناشتى از تصتادفات

قانونگريزی نرم 1نام نهاد ،قانونگريزی در رانندگی است .بته

جادهاى در كشورهاى با درآمد پتايین و متوستط بته میتزان84

هر نوع رفتاری كه قوانین رستمی جامعته را ناديتده گرفتته و

درصد افزايش پیدا كند .به طور كلى  81درصد مرگ هتا و34

دارای ويژگی غیر خشونتآمیز ،گاهگاهی و عمدتاً با مجازات

رانندگى در كشتورهاى بتا

موضوع تبديل به مسألهای اجتماعی میگردد

ضعی

اين نوع قانونگريزی عمدتاً جامعه آسیب متیبینتد .ايتن نتوع
قانونگريزی به دلیل فراوانتی و ستهولت در انجتام آن بیشتتر
بهصورت عرف در جامعه در آمده است .ناديده گرفتن قتوانین
و استتفاده از كپتیهتای

غیرمجاز نمونههايی از اين نوع قانونگريزی در جامعته استت
(فیروزجائیان .)3183 ،به نظر میرستد كته در كشتور متا اشتکال
قانونگريزی نرم از جمله قانونگريزی در رانندگی به صتورت
عرف درآمده است.
آمارها نشانگر افزايش روند رو به رشد حوادت راننتدگی
در جهان است .تصادفات ساالنه موجب مرگ 3/7میلیون نفراز
مردم جهان و ناتوانی بیش از  14میلیون نفر ديگر مىشتود .در
اروپا هرسال به علت حتواد

راننتدگى بتیش  14هتزار نفتر

مىمیرند و بیش از  314هتزار نفتر دچتار نتاتوانى
حدود  744هزار خانواده به علت حواد

متى شتوند.

رانندگى داراى يت
رانندگى در

كشورهاى با در آمد پايین در حدود 3درصد ،در كشورهاى بتا
درآمد متوسط حدود  3/1و در كشتورهای پیشترفته حتدود 7
درصد از تولید ناخالص ملى را به ختود اختصتا

متىدهتد
1

Social rules
Law-evasion
3
Soft law-evasion
2

( World health

. )organization, 2012

در رابطه با ايران ،بر اساس گزارش مركتز پتژوهشهتای
مجلس ،ضمن تأكید بتر سته عامتل نیتروی انستانی ،جتاده و
كیفیت وسائل نقلیته در افتزايش تلفتات راننتدگی در كشتور،
تصادفات رانندگی در ستط كشتور از  17141فقتره در ستال
 3121بتته  321382فقتتره در ستتال  3181افتتزايش يافتتته و بتتا
كاهش  7722درصدی در سال  3182به  372242فقره رستیده
است .همچنین در سالهای  3182تتا  3183تعتداد تصتادفات
رانندگی در سط كشور نسبت به سال  3182افتزايش داشتته
است ،اما در اين افزايش اهنگ افزايش تعداد مجروحان تند تر
از آهنگ افزايش تصادفات بوده است ،به طوری كته در قبتال
افزايش ستاالنه  123درصتدی میتزان تصتادفات در ايتن دوره
تعداد مجروحان در همتین دوره معتادل  228درصتد افتزايش
داشتتته استتت (مركتتز پتتژوهشهتتای مجلتتس .)3137 ،بررستتی آمتتار
حواد

عضو مبتال به ناتوانى بوده و يا در مرگ عزيزان ختود داغتدار
هستند .عالوه بر اين ،هزينههاى اقتصادى حواد

درصد ناتوانىهاى ناشى از حواد

درآمتتد پتتايین و متوستتط روی متتیدهتتد

همراه است ،قانونگريزی نرم گفته میشود .در نتیجته

رانندگی ،ندادن مالیتات يتا عتوار

راننتتدگى تتتا ستتال  7474دومتتین علتتت معلولیتتت

رانندگی از سال  3181تا  3137نشان میدهد كته هتر

چند آمار كشتهشدگان از ستال  72/211( 3181نفتر) تتا ستال
 32/331( 3137نفتتر) كتتاهش يافتتته استتت .امتتا ايتتران هنتتوز
بتتاالترين آمارهتتا را در جهتتان در زمینتته تصتتادفات ناشتتی از
رانندگی دارد .اين در حالی است كه میزان مصدومان در همین
دوره زمانی از  721/712نفر بته  131/233نفتر افتزايش يافتته
است.
در عرصه حواد

رانندگی سه عامل انسان ،وستیله نقلیته

تحلیل جامعهشناختی قانونگريزی در رانندگی با تأكید بر نظريه كنترل اجتماعی (مطالعه موردی:جوانان شهر نکا)

و راه نقش مهمی ايفا میكنند .بر ايتن استاس بخشتی از ايتن
حواد
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به دلیل حجم باالی ترافی

(ورود متوسط  74میلیتون مستافر

ناشی از عامل انسانی است .رانندگان با ناديده گترفتن

در سال) از استانهايی است كه دارای بیشترين تلفات ناشی از

جادهای دارند.

رانندگی در كشور است .بر استاس گتزارش پزشتکی قتانونی

قواعد رانندگی نقش مهمی را در ايجاد حواد

در پاسخ به اين سؤال كه چرا افراد از قواعد راننتدگی تخلت

استتان 212نفتتر در ده متاه اخیتتر جتان ختتود را در تصتتادفات

میكنند به دو دسته عوامل عاملیتی و ساختاری میتوان اشتاره

جادهای از دست دادهاند .براساس همین گتزارش گتروه ستنی

كرد .محققان در بررسی تخلفات رانندگی به عوامتل مختلفتی

 73تا  14سال حدود  71درصد از تلفات و بیشترين آن را بته

اشاره كردهاند .درتحقیقات اندكی كه در زمینه قانونگريزی در

خود اختصا

دادهاند .در اين گزارش عتدم رعايتت قتوانین

راننتتدگی انجتتام شتتده استتت تتتأثیر متغیرهتتايی چتتون ستتن

رانندگی توسط رانندگان از مهمترين عامل تصادفات ذكر شده

تعهتدات جمعتی ،افتزايش

است (سايت پزشکی قانونی مازنتدران .)3131 ،با توجته بته ايتنكته

آموزش در خانواده ،در رسانههتای جمعتی و

جوانتتان بیشتتترين تلفتتات ناشتتی از تخلفتتات رانننتتدگی در

دانشگاهها ،عدم انطباق قوانین با نیازهتای جامعته ،ناكارآمتدی

داده انتد ،در ايتن تحقیتق بتا

تحصیالت ،درآمد ،تأهتل ،ضتع
جمعیت ،ضع

مازندران را بته ختود اختصتا

پلیس ،تخلفات دستگاه مجری قتانون ،اجترای نتابرابر قتوانین

انتخا

(رحمانی و همکاران3181 ،؛ حاج صفر علی ،3183 ،احمدی و همکتاران،

عوامل مؤثر بر قانونگريزی در رانندگی در بین جوانتان شتهر

 )3131فردگرايتتی مستتؤوالن ،فردگرايتتی فتترد ،فردگرايتتی در

نکا پرداختیم .بر اين اساس در اين تحقیق با تأكیتد بتر بحتث

و

كنترل اجتماعی به تحلیل تأثیر متغیرهای كنترل اجتماعی اعتم

(فیروزجائیتتان3188 ،؛ حتتافظی )3133 ،بتتر

از كنترل بیرونی و درونی بر میزان پايبندی به قواعد راننتدگی

قانونگريزی در رانندگی تأيید شتده استت .همته ايتن متوارد

پرداختیم .اينكه میزان پايبندی افراد جامعته متورد مطالعته بته

در پیوندهای اجتماعی است كه بترای دوام

قوانین رانندگی چه قدر است و عوامل كنترلی چه تتأثیری بتر

جامعه ،نابرابری در اعمال قانون ،كنترل غیر رسمی ضتعی
كنتتترل رستتمی ضتتعی
نشانه نوعی ضع

و توسعه جامعه خطرناک است .در حقیقت پیوندهای ضتعی

پايبندی افراد نسبت به قوانین رانندگی دارند.؟

اجتماعی كه میتواند در قالب فرسايش سرمايه اجتمتاعی هتم
فهم شود باعث بسیاری از مسائل اجتماعی در جامعه از جمله
قانونگريزی در رانندگی است

يکی از شهرهای مازندران (نکا) بته بررستی میتزان و

(فیروزجائیتان و علتی بابتايی3137 ،؛

پیشینه تحقیق
هرچند در بحث از حواد

راننتدگی بتر سته عامتل انستانی،

میرفردی و همکاران .)3131 ،اين وضعیت يا قانونگريتزی در هتر

وسیله نقلیه و شرايط جتادهای تأكیتد متیشتود امتا وقتتی بتر

شکل آن میتواند پیامدها و هزينههای (جانی ،مالی ،فرهنگتی،

رعايت قواعد رانندگی تأكید كنیم عامل انسانی نقتش كلیتدی

اجتماعی) بااليی برای جامعه در پی داشته است

(شتیری3181 ،؛

منظتتر روانشتتناختی و جامعتتهشتتناختی بتته بررستتی موضتتوع

صداقت.)3181 ،
بر اين اساس پرداختن به بحتث عتدم پیتروی از قتوانین
اجتماعی (قانونگريزی در رانندگی) به لحتا اهمیتتی كته آن
برای انسجام اجتماعی و در نهايت پیشرفت ي
به خصو

جامعته دارد،

در جامعه فعلی ايران كه در بخشهای مختل

از

قانونگريزی رن میبرد ،امری ضتروری استت .پترداختن بته
قانونگريزی به عنوان ي

ايفا میكند .تحقیقاتی كه بر عامل انستانی توجته داشتتهانتد از

مسأله اجتماعی بايد مورد توجته و

بررسی قرار گیرد .چرا كه به نظر متیرستد قتانونگريتزی در
رانندگی در جامعه ما به صورت عرف درآمده است .مازندران

پرداختند .مطالعات روانشناختی عمتدتاً بته نقتش سته دستته
عوامل شناختی (ارزيابی نادرست خطر) ،عتاطفی (عتدم رشتد
شخصتتیت ،برتتتری طلبتتی ،خطرپتتذيری) و حستتی -حركتتتی
(لغزش و خطا در عملکرد) در عدم رعايتت قواعتد راننتدگی
تأكید كردهاند .مطالعاتی كه از منظر جامعهشناختی بته بررستی
قتتانونگريتتزی در راننتتدگی پرداختنتتد بتتر دو دستتته عوامتتل
ساختاری (فقدان قانون مناسب ،ضع

ضمانت اجرايی ،سب

زنتتدگی ناستتالم ،تخلفتتات پلتتیس) و عتتاملیتی (فردگرايتتی،
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ويژگیهای زمینهای فترد ،نارضتايتی اجتمتاعی و نگترش بته

خود جلب نکرده است .بر اين اساس اين تحقیق در نظر دارد

قانون) اشتاره داشتتهانتد .در مجمتوع بتا توجته بته عمومیتت

تا با رويکردی جامعهشتناختی بته تحلیتل رابطته بتین ضتع

قانونگريزی در رانندگی در كشور ما ،به نظر میرسد كه ايتن

كنترل اجتماعی در ابعاد مختل

نوع قانونگريزی به عرف اجتماعی بدل شده است .تتا جتايی

بپردازد .چرا كه امروزه كنترل اجتمتاعی جايگتاه مهمتی را در

كه با توجه به اهمیت ويژه عدم تمکین از قواعتد راننتدگی در

بحث پیشگیری از انحرافات اجتماعی در حوزههتای مختلت

حواد

رانندگی ،نظر محققان را برای مطالعه به طور جدی به

و قتانونگريتزی در راننتدگی

دارد.

جدول  -1مشخصات روششناسانه تحقیقات در زمینه قانونگریزی در رانندگی
نام محقق

حوزه مطالعات

رحمانی ،عباسی،
3181
صفارزاده ،خلیلتی ،پتاک
گوهر
3188
اسمعیلی
3183
حقشناس
3183
موسوی ،حبیبیان،
3134

علتتتتل تصتتتتادفات
جادهای
نقتتش عامتتل انستتانی
درتصادفات
جادهای
تخلفات رانندگی
ويژگی شخصتیتی و
رفتار رانندگان
اختتتتالق ترافیتتتت
شهروندی

روش
تحقیق

تعداد
فرضیه

حجم
نمونه

شیوه نمونهگیری

نمونتتتتهگیتتتتری
تصادفی
نمونهگیری ختود
انتخابی

ابزار
جمعآوری
اطالعات
پرسشنامه

پیمايش

34

183

توصیفی
تحلیلی
توصیفی
همبستگیپیمايش

--

111هزار

1

184

--

112

پیمايش

2

731

نمونتتتتهگیتتتتری
تصادفی هدفمند
نمونتتتتهگیتتتتری
هدفمند
نمونتتتتهگیتتتتری
تصادفی هدفمند

بهروان3134،

رفتاررانندگی پرخطر

پیمايش

1

122

تصتتتتتتتتتتادفی
سیستماتی

پرسشنامه

احمتتتدی و همکتتتاران
3134

جنستتیت و تخلتت
رانندگی

پیمايش

1

183

عبتتاسزاده و همکتتاران
3133
حافظی
3133
سروری و همکاران
3133
ختتترمدل و همکتتتاران
3137

میزان رعايت قتوانین
راهنمايی و رانندگی
قتتتانونگريتتتزی در
رانندگی
تخلفات رانندگی

پیمايش

1

144

پیمايش

-

744

پیمايش

-

843

تخلفات
رانندگی

سعیدی و همکاران
3137

تصادفات
درون شهری

توصیفی
همبستگی
پیمايش

--

314

نمونتتتتهگیتتتتری
تصتتتادفی چنتتتد
مرحلهای
نمونتتتتهگیتت تری
تصادف ساده
نمونتتتتهگیتتتتری
تصادف ساده
تصادفی هدفمنتد
و سهمیهای
نمونتتتتهگیتتتتری
هدفمند

پرسشنامه

كتابخانهای

پرسشنامه،
مصاحبه
پرسشنامه
پرسشنامه

عوامل مؤثر بر
قانونگریزی
تحصتتیالت ،ختتودتنظیمی،
رضايت عمومی ،تحصیالت
تحصتتیالت ،بتتیتتتوجهی،
مصرف الکل و مواد مختدر،
خستگی
سط رفاه اقتصادی
ستتن ،ستتالهتتای تجربتته
رانندگی ،برونگرايی
جنستتتتیت ،تحصتتتتیالت،
ناكارامدی قوانین ،بیعدالتی
اجتماعی
سرعت ،هويت ملی-دينتی،
سابقه رانندگی ،سواد ،تجربه
رانندگی
جنسیت

پرسشنامه

آگتتاهی از قتتوانین ،خطتتر
جريمه
فردگرايتتتتتی جامعتتتتته و
مسؤوالن ،كنترل اجتماعی
رضايت از قتوانین ،درآمتد،
جريمه
تحصتتیالت ،نتتوع ختتودرو،
سن ،مدت رانندگی

-

128

نمونتتتتهگیتتتتری
تصادفی

پرسشنامه

مشتتتکینی و همکتتتاران
3137

تصتتتتتتادفات درون
شهری

توصیفی
تحلیلی

--

134

تصادفی هدفمند

كتابخانتتهای و
میدانی

میرفتتردی و همکتتاران،
3131

ستترمايه اجتمتتاعی و
تخل رانندگی

پیمايش

1

122

تصتتتادفی چنتتتد
مرحلهای

پرسشنامه

سابقه گتواهی نامته ،حالتت
روحتتی ،اعتقتتاد بتته قتتانون،
پايگاه اجتماعی
عتتدم رعايتتت حتتق تقتتدم،
بتیتتتوجهی بتته جلتتو ،عتتدم
نصب عالئم هشدار دهنتده،
شرايط جوی -محیطی
اعتمتتاد اجتمتتاعی ،همیتتاری
اجتماعی ،حمايت اجتماعی،
اطالعات و ارتباطات

پرسشنامه
پرسشنامه
پرسشنامه

تحلیل جامعهشناختی قانونگريزی در رانندگی با تأكید بر نظريه كنترل اجتماعی (مطالعه موردی:جوانان شهر نکا)

73

چارچوب نظری

ارزشهای قراردادی ممکن است شرايطی را فراهم كند كه در

در اين تحقیق از نظريه پیوند اجتماعی هیرشی و نظريه تلفیقی

آن رفتار ريس دار ،مانند جرم ،به عنوان رفتار جايگزين قابتل

او با گاتفردسان و نظريته بازدارنتدگی 3ركلتس استتفاده شتده

قبول به نظر آيد.
 -1درگیری( 2مشاركت) :درگیتر شتدن در فعالیتتهتای

است .در ادامه به توضی اين نظريههای میپردازيم.
تراورس هیرشی 7يکی از مهمترين نظريهپتردازان كنتترل

قراردادی (رفتن به مدرسه ،سرگرمی يا خانواده) فرصت كمتی

اجتماعی 1است .هیرشی تحت تأثیر دوركیم معتقتد استت كته

را برای درگیر شدن در رفتارهای غیر قانون به فرد میدهد.

كجروی حاصل اختالل پیوند فرد با جامعه است .در حقیقتت

 -1اعتقاد (بتاور) :8مردمتی كته در زمینتههتای اجتمتاعی

او نظريه انحراف دوركیم را به زبان ديگتری مطتر متیكنتد.

همانندی زندگی میكنند اغلب در باورهای اخالقتی مشتتركی

دالئتتل بزهکتتاری )1969( 1هیرشتتی نقطتته تحتتول بتتر

شتوند فترد بته

كتتتا

سهیم هستند .اگر اين باورها غايب يا ضتعی

جستتتهای در ادبیتتات در حتتال توستتعه جامعتتهشناستتی و

احتمال بیشتری در فعالیتهای ضد اجتماعی يتا غیتر قتانونی

روانشناستتی اجتمتتاعی كنتتترل اجتمتتاعی استتت .او در نظريتته

شركت میكند (

كنترل اجتماعی تالش دارد تا عواملی را كه به بزهکاری منجر

.)1995:460

Siegel, 2007: 230; Beirne & Messerschmidt,

میشوند ،مورد تبیین قرار دهد .او بحث میكند كته بته جتای

بر مبنای اين نظريه هر چه افتراد كمتتر وابستته ،متعهتد،

جستجو دالئل بزهکاری ،سودمندتر آن است تا به دنبال دالئل

درگیر و معتقد هستند «پیوند» آنها با جامعه سستتر استت و

همنوائی باشیم .به جتای جستتجوی انگیتزشهتای كجتروی،

احتمال كجرفتاری بیشتر خواهد بود .هیرشی همه ايتن چهتار

بزهکاری بايد بته ختاطر فقتدان دالئتل همنتوائی فهتم شتود.

عامل را (وابستگی ،تعهد ،درگیتری و اعتقتاد) مترتبط بته هتم

بنابراين هیرشی با اين قضیه زيستتشتناختی كته اكثتر متردم

میبیند( .هیرشی به نقل از ممتاز؛  )333-371 :3183بعدها هیرشی در

تمايالت ضد اجتماعی دارند ،آغاز میكند .بته هتر حتال ايتن

كتا

3

نظريه عمومی جترم ( )3334كته بتا همکتاری مايکتل
34

كنترل اجتمتاعی

گاتفردسون طراحی كرده است برخی اصول اظهتار شتده در

سست شوند .اينكه افراد قانونمند يا منحرفند بستگی به میزان

نظريه كنتترل اجتمتاعی را از طريتق يکپارچته كتردن مفتاهیم

انحراف از چهار عاملی دارد كه موجب پیوند آنها بتا جامعته

كنترل با مفاهیم نظريههای زيستتی اجتمتاعی ،روانشتناختی ،

تمايالت عملی میشود تنها اگر انواع مختل

فعالیتهای روزمره و انتخا

میشود:

عقالنی ،اصتال و بتاز تعريت

 -3وابستگی :1وابستگی بته حساستیت و عالقته فترد بته

كرد .بر اساس اين نظريات جرم ،رضتايت و كتامروايی كوتتاه

ديگران مربوط است .پذيرش هنجارهتای اجتمتاعی و توستعه

مدت و آسانی را فراهم میكند .همچنین جرم عقالنی و قابتل

وجدان اجتماعی به پیوستگی و تعلتق ختاطر بتا ديگتران

پیشبینی است؛ مردم زمانی مرتکب جرم میشوند كه پاداشتی

ي

را با كمترين خطر آسیب وعده دهد .ايندو بتا در نظتر گترفتن

وابسته است.
 -7تعهد :2تعهد شامل زمان ،انرژی و تالشی است كه در

اينكه تفاوتهای ثابتی در گرايش مردم در پتذيرش انحتراف

خطتتوط قتتراردادی كتتنش هزينتته متتیشتتود .فقتتدان تعهتتد بتته

وجتود دارد عنصتتری زيستتی اجتمتتاعی را بته مفهتتوم كنتتترل
33

اجتماعی اضافه كردهاند .اين مفهوم ،خودكنترلی پايین است.
1

Deterrence theory
Travis Hirschi
3
Social control
4
Causes of delinquency
5
Attachment
6
Commitment
2

7

Involvement
8
Belief
9
A general theory of crime
10
Micheal Gottfredson
11
low self- Control
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14

از نظتتر اينتتدو افتترادی كتته تمايتتل بتته انحتتراف دارنتتد دارای

والتر ركلس 1دركتا

خود مساله جرم 2كه در سال 3322

شخصیت تکانشی 3هستند .افتراد بتا ايتن ويژگتی شخصتیتی،

 3322نوشتتته استتت كمتتی زودتتتر از هیرشتتی بتته بحتتث از

نسبت به احساسات افراد ديگر حستاس نبتوده ،جستمانی (از

كنترلهای بیرونی و درونی به عنوان بازدارنتدگان از كجتروی

نیتتروی جستتمی بتترای انجتتام كارهتتا استتتفاده متتیكننتتد)،

اشتتاره دارد .در حقیقتتت هرچنتتد ركلتتس در ابتتتدا ضتتع

ريس پذير ،7كوتهنظر  1و غیر كالمتی 1انتد .ايتن ويژگتیهتا

فشارهای محیطی بر فرد را عامل انحراف میداند در صتورت

موجب خودكنترلی پايین افراد میشتود .كته در نهايتت تتأثیر

فقدان آن عامل بازدارندگان درونی را ابزاری برای كنترل افراد

مثبتی بر رفتار انحرافی دارد .از نظر اينتدو ختودكنترلی پتايین

در برابر انحراف میداند.

پیونتدهای اجتمتاعی متیشتود و در مقابتل

به نظر ركلس همنوايی فرد با گروه و جامعه امری طبیعی

موجب تضتعی

پیوندهای اجتماعی موجب خودكنترلی پايین میشود.

و بر اساس تمايل درونی او نیست و صترفاً از فشتار و كنتترل

اينان بر اين عقیدهاند كه اين نظريه به طتور برابتر بترای همته

گروه سرچشمه میگیرد .به سخنی ديگر او همرنگتی فترد بتا

جرائم از قتل گرفته تتا سترقت گروهتی قابتل استتفاده استت

گروه را به معنای همنوايی وی و رفتاری ناشی از درونی شدن

(.)Gottfredson & Hirschi, 1990; Siegel, 2007:297-302

هنجارها و ارزشها در او نمیداند و مدعی است كه اين رفتار

تضعی

همانگونته كته آمتد در نظريته پیونتد اجتمتاعی عوامتل

نوعی پاسخ به نفوذ گروه و همتواره از نتوع اجابتت استت و

افتراد بتا

هرگاه فشار گروه وجود نداشته است يا كم شود فترد عصتیان

تعیینكننده رفتار انحرافی ،پیونتد اجتمتاعی ضتعی

جامعه است اما هیرشی با مطر كردن ختود-كنترلتی ضتعی

كرده و به كجتروی روی خواهتد آورد

بر انحراف بیشتتر بته ستمت روانشناستی اجتمتاعی متیرود.

 .)141از نظر ركلس محیط بالفصل فرد بته مثابته بازدارنتدهای

ختتودكنترلی پتتايین كتته در اوائتتل زنتتدگی فتترد و در نتیجتته

بیرونی است .اين بازدارندگی شامل زندگی متؤثر ختانوادگی،

جامعهپذيری ناقص شکل میگیرد بر پیوند اجتماعی افتراد در

گروههای حمايت كننده و عواملی چتون اخالقیتات ،نظتارت،

مراحل بعدی زندگیشان تأثیر منفی دارد و از ايتن طريتق بتر

نظم ،هنجارها و انتظارات معقول و دريچههای اطمینتان بترای

انحراف هم تأثیر مثبت دارد .اينتدو ختودكنترلی را بته عنتوان

استت فترد

میزانتتی كتته ي ت

شتتخص در مقابتتل وسوستتههتتای لحظتتهای

آسیبپذير است ،تعري

رها شدن از تنشها میشود .اگر اين مانع ضتعی
كامالً در معر

فشارها و كششهای اجتماعی قرار میگیترد.

( Gottfredson & Hirschi in:

درون اين آگاهی فردی ،بازدارندگی درونی وجود دارد .افتراد

 .)Longshore & et al., 2004:543به هر حال ايده جديد هیرشی

متمايل به انحراف (اساساً افراد با بازدارندگی درونی ضتعی )

امروزه سهم زيادی از تحقیقات تجربی در زمینه انحرافتات را

احتماالً برخی تركیباتی از خودكنترلی پايین ،خود ضعی  ،فترا

داده است و تحقیات تجربی تأثیر آن را بتر

خود (وجدان) توسعه نیافته ،خود پنداره ناكافی ،تحمل ناكامی

به خود اختصا

انحراف تأيید كردهاند (

میكننتد

(ستلیمی و داوری:3182 ،

Gransmick & et al., 1993; Greenberg,

پتتايین ،فقتتدان درک از مستؤولیت و هدفمنتتدی ناكتتافی را در

; .)1999هرچنتد نظريته پیونتد

اختیار دارنتد .بازدارنتدگی درونتی ختط آختر دفتاع در برابتر

اجتماعی هیرشی سالها قبل و جتدا از نظريته عمتومی جترم

فشارها و كششهای درونی و بیرونی (بترای انحتراف) استت

مطر شد اما میتوان با تلفیق اين دو نظريه به تبیین انحتراف

(1995:458-460

 .)Beirne & Messershmidt,در حقیقت هرچند

پرداخت (.)Longshore & et al., 2004

ركلس بازدارندگان بیرونی را عامل اصلی كنترل رفتار میدانتد

Baron, 2003; Cretacci, 2003

1

Impulsive Personality
Risk- Taking
3
Short-Sighted
4
Nonverbal

و ضع

آنها را دلیل اصلی انحراف در جامعه میداند امتا در

2

Walter reckless
The Crime problem

5
6

تحلیل جامعهشناختی قانونگريزی در رانندگی با تأكید بر نظريه كنترل اجتماعی (مطالعه موردی:جوانان شهر نکا)

كنتتترلكننتتدگان بیرونتتی ايتتن در نهايتتت

صتتورت ضتتع

13

جامعه در فرد است .او با ارائته مفهتوم ختودكنترلی پتايین بته
عنوان محرک انحراف و تلفیق آن با پیوند اجتمتاعی نظريتهای

بازدارندگان درونی هستند كه فرد را از انحراف باز میدارند.

تلفیقی در تبیین انحراف ارائه میدهد .به نظر میرسد كه ايتن
نظريه به صورت ديگر در نظريه بازدارندگی ركلس طر شده

مدل نظری
با توجه به نظريات مطر شتده در بتاال ،ايتن نتیجته حاصتل

است .او نیز از ضع

میشتود كته در ايتن ستنت نظتری ،فقتدان كنتترل اجتمتاعی

به عنوان دالئل انحراف نام میبرد .با تلفیق اين مفاهیم میتوان

میتواند زمینهساز انحراف افراد از قواعتد اجتمتاعی را فتراهم

مدل زير را برای تبیین رفتار قانونگريتزی در راننتدگی ارائته

كند .اين ضع

كنترل در نظريه اولیه هیرشی با عنتوان پیونتد

اجتماعی ضعی

بیان شده است .پیوندی كه زمینهساز حضتور

بازدارندگان بیرونی (مستقیم) و درونتی

داد.

خود کنترلی
پایین
تخطی از قواعد
رانندگی

کنترل درونی
پایین
کنترل رسمی

قانون گریزی در

کنترل بیرونی

رانندگی

کنترل غیر رسمی
پیوند اجتماعی

تعهد اجتماعی

اعتقاد به قانون

وابستگی اجتماعی

مشارکت اجتماعی

مدل  -1مدل نظری روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق

فرضیات تحقیق

 -7كنترل درونی پتايین بتر قتانونگريتزی در راننتدگی تتأثیر

فرضیات تحقیق عبارتند از:

معنیداری دارد.

 -3كنترل بیرونی (و ابعاد آن) بتر قتانونگريتزی در راننتدگی

 -1پیوند اجتماعی (و ابعاد آن) بر قتانونگريتزی در راننتدگی

تأثیر معنیداری دارد .اين فرضیه دارای دو فرضیه فرعی است:

تأثیر معنیداری دارد .اين فرضتیه دارای چهتار فرضتیه فرعتی

ال  -كنترل رسمی بر قانونگريزی تأثیر معنیداری دارد.

است:

 -كنترل غیر رسمی بر قانونگريزی تأثیر معنیداری دارد.

ال  -مشاركت اجتماعی بر قتانونگريتزی در راننتدگی تتأثیر
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پرسشنامه محقق ساخته جمعآوری گرديد .با توجه به احتمتال

معنیداری دارد.

مخدوش شدن پرسشنامههتا در اثتر پاستخهتای نامناستب ،در

 وابستگی اجتماعی بتر قتانونگريتزی در راننتدگی تتأثیرمعنیداری دارد.

مجموعه  174پرسشنامه تکثیر و توزيع گرديتده پتس از كنتار

پ -اعتقتتاد بتته قتتانون بتتر قتتانونگريتتزی در راننتتدگی ت تأثیر

گذاشتن پرسشنامههتای مختدوش در نهايتت  144پرسشتنامه

معنیداری دارد.

مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت .روش نمونتهگیتری در ايتن

ت -تعهتتد اجتمتتاعی بتتر قتتانونگريتتزی در راننتتدگی تتتأثیر

تحقیق خوشهای چند مرحلهای بتوده استت .بتدين منظتور از

معنیداری دارد.

میان مناطق موجود شهر نکتا دو منطقته بته صتورت تصتادفی
انتخا

شده است و در میان مناطق محلههايی هم به صتورت

روششناسی تحقیق

تصادفی انتختا

شتد .در مرحلته بعتد بتا انتختا

تصتادفی

ايتتن تحقیتتق از نتتوع توصتتیفی  -تحلیلتتی و از طريتتق روش

كوچهها و شماره پالک منازل افراد مورد نظر انتخا

گرديتد.

پیمايش انجام شده است .جامعه آماری اين تحقیق كلیته زنتان

برای تعیتین میتزان اعتبتار شتاخصهتايی كته بترای ستنجش

و مردان  38تا  11سال دارای گواهینامه و ستابقه راننتدگی در

متغییرهتتا تهیتته شتتده استتت از اعتبتتار محتتتوا و نظتتر داوران

شهر نکا است .حجم جامعه ايتن تحقیتق بتر استاس آمتار بته

متخصص استفاده شده است .همچنتین بترای بررستی پايتايی

دست آمده از اداره راهنمايی و رانندگی ايتن شتهر  3317نفتر

سؤاالت از ضريب آلفای كرونباخ استفاده گرديد كه نتتاي آن

است حجم نمونه بر استاس فرمتول كتوكران ،بتا احتمتال 31

در جدول  7آمده است.

درصد اطمینان 124نفر است .در اين تحقیق دادههتا از طريتق
جدول  -2میزان پایایی شاخصهای تحقیق
تعداد سؤال

نام شاخص

مقدار آلفا

كنترل غیر رسمی

1

4227

كنترل رسمی

1

4222

اعتقاد به قانون

2

4223

تعهد اجتماعی

2

4228

وابستگی اجتماعی

2

4221

خودكنترلی پايین

2

4221

قانون گريزی

37

4231

تعریف متغیرها

 37سؤال اعم از رانندگی با سرعت غیر مجاز ،نبستن كمربنتد

متغیر وابسته در اين تحقیق قانونگريتزی در راننتدگی استت.

ايمنی ،پارک ممنوع ،رانندگی بدون گواهینامته و بیمته نامته،

3

سبقت غیر مجاز و سؤاالت ديگر طراحی گرديد .اين سؤاالت

(فیروزجائیان )3183 ،به رفتاری اشاره دارد كته از طريتق آن فترد

با نمره  3تا  1و در سط فاصلهای مورد سنجش قرار گرفتت.

قواعد رانندگی را ناديده میگیرد .برای سنجش متغیتر وابستته

بعد و بتا  2ستؤال بتا

قتتانونگريتتزی در راننتتدگی بتته مثابتته قتتانونگريتتزی نتترم

همچنین سه سازه كنترل درونی (با ي

نمره دهی  3تا  1و در سط فاصلهای) ،كنترل بیرونتی (بتا دو
Soft law-evasion

1
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بعد و هر بعد بتا  1ستؤال بتا نمترهدهتی  3تتا  1و در ستط
فاصلهای) و پیوند اجتماعی (بتا چهتار بعتد بتا  2ستؤال و بتا

11

تأثیرگذار بر قانونگريزی متورد ستنجش قترار گرفتت .ستازه
تعري

ابعاد اين متغیرها در جدول زير آمده است.

نمرهدهی  3تا  1و در ستط فاصتلهای) بته عنتوان متغیرهتای
جدول  -3تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای مستقل تحقیق
متغیرهای مستقل
كنترل رسمی

كنترل غیر رسمی

خودكنترلی پايین
وابستگی اجتماعی
مشاركت اجتماعی

تعریف

شاخص ها

مجموعه تدابیری كه سازمانهتای رستمی بترای حفاظتت از

میزان كنترل سازمانهتای رستمی مثتل

قوانین و اجبتار افتراد بته قتانونگرايتی در جامعته بته كتار

پلتتیس ،دادگتتاههتتا و نهادهتتای نظتتارتی

میگیرند را كنترل اجتماعی رسمی میگويیم.

اداری برای حفظ قانون

كنترل غیر رسمی به معنی عکسالعمتل افتراد و گتروه هتای

عکسالعمل خانوادگی ،گروه دوستان و

موجود برای حفاظت از قوانین اجتمتاعی و اجبتار افتراد بته

حتی مردم عتادی در برابتر انحتراف از

اطاعت از آنان است.

قانون در جامعه

خودكنترلی پايین به وضعیت كنتترل درونتی ضتعی

اشتاره

گرايش افتراد بته هیجتان ،لتذت آنتی،

دارد.

ريس پذيری

به معنی پیوند فرد با شبکههتای ختانوادگی ،خويشتاوندی و

روابط با خانواده ،فامیتل ،دوستتان ،هتم

دوستی است.

محلهای

به معنی پیوند و ارتباط فرد با شبکههتای اجتمتاعی و متدنی

میتزان عضتتويت در ستتازمانهتتای غیتتر

جامعه است.

دولتی ،مشاركت در فعالیتهتای متدنی
(احزا  ،انجمنها ) ...

اعتقاد به قانون

اعتقاد به قانون به معنی باور فرد به میزان مطلوبیت و تناسب

مناسب دانستن قانون ،مقبولیتت قتانون،

قانون است.

كارايی قانون

یافتهها

بیشترين پاسخگويان ( 11درصد) وضعیت اقتصادی خود

الف -یافتههای توصیفی

را خیلی خو

ارزيابی كردهاند 38 .درصد وضعیت اقتصتادی

همانگونه كه آمد جامعه آماری ايتن تحقیتق افتراد  38تتا 11

خود را ختو

و 72درصتد متوستط ارزيتابی كتردهانتد و 31

سال شهر نکاه بودهاند .اطالعات در ايتن تحقیتق از بتین 144

درصد نیز وضعیت اقتصادی ختود را خیلتی ضتعی

ارزيتابی

میلیتون تومتان

نفر از شهروندان باالی  38سال شتهرنکا جمتعآوری گرديتده

كردهانتد .میتانگین در آمتد پاستخگويان يت

است كه  13درصد آنان زن ( 371نفر) و  23درصد ( 722نفر)

گزارش شده است .بته لحتا وضتعیت اشتتغال ( 23درصتد)

هم مرد بودهاند .همچنین میانگین سنی افراد  71ستال بتوده و

 781نفتتر شتتاغل و  73در صتتد ( 332نفتتر) بیکتتار بتتودهانتتد.

پايینترين سن  33سال و باال تترين ستن نیتز  11ستال بتوده

همچنین بر اساس سابقه رانندگی  312نفر ( 13درصتد) كمتتر

است .به لحا وضعیت تأهل  11درصتد مجترد و  21درصتد

از  1سال سابقه رانندگی داشتهاند 348 ،نفر ( 72درصد) بین 1

هم متأهتل بتودهانتد .در رابطته بتا تحصتیالت هتم افتراد بتا

الی  8سال 81 ،نفر ( 73درصد) بین  3الی  37سال و  17نفتر

تحصیالت لیسانس بتا  73درصتد ( 332نفتر) بیشتترين افتراد

(31درصتتد) بیشتتتر از 37ستتال ستتابقه راننتتدگی داشتتتهانتتد و

نمونه و فوقديپلم با  31درصد ( 21نفر) كمترين افتراد نمونته

میانگین سابقه رانندگی  2سال بوده استت .ايتن اطالعتات در

را تشکیل میدهند.

رابطه با سابقه گواهینامه هم صدق میكند.
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همچنین بررسی متغیرهای اصلی تحقیق نشان میدهد كه

درصد) 333نفر میزان قانونگريزی در سط پايین و 78درصد

كنترل غیر رسمی با میتانگین ( 33272دامنته  1تتا  ،)74كنتترل

میزان قانونگريزی در سط متوسط استت .بیشتترين فراوانتی

رسمی با میانگین ( 33213دامنه  1تا  ،)74اعتقاد بته قتانون بتا

قانونگريزی در رانندگی در بین جوانان مربتوط بته راننتدگی

میانگین ( 38222دامنه  33تا  ،)14تعهد اجتمتاعی بتا میتانگین

بدون گواهینامه و كمترين فراوانتی آن مربتوط بته سترعت و

( 34دامنه  1تتا  ،)32وابستتگی اجتمتاعی بتا میتانگین 77211

سبقت غیر مجاز است.

(دامنه  34تا  ،)11خودكنترلی پايین با میانگین ( 33212دامنه 1
تا  )71و مشاركت اجتماعی با میانگین ( 1212دامنته  4تتا )33

ب -یافتههای تحلیلی

است .میانگینهای بیانگر اين هستند كه اكثر متغیرهای تحقیق

برای آزمون فرضیات تحقیتق از ضتريب همبستتگی پیرستون

از وضعیت متوسطی برخوردارند.

استفاده شده است .همانگونه كه در جدول  1آمده است رابطه

در رابطه با قانونگريزی در رانندگی بايد گفتت كته 732

بین متغیرهای زمینهای تحصیالت ،سابقه رانندگی و درآمتد بتا

نفر ( 21درصد) به خاطر تخطتی از قواعتد راننتدگی جريمته

قانونگريزی در رانندگی معنیدار است .برای رابطته هتر سته

شدهاند و  341نفر ( 72درصد) تا به حال جريمه نشدهانتد .از

متغیر با قانونگريزی معکوس است .اين به بدان معنتی استت

بار 12/2 ،درصد  7الی

كه افراد با تحصتیالت بتاالتر ،در آمتد بتاالتر و دارای ستابقه

 1بار 32/2 ،درصد  2الی  34بار 8/3 ،درصد بیشتر از  33بتار

رانندگی بیشتر نسبت به ديگران در رابطه بتا قتوانین راننتدگی

جريمه شدهاند .در رابطه با شاخص كل قتانونگريتزی1328( ،

قانونمندتر هستند.

بین پاسخدهندگان به سؤال 72/2 ،ي

درصد)  313نفر میتزان قتانونگريتزی در ستط بتاال7328( ،
جدول  -4آزمونهای همبستگی بین متغیرهای مستقل و قانونگریزی
متغیر مستقل
تحصیالت
سابقه رانندگی
درآمد
اعتقاد به قانون
تعهد اجتماعی
وابستگی اجتماعی
مشاركت اجتماعی
كنترل رسمی
كنترل غیر سمی
خودكنترلی پايین

میزان همبستگی

سطح معنادار

-4/74
-4/33
-4/32
-4/71
-4/33
-4/73
-4/31
-4/72
-4/77
4/18

4/44
4/47
4/44
4/44
4/44
4/44
4/41
4/44
4/44
4/44

همچنتتین آزمتتون رابطتته بتتین متغیرهتتای اصتتتلی و
قانونگريتزی نشتان متیدهتد كته بتین متغیرهتای مستتقل و

خواهد شد .نتاي آزمون دو متغیر نشان میدهتد كته بتین هتر
چهار متغیر پیوند اجتماعی با قانونگريزی در راننتدگی رابطته

قانونگريزی در رانندگی رابطه معنیدار وجتود دارد .يکتی از

معنیدار و معکوس وجود دارد .يعنی هرچته پیونتد اجتمتاعی

های اصلی اين تحقیق بر استاس نظريته هیرشتی پیونتد

قویتر است قانونگريزی در رانندگی هم كمتر میشود .تعهد،

اجتماعی است .هر چه قدر پیوند اجتمتاعی افتراد ضتعی تتر
است امکان تخطی افراد از قوانین بیشتر استت .در عتین حتال

وابستگی و مشاركت اجتماعی افراد در جامعه موجب میشود
تا افراد تمايل بیشتری در تمکتین از قواعتد اجتمتاعی داشتته

تقويت پیوند اجتماعی موجب كاهش قانونگريزی در جامعته

باشند .وقتی افراد اعتقاد بته قتوانین داشتته باشتند و يتا آن را

فر

تحلیل جامعهشناختی قانونگريزی در رانندگی با تأكید بر نظريه كنترل اجتماعی (مطالعه موردی:جوانان شهر نکا)
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مناسب بدانند طبعتا شکستتن آن توستط افتراد جامعته دور از

برای آزمون مدل نظری تحقیق از نرمافزار  Amosاستفاده شده

انتظار خواهد بود .در رابطه بتا متغیتر ختودكنترلی پتايین هتم

است .متدل نظتری تهیته شتده در ايتن تحقیتق نتوعی متدل

همتتین امتتر صتتادق استتت .افتتراد بتتا ختتودكنترلی پتتايینتتتر
قانونگريزتر از ديگرانند .كنتترل اجتمتاعی در هتر دو نتوعش

ساختاری است .مدل های ساختاری نوعی از مدلها است كته
در آن از متغیرهای پنهان كه بوسیله متعیرهتای مشتاهده شتده

(رسمی و غیر رسمی) موجب كاهش قانونگريتزی متیشتود.

(آشکار) سنجیده میشوند استفاده میگتردد

 )Byrne,در

چرا كه آزمون دو متغیره نشاندهنده معنیداری رابطه با جهت

اين روش تالش میشود تا میزان برازش مدل نظری با نمونته

معکوس است.

از طريق مدل تجربی نشان داده شود.

(2010

آزمون مدل
e1

z1

خود کنترلی پایین

e2

0/58

0/10
تخطی از قواعد
رانندگی

z2

کنترل درونی پایین
0/86

0/86
0/31
قانون گریزی در
رانندگی

-0/32
0/83

-0/32

-0/31

کنترل بیرونی

0/44
z3

0/86

0/33

0/84

0/44

کنترل رسمی

کنترل غیر رسمی

پیوند اجتماعی

0/68

0/85

0/41

تعهد

اعتقاد به

وابستگی

مشارکت

اجتماعی

قانون

اجتماعی

اجتماعی

e3

e4

e5

e6

0/41
مدل  -2مدل تجربی روابط بین متغیرهای مستقل و قانونگریزی در رانندگی

e8

e7
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همانگونه كته از متدل هتم بتر متیآيتد ضتريب تعیتین
متغیرهتتای حاضتتر در متتدل ( )4/13استتت .بتتدين معنتتی كتته
متغیرهای حاضر در مدل توانستتهانتد  13درصتد از تغییترات
متغیر وابسته را تبیتین كننتد .در ايتن متدل سته عامتل پیونتد
اجتماعی ،كنترل بیرونی و كنترل درونی پايین مستتقیماً و غیتر
مستقیم بر قانونگريزی در رانندگی تأثیر دارند .بیشترين تتأثیر
مستتتقیم مربتتوط بتته عامتتل كنتتترل درونتتی پتتايین استتت
( .(Beta=./18و بعتد از آن ،ستتازه پیونتتد اجتمتتاعی بتتا چهتتار
شاخص قرار دارد ( .(Beta= -4/11كنترل بیرونتی هتم بتا دو

=.(Beta

آمارههای برازش در معادله ساختاری نشان میدهنتد كته
آيا مدل نظری با دادههای نمونهای تناسب دارد يا خیر .همتان
گونه كه در باال آمده است آماره كای اسکوئر معنتیدار نیستت
كه اين بیانگر بترازش متدل تجربتی ارائته شتده در باالستت.
همچنین آمتاره ريشته دوم میتانگین مربعتات خطتای بترآورد
( ) RMSEA= 4/48بیانگر برازش قابل قبول مدل مسیر است.
كال اين آمارهها نشان میدهند كه مدل نظری مفرو

در مقاله

توسط دادهها نمونهای مورد حمايت قرار گرفته است.

معرف تأثیر مستقیم بر قانونگريزی در راننتدگی دارد (-4/13
جدول  -8اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
نام متغیر

مجموع تأثیرات مختل

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثر کل

كنترل درونی پايین

4/18

4/31

4/27

پیوند اجتماعی

-4/11

-

-4/11

كنترل بیرونی

-4/13

-4/12

-4/28

(مستقیم ،غیرمستقیم) متغیرهتای

ما به مسألهای اجتماعی بتدل شتده استت .درستت استت كته

مستقل در جدول  1آمده است .در اين جدول بیشتترين تتأثیر

تصادفات جادهای تحت تأثیر سه عامل خودرو ،جاده و راننده

پتايین ((Beta=4/18

است .اما به نظر میرسد كه رانندگان نقش مهمی در تصادفات

استتت و كمتتترين آن مربتتوط بتته متغیركنتتترل بیرونتتی (-./13

برعهده دارند .از اينرو پترداختن بته چرايتی تخطتی افتراد از

= )Betaاست .بیشترين تأثیر كل مربوط به متغیر كنترل بیرونی

قوانین رانندگی از اهمیت بتااليی برختوردار استت .چترا كته

است.

شتتناخت دالئتتل قتتانونگريتتزی در هتتر حتتوزهای متتا را بتترای

مستقیم مربوط بته متغیتر كنتترل درونتی

پیشگیری و كاهش انحراف كم
جمعبندی و پیشنهادات

خواهد كرد.

بر اين اساس اين مقاله به تحلیل قانونگريزی در رانندگی

همانگونه كه آمد نظم اجتمتاعی استاس برقتراری و دوام هتر

با تأكید بر نظريه كنتترل اجتمتاعی پرداختت .تأكیتد محتوری

گتتروه و جامعتتهای استتت .نظتتم اجتمتتاعی متکتتی بتتر قواعتتد

نظريه كنترل بر تأثیری كه كنترل بتر انحتراف دارد ،استت .بتر

اجتماعی است .طبعاً بدون پايبندی به قواعد اجتماعی نظم نیز

اساس نظريه هیرشی اين پیوند اجتماعی افراد است كه موجب

برقرار نمیشود .در عین حال در هتر جامعتهای برختی افتراد

پیروی افراد از قوانین در جامعته متیگتردد .هتر وقتت پیونتد

قواعد اجتماعی را ناديده میگیرند .تا جتايی كته در برختی از

اجتماعی ضعی

گردد انحراف محتمل خواهد بود .تحقیقتات

حوزهها اين موضوع به عرف اجتماعی بدل میشود .تخطی از

تجربی كه بر اساس نظريه پیوند اجتمتاعی انجتام شتده استت

قواعد رانندگی به عنوان مصداقی از قانونگريزی نترم در هتر

تأثیر پیوند اجتماعی ضتعی

را بتر انحتراف تأيیتد كتردهانتد

جامعهای وجود دارد .اما به نظر میرسد كه اين امر در جامعته

( .)Greenberg, 1999; Langshore & et al., 2004هر چند هیرشی

تحلیل جامعهشناختی قانونگريزی در رانندگی با تأكید بر نظريه كنترل اجتماعی (مطالعه موردی:جوانان شهر نکا)

در نظريه بعدی خود كه با گوتفردسان ارائه كرد به بحث تأاثیر
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است (فیروزجائیان و علی بابايی3137 ،؛ میرفردی و همکاران.)3131 ،

خودكنترلی پايین بر انحراف نیز میپردازد.كه بته نتوعی تتأثیر

همواره بحث انحراف در ارتبتاط بتا بحتث كنتترل بتوده

كنترل درونی را در انحراف نشان میدهد .در عین حتال بايتد

است .هرچند كنترل عموما به كنترل بیرونی داللت داشته است

درنظر داشت كه كنترلهای بیرونی ،هم از نتوع رستمی و هتم

اما هیرشی و گادفردسان بحث كنترل درونی را با اضافه كتردن

غیر رسمی آن ،بر رفتار انحرافی تأثیرگذار است.

مفهوم خودكنترلی پايین و نقش آن بر انحتراف طتر كردنتد.

همانگونه كه در تحلیلهای دو متغیر در اين تحقیق نشان

همانگونه كه در اين تحقیق نشان داده شده است ختودكنترلی

داده شده است افراد در پايگاه اقتصادی -اجتماعی باالتر كمتر

تأثیر قابل توجهی بر قانونگريزی در راننتدگی دارد .افتراد بتا

از ديگران از قواعد رانندگی تخطتی متیكننتد .چترا كته هتم

خودكنترلی پايین قانونگريزتر از ديگراننتد .ايتن موضتوع كته

تحصتتیالت و هتتم درآمتتد رابطتته معنتتیدار و معکوستتی بتتا

خودكنترلی پايین بر ارتکا

جترايم تتأثیر مثبتت دارد توستط

قانونگريزی داشته است .اين موضوع در تحقیقات ديگتر نیتز

مطالعات متعدد تأيید شده استت (

تأيید شده استت

;Gransmick & et al., 1993

(عبتدالرحمانی3121 ،؛ استماعیلیو میکتائیلی3183 ،؛

 .)Benda, 2005; Engel, 2012در همین راستا تحقیقتات رابطته

اسمعیلی )3181 ،پیوند اجتماعی تأثیری منفی در انحراف افراد از

متغیرهتتای روانشتتناختی چتتون ختتودتنظیمی (رحمتتانی،)3181 ،

قوانین رانندگی دارد .اين بدان معنتی استت كته وقتتی اعتقتاد

برونگرايی (حق شناس و عزيتزی )3183 ،و حتاالت روحتی فترد

افراد نسبت به قانون قوی است طبعاً كمتر قوانین توسط آنتان

(سعیدی و همکاران )3137 ،فرد با قانونگريزی را تأيید كتردهانتد.

ناديده گرفته میشود .اين موضوع در تحقیقات ديگر نیز تأيید

هرچند كنترل درونتی متغیتر تأثیرگتذاری در قتانونشتکنی در

(عباسزاده و همکتاران3133 ،؛ ستعیدی و همکتاران3137 ،؛

رانندگی است .اما در اين تحقیق كنترل بیرونی بیشتترين تتأثیر

شده است

سروری و همکاران .)3133 ،ايتن در حتالی استت كته ناكارآمتدی

را در تخطی از قوانین رانندگی دارد .كنتترلهتای بیرونتی كته

قانون میتوانتد زمینته قتانونگريتزی در افتراد را فتراهم كنتد

میتوان آن را به دو بعد رسمی و غیر رستمی تقستیم كترد در

(موسوی و حبیبیان )3134،همچنتین پیوستتگی و تعهتد اجتمتاعی

قانونگريزی در رانندگی تأثیر دارد .اصوالً يکتی از مهتمتترين

شرايط را برای تمکین افراد نسبت به قوانین فتراهم متیكنتد.

دالئل قانونگريزی ضع

چرا كه وقتی تعلق اجتماعی افراد باال استت بیشتتر در جهتت

است (رضايی3181 ،؛ ستروری .)3133 ،در اين رابطه متیتتوان بته

نظم اجتماعی گام بر متیدارنتد (میرفتردی و همکتاران.)3131 ،در

كفايت قانون نیز اشاره داشت .در بسیاری از موارد خود قانون

حالی كه گرايشهای فردگرايانه در افراد موجب قانونگريتزی

از توانايی الزم برای جلوگیری از قتانونگريتزی را برختوردار

آنان در رانندگی می شود (حافظی )3133 ،اين موضوع به نتوعی

نیست .در اينجاست كه میتوان عالوه بر سته عامتل ختودرو،

ديگر در مشاركت افتراد در جامعته ختود را نشتان متیدهتد.

جاده و راننده عامتل چهتارم ويژگتی قتانون (نامناستب بتودن

افرادی كه بیشتر رفتار مشاركت جويانه در جامعته داشتته انتد،

قانون ،فقدان قانون مترتبط ،عتدم عتدالت رويتهای در اعمتال

(فیروزجائیتان،

قانون ،عدم قطعیت مجازات) را به عنوان يکی از دالئل اصتلی

 .)3188همه بحثهای باال درباره پیوند اجتماعی يادآرو بحتث

تخطی افراد از قوانین به طور كلی و قوانین راننتدگی بتهطتور

سرمايه اجتماعی است .سرمايه اجتماعی كه مبتنتی بتر روابتط

خا

طر كرد (فیروزجائیتان .)3183 ،3188 ،در عین حال نبايتد

اجتماعی بین افراد است خود موجب پیوند اجتماعی میگردد.

از كنتتترلهتتای اجتمتتاعی غیتتر رستتمی بتترای جلتتوگیری از

در حقیقت وقتی ما با فرستايش سترمايه اجتمتاعی در جامعته

قانونگريزی غافل بود .حساسیت افراد جامعه در برابر تخلت

روبرو گرديم انحراف از قوانین میتواند يکی از پیامتدهای آن

آشکار برخی از قواعد رانندگی قطعاً میتوانتد عتاملی كاهنتده

تمايل به قانونگرايی در آنها بیشتر خواهتد بتود

مجريتان قتانون و نهادهتای مترتبط

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال پنجم ،شماره پیاپی  ،31شماره دوم ،تابستان 3131
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در تخلفات رانندگی استت .نظتم اجتمتاعی در جامعتهای كته

اسمعیلی ،و .)3181( .بررسی عوامل مؤثر بر جرم با تأكیتد بتر

حساسیت شهروندی در آن باال است با هزينته كمتتری حفتظ

نتتابرابریهتتای اقتصتتادی -اجتمتتاعی ،پايتتاننامتته

میشود .بته طتور كلتی كنتترل اجتمتاعی در هتر دو نتوع آن

كارشناستتی ارشتتد جامعتتهشناستتی ،دانشتتگاه شتتهید

(رسمی و غیر رسمی) عاملی كاهنده در بینظمی اجتمتاعی از

بهشتی ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.

جمله قانونگريزی در رانندگی است

(احمدی و همکاران)3131 ،

با توجه به نتاي باال میتوان چنتد پیشتنهاد عملتی بترای
تقويتتت نهادهتتای كنترلتتی بتترای برختتورد مناستتب بتتا

قانونگريزی در رانندگی.


اصال و به روز كردن قوانین كنترلتی و پیشتگیرانه در
تالش جهت شهروندستازی قتانونگترا كته عتالوه بتر

با توجه به نقش تحصیالت در كتاهش قتانونگريتزی،

آگاهی بخشی در مورد قوانین از مدارس تا دانشتگاه ضتروری

امنیت اجتماعی ،ش ،1

.313-343

رابینگتن ،ا .و واينبرگ ،م .)3187( .رويکردهای نظری هفتگانه
صديق سروستانی ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
رحمتتتانی فیروزجتتتاه ،ع .و عباستتتی ،ع« .)3181( .بررستتتی

جامعهشناختی علل تصتادفات جتادهای» ،فصتلنامه

است.
تقويت نهادهای و انجمنهای مشاركت جتو در حتوزه

شهروندی قانونگرا.


بهتتروان . ،و بهتتروان ،ن« .)3134( .علتتل جامعتتهشتتناختی

در بررسی مستائل اجتمتاعی ،ترجمته :رحمتت اهلل

است.



.11-11

رانندگی پر خطر در مشتهد» ،فصتلنامه مطالعتات و

رعايت قانون به عدم رعايت قانون توسط ديگران نیز حستاس


پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،ستال
سوم ،ش ،8

حوزه قوانین رانندگی.


«بررسی رابطه میزان كنترل اجتماعی و بینظمتی در

بتتتین شتتتهروندان شتتتهر دهدشتتتت» ،فصتتتلنامه

كاهش قانونگريزی در رانندگی ارائه كرد:


احمدی ،س.؛ نیکدل ،ف.؛ حیتدری ،ع .و كرمتی ،ع.)3131( .

علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر،
سال اول ،ش ،3

.331-322

تقويت روحیه تعلق اجتماعی در بین جوانتان از طريتق

رضتتتايی ،م« .)3181( .میتتتزان ،نتتتوع و عوامتتتل متتتؤثر بتتتر

برنامههای فرهنگی،آموزشی و حتی تفريحی توستط نهادهتای

قانونگريتزی» ،مجلته جامعتهشناستی ايتران ،دوره
ششم ،ش ،1

درگیر در حوزه جوانان.

.23-12

سايتپزشکی قانونی مازندران .)3131( .اطالعات مربتوط بته
مرگ و میر ناشی از رانندگی.

منابع
احمدی ،س« .)3134( .بررسی رابطه بتین جنستیت و تخلت

ستتعیدی ،س.؛ انصتتاری ،ا .و محمتتدی ،ا« .)3137( .بررستتی

رانندگی» ،فصلنامه مطالعتات متديريت ترافیت  ،ش -31 ،74

عوامتتل اجتمتتاعی و فرهنگتتی متؤثر بتتر تصتتادفات

.71

رانندگی درون شهری» ،فصتلنامه مطالعتات جامعته

استتماعیلی ،ع .و میکتتائیلی ،ن« .)3183( .بررستتی رابطتته بتتین

شناختی شهری ،سال سوم ،ش ،2

سط رفتاه اقتصتادی و تخلفتات راننتدگی (متورد

مطالعتته :شهرستتتان ارومیتته)» ،فصتتلنامه مطالعتتات
متتديريت ترافی ت  ،ستتال پتتنجم ،ش ،38
.381

-311

.347-.83

ستتلیمی ،ع .و داوری ،م .)3182( .جامعتتهشناستتی كجتتروی،
تهران :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
سروری. ،؛ عینی ،ا.؛ مهمانتدار ،م .و خستروی ،ک.)3133( .
«ارزيابی قانون جديد رسیدگی به تخلفتات كشتور

تحلیل جامعهشناختی قانونگريزی در رانندگی با تأكید بر نظريه كنترل اجتماعی (مطالعه موردی:جوانان شهر نکا)

از نظر كاربرای حوزه ترافی » ،فصتلنامه مطالعتات
پژوهشی راهورد ،سال نهم ،ش .33 - 21 ،32
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نجات ،سال چهارم ،ش ،3

.12-13

فیروزجائیان ،ع .)3188( .تحلیل جامعهشناختی قتانونگريتزی

شیری ،ط .)3181( .علل و عوامل اجتمتاعی متؤثر بتر پديتده

در شهر تهران ،رساله دكتری ،دانشگاه تهران.

قانون گريتزی و پیامتدهای آن درجامعته ايتران (از
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