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 گریزی در مناطق حاشیه نشین شهر مشهدمؤثر بر قانونعوامل 

 1میالد پوررجبی

 2اکبر مجدی علی

 1398سال سیزده ، شماره چهارم، تابستان     20/4/1398تاریخ دریافت: 

 60 -35شماره اف،ه:    13/11/1398تاریخ پذیرش: 

 چکیده

 ییت امن هو بیره  زننید   ییزی گر قیانون  یوشیرا   عوام  به وجیود آورنیده  که ازجمله  نشینی یهحاش

. هیدف ایین مقالیه،    اسیت  یو اجتمیاع  ینامناسب اقتصاد های یزیر برنامه ییدهزا، ستا شهرها کالن

گریزی و تبیین برخی عوامی  میؤثر بیر آن در نیواحی حاشییه نشیین و حومیه         ارزیابی میزان قانون

ت،لیلی و جامعه آماری آن کلیه افیراد حومیه شیهر     -توایفی ،وش ت،قیقاست. ر مشهدشهرستان 

عنوان نمونیه انتخیاب   حاشیه نشین به سرپرست خانوار 383منطقه و  5هستند. از این میان  مشهد

پردازش و ت،لی  شد. نتایج بیانگر میزان قابی    SPSSر افزا های آماری در نرم ها به روش شدند. داده

جیز  است. همچنین رابطه همبستگی عوام  مذهبی )به 9/2 ی با درجه میانگینگریز مالحظه قانون

ها، برتری قانون بیر   رعایت حقوق قومیت استثنای پایبندی به مناسال مذهبی(، احساس برابری )به

معنایی( با میزان  احساس بی غیر ازساالری(، احساس کارآمدی و احساس بیگانگی ) رابطه و شایسته

های آگاهی و  ل،اظ آماری معنادار است. نتایج حاکی از ضعف قاب  مالحظه در بنیانگریزی از  قانون

                                                 
 فردوسی مشهددانشگاه  یات و علوم انسانیدانشکده ادب توسعه، و یاقتصاد یشناس جامعه یدکتر یدانشجو. 1

 milad.porrajabi@gmail.com  
 مشهد یدانشگاه فردوس یو علوم انسان یاتدانشکده ادب ،یشناس گروه جامعه یعلم یأتعضو ه. 2
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هیا و   های اقتصادی و تولیدی و نیز سازوکارهای نهادی در تخصییص و توزیی  سیرمایه    دانش، بنیان

هیای روزمیره   رفته در چارچوب نظامی غیرسنتی مبتنی بر تجربیه و اتفیاق   ه  امکانات است که روی

 شده است.اتق گریزانه در این منهای قانون یش منفعت تلبانه فردی، منجر به گرایشزندگی و گرا

 های ان،رافی نشینی، رفتار گریزی، بیگانگی، کارآمدی، حاشیه قانون :واژگان کلیدی

 بیان مسأله

 شیافیزا -عنوان سکونتگاه اکثر مردم جهیان  به -یاز قرن نوزده  تا به امروز مساز  و مشکالت شهر

 اریبسی  یاسیت کیه سیطح میراودات اجتمیاع      یا گونه شهر به یکی. ساختار ارگاناست  افتهی یریچشمگ

را  نانیشهرنشی  نیشیک  روابیو بی    ،یسینت  یاز آن که هنجارها شتریاست و ب یپرحج  و نسبتا  رسم

: 1391 یدنز،)گ کند یم ینیسنگ یاست که بر روابو اجتماع یرسم یقانون و هنجارها نیکند ا نییتع

رسد؛ در عین غیرممکن به نظر میجوام  دهی سازمانواحد، اداره و  قانونتبعیت از  بدونااوال  (، 211

هیای تراحیی شیده،    حال جامعه برای نشان دادن ثبات و پایداری خود در اجیرای برنامیه و سیاسیت   

 کیه شیود  نیازمند رعایت  نظ  و مقررات  از سوی مردم جامعه است؛ حتی امیروزه چنیین تلقیی میی    

 (.Ito, et al., 2019: 68)رود به شمار میجامعه ی مردم آن برا یرعادیغ ی، حالتگریزی ونقان

توانید از   شیهرها میی   نشینی در کیالن  مهاجرت، افزایش جمعیت، حاشیه مانندمساز  و مشکالتی 

کیه افیراد در آن    ای منیاتق مسیکونی  یو حیاک  بیر   شیرا گریزی باشد. در واقی    جمله عوام  قانون

را برتیرف   یشنیازهای خیو ی رفتار و های خاا کند تا به شیوه می وادارها را نشوند، آ پذیر می جامعه

د بیه افیراد هیر منطقیه القیاء خواهید کیر        ییهیا ت نگرشربه او مرور زمان رفتارها به یناکه کنند 

(Wunder, 2015: 204).   یرقیانونی و غ یررسیمی هیای غ  سیکونتگاه  ی،م،الت فرسوده داخی  شیهر 

و مقیررات شیفاف در نظیام     ینکه نشانگر عیدم وجیود قیوان    هستند سکونت یوهی از این شیها نمونه

 (.Mohebalian and Aguilar, 2018: 452)شهرها است  یشرایو اقتصاد یریزی و نابسامان برنامه

 اشهره کالن یتامن هو بره  زنند یزیگر قانون یوشرا  وجود آورندهازجمله عوام  به نشینی یهحاش

. (Ezzine, et al, 2016: 121)اسیت   یو اجتمیاع  ینامناسب اقتصاد های یزیر برنامه ییدهست که زاا

 یولی  انید،  یدا کیرده مشترک با شهرها پ یکه بافت دانی  یاز شهرها م یرا جزز ها یهاگرچه امروزه حاش
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زا تبیدی    و مشیک   ییز خهستند و همچنان به منیاتق جیرم  غیرمولد فرهنگ  دارایاغلب  ها یهحاش

ی، ا شناسان، فرهنگ فقر و فقر منطقیه که به گفته جامعه یمناتق (Colfer, 2011: 2151)شوند  یم

 ای ییده پد نشینی یهاین فرهنگ است. در واق  حاش ییدهآن است و جرم و جنایت، زا یمشخصه اال

ه اسیت. ایین معضی ،    افزود یبر مشکالت شهر ،ذار در شهریرگتأث های یدهاست که در کنار سایر پد

افیزایش   ی،در جامعیه شیهر   یباعث تشدید دوگیانگ  نموده،و زشت  یافهشهر را بدق یمایچهره و س

له یا عارضه أیال مس نشینی یه. بر این اساس حاشگردد یاز مشکالت دیگر م یاریو بس یفااله تبقات

)میرفردی و فرجیی،   دیرها قرار گ و جرم ها یاز بزهکار یاریبس یمنب  اال تواند یاست که م یشهر

 .(310: 1378اللهی و دیگران، ؛ فتح94: 1395

انید   شیده  های اساسی ت،قیق در مساز  اجتماعی تبدی  ترین جایگاه شهرها امروزه به یکی از مه 

حاشییه  ؛ در کننید  در شیهرها زنیدگی میی   نیز بیش از نیمی از مردم جهان و  )163: 1391)گیدنز، 

کیه بیشیتر    وجیود دارنید   ینشیینان  های غیررسمی و حاشییه  گاه سکونتتمامی شهرهای بزرگ دنیا 

 .(Narloch, Drucker & Pascual, 2017: 655)اجتماعی متوجه این مناتق است  مشکالتو  معضالت

که عمدتا  بر اثر جریان  استو ساختاری مشکالت اجتماعی در واق  حاا  و برونداد نشینی، حاشیه

بیا عوارضیی ماننید فقیر، سیوابق قیومی و        و غالبا  افتد شهرها اتفاق می سری  مهاجرت از روستاها به

موجیب بیروز   که  فرهنگی متفاوت مهاجران در حاشیه و عدم وجود حری  خصوای در ارتباط است

، سرخوردگی و عدم توانیایی  احساس بیگانگیارزشی،  مانند پوچی و بیی های منفی شخصیت ویژگی

گزاری و ضعف باورهای دینیی  اعتمادی به نهادهای دولتی و قانون، بیدر بروز احساسات مانند خش 

هیا   گریزی و قانون ها   االی بروز انوا، بزهکاریلعیکی از  تواند میهر کدام از این عوام   و گردد می

 .(Mohebalian and Aguilar, 2018: 554)باشد م،بلیان و آقیالر 

آموزنید،   شیان را میی   هیای زنیدگی در جامعیه    شییوه به عبارت دیگر، افراد از تریق اجتماعی شیدن  

گیرنید   کننید و ییاد میی    عنوان عضو ییال جامعیه را پییدا میی    شخصیتی کسب کرده، آمادگی عم  به

خودشان را با سیست  جدید انطباق دهند و رفتاری مطابق بیا انتظیارات جامعیه داشیته باشیند )علیی       

اقتصادی، نیابرابری در توزیی  درآمید، فقیر،      ساختاردر چندگانگی (. عواملی مث  87: 1391م،سنی، 

و حال  ؛افزاید میزندگی، بر نارضایتی عموم مردم  رو به رشد یها نهیبیکاری، تورم و مشکالت تأمین هز
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اگر مردم با توجه به شرایطشان  نتوانند بر این مشکالت فازق آیند و از تریق رعایت قوانین به اهداف و 

 شیود  گرییزی منجیر میی    رونید کیه بیه  قیانون    های گریزی می بال راههای خود نرسند، به دنخواست

گونه استنباط  این توان میین ؛ بنابرا(231: 1378، اللهی  و دیگرانفتح؛ 99: 1395، فرجیو  میرفردی)

تیا حید زییادی بیر      شیوند  میی  پذیر که افراد در آن جامعه یو منطقه مسکون یاجتماع یونمود که شرا

 . (Ezzine & et al, 2016:129)های قانون گریزانه آنان در آینده تأثیرگذار است گرایش

 ینتر پس از تهران بزرگیری مهاجرپذاز ل،اظ  کشور و شهر کالنمشهد از نظر جمعیت دومین    

های سنی مشهد از جمعیتی جوان برخوردار اسیت و رشید   شود. از ل،اظ شاخص م،سوب می شهر

اسیت. از ل،یاظ    64/1 ییران ا ییت نرخ رشد جمعاندکی باالتر از  است که% 68/1جمعیت ساالنه آن 

های فرهنگی و آموزشی شهر مشهد وضعیت  اجتماعی، بویژه شاخص -های توسعه اقتصادی شاخص

عنوان جامعه آماری ایین پیژوهش بیه خیاتر     ای و حومه آن به  مناسبی دارد، ولی در نواحی حاشیه

ها و بعضا  دیگر کشورها )مهاجران افغان( و دسترسی ضیعیف بیه    ناز دیگر استا  گستردگی مهاجرت

های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، از وضعیت اجتماعی و اقتصادی نابسیامانی برخیوردار    زیرساخت

سیاختار و عناایر    یحاای  از ناکارآمید   یناپاییدار  برند؛ دلی  آن ه  بوده، در م،رومیت به سر می

هیا   در ایین سیکونتگاه   رای یها ویژگیاست که  جهان سوم یرهادر کشو یهای مناتق شهر سیست 

بخش مهمی  (.87: 1393 ، زادولی و زادولی خواجه،روستایی ؛Terres, 2015: 22)ایجاد کرده است 

نشین  ی مناتق حاشیه گردد. در همه های قانون گریزانه در حومه شهر، بازمی از این مسأله به گرایش

خورد بلکه قسمت اعظمی از فساد، تبهکیاری و ان،رافیات    به یال میزان تخلف از قانون به چش  نمی

ت فیراوان نیازمنید   که به سبب ایجاد مشیکال  افتد ای اتفاق می اجتماعی در بعضی از مناتق حاشیه

کیاری در ایین    اهمیتی و کی   های مناسب است و در اورت بی گذاری ریزی و سیاست توجه و برنامه

 دچیار ب،یران   زیی ن یاسی یو س یفرهنگی  ،یاجتماع ی،های مختلف اقتصاد ، جامعه در حوزهخصوص

ر هی   مراکز شیه  های شهر ب های حاشیه تولیدشده در قسمت مشکالت و مساز که  خواهد شد، چرا

 (.Emirbayer, 1996: 121) بودخواهد  گذاراثر زیدر متن ن عتا یتب هیدر حاش یناامن وکند  رسوخ می

گریزی حاشیه نشینان شهر مشهد و بررسی و تبییین   پژوهش حاضر به دنبال ارزیابی میزان قانون

نشین این شهر، به ویژه عوامی  فرهنگیی و    گریزی در مناتق حاشیه عوام  تأثیرگذار بر میزان قانون
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 شناختی )شام : احساس عدالت، احساس کارآمدی و احساس بیگانگی اجتماعی( است. جامعه

 :های زیر است شده، این پژوهش در پی پاسخگویی به سؤال ه به مباحث مطرح با توج

 نشین مورد مطالعه در چه سط،ی است؟ گریزی در مناتق حاشیه میزان قانون -

های اقتصادی، رعایت حقوق  آیا عام  احساس برابری و عدالت )دسترسی برابر به فرات -

 گریزی رابطه دارد؟ ( با میزان قانونساالری ها، برتری قانون بر رابطه و شایسته قومیت

معنایی، انزوای ارزشیی و غریبگیی    قدرتی، بی آیا احساس بیگانگی اجتماعی )احساس بی -

 گریزی رابطه دارد؟ با خود( با میزان قانون

 پیشینه تحقیق

 ( پیشینه پژوهش1 جدول

پژوهشگران 

 )تاریخ(
 خالصه دستاورد عنوان

یان، جازیروزف)

1389) 

 یلی)ت،ل گریزی قانون

عدالت  یهدر منظر نظر

 (ای یهرو

قیانون را منصیفانه و عادالنیه نداننید،      یاجیرا  هیای  ییه افیراد رو  یوقت

است که فقدان عدالت  یدر حال ینو ا یابد یآنان کاهش م ییگرا قانون

قیانون   ییان مجر یتو عدم مشروع اعتمادی یقانون موجب ب یدر اجرا

 امعیه افیراد در ج  ییزی گر قیانون  باعیث خیود   یین نزد مردم شده که ا

 اعتمیادی  ی، بی ای ییه رو عیدالت عدم متغیرهای  متقاب  یر. تأثشود یم

 شود. یافراد در جامعه م یزیگر موجب قانونیت و عدم مشروع یمدن

)رضایی، 

1384) 

میزان، نو، و عوام  

 مؤثر بر قانون گریزی

تصیور از   ییی، رواج زور در جامعه، خیاص گرا  یزانم ی،احساس آنوم

را  یرتیأث  یشیترین ب یاسیی، نظیام س  اعمال نظارت و اعتماد به یزانم

سیه   داشیته اسیت.   یابیزار  ییزی گر بر قانون یرهامتغ یرنسبت به سا

سیاخته شیده    یو ابیزار  یاعتراضی  ی،اخالقی  ییزی گر شاخص قیانون 

رواج زور در جامعیه   ییزان و م یرابطه را با احسیاس آنیوم   یشترینب

 است.ردا

 یدری،ح)

و  وسترضاد

یا، کفروتن

1391) 

از ه   یهنظر

و  ینهاد یختگیگس

مطالعه  یزی،قانون گر

 یان: دانشجویمورد

رابطه معنیادار و مثبیت دارد.    یزیگر با قانون ینهاد یختگیگس ازه 

پیول بیر    یوارگی  تو بُ یینشان داده که اثر فردگرا یونرگرس ی ت،ل

 ییی گرا و جهیان  ییی گرایشیرفت معناداراسیت و اثیر پ   ییزی گر قانون

بیا   ییزی گر نشان داده کیه قیانون   یجنتا یگراست. د یپوش چش  قاب 
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چمران  یددانشگاه شه

 اهواز

 یاجتماع یگاهپا ینب ینندارد. همچن بطهرا یاقتصاد یاجتماع یگاهپا

مثبییت و  یهمبسییتگ ینهییاد یختگیگسیی و ازهیی  ینیییع یاقتصییاد

 مشاهده شد. یفیضع

-زار، شاه)

، ترکانی و آباد

1392) 

 ییعوام  قانون گرا

 یزدشهروندان در شهر 

 داری یرابطه معن ییگرا و قانون یتبقه اجتماع یالت،سن، ت،ص ینب

رابطه  ییگرا افراد و قانون یشغل یتجنس، وضع ینوجود دارد؛ اما ب

 ی،اساس یرهایمتغ ینب یجنتا یگروجود ندارد. براساس د داری یمعن

 ی،ه قیانون، نظیارت اجتمیاع   نگیرش بی   ی،اجتماع یهسرما ینداری،د

وجیود دارد،   دار یو معن ی رابطه مستق ییگرا و قانون یعیعدالت توز

 وجود دارد. دار یرابطه معکوس و معن ییگرا و قانون یآنوم یناما ب

 ی،مختار)

ی و قهرمان

ی، قدرت

1391) 

مؤثر  یعوام  اجتماع

 یزیگر قانون یزانبر م

 یدر روابو اجتماع

 مطالعه افراد )مورد

 یسال به باال 18

 (یرازساکن در شهر ش

داشتند. سیطح   یدر روابو اجتماع یزیگر از زنان قانون یشمردان ب

 یزیگر قانون یزانم یشافزا یاو نو، شغ  افراد در کاهش  یالتت،ص

فیرد بیاالتر    ینداشته است. هرچه احساس تعلق اجتمیاع  یافراد اثر

هر چیه   یتو در نها شود یفرد کاسته م یزیگر قانون یزانباشد، از م

 یو ییزی گر قانون یزانرو باشد، م روبه یشترب اب من یتفرد با م،دود

 .یابد یم یشافزا یزن یدر روابو اجتماع

بدری ، واحدی)

و  گرگری

، مصرآبادی

1388) 

عوام  مؤثر بر  یبررس

شهروندان  ییگرا قانون

: ی)مطالعه مورد

شهروندان استان 

 (یغرب یجانآذربا

نسبت بیه   ینیب قانون، خوش ییگرا عام ی،مذهب یباورها یرهایمتغ

 ی افراد رابطه مستق ییگرا قانون یزانحکومت و ترس از مجازات با م

 داشته است. داری یو معن

(WeKesa, 

2011) 

 یزندگیفیت ک یارتقا

در ینان نش یهحاش

 یجنوب یقایکشور آفر

دارند کیه در   ییباال یاجتماع یهاییو دارا یتم،الت ظرف انساکن

تییوان در یالزم میی یهییااییورت توجییه بییه آنهییا و ارازییه آمییوزش 

 .گام برداشت یننشیهمناتق حاش انساکن یتوانمندساز

(Lou Xin-

quan, 2008) 

یش اگرو  یند رهبادر

 نه قانویب

ر هنجاو  رمعیاان ینی بهعنود یهازهمودادن آ ارقرر ین با م،ود

 جتماعی تیفا بوو روا رفتار لکنترو  به تنظی ر، فتار بمطلو

از  ،ندگیزداربارت ین قدا با توجه بهو  ختهداها پرننسااز ا سیعیو

 .یکندیمی جلوگیری گریزنقانوون همچجتماعی ا یسیبهاآ وزبر

و  ثیر مثبتییأ ی تیی یند الیمناسو  مایحکا ،هاوربا، دیعقایچنین هم

 یعنی هرچهدارد؛  نیناقواز  تاعتو ا ییاگرنبر قانوداری معنی

یبنییدی پاو  نعم  به قانوان میزد، شویشییتر ب ادفرا دارییند انمیز

 .یش مییابدافزا نیزاد فرآن در ا به
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(Ferrer, 

2009) 

که  یزمان شکنی قانون

 دهندیانجام م یگراند

بیه  ، انجام شیده اسیت   یمایشیبه روش پکه  یقت،ق ینا درم،قق 

 ییق ت،ق یججرم بوده است. نتیا  یمجاورت بر رو یتاهم یرثأدنبال ت

هیا  آن که مجاورت با افراد بزهکار بیر قیانون شیکنی    نشان داده است

نشان دادند که مجاورت  ها همچنینداشته است. آن دارییمعن تأثیر

ارتبیاط داشیته باشید و     ییی اجرا آوری فن یممکن است با سودمند

 نامتجانس است. یکدیگرالبته مناف  افراد در شکستن قانون با  ینکها

(Wang & 

Liu, 2010) 

 م اسی عوربر

ثر بر ؤشناختی مروان

 ییاگرنقانو

 ییاگر-نتمای  به قانوو  انونییقل عمااز ا شناخت منفیان بین میز

از  مثبتبیییه تجر انبین میزچنیییین دارد. هم دجوو سمعکوط تباار

ان زیمین، انویعیت قوشریماز  ت شناختیییافدر انمیز، قانونیل عماا

ر فتار یتنبیه کیفراز  گاهیآ انمیز و ییاگرنقانویه تجرباز  تیشدابر

 دارد. دجوو دارمعنیو  تیمثبط ایتبار ییاگرنقانوو  غیرقانونی
 

اعمیال نظیارت و    یزانو تصور از م ینهاد یختگیگس ه  از یی،فردگراهای مذکور، با توجه به پژوهش

 یکیه اجیرا   یکسیان  قلمداد شده اسیت. مه  جامعه  یبراگریزی،  یاسی در مورد قانوننظام س اعتماد به

و  اعتمیادی  یموجیب بی  این امیر   یابد. یدر آنان کاهش م ییگرا قانون را منصفانه و عادالنه ندانند، قانون

در میورد  ی اقتصیاد   -یاجتمیاع  یگیاه پا اهی  پیژوهش ایین  . در شود یقانون نزد مردم م یتعدم مشروع

رابطیه   یین ا یگسترده خیارج  یها پژوهشکه در ینشده است در حالافراد در نظر گرفته  یزیگر قانون

 است. ینقش برجسته ا یدارا یاقتصاد -یاجتماع عوام  حاضر پژوهشدر  دارد. یاتیح و ی پررنگنقش

 ی،اجتمیاع  یهسیرما  ینیداری، د ی،اساسی  یرهیای متغ ینبدهد که نشان می  هادیگر پژوهش یجنتا

 یدر حالین وجود دارد، ا داری او معن ی رابطه مستق ییگرا با قانون ینظارت اجتماع و نگرش به قانون

 ه اسیت، )کشور( مدنظر بیود  یو مذهب ینید مثابه بن مایه ایبه  یقاتت،ق یندر ا ینداریاست که د

 یگیر د یقیات بیا ت،ق  یزگر و متما مداخلهیرمتغیال عنوان  بهینی د یپژوهش باورها یندر ا حال آنکه

که فرد خود  ترتیب ینبه ا ؛است ینداریتفاوت افراد از دی مها برداشت امر ناشی از ینا .است مدنظر

  اسیت. نکتیه   ینیداری در مورد د یخالف اظهارات و او یرفتار اجتماع داند، درحالی که یمیندار را د

مشیکالت مهیاجرت افیراد و     ،شیده اسیت   یتوجه ک آن مختلف اغلب به  یها در پژوهشمهمی که 

به مقصد دچار تعیارض   یدنم،ض رس بهافراد که  ؛ به این ترتیباست امونیرپ یوانطباق آنان با م،

 .دهنداز خود بروز میقانون  خالف ییو رفتارها شوند یمرهنگی ف
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 چارچوب نظری

گریییزی را در سییاختار اجتمییاعی ناکارآمیید، بییا      شییکنی و قییانون  شناسییان قییانون جامعییه

کننیید و معتقدنیید  تبیییین مییی و شییرایو آنومیییال آنمییوردنظردهییی اجتمییاعی جامعییه  سییازمان

کییه مهییاجرت، ایینعتی شییدن و رشیید سییری  شییهری، موجییب زیییر پییا گذاشییتن الگوهییای      

قواعید میذکور    .(Ito, et al., 2018: 141) شیود  یافتیه زنیدگی میی    شیده و کیامال  سیازمان    تثبییت 

از ایین رو   .شیوند  پاشییده میی   در مواقعی که تغییر اجتمیاعی سیری  بیه وجیود میی آیید از هی         

دهنیید  بخشیید، از دسییت مییی م معیارهییایی را کییه بییه روابییو و رفتارهییای آنهییا نظیی  مییی  مییرد

هیییای عمیییده  ( ازجملیییه علیییت 34-33: 1388)واحیییدی، بیییدری گرگیییری و مصیییرآبادی،   

کننییدگی خییود را بییر  گریییزی افییراد یییال جامعییه اییین اسییت کییه هنجارهییا قییدرت تنظییی  قییانون

هییا، افسارگسیییخته  چنییان آرزومنییدیدهنیید و  هییا از دسییت میی  رفتیار و آرزومنییدی هییای انسییان 

شیوند   گیاه ارضیا نمیی    آینید کیه هییچ    ناپیذیری درمیی   ایورت نیازهیای سییری    شیوند کیه بیه    می

هییای  (. از دیییدگاه اییین نظریییه، ضییعف کنتییرل 42: 1391کیییا، )حیییدری، رضادوسییت و فییروتن

شیود برخیی اجتماعیات، توانیایی خیودتنظیمی را       رسمی )نظارت نهیادی( در جامعیه باعیث میی    

شییود پیونییدهای اعضییای جامعییه بییا همییدیگر و بییا   از دسییت بدهنیید. اییین موضییو، باعییث مییی 

هیا را زییر    آسیانی از هنجارهیای مرسیوم اجتمیا، عبیور کننید و آن       جامعه سست شود و افراد بیه 

آبیادی   زار، شیاه )کنید   گرییزی از ایین ترییق، در جامعیه گسیترش پییدا میی        پا بگذارند و قیانون 

 (.167: 1392و ترکان، 

نظمیی   ناچیار شیام  بیی    دهد که ت،ولی عظیی  کیه بیه    هنجاری زمانی رخ می زع  دورکی ، بی هب

غیرمنتظره است، در جامعه واق  شود. دورکی ، وضعیتی را که در آن، قدرت نظارت اجتماعی جامعه 

هنجیاری   دهید، بیی   شود و کنترل جامعه بر تمایالت فردی کارآیی خیود را از دسیت میی    سست می

ترین حالت بیه   او معتقد است نزدیال (.Giddens, 1986: 453; Emirbayer, 1996: 121)خواند  می

زمان با وقو، انقالب یا جنگ ییا بالفاایله پیس از رکیود اقتصیادی شیدید        هنجاری، ه  وضعیت بی

گرییزی و رفتارهیای    شود. نتیجه چنین وقایعی ممکن است افیزایش قیانون   غیرمنتظره مشاهده می

زیرا در این موقعیت غیرعادی که توافق چندانی درباره رفتار مناسب ییا نامناسیب   تخلف آمیز باشد؛ 
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شکند، تعریف شدنی  نیست، تعیین دقیق رفتار تخلف آمیز مشک  است و حدود عرفی که دره  می

تور غیرمعمیول تیاب  عرفیی     حال، مردم به در عین (.Giddens, 1986: 453)و تعیین شدنی نیست 

رود  آنچه بخشی از عرف معمول و پذیرفته شده جامعه بوده است، از دست میی شوند و  نوخاسته می

(Longshore, et al., 2004: 191; Lilly, Francis & Richard, 1995: 53.)     از نظیر دورکیی  آنیومی

وضعیتی است که در آن هنجارهای اجتماعی جامعه نفوذ خیود را بیر رفتیار فیرد از دسیت بدهنید       

به نظر وی در جوام  امروزی، معیارها و هنجارهای سنتی بدون آنکه توسیو  (. 590: 1391)گیدنز، 

 (.194: 1379شوند )معیدفر،  هنجارهای جدید جایگزین شوند، تضعیف می

هنجاری و نامتناهی بودن آرزوهیا   نظریه آنومی دورکی  دارای دو بعد است که مشخصه آن بی

کند و معتقد اسیت   هداف یا آرزوهایش ب،ث میاست. دورکی  درباره رابطه میان انسان، نیازها، ا

ها از تریق هنجارها تنظی  و م،یدود   که در شرایو اجتماعی مست،ک  و پایدار، آرزوهای انسان

شده است. با از ه  پاشیدگی هنجارها و از بین رفتن کنترل آرزوها، آنومی در وضعیت آرزوهای 

تواننید ارضیا و اشیبا،     حد، تبعیا  نمیی   ی بیآید. از آنجا که این آرزوها حدوحصر به وجود می بی

شوند، سبب ظهور نارضایتی اجتمیاعی منفیی نظییر: خودکشیی، اقیدامات جنیایی، تیالق و ...        

 (. 172: 1378نیا، سنجش اند )علیوردی شوند که از نظر آماری نیز قاب   می

هیای   و راهفرهنگیی   -در یال جامعه پایدار، مییان اهیداف اجتمیاعی    1رابرت مرتوندر دیدگاه 

شده برای دستیابی به آن اهداف در بین عامه مردم، تعیادل وجیود دارد وآنیومی وقتیی      پذیرفته

شود که این رابطه متعیادل، بیه هی  بخیورد. وی معتقید اسیت تنهیا هنگیامی فقیر و           شرو، می

هیای فرهنگیی    شود که افراد فقیر شیفته رسیدن به ارزش زا می های ناشی از آن جرم م،دودیت

های  تأثیر اعضای جامعه باشند و برای رسیدن به آن با کسانی وارد رقابت شوند که فرات مورد

مشرو، را به میزان بیشتری در اختیار دارند. در چنین وضعیتی رفتار ضداجتماعی آنان تبیعی 

 (.54: 1381خواهد بود )م،سنی، 

داننید  گریزی افراد میی قانون عدالتی و شرایو ناسال  اقتصادی را مؤثر و مرتبو با جرم شناسان بی

ها با معیارهای عدالت متناسب نباشد،  (. بر اساس نظریه مبادله، اگر توزی  پاداش46: 1377، نوربهاء)

                                                 
1. Robert K. Merton 
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در برابیر مقیررات و    عدالتی رواج پیدا کرده و اعضای جامعه در واکنش به آن از تمکیین  احساس بی

ش توزی  عادالنه و رضایت اجتمیاعی و در نهاییت،   نیز بر نق 2و هومنز 1کنند. آدامز قوانین پرهیز می

بر اسیاس   (Adams,1965: 43; Homans, 1961: 261) اند احترام و پذیرش قوانین ا،ه گذاشته

های خویش برقیرار سیازند    ها و ستانده کنند نوعی تعادل میان داده نظریه انصاف، افراد سعی می

امکانات، به فرد/ افرادی بییش از اسیت،قاق   . حتی اگر در توزی  پاداش و (46: 1394 ی،)چلب

پاداش یا امکاناتی داده شود، نه تنها عدالت برقرار نشده، بلکه این کار از تریق فرایند مقایسه 

عدالتی مؤثر است. بر اساس نظریه ارزش منزلتی برگیر و همکیارانش،    اجتماعی بر افزایش بی

متفیاوت باشید، قطعیا  اعضیای جامعیه آن را       شود اگر انتظارات مردم از قانون با آنچه اجرا می

ها مؤثر است. بر  کنند و ارزیابی مردم از قانون، منفی بوده و در مقبولیت آن ناعادالنه تلقی می

شده و بدون ابهیام    رود، باید تعریف اساس این نظریه، قوانین و انتظاراتی که از آن قوانین می

گذارد  داده و بر پذیرش قانون تأثیر منفی می ست باشد؛ در غیر این اورت کارآیی خود را از د

 (.69)همان: 

گرییزی   تیری مرتکیب  قیانون    ای زیاد باشد، افیراد کی   بنابراین زمانی که سرمایه اجتماعی در جامعه

دهند و از ترف جامعه و اترافیان تیرد   شوند؛ زیرا با انجام این کار شبکه روابو خود را از دست می می

تئوری انتخاب عقالنی، در اورت وجیود سیرمایه اجتمیاعی مثبیت و روابیو گیرم        شوند. بر اساس می

متقاب  و اعتماد کافی بین اعضای جامعه، اکثر افراد قانون مدارند؛ چرا که قیانون گرییزی  بیا ت،میی      

کننید   ز میی ییی ه، از آن پرهیید داشیت؛ درنتیجی  یهیا خواهی  رای آنیمی بی یود کی یهزینه های زیاد، سی 

(Longshore, et al., 2004: 291; Lilly, Francis & Richard, 1995: 253.) 

فرض آنست که افراد رفتار کجروانه خواهند داشت؛  در نظریه کنترل اجتماعی هیرشی پیش

که کنترل شوند. بر این اسیاس، ارتکیاب رفتیار ان،رافیی بیه علیت فقیدان ییا ضیعف           مگر این

سازوکارهای کنترل اجتماعی در جامعه است. سازوکارهای کنترل دو نو، اند: کنترل شخصی 

کنترل اجتمیاعی شیام  وابسیتگی و تعلیق بیه نهادهیای بنییادین         و کنترل اجتماعی. عوام 

                                                 
1. Adams 

2. Homans 
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زع  هیرشیی، وفیاقی کلیی دربیاره هنجارهیا،       اجتماعی مانند خانواده، مدرسه و دین است. به

ها و باورهای )دینی( رایج در جامعه وجود دارد و کنترل اجتماعی برمبنیای ایین وفیاق     ارزش

نصر االی شام  وابستگی به اجتمیا،، تعهید،   شود. وی معتقد است چهارع اجتماعی انجام می

های اجتماعی( و اعتقاد و بیاور داشیتن بیه قواعید اجتمیاعی،       مشغولیت )مشارکت در فعالیت

 ;Lilly, Francis & Richard, 1995: 341)نمایید   موجبات پیوند فرد و جامعیه را فیراه  میی   

Brownfield and Sorenson, 1993: 252).    همچنین، وی معتقد است میزان اعتقاد افیراد بیه

هنجارهای اجتماعی و رعایت قوانین متفاوت است. فردی که خیود را ت،یت تیأثیر اعتقیادات     

نوایی با قوانین، برای خود قازی    معمول در جامعه نبیند، هیچ وظیفه اخالقی و دینی برای ه 

مشترک است؛ زیرا هیر دوی   دورکی  ی امنیست. این نظریه با نظریه کارکردی، ماکس وبر و 

هیا ماننید نیوعی منبی       کنند که دین و باورهای دینی و اعتقیاد بیه آن   ها تأکید می این نظریه

هیای اجتمیاعی    گییری آسییب   کنند و میانعی بیرای شیک     کنترل درونی و اجتماعی عم  می

ل در جامعیه  هستند. بر اساس این دو نظریه، ان،راف ت،ت تأثیر اعتقادات خالف اخالق معمو

 شود. واق  می

گریزانه با میزان و نو، تماس های فرد با تبیین رفتار قانون 1در نظریه پیوند افتراقی ادوین ساترلند

گرییزی در همنشیینی بیا افیراد      شود؛ به این اورت که افراد مستعد قیانون  سایر اشخاص تبیین می

هیایی کیه    گیرند که گاه موافق و گاه مخالف رفتارهای قانون گریزانه است. اگر تعرییف  جامعه یاد می

گرایی به فرد القیا   های قانون تر از تعریف ای قوی شتوانهکنند، با پ های قانون گریزانه را قبول می کنش

کیه فیرد مرتکیب     تری با این دسته تعاریف مواجه گردد، احتمال ایین  شود و فرد نیز در دفعات بیش

 .(Burkett, 2001: 401; Haynie, et al., 2005: 450)تر است  گریزی شود، بیش قانون

گرییزی افیراد از   شود که قیانون حوزه مشخص میها و نظرات مرتبو با این از بررسی پژوهش

عدالتی  توان به احساس بی جمله مینشینان ت،ت تأثیر عوام  مختلفی است از آن جمله حاشیه

پیایین بیودن سیواد و     ،...، زنیدگی ت،یت ظلی  و تبعییض     در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، شغلی و

و ... اشاره داشت. تأکید میا در ایین   باورهای دینی ت،صیالت، ساخت سنتی و مقتدرانه خانواده، 

                                                 
1. Edwin Hardin Sutherland 
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پژوهش بر چهار متغیر مه  احساس بیگیانگی اجتمیاعی، احسیاس برابیری و عیدالت، احسیاس       

گریزی افراد مورد سنجش و ارزیابی کارآمدی و باورهای دینی است و ارتباط آنها با میزان قانون

 گیرد.قرار می

 روش پژوهش

مبتنیی بیر تکمیی      ت،لیلیی  -تواییفی  نظر ماهیتاین پژوهش از ل،اظ هدف کاربردی و از 

پیشیینه نظیری و    ها و متغیرهای ت،قیق بعد از بررسیی  پرسشنامه م،قق ساخته است. شاخص

ت،قیق را کلیه سیاکنان   جامعه آماری(. 1)جدول  مطالعات اولیه م،دوده پژوهش استخراج شد

نفر از ساکنین حاشییه   383منطقه و  5و جامعه نمونه را ( 55163نشین مشهد ) یهمناتق حاش

بوده و تعداد نمونه متناسب با  گیری تصادفی روش نمونهدهند.  سال تشکی  می 18نشین باالی 

 آمده است.  دست  بهبه اورت زیر  از تریق فرمول کوکران منطقه سه  جمعیتی هر
 

𝑛 =
𝑁 . 𝑡2 . 𝑃 . 𝑞

N . d +  𝑡2 . 𝑃. 𝑞
 

N = حج  جمعیت آماری 

t =  خطای معیار ضریب اتمینان قاب  قبولدراد  

P = نسبت جمعیت دارای افت معین 

q = نسبت جمعیت فاقد افت معین 

d = درجه اتمینان یا دقت احتمالی مطلوب 
 

 qو  P ال در اکثر ت،قیقات علوم اجتماعی معمو ،با توجه به پراکندگی نمونه مطالعه پژوهش حاضر

 کنند.تعیین می 96/1را معموال  tگیرند. و مقدار در نظر می 5/0را 
 

𝑛 =
55163 ×  (1٫96)2 × (0٫5)  × (0٫5)

55163 × (0٫05)2 + (1٫96)2  × (0٫5)  × (0٫5)
=
52978٫54

138٫45
≃ 383 
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 بررسی ها و متغیرهای مورد شاخص (2جدول

 ها شاخص ها معرف
نوع 

 متغیر

اعتقاد به اهمیت میذهب در زنیدگی،    میزان آگاهی از احکام مذهبی، میزان

 مذهبی اعمال و اخالق و مناسال پایبندی بهن میزا
 باورهای دینی

 مستق 

میزان رضایت از دسترسی برابر به درآمد و شیغ  مناسیب، مییزان رعاییت     

هیا(، برتیری قیانون بیر رابطیه       نابرابری بیین قومییت   ها )عدم حقوق قومیت

توجیه بیه مییزان توانیایی و     ) سیاالری  گریزی( و رضیایت از شایسیته   )قانون

 (فرد و استفاده از آن در مسیر پیشرفت جامعه تخصص هر

برابری  احساس

 توعدال

گرایی، تالش جهت دستیابی به سطوح باالی  انگیزه و می  به پیشرفت )عل 

 فردی واجتماعی(، سطح توقعات و آرزوها برای زندگی آینده رفاه

 احساس

 کارآمدی

معنیایی   احساس بیی تأثیر بودن عم  خود(،  قدرتی )تصور به بی احساس بی

هیا(، احسیاس انیزوای ارزشیی )پرهییز از       )سردرگمی دراعتقادات و تصیمی  

ارزش پاداشی( و احساس غریبگی بیا خیود    امیمیت و انجام امور برحسب

 (های اجتماعی و بدبینی به آینده )بیگانگی با آرمان

 احساس

 بیگانگی

 اجتماعی

 یکیه در هیر حیال    ینا ،اتاعت کرد یدقانون هرچه باشد بااتاعت از قانون )

 یا یشرفتقانون باعث پ یترعا ینکها( رعایت قانون )از قانون اتاعت کرد یدبا

و یعتر سیر  ی کننید نم یتکه قانون را رعا یکسان، شود یآدم م عقب ماندن

کنند الزم  ینم یتقانون را رعا یگراند یوقت، رسند یراحتتر به اهدافشان م

 ییات ییا  پرداخت به موقی  مال ( عم  به قانون ) اتاعت کن من از آن یستن

 یچیال بی   یدنکشی ی( عدم التزام به قوانین )رانندگ ینقوان یترعا ی،عوارض

 (نامه یگواهی بدون رانندگ، قاچاق یکاال یدخر یا م، 

 وابسته گریزی قانون

 

پرسشنامه  ای و میدانی )تکمی  پرسشنامه( به دست آمد. روایی ها از تریق مطالعات کتابخانه داده

 30 و پایایی آن از تریق ها و نظر کارشناسان بررسی و تأیید شد مبتنی بر تعاریف عملیاتی شاخص

 و  (. روش تجزییه 3شید )جیدول    آزمون به کمال آلفای کرونبیاخ م،اسیبه   نمونه اولیه به تور پیش



 

 (1398شماره چهارم، تابستان  زدهم،یسال س)اجتماعی خراسان  -فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی | 48

 یها تریق آزمونو از  SPSSر افزا در م،یو نرم های آماری ها بر اساس روش ت،لی  اتالعات و داده

t  است. در این پژوهش میانیه نظیری بیر مبنیای مقییاس       ای و همبستگی پیرسون بوده تال نمونه

 است. 3 لیکرت عدد
 

 (بررسی پایایی ابزار تحقیق )پرسشنامه (3 جدول

 ها شاخص تعداد گویه ها ضریب کرونباخ

 دین و مذهب 4 775/0

 احساس عدالت 7 823/0

 احساس کارآمدی 4 749/0

 احساس بیگانگی اجتماعی 7 861/0

 گریزی قانون 9 855/0

 های پژوهش یافته

سیال،   30تیا   18% 3/13% زن بودنید. از نظیر سین،    13% مرد و 87 از میان کلیه پاسخگویان

سیال سین دارنید.     50% بیاالی  8/17سال و  50تا  41% بین 7/30سال،  40تا  31% بین 1/20

% 4/11% دارای ت،صییالت ابتیدایی،   9/15سیواد،   % بی2/29، دهندگان از ل،اظ ت،صیالت پاسخ

% کارشناسیی ارشید و بیاالتر    9/3% کارشناسی و 9/4% کاردانی، 5/10% دیپل ، 7/19راهنمایی، 

هیزار تومیان،    400% پاسخگویان درآمید کمتیر از   2/55هستند. از ل،اظ میزان درآمد ماهیانه، 

هیزار   900% بیشتر از 3/0هزار و فقو  900ا ت 600% 17هزارتومان و  600تا  400% بین 6/27

کیارگری و ییدی،   اند که دارای مشاغ  % گفته3/27اند. از نظر وضعیت شغلی نیز  را اظهار نموده

% بازنشسته و مسیتمری بگییر،   1/2داری،  % خانه4/3% بازاری، 7/11% دارای مشاغ  آزاد، 8/35

 % بیکار هستند.6/10% کارمند و 9

ها بیه   داده وسیله آمار استنباتی، نخست وضعیت توزی  های ت،قیق به سؤالجهت پاسخگویی به 

نتایج حیاکی از نرمیال    کمال آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی شد. با توجه به رد فرضیه افر،

 (.4جدول ) ها است بودن داده
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 ها بررسی وضعیت توزیع نرمال داده (4 جدول

 ضرایب - ها شاخص

 دین و مذهب
 0/764 (z) اسمیرنوف -کولموگروفآماره 

 0/498 سطح معناداری

 احساس عدالت
 0/793 (zاسمیرنوف ) -آماره کولموگروف

 0/555 سطح معناداری

 احساس کارآمدی
 0/702 (zاسمیرنوف ) -آماره کولموگروف

 0/707 سطح معناداری

 احساس بیگانگی اجتماعی
 0/651 (zاسمیرنوف ) -آماره کولموگروف

 0/542 سطح معناداری

 گریزی قانون
 0/544 (zاسمیرنوف ) -آماره کولموگروف

 0/928 سطح معناداری
 

مورد مطالعه کمتر از  حاشیه و حومه شهردر نواحی  گریزیقانونهای پژوهش، میزان  بر اساس یافته

معنیاداری   سیطح تیال نمونیه    tن از آنجا که مطابق آزمو( است. 9/2 میانگین نظری )با درجه میانگین

نتیجیه گرفیت کیه    تیوان   (، میی 5)جیدول   های باال و پایین هر دو منفی هستند و کران 05/0از کمتر 

 مؤثر بیوده  اجتماعیو فرایند  ای بر زندگی در م،دوده مورد مطالعه تا حدود قاب  مالحظه گریزیقانون

 است.

 ای نمونهتک t با استفاده از آزمون یزیگر بررسی میزان قانون (5 جدول

 متغیر

test value = 3 

میانگین 

 جامعه
 t مقدار

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

اختالف 

 میانگین

 دراد 95سطح اتمینان 

 کران باال
کران 

 پایین

 -1535/0 -0469/0 -1002/0 000/0 376 369/3 9/2 گریزی قانون

را  پیشیرفت در امیور زنیدگی   ( 9/2 دهد که پاسخگویان تا حد متوسو )بیا درجیه   نتایج نشان می

متوسیو   علی  مییزان  از داننید.   میعدم رعایت قوانین و عم  به آن را باعث عقب ماندگی مبتنی بر 
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آوری عیدم تیوان و تیاب    توان بیه مشهد میشهرستان  نشینحومه و مناتق حاشیهدر  گریزیقانون

بیه ابزارهیای توانمندسیاز    هیا  ها، عدم تجهییز کیافی آن   برابر مخاترات و مصیبت در نشینانحاشیه

 های مذهبی تقریبا  مت،جرانه و آمیخته به خرافیات  مهارتی، ضعف بنیه اقتصادی، نگرش اتالعاتی و

از  تعالی  مذهبی معتقدند سرنوشت هر فرد پیشمبنای بر  هانشینحاشیه نمونه بسیاری از عنوان )به

جلوگیری کرد،  باید از افزایش جمعیتشده است و در رابطه با کنترل جمعیت معتقدند ن تولد تعیین

 همه مهمتر، جمیود فکیری  ( و از و غیره هر آن کس که دندان دهد نان دهد با استناد به این روایت

های جامعه و  فکری، تغییرناپذیر دانستن سنت تفاوتی، ترجیح نق  بر عق ، وابستگی )رکود تفکر، بی

 . ( اشاره کردغیره

بهبود این دوده مورد مطالعه هرچند وضعیت مطلوبی جهت نی  به در م،قانون گریزی این میزان 

ه ای میورد مطالعی   منیاتق حاشییه  دهد، با توجه به اتالعات حاا  شده از  نمی را نشانها شاخص

که در اثر ارتقای دسترسیی بیه    -عرفی از تریق افزایش آگاهی و دانش  توان با پویایی مذهبی و می

( رایگان کتابخانهو  ای ارتباتی و اتالعاتی )مانند اینترنت، مطبوعاتآموزشی و ابزاره های زیرساخت

از ترییق   ایحاشییه  و توانمندسیازی اقتصیادی و اجتمیاعی میردم در نیواحی      -قاب  ت،قق اسیت  

کشاورزی و انای  وابسته بیه آن،   های تولیدی، بویژه در بخش های فنی و توسعه زیرساخت آموزش

که هنوز میزان استفاده از ابزارهای ارتباتی و را تا حد زیادی تقلی  داد. از آنجایی گریزی قانونمیزان 

هیای   توان با ارتقای زیرسیاخت  است، در آینده می%( 39) اتالعاتی در م،دوده مورد مطالعه ضعیف

 گریزی در منطقه امیدوار بود. کاهش چشمگیر قانون فرهنگی و آموزشی به

از میان ایین عوامی ، در ایین پیژوهش     گریزی مؤثر باشند.  میزان قانون توانند بر عوام  زیادی می

 قرار گرفته اسیت. جهیت بررسیی نقیش      بررسی شناختی مورد نقش برخی عوام  فرهنگی و جامعه

از روش همبسیتگی پیرسیون اسیتفاده شید.     گریزی در حاشییه شیهر   قانوندر میزان دین و مذهب 

استثنای پایبندی بیه مناسیال    عوام  مذهبی به معنادار سایر ها حاکی از وجود ارتباط مثبت و یافته

است. اینکه هر چه میزان دانش میذهبی،   گریزیقانون مذهبی )شرکت در مراس  مذهبی( با میزان

 ...( و اعتقاد به نقش کلیدی مذهب در هدایت امیور  به واجبات مذهبی )نماز، روزه، زکات و پایبندی

از ایین   .تسیر اعودی یافته و عکس قضیه نیز درسیت اسی  گریزی نقانوزندگی بیشتر بوده، میزان 
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 قانون گریزانیه های  عنوان عاملی مه  و مؤثر درگرایش شود که دین و مذهب به موضو، استنباط می

را که باورهای دینی بدین شک  در ایین بررسیی اسیتفاده شیده اسیت       کند. دلی  این نقش ایفا می

اهمیتی که دین بر انجیام دسیتورات قیانونی در     آگاهی کافی از فقدان :همچون توان در مواردی می

این  بهاعتقاد  ، رکود و جمود فکری،جدایی دین از عراه عمومی زندگیتأکید بر  ،قاز  است زندگی

جسیتجو   ... و رسیند یتر به اهدافشان مو راحت یعترسرموضو، که افراد وقتی فارغ از قوانین باشند، 

فرض کردن مفروضات دینی، ضعف عقالنیت دینی و ناتوانی در برابر موانی    ایستاگی از که جمل کرد

نشین شهر اعمال خیود را  حاشیهاست، به عبارتی، بسیاری از مردم  نشأت گرفتهزندگی  و مشکالت

و  داننید میی  -خیود دارنید    زنیدگی  که در عراه شخصی و خصوایی  -مذهبی  مبتنی بر باورهای

معتقدند بدون رعایت قیوانین  و اجتماعی خود ندارند  روزمره یاز احکام مذهبی در زندگ ایاستفاده

 (.6شان بیشتر است )جدول اجتماعی پیشرفت در زندگی
 

 گریزی با میزان قانون باورهای دینیبررسی ارتباط  (6 جدول

 نوع همبستگی گریزی قانون - ها شاخص

 دانش مذهبی
 216/0 ضریب همبستگی

 پیرسون
 000/0 یمعنادار

 اهمیت مذهب
 118/0 یهمبستگ یبضر

 یرسونپ
 02/0 یمعنادار

پایبندی به واجبات 

 مذهبی

 201/0 یهمبستگ یبضر
 یرسونپ

 000/0 یمعنادار

پایبندی به مناسال 

 مذهبی

 073/0 یهمبستگ یبضر
 یرسونپ

 155/0 معناداری
 
 

ارتباط مستقی  و  ، فقویزیگر میزان قانون در بررسی نقش احساس برابری و عدالت اجتماعی در

مشیاهده شید. بیه     یزیگر قانون های اقتصادی و میزان معناداری بین عام  دسترسی برابر به فرات

های اقتصادی در م،  سکونت  به انوا، فرات عبارت دیگر، افزایش رضایتمندی از دسترسی مساوی
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ارتباط منطقی و ، ا سایر عوام  احساس برابریهمگام است. ام یزیگر قانونکاهش با  آن  و پیرامون

همچیون پیگییری امیور در     رغی  وجیود مسیازلی    نشان ندادند. علی یزیگر معناداری با میزان قانون

کیارگیری افیراد بیر اسیاس      بیه  ساالری )عیدم  نهادهای رسمی به اورت غیرقانونی و فقدان شایسته

از این عوام   یزیگر رسمی(، میزان قانون های اماالحیت و توانایی در بسیاری از موارد بویژه استخد

 (.7)جدول  تأثیر نپذیرفته است
 

 یزیگر بررسی ارتباط احساس برابری و عدالت با میزان قانون (7 جدول

 نوع همبستگی گریزی قانون - ها شاخص

هیای   دسترسی برابیر بیه فرایت   

 اقتصادی

 223/0 ضریب همبستگی
 پیرسون

 000/0 یمعنادار

 ها حقوق قومیت رعایت
 084/0 یهمبستگ یبضر

 یرسونپ
 104/0 یمعنادار

 برتری قانون بر رابطه
 093/0 یهمبستگ یبضر

 یرسونپ
 073/0 یمعنادار

 ساالری شایسته
 031/0 یهمبستگ یبضر

 یرسونپ
 545/0 معناداری

 

 دو شیاخص  کیه  ها نشیان داد  ، یافتهیزیگر بررسی نقش احساس کارآمدی در میزان قانون در

 گرییزی قانوندارای رابطه معکوس و معناداری با میزان  سطح آرزوهاو  انگیزه و می  به پیشرفت

سیطوح بیاالی رفیاه    به  گرایی و رسیدن کاهش تمای  به عل ) هستند. با کاهش انگیزه پیشرفت

ر سیی  نشیینان حاشیه یزیگر قانون ها، میزان و کاهش سطح آرزوها و خواسته( فردی و اجتماعی

انگییزه   حاشییه نشیینانی کیه   گفیت   تیوان  است. می اادقعکس این قضیه نیز  دارد و اعودی

دهنید از مسییرهای غیرقیانونی بیرای     تیرجیح میی   رند،های پایینی دا آرمان پیشرفت و آرزوها و

هیای  پیشرفت خود استفاده کنند؛ چون در قالب قوانین موجود راهی برای دسیتیابی بیه آرمیان   

 (.8)جدولبینند خود نمی
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 یزیگر بررسی ارتباط احساس کارآمدی با میزان قانون (8جدول 

 نوع همبستگی گریزی قانون - ها شاخص

 انگیزه پیشرفت
 -229/0 یهمبستگ یبضر

 یرسونپ
 000/0 یمعنادار

 سطح آرزوها
 -231/0 یهمبستگ یبضر

 یرسونپ
 000/0 معناداری

 

و مییزان  ( معنایی استثنای شاخص بی مورد مطالعه، بین احساس بیگانگی اجتماعی )به مناتقدر 

قیدرتی، احسیاس    بیی  رابطه مثبت و معناداری برقرار است. به عبارتی، افزایش احساس یزیگر قانون

همیراه اسیت.    ییزی گر قیانون  انزوای ارزشی و احساس غریبگی با خود تا حدودی با افیزایش مییزان  

تأثیر اسیت و از حضیور آنیان در     جامعه بی کنند اعمالشان در : زمانی که مردم فکر میتوان گفت می

؛ از ایمیمیت در اجتمیا،   ندارنید آینده خیوب   به شود، امید چندانی اجتما، استقبال و حمایت نمی

اجتمیاعی  یابند. این قضیه آنها را به انجام امور  های اجتماعی می آرمان خود را بیگانه از ،پرهیز کرده

دهد. در نهاییت، آنهیا کیه خیود را بیگانیه بیا اجتمیا،         پاداشی و پولی سوق می فقو در قبال ارزش

معنیایی بیا مییزان     گییرد؛ امیا ارتبیاط احسیاس بیی      فزونی می یزیگر شان به قانونگرایش یابند، می

نظام اعتقیادی و  از  حاشیه نشینانقرار نگرفت. این امر حاکی از آن است که  مورد تأییدگرایی  قانون

 (.9)جدول  مندی برخوردارند و احساس سردرگمی در این زمینه ندارند قاعده تصمیمات

 یزیگر بررسی ارتباط احساس بیگانگی اجتماعی با میزان قانون (9 جدول

 نوع همبستگی گریزی قانون - ها شاخص

 قدرتی احساس بی
 134/0 ضریب همبستگی

 یرسونپ
 009/0 یمعنادار

 معنایی بیاحساس 
 069/0 یهمبستگ یبضر

 یرسونپ
 179/0 یمعنادار

احساس انزوای 

 ارزشی

 152/0 یهمبستگ یبضر
 یرسونپ

 003/0 یمعنادار

احساس غریبگی با 

 خود

 243/0 یهمبستگ یبضر
 یرسونپ

 000/0 معناداری
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 گیری بندی و نتیجه جمع

ترین زمینه هیای میورد    بر آن، از مه و بررسی عوام  مؤثر  گریزیقانونشناخت و ارزیابی میزان 

 دهیی  توانید در جهیت   میی توجه عالمان اجتماعی بویژه جامعه شناسان است. دستیابی به این مهی   

باشید.  میؤثر  ای  توسعه فرهنگی به تور قاب  مالحظیه  در جهتریزی  های توسعه، بویژه برنامه برنامه

شیناختی   فرهنگی و جامعه و بررسی برخی عوام  گریزیقانونان هدف ارزیابی میز پژوهش حاضر با

آمده حاکی  دست نتایج به و انجام گرفت شهر مشهدنشین کالنحاشیه نواحیو  حومهمؤثر بر آن، در 

هیای   است. این امیر نشیانگر ضیعف زیرسیاخت     9/2 با درجه میانگین گریزیقانون از میزان متوسو

ای و میدیریتی در توزیی     ال سو و فقدان سیازوکار مناسیب برنامیه   آموزشی، فرهنگی، اقتصادی از ی

از سوی دیگر است.  ،های اقتصادی اجتماعی با رویکرد عدالت م،ور فرات گیری از ها و بهره سرمایه

 تیوان میالی و مهیارتی کیافی جهیت روییایی بیا       نشینان، فاقد حاشیه توان گفت: می تر به بیان دقیق

مشیاغ  آنیان    خود نشأت گرفته از ناکارآمدیهستند که ات تبیعی های اجتماعی و مخاتر مصیبت

له أیین مسی  د. اکنی  میی سال  از تریق پیروی قانونی را از آنان سلب  گذران معیشتاست که توانایی 

نشین در گذشته به آن باور داشیتند،  ی که مردم حاشیهچارچوب نظام سنتی عرف و مذهبخارج از 

یو اجتماعی و عوام  مذکور آنان را بیه گرییز از قیوانین اجتمیاعی     پذیرد و از این رو شرا اورت می

 دهد.سوق می

پایبنیدی بیه مناسیال میذهبی(،      اسیتثنای ، ارتباط عوام  مذهبی )بیه  به دست آمده تبق نتایج

سیاالری(، احسیاس    ها، برتری قانون بر رابطه، شایسیته  به جز رعایت حقوق قومیت) احساس برابری

در گرییزی  قیانون معنیایی( بیا مییزان     و احساس بیگانگی اجتماعی )به غیر از احساس بیی  کارآمدی

برابیری و   م،دوده مورد مطالعه معنادار بود و مورد تأیید قرار گرفت. در این مییان عوامی  احسیاس   

کمتیرین   178/0 بیشترین تأثیر و عام  مذهب با ضریب میانگین 223/0 عدالت با ضریب میانگین

مییزان ت،صییالت و    دارند. همچنین، رابطه معکیوس و معنیادار بیین    گریزیقانونبر میزان تأثیر را 

مرتون است. ارتقای درجیه باورهیای دینیی در    های  در این پژوهش مؤید دیدگاه یزیگرمیزان قانون

مؤیید نظرییات    ایین موضیو،  کیه   را در پی داشته است گریزیقانونافزایش م،دوده مورد مطالعه، 

ارزش بودن دنیا  تقدیر و نیز بی های خاص مذهبی مبتنی بر جبر و ت. وی تعالی  و آموزهاسدورکی  
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همچنیین نتیجیه    .(229: 1391)دورکی ،  مؤثر دانسته است یزیو نظایر آن را بر افزایش قانون گر

کیه   (Hirschi & Gottfredson, 1993: 49)و  (Lou Xin-quan, 2008: 41)مذکور با نتایج ت،قییق  

بود، انطباق دارد. عالوه بر این،  یزیگرمیزان دینداری با میزان قانون از وجود ارتباط مستقی حاکی 

مییزان   های اقتصادی و اجتمیاعی( بیا   احساس برابری وعدالت )تنها از نظر دسترسی برابر به فرات

و نظرییه   (Wunder, 2015: 234) رابطه معناداری را نشان داد. این موضو، با دییدگاه  یزیگرقانون

منطبیق   دانید،  میی  ییزی گرسبب افزایش قانون را عدالت اجتماعی( که تزلزل 1394مسعود چلبی )

ها، برتری قانون  قومیت های دیگر )احساس برابری در رعایت حقوق ها با شاخص است؛ اما این دیدگاه

یرت دارد. همچنین ندادند، مغا نشانیزی گرقانون ساالری( که ارتباط معناداری با بر رابطه و شایسته

رابطه معکوس و معناداری  یزیگرقانون آمده، بین احساس کارآمدی و میزان دست بر اساس نتایج به

سیر نزولی و کاهشی پیدا کرده  یزیگرمیزان قانون کارآمدی، احساس مشاهده شد، اینکه با افزایش

معتقد بیه  ( که 2، هیرشی1لند)ادوین ساتر پردازان برخی نظریه است و برعکس. این نتیجه بر دیدگاه

بودنید،  یزی گرقانون ها و انگیزه پیشرفت با میزان معکوس بین سطح آرزوها و خواسته وجود ارتباط

جز  گذارد. افزون بر این ارتباط مستقی  و معناداری بین احساس بیگانگی اجتماعی )به تأیید می مهر

بیگانگی اجتماعی با  که افزایش احساسمشاهده شد. اینیزی گرمعنایی( و قانون شاخص احساس بی

اسیت، میورد    مورد مطالعیه همگیام  نشین و حومه شهر حاشیهدر نواحی  یزیگرافزایش میزان قانون

 ,Wang & Liu) ویکسا، فرییر، وانیگ و لیی    های تأیید قرار گرفت. از این رو نتیجه مذکور با دیدگاه

2010: 21; Ferrer, 2009: 19; Wekesa, 2011: 241 ) .همسویی دارد 

توان گفت از آنجایی کیه میردم سیاکن در منیاتق      در مجمو، با توجه به مباحث مطرح شده می

م،روم و کمتر توسعه یافته به ل،اظ شیرایو اقتصیادی )اشیتغال و درآمید(، اجتمیاعی )خیدمات و       

 ای مطلیوبی برخیوردار نیسیتند، در    ها(، فرهنگی )آموزش و ت،صیالت( از وضعیت توسعه زیرساخت

 کنند به یجادا ییرخود تغ یکه در زندگ ینا یبرا کرده، برابر انوا، نامالیمات زندگی احساس ناتوانی

ای که دارند سراسر زندگی را با عدم التزام به قوانین و چیارچوب  حتی بر خالف باورهای دینی ناچار 

                                                 
1. Edwin Hardin Sutherland 

2. Travis Hirschi 
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 کنند. قواعد اجتماعی سپری می

های اقتصادی و تولیدی و نیز ساز  ای در بنیان حظهنتایج پژوهش حاکی از ضعف قاب  مال ،بنابراین

امکانات است، که روی ه  رفته در چارچوب نظام  ها و و کارهای نهادی در تخصیص و توزی  سرمایه

سیازی   زمینه منطقه شده است. این امر مستلزم این در گریزانهقانونهای  منجر به گرایش سنتی،غیر

 عبارتند از: اقدامات . اینفرهنگی و انجام اقداماتی است

دسترسی به  اتالعاتی و تأکید ویژه بر ارتقای - های ارتباتی ایجاد و گسترش زیرساخت .1

هیای مفیید و    روزنامیه  های تلویزییونی، رادییویی، مجیالت و    مناب  دانش از جمله برنامه

  باشند؛مردم حاشیه نشین  های و نیازهای بخش که مرتبو با خواسته آگاهی

پویایی دینی مذهبی )توجه اساسی به تفکر و تدبر مورد تأکیید در منیاب     تأکید ویژه بر .2

هدفمنید   و جمیود فکیری( و سیوق دادن   یزانیه  های قیانون گر  دینی و پرهیز از گرایش

بیه سیمت تیالش     تیورکلی  و بیه  آگاهی ا،یح از مناب  دینیی به سمت  نشینانحاشیه

تریییق بهبییود  مطلییوب ازمسییتمر بییرای دسییتیابی رفییاه اجتمییاعی و کیفیییت زنییدگی 

  ها؛ های آموزشی و اتالعاتی به کمال رسانه دسترسی

، ی شیهر حومیه و حاشییه  های اقتصادی و تولیدی نواحی  تأکید بر ایجاد و تقویت بنیان .3

مبتنیی بیر رویکیرد عیدالت اجتمیاعی و       ایجاد مشاغ  مستمر در فعالیت روزمیره بویژه 

در مردم  های اقتصادی نقش مهمی در تسلی  ها و ضعف که از دیرباز ناتوانی چرا مکانی؛

هیای   گیرایش  هیای  هیای اجتمیاعی و پیذیرش    برابر انوا، مخاترات تبیعیی و مصییبت  

 ؛اند داشته یزانهگر قانون

: هیای توسیعه م،لیی    ها و پرو ه در برنامه نشینانحاشیهتأکید بر نقش مشارکتی و مؤثر  .4

 این نیواحی  دانش و تجربیات مردمبه شهری متولیان توسعه الزمه این امر آن است که 

 آنها و نیز منیاف  حاای  از    گیری تا اجرای پرو ه آنان را در فرایند تصمی  ،کرده توجه

خواهد شد  . این امر منجر به افزایش می  به پیشرفت و احساس کارآمدینمایندسهی  

 خواهد کرد. خودبیگانگی اجتماعی کمال شایانی قدرتی و از بی احساسو به کاهش 
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 . تهران: نشر نی.کنش یدر فضا یاجتماع ی کتاب ت،ل(. 1394چلبی، مسعود ) -

گسییختگی   هی   نظریه از". (1391کیا، شهروز )حیدری، آرش؛ رضادوست، کری ؛ فروتن -
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شناسیی  جامعه ."گریزیثر بر قانونؤمیزان، نو، و عوام  م". (1384رضایی، م،مد ) -
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The Factors Affecting Rule breaking in the Suburbs of Mashhad City 
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Abstract 

The marginalization is one of the factors contributing to lawbreaking and 

interconnectivity of metropolitan security, which is the birth of inappropriate economic and 

social planning. The purpose of this article is to evaluate the rate of legalization and explain 

some of the factors affecting it in marginal and suburban areas of Mashhad. The research 

method is descriptive-analytical and its statistical population is all people in the suburbs of 

Mashhad. Of these, 5 regions and 383 marginalized individuals were selected as samples. 

Data were analyzed and analyzed by SPSS software. The results indicate a significant 

degree of legalization with an average of 2.9. Also, the correlation between religious factors 

(other than adherence to religious rituals), the feeling of equality (except for respecting the 

rights of ethnicities, the superiority of the law on relationship and meritocracy), the sense of 

efficiency and the sense of alienation (with the exception of sensational sensation) are 

statistically significant. The results indicate a significant weakness in the foundations of 

knowledge and knowledge, economic and productive foundations, as well as institutional 

mechanisms in allocating and distributing capital and facilities, all of which lie within the 

framework of an unconventional military system based on the experience and everyday life 

events and personal interest-oriented tendencies, Has led to erosion laws in the area. 
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