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چکیده
حاشیهنشینی که ازجمله عوام به وجیود آورنیده شیرایو قیانونگرییزی و بیره زننیده امنییت
کالنشهرها است ،زاییده برنامهریزیهای نامناسب اقتصادی و اجتمیاعی اسیت .هیدف ایین مقالیه،
ارزیابی میزان قانون گریزی و تبیین برخی عوامی میؤثر بیر آن در نیواحی حاشییه نشیین و حومیه
شهرستان مشهد است .روش ت،قیق ،توایفی -ت،لیلی و جامعه آماری آن کلیه افیراد حومیه شیهر
مشهد هستند .از این میان  5منطقه و  383سرپرست خانوار حاشیه نشین بهعنوان نمونیه انتخیاب
شدند .دادهها به روشهای آماری در نرمافزار  SPSSپردازش و ت،لی شد .نتایج بیانگر میزان قابی
مالحظه قانونگریزی با درجه میانگین  2/9است .همچنین رابطه همبستگی عوام مذهبی (بهجیز
پایبندی به مناسال مذهبی) ،احساس برابری (به استثنای رعایت حقوق قومیتها ،برتری قانون بیر
رابطه و شایستهساالری) ،احساس کارآمدی و احساس بیگانگی (غیر از احساس بیمعنایی) با میزان
قانونگریزی از ل،اظ آماری معنادار است .نتایج حاکی از ضعف قاب مالحظه در بنیانهای آگاهی و
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دانش ،بنیانهای اقتصادی و تولیدی و نیز سازوکارهای نهادی در تخصییص و توزیی سیرمایههیا و
امکانات است که رویه رفته در چارچوب نظامی غیرسنتی مبتنی بر تجربیه و اتفیاقهیای روزمیره
زندگی و گرایش منفعت تلبانه فردی ،منجر به گرایشهای قانونگریزانه در این مناتق شده است.
واژگان کلیدی :قانونگریزی ،بیگانگی ،کارآمدی ،حاشیهنشینی ،رفتارهای ان،رافی

بیان مسأله
از قرن نوزده تا به امروز مساز و مشکالت شهری -بهعنوان سکونتگاه اکثر مردم جهیان -افیزایش
چشمگیری یافته است .ساختار ارگانیکی شهر بهگونهای اسیت کیه سیطح میراودات اجتمیاعی بسییار
پرحج و نسبتا رسمی است و بیشتر از آن که هنجارهای سینتی ،شیک روابیو بیین شهرنشیینان را
تعیین کند این قانون و هنجارهای رسمی است که بر روابو اجتماعی سنگینی میکند (گیدنز:1391 ،
 ،)211ااوال بدون تبعیت از قانون واحد ،اداره و سازماندهی جوام غیرممکن به نظر میرسد؛ در عین
حال جامعه برای نشان دادن ثبات و پایداری خود در اجیرای برنامیه و سیاسیتهیای تراحیی شیده،
نیازمند رعایت نظ و مقررات از سوی مردم جامعه است؛ حتی امیروزه چنیین تلقیی مییشیود کیه
قانونگریزی ،حالتی غیرعادی برای مردم آن جامعه به شمار میرود (.)Ito, et al., 2019: 68

مساز و مشکالتی مانند مهاجرت ،افزایش جمعیت ،حاشیهنشینی در کیالنشیهرها مییتوانید از
جمله عوام قانونگریزی باشد .در واقی شیرایو حیاک بیر منیاتق مسیکونیای کیه افیراد در آن
جامعهپذیر میشوند ،آنها را وادار میکند تا به شیوههای خاای رفتار و نیازهای خیویش را برتیرف
کنند که این رفتارها بهمرور زمان به اورت نگرشهیایی بیه افیراد هیر منطقیه القیاء خواهید کیرد
) .(Wunder, 2015: 204م،الت فرسوده داخی شیهری ،سیکونتگاههیای غیررسیمی و غیرقیانونی
نمونههایی از این شیوه سکونت هستند که نشانگر عیدم وجیود قیوانین و مقیررات شیفاف در نظیام
برنامهریزی و نابسامانی شرایو اقتصادی شهرها است (.)Mohebalian and Aguilar, 2018: 452

حاشیهنشینی ازجمله عوام بهوجود آورنده شرایو قانونگریزی و بره زننده امنیت کالنشهرها
است که زاییده برنامهریزیهای نامناسب اقتصادی و اجتمیاعی اسیت (.)Ezzine, et al, 2016: 121
اگرچه امروزه حاشیهها را جززی از شهرها میدانی که بافتی مشترک با شهرها پیدا کیردهانید ،ولیی
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حاشیهها اغلب دارای فرهنگ غیرمولد هستند و همچنان به منیاتق جیرمخییز و مشیک زا تبیدی
میشوند ( )Colfer, 2011: 2151مناتقی که به گفته جامعهشناسان ،فرهنگ فقر و فقر منطقیهای،
مشخصه االی آن است و جرم و جنایت ،زاییده این فرهنگ است .در واق حاشیهنشینی پدییدهای
است که در کنار سایر پدیدههای تأثیرگذار در شهر ،بر مشکالت شهری افزوده اسیت .ایین معضی ،
چهره و سیمای شهر را بدقیافه و زشت نموده ،باعث تشدید دوگیانگی در جامعیه شیهری ،افیزایش
فااله تبقاتی و بسیاری از مشکالت دیگر میگردد .بر این اساس حاشیهنشینی یال مسأله یا عارضه
شهری است که میتواند منب االی بسیاری از بزهکاریها و جرمها قرار گیرد (میرفردی و فرجیی،
94 :1395؛ فتحاللهی و دیگران.)310 :1378 ،
شهرها امروزه به یکی از مه ترین جایگاههای اساسی ت،قیق در مساز اجتماعی تبدی شیدهانید
(گیدنز (163 :1391 ،و بیش از نیمی از مردم جهان نیز در شیهرها زنیدگی مییکننید؛ در حاشییه
تمامی شهرهای بزرگ دنیا سکونتگاههای غیررسمی و حاشییهنشیینانی وجیود دارنید کیه بیشیتر
معضالت و مشکالت اجتماعی متوجه این مناتق است (.)Narloch, Drucker & Pascual, 2017: 655
حاشیهنشینی ،در واق حاا و برونداد مشکالت اجتماعی و ساختاری است که عمدتا بر اثر جریان
سری مهاجرت از روستاها به شهرها اتفاق میافتد و غالبا بیا عوارضیی ماننید فقیر ،سیوابق قیومی و
فرهنگی متفاوت مهاجران در حاشیه و عدم وجود حری خصوای در ارتباط است که موجیب بیروز
ویژگیهای منفی شخصیتی مانند پوچی و بیارزشی ،احساس بیگانگی ،سرخوردگی و عدم توانیایی
در بروز احساسات مانند خش  ،بیاعتمادی به نهادهای دولتی و قانونگزاری و ضعف باورهای دینیی
میگردد و هر کدام از این عوام میتواند یکی از عل االی بروز انوا ،بزهکاریها و قانونگریزیهیا
باشد م،بلیان و آقیالر (.)Mohebalian and Aguilar, 2018: 554
به عبارت دیگر ،افراد از تریق اجتماعی شیدن شییوههیای زنیدگی در جامعیهشیان را مییآموزنید،
شخصیتی کسب کرده ،آمادگی عم بهعنوان عضو ییال جامعیه را پییدا مییکننید و ییاد مییگیرنید
خودشان را با سیست جدید انطباق دهند و رفتاری مطابق بیا انتظیارات جامعیه داشیته باشیند (علیی
م،سنی .)87 :1391 ،عواملی مث چندگانگی در ساختار اقتصادی ،نیابرابری در توزیی درآمید ،فقیر،
بیکاری ،تورم و مشکالت تأمین هزینههای رو به رشد زندگی ،بر نارضایتی عموم مردم میافزاید؛ و حال

38

| فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی -اجتماعی خراسان (سال سیزدهم ،شماره چهارم ،تابستان )1398

اگر مردم با توجه به شرایطشان نتوانند بر این مشکالت فازق آیند و از تریق رعایت قوانین به اهداف و
خواستهای خود نرسند ،به دنبال راههای گریزی میرونید کیه بیه قیانونگرییزی منجیر مییشیود
(میرفردی و فرجی99 :1395 ،؛ فتحاللهی و دیگران)231 :1378 ،؛ بنابراین میتوان اینگونه استنباط
نمود که شرایو اجتماعی و منطقه مسکونی که افراد در آن جامعهپذیر مییشیوند تیا حید زییادی بیر
گرایشهای قانون گریزانه آنان در آینده تأثیرگذار است (.)Ezzine & et al, 2016:129

مشهد از نظر جمعیت دومین کالنشهر کشور و از ل،اظ مهاجرپذیری پس از تهران بزرگترین
شهر م،سوب میشود .از ل،اظ شاخصهای سنی مشهد از جمعیتی جوان برخوردار اسیت و رشید
جمعیت ساالنه آن  %1/68است که اندکی باالتر از نرخ رشد جمعییت اییران  1/64اسیت .از ل،یاظ
شاخصهای توسعه اقتصادی -اجتماعی ،بویژه شاخصهای فرهنگی و آموزشی شهر مشهد وضعیت
مناسبی دارد ،ولی در نواحی حاشیه ای و حومه آن بهعنوان جامعه آماری ایین پیژوهش بیه خیاتر
گستردگی مهاجرت از دیگر استانها و بعضا دیگر کشورها (مهاجران افغان) و دسترسی ضیعیف بیه
زیرساختهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی ،از وضعیت اجتماعی و اقتصادی نابسیامانی برخیوردار
بوده ،در م،رومیت به سر میبرند؛ دلی آن ه ناپاییداری حاای از ناکارآمیدی سیاختار و عناایر
سیست های مناتق شهری در کشورهای جهان سوم است که ویژگیهایی را در ایین سیکونتگاههیا
ایجاد کرده است (Terres, 2015: 22؛ روستایی ،زادولی و زادولی خواجه .)87 :1393 ،بخش مهمی
از این مسأله به گرایشهای قانون گریزانه در حومه شهر ،بازمیگردد .در همهی مناتق حاشیهنشین
به یال میزان تخلف از قانون به چش نمیخورد بلکه قسمت اعظمی از فساد ،تبهکیاری و ان،رافیات
اجتماعی در بعضی از مناتق حاشیهای اتفاق میافتد که به سبب ایجاد مشیکالت فیراوان نیازمنید
توجه و برنامهریزی و سیاستگذاریهای مناسب است و در اورت بیاهمیتی و کی کیاری در ایین
خصوص ،جامعه در حوزههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگیی و سیاسیی نییز دچیار ب،یران
خواهد شد ،چرا که مشکالت و مساز

تولیدشده در قسمتهای حاشیهای شهر به مراکز شیهر هی

رسوخ میکند و ناامنی در حاشیه تبیعتا در متن نیز اثرگذار خواهد بود (.)Emirbayer, 1996: 121

پژوهش حاضر به دنبال ارزیابی میزان قانونگریزی حاشیه نشینان شهر مشهد و بررسی و تبییین
عوام تأثیرگذار بر میزان قانونگریزی در مناتق حاشیهنشین این شهر ،به ویژه عوامی فرهنگیی و
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جامعهشناختی (شام  :احساس عدالت ،احساس کارآمدی و احساس بیگانگی اجتماعی) است.
با توجه به مباحث مطرح شده ،این پژوهش در پی پاسخگویی به سؤالهای زیر است:
-

میزان قانونگریزی در مناتق حاشیهنشین مورد مطالعه در چه سط،ی است؟

-

آیا عام احساس برابری و عدالت (دسترسی برابر به فراتهای اقتصادی ،رعایت حقوق
قومیتها ،برتری قانون بر رابطه و شایستهساالری) با میزان قانونگریزی رابطه دارد؟

-

آیا احساس بیگانگی اجتماعی (احساس بیقدرتی ،بیمعنایی ،انزوای ارزشیی و غریبگیی
با خود) با میزان قانونگریزی رابطه دارد؟

پیشینه تحقیق
جدول  )1پیشینه پژوهش
پژوهشگران
(تاریخ)

(فیروزجازیان،
)1389

عنوان

خالصه دستاورد

وقتی افیراد روییههیای اجیرای قیانون را منصیفانه و عادالنیه نداننید،
قانونگرایی آنان کاهش مییابد و این در حالی است که فقدان عدالت
قانونگریزی (ت،لیلی
در اجرای قانون موجب بیاعتمادی و عدم مشروعیت مجرییان قیانون
در منظر نظریه عدالت
نزد مردم شده که ایین خیود باعیث قیانونگرییزی افیراد در جامعیه
رویهای)
میشود .تأثیر متقاب متغیرهای عدم عیدالت روییهای ،بییاعتمیادی
مدنی و عدم مشروعیت موجب قانونگریزی افراد در جامعه میشود.

(رضایی،
)1384

میزان ،نو ،و عوام
مؤثر بر قانون گریزی

احساس آنومی ،میزان رواج زور در جامعه ،خیاص گراییی ،تصیور از
میزان اعمال نظارت و اعتماد بهنظیام سیاسیی ،بیشیترین تیأثیر را
نسبت به سایر متغیرها بر قانونگرییزی ابیزاری داشیته اسیت .سیه
شاخص قیانونگرییزی اخالقیی ،اعتراضیی و ابیزاری سیاخته شیده
بیشترین رابطه را با احسیاس آنیومی و مییزان رواج زور در جامعیه
داراست.

(حیدری،
رضادوست و
فروتنکیا،
)1391

نظریه از ه
گسیختگی نهادی و
قانون گریزی ،مطالعه
موردی :دانشجویان

ازه گسیختگی نهادی با قانونگریزی رابطه معنیادار و مثبیت دارد.
ت،لی رگرسیون نشان داده که اثر فردگرایی و بُتوارگیی پیول بیر
قانونگرییزی معناداراسیت و اثیر پیشیرفتگراییی و جهیانگراییی
قاب چش پوشی است .دیگر نتایج نشان داده کیه قیانونگرییزی بیا
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دانشگاه شهید چمران
اهواز

پایگاه اجتماعی اقتصادی رابطه ندارد .همچنین بین پایگاه اجتماعی
اقتصییادی عینییی و ازهی گسییختگی نهییادی همبسییتگی مثبییت و
ضعیفی مشاهده شد.

بین سن ،ت،صیالت ،تبقه اجتماعی و قانونگرایی رابطه معنیداری
وجود دارد؛ اما بین جنس ،وضعیت شغلی افراد و قانونگرایی رابطه
(زار ،شاه-
عوام قانون گرایی معنیداری وجود ندارد .براساس دیگر نتایج بین متغیرهای اساسی،
آبادی و ترکان،
شهروندان در شهر یزد دینداری ،سرمایه اجتماعی ،نگیرش بیه قیانون ،نظیارت اجتمیاعی،
)1392
عدالت توزیعی و قانونگرایی رابطه مستقی و معنیدار وجیود دارد،
اما بین آنومی و قانونگرایی رابطه معکوس و معنیدار وجود دارد.
(مختاری،
قهرمانی و
قدرتی،
)1391

عوام اجتماعی مؤثر
بر میزان قانونگریزی
در روابو اجتماعی
(مورد مطالعه افراد
 18سال به باالی
ساکن در شهر شیراز)

مردان بیش از زنان قانونگریزی در روابو اجتماعی داشتند .سیطح
ت،صیالت و نو ،شغ افراد در کاهش یا افزایش میزان قانونگریزی
افراد اثری نداشته است .هرچه احساس تعلق اجتمیاعی فیرد بیاالتر
باشد ،از میزان قانونگریزی فرد کاسته میشود و در نهایت هر چیه
فرد با م،دودیت مناب بیشتر روبهرو باشد ،میزان قانونگرییزی وی
در روابو اجتماعی نیز افزایش مییابد.

(واحدی ،بدری
گرگری و
مصرآبادی،
)1388

بررسی عوام مؤثر بر
قانونگرایی شهروندان متغیرهای باورهای مذهبی ،عامگرایی قانون ،خوشبینی نسبت بیه
حکومت و ترس از مجازات با میزان قانونگرایی افراد رابطه مستقی
(مطالعه موردی:
و معنیداری داشته است.
شهروندان استان
آذربایجان غربی)

(WeKesa,
)2011

ارتقای کیفیت زندگی
حاشیه نشینان در
کشور آفریقای جنوبی

ساکنان م،الت ظرفیت و داراییهای اجتماعی باالیی دارند کیه در
اییورت توجییه بییه آنهییا و ارازییه آمییوزشهییای الزم م ییتییوان در
توانمندسازی ساکنان مناتق حاشیهنشین گام برداشت.

(Lou Xin)quan, 2008

درباره دین و گرایش
بیه قانون

دین با م،ور قرار دادن آموزههای دینی بهعنوان معیار و هنجار
مطلوب رفتار ،به تنظی و کنترل رفتار و روابو اجتماعی تیف
وسیعی از انسانها پرداخته و با توجه به این قدرت بازدارندگی ،از
بروز آسیبهای اجتماعی همچون قانونگریزی جلوگیری مییکند.
همچنین عقایید ،باورها ،احکیام و مناسیال دینییی تییأثیر مثبت و
معنیداری بر قانونگرایی و اتاعت از قوانین دارد؛ یعنی هرچه
میزان دینداری افراد بیشییتر شود ،میزان عم به قانون و پایبنییدی
به آن در افراد نیز افزایش مییابد.
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(Ferrer,
)2009

& (Wang
)Liu, 2010

م،قق در این ت،قیق که به روش پیمایشی انجام شیده اسیت ،بیه
دنبال تأثیر اهمیت مجاورت بر روی جرم بوده است .نتیایج ت،قییق
قانونشکنی زمانی که نشان داده است که مجاورت با افراد بزهکار بیر قیانون شیکنی آنهیا
دیگران انجام میدهند تأثیر معنیداری داشته است .آنها همچنین نشان دادند که مجاورت
ممکن است با سودمندی فنآوری اجراییی ارتبیاط داشیته باشید و
اینکه البته مناف افراد در شکستن قانون با یکدیگر نامتجانس است.
بررسی عوام
روانشناختی مؤثر بر
قانونگرایی

بین میزان شناخت منفی از اعمال قیانونی و تمای به قانون-گرایی
ارتباط معکوس وجود دارد .همچنیییین بین میزان تجربیییه مثبت از
اعمال قانونی ،میزان دریافیت شناختی از میشروعیت قیانون ،مییزان
برداشیت از تجربیه قانونگرایی و میزان آگاهی از تنبیه کیفری رفتار
غیرقانونی و قانونگرایی ارتبیاط مثبیت و معنیدار وجود دارد.

با توجه به پژوهشهای مذکور ،فردگرایی ،از ه گسیختگی نهادی و تصور از میزان اعمیال نظیارت و
اعتماد بهنظام سیاسی در مورد قانونگریزی ،برای جامعه مه قلمداد شده اسیت .کسیانی کیه اجیرای
قانون را منصفانه و عادالنه ندانند ،قانونگرایی در آنان کاهش مییابد .این امیر موجیب بییاعتمیادی و
عدم مشروعیت قانون نزد مردم میشود .در ایین پیژوهشهیا پایگیاه اجتمیاعی -اقتصیادی در میورد
قانونگریزی افراد در نظر گرفته نشده است در حالیکه در پژوهشهای گسترده خیارجی ایین رابطیه
نقشی پررنگ و حیاتی دارد .در پژوهش حاضر عوام اجتماعی -اقتصادی دارای نقش برجسته ای است.
نتایج دیگر پژوهشها نشان میدهد که بین متغیرهیای اساسیی ،دینیداری ،سیرمایه اجتمیاعی،
نگرش به قانون و نظارت اجتماعی با قانونگرایی رابطه مستقی و معناداری وجود دارد ،این در حالی
است که دینداری در این ت،قیقات به مثابه بن مایه ای دینی و مذهبی (کشور) مدنظر بیوده اسیت،
حال آنکه در این پژوهش باورهای دینی بهعنوان یال متغیرمداخلهگر و متمایز بیا ت،قیقیات دیگیر
مدنظر است .این امر ناشی از برداشتهای متفاوت افراد از دینداری است؛ به این ترتیب که فرد خود
را دیندار میداند ،درحالی که رفتار اجتماعی او خالف اظهارات وی در مورد دینیداری اسیت .نکتیه
مهمی که در پژوهشهای مختلف اغلب به آن ک توجهی شیده اسیت ،مشیکالت مهیاجرت افیراد و
انطباق آنان با م،یو پیرامون است؛ به این ترتیب که افراد بهم،ض رسیدن به مقصد دچار تعیارض
فرهنگی میشوند و رفتارهایی خالف قانون از خود بروز میدهند.
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چارچوب نظری
جامعییهشناسییان قییانونشییکنی و قییانونگریییزی را در سییاختار اجتمییاعی ناکارآمیید ،بییا
سییازماندهییی اجتمییاعی جامعییه مییوردنظرو شییرایو آنومیییال آن تبیییین میییکننیید و معتقدنیید
کییه مهییاجرت ،ایینعتی شییدن و رشیید سییری شییهری ،موجییب زیییر پییا گذاشییتن الگوهییای
تثبییتشیده و کیامال سیازمانیافتیه زنیدگی مییشیود ( .)Ito, et al., 2018: 141قواعید میذکور
در مواقعی که تغییر اجتمیاعی سیری بیه وجیود میی آیید از هی پاشییده مییشیوند .از ایین رو
مییردم معیارهییایی را کییه بییه روابییو و رفتارهییای آنهییا نظ ی میییبخشیید ،از دسییت میییدهنیید
(واحیییدی ،بیییدری گرگیییری و مصیییرآبادی )34-33 :1388 ،ازجملیییه علیییتهیییای عمیییده
قییانونگریییزی افییراد یییال جامعییه اییین اسییت کییه هنجارهییا قییدرت تنظییی کننییدگی خییود را بییر
رفتیار و آرزومنییدی هییای انسییانهییا از دسییت مییدهنیید و چنییان آرزومنییدیهییا ،افسارگسیییخته
میشیوند کیه بیهایورت نیازهیای سییریناپیذیری درمییآینید کیه هییچگیاه ارضیا نمییشیوند
(حیییدری ،رضادوسییت و فییروتنکیییا .)42 :1391 ،از دیییدگاه اییین نظریییه ،ضییعف کنتییرلهییای
رسمی (نظارت نهیادی) در جامعیه باعیث مییشیود برخیی اجتماعیات ،توانیایی خیودتنظیمی را
از دسییت بدهنیید .اییین موضییو ،باعییث میییشییود پیونییدهای اعضییای جامعییه بییا همییدیگر و بییا
جامعه سست شود و افراد بیهآسیانی از هنجارهیای مرسیوم اجتمیا ،عبیور کننید و آنهیا را زییر
پا بگذارند و قیانون گرییزی از ایین ترییق ،در جامعیه گسیترش پییدا مییکنید (زار ،شیاهآبیادی
و ترکان.)167 :1392 ،
بهزع دورکی  ،بیهنجاری زمانی رخ میدهد که ت،ولی عظیی کیه بیهناچیار شیام بیینظمیی
غیرمنتظره است ،در جامعه واق شود .دورکی  ،وضعیتی را که در آن ،قدرت نظارت اجتماعی جامعه
سست میشود و کنترل جامعه بر تمایالت فردی کارآیی خیود را از دسیت مییدهید ،بییهنجیاری
میخواند ( .)Giddens, 1986: 453; Emirbayer, 1996: 121او معتقد است نزدیالترین حالت بیه
وضعیت بیهنجاری ،ه زمان با وقو ،انقالب یا جنگ ییا بالفاایله پیس از رکیود اقتصیادی شیدید
غیرمنتظره مشاهده میشود .نتیجه چنین وقایعی ممکن است افیزایش قیانونگرییزی و رفتارهیای
تخلف آمیز باشد؛ زیرا در این موقعیت غیرعادی که توافق چندانی درباره رفتار مناسب ییا نامناسیب
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نیست ،تعیین دقیق رفتار تخلف آمیز مشک است و حدود عرفی که دره میشکند ،تعریف شدنی
و تعیین شدنی نیست ( .)Giddens, 1986: 453در عینحال ،مردم بهتور غیرمعمیول تیاب عرفیی
نوخاسته میشوند و آنچه بخشی از عرف معمول و پذیرفته شده جامعه بوده است ،از دست مییرود
( .)Longshore, et al., 2004: 191; Lilly, Francis & Richard, 1995: 53از نظیر دورکیی آنیومی
وضعیتی است که در آن هنجارهای اجتماعی جامعه نفوذ خیود را بیر رفتیار فیرد از دسیت بدهنید
(گیدنز .)590 :1391 ،به نظر وی در جوام امروزی ،معیارها و هنجارهای سنتی بدون آنکه توسیو
هنجارهای جدید جایگزین شوند ،تضعیف میشوند (معیدفر.)194 :1379 ،
نظریه آنومی دورکی دارای دو بعد است که مشخصه آن بیهنجاری و نامتناهی بودن آرزوهیا
است .دورکی درباره رابطه میان انسان ،نیازها ،اهداف یا آرزوهایش ب،ث میکند و معتقد اسیت
که در شرایو اجتماعی مست،ک و پایدار ،آرزوهای انسانها از تریق هنجارها تنظی و م،یدود
شده است .با از ه پاشیدگی هنجارها و از بین رفتن کنترل آرزوها ،آنومی در وضعیت آرزوهای
بیحدوحصر به وجود میآید .از آنجا که این آرزوهای بیحد ،تبعیا نمییتواننید ارضیا و اشیبا،
شوند ،سبب ظهور نارضایتی اجتمیاعی منفیی نظییر :خودکشیی ،اقیدامات جنیایی ،تیالق و ...
میشوند که از نظر آماری نیز قاب سنجش اند (علیوردینیا.)172 :1378 ،
در دیدگاه رابرت مرتون 1در یال جامعه پایدار ،مییان اهیداف اجتمیاعی -فرهنگیی و راههیای
پذیرفته شده برای دستیابی به آن اهداف در بین عامه مردم ،تعیادل وجیود دارد وآنیومی وقتیی
شرو ،می شود که این رابطه متعیادل ،بیه هی بخیورد .وی معتقید اسیت تنهیا هنگیامی فقیر و
م،دودیتهای ناشی از آن جرمزا میشود که افراد فقیر شیفته رسیدن به ارزشهیای فرهنگیی
مورد تأثیر اعضای جامعه باشند و برای رسیدن به آن با کسانی وارد رقابت شوند که فراتهای
مشرو ،را به میزان بیشتری در اختیار دارند .در چنین وضعیتی رفتار ضداجتماعی آنان تبیعی
خواهد بود (م،سنی.)54 :1381 ،
جرم شناسان بیعدالتی و شرایو ناسال اقتصادی را مؤثر و مرتبو با قانونگریزی افراد مییداننید
(نوربهاء .)46 :1377 ،بر اساس نظریه مبادله ،اگر توزی پاداشها با معیارهای عدالت متناسب نباشد،
1. Robert K. Merton
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احساس بیعدالتی رواج پیدا کرده و اعضای جامعه در واکنش به آن از تمکیین در برابیر مقیررات و
قوانین پرهیز میکنند .آدامز 1و هومنز 2نیز بر نقش توزی عادالنه و رضایت اجتمیاعی و در نهاییت،
احترام و پذیرش قوانین ا،ه گذاشتهاند ( )Adams,1965: 43; Homans, 1961: 261بر اسیاس
نظریه انصاف ،افراد سعی میکنند نوعی تعادل میان دادهها و ستاندههای خویش برقیرار سیازند
(چلبی . )46 :1394 ،حتی اگر در توزی پاداش و امکانات ،به فرد /افرادی بییش از اسیت،قاق
پاداش یا امکاناتی داده شود ،نه تنها عدالت برقرار نشده ،بلکه این کار از تریق فرایند مقایسه
اجتماعی بر افزایش بی عدالتی مؤثر است .بر اساس نظریه ارزش منزلتی برگیر و همکیارانش،
اگر انتظارات مردم از قانون با آنچه اجرا میشود متفیاوت باشید ،قطعیا اعضیای جامعیه آن را
ناعادالنه تلقی می کنند و ارزیابی مردم از قانون ،منفی بوده و در مقبولیت آن ها مؤثر است .بر
اساس این نظریه ،قوانین و انتظاراتی که از آن قوانین می رود ،باید تعریف شده و بدون ابهیام
باشد؛ در غیر این اورت کارآیی خود را از دست داده و بر پذیرش قانون تأثیر منفی میگذارد
(همان.)69 :
بنابراین زمانی که سرمایه اجتماعی در جامعهای زیاد باشد ،افیراد کی تیری مرتکیب قیانونگرییزی
میشوند؛ زیرا با انجام این کار شبکه روابو خود را از دست میدهند و از ترف جامعه و اترافیان تیرد
میشوند .بر اساس تئوری انتخاب عقالنی ،در اورت وجیود سیرمایه اجتمیاعی مثبیت و روابیو گیرم
متقاب و اعتماد کافی بین اعضای جامعه ،اکثر افراد قانون مدارند؛ چرا که قیانون گرییزی بیا ت،میی
هزینه های زیاد ،سییود کییمی بییرای آنهیا خواهیید داشیت؛ درنتیجییه ،از آن پرهییییز مییکننید
(.)Longshore, et al., 2004: 291; Lilly, Francis & Richard, 1995: 253

در نظریه کنترل اجتماعی هیرشی پیش فرض آنست که افراد رفتار کجروانه خواهند داشت؛
مگر این که کنترل شوند .بر این اسیاس ،ارتکیاب رفتیار ان،رافیی بیه علیت فقیدان ییا ضیعف
سازوکارهای کنترل اجتماعی در جامعه است .سازوکارهای کنترل دو نو ،اند :کنترل شخصی
و کنترل اجتماعی .عوام کنترل اجتمیاعی شیام وابسیتگی و تعلیق بیه نهادهیای بنییادین

1. Adams
2. Homans
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اجتماعی مانند خانواده ،مدرسه و دین است .به زع هیرشیی ،وفیاقی کلیی دربیاره هنجارهیا،
ارزش ها و باورهای (دینی) رایج در جامعه وجود دارد و کنترل اجتماعی برمبنیای ایین وفیاق
اجتماعی انجام می شود .وی معتقد است چهارع نصر االی شام وابستگی به اجتمیا ،،تعهید،
مشغولیت (مشارکت در فعالیت های اجتماعی) و اعتقاد و بیاور داشیتن بیه قواعید اجتمیاعی،
موجبات پیوند فرد و جامعیه را فیراه میینمایید ( ;Lilly, Francis & Richard, 1995: 341

 .)Brownfield and Sorenson, 1993: 252همچنین ،وی معتقد است میزان اعتقاد افیراد بیه
هنجارهای اجتماعی و رعایت قوانین متفاوت است .فردی که خیود را ت،یت تیأثیر اعتقیادات
معمول در جامعه نبیند ،هیچ وظیفه اخالقی و دینی برای ه نوایی با قوانین ،برای خود قازی
نیست .این نظریه با نظریه کارکردی ،ماکس وبر و امی دورکی مشترک است؛ زیرا هیر دوی
این نظریه ها تأکید می کنند که دین و باورهای دینی و اعتقیاد بیه آن هیا ماننید نیوعی منبی
کنترل درونی و اجتماعی عم می کنند و میانعی بیرای شیک گییری آسییب هیای اجتمیاعی
هستند .بر اساس این دو نظریه ،ان،راف ت،ت تأثیر اعتقادات خالف اخالق معمول در جامعیه
واق میشود.
در نظریه پیوند افتراقی ادوین ساترلند 1تبیین رفتار قانونگریزانه با میزان و نو ،تماس های فرد با
سایر اشخاص تبیین میشود؛ به این اورت که افراد مستعد قیانونگرییزی در همنشیینی بیا افیراد
جامعه یاد میگیرند که گاه موافق و گاه مخالف رفتارهای قانون گریزانه است .اگر تعرییفهیایی کیه
کنشهای قانون گریزانه را قبول میکنند ،با پشتوانهای قویتر از تعریفهای قانونگرایی به فرد القیا
شود و فرد نیز در دفعات بیشتری با این دسته تعاریف مواجه گردد ،احتمال ایینکیه فیرد مرتکیب
قانونگریزی شود ،بیشتر است (.)Burkett, 2001: 401; Haynie, et al., 2005: 450
از بررسی پژوهشها و نظرات مرتبو با این حوزه مشخص میشود که قیانونگرییزی افیراد از
جمله حاشیهنشینان ت،ت تأثیر عوام مختلفی است از آن جمله میتوان به احساس بیعدالتی
در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،شغلی و  ،...زنیدگی ت،یت ظلی و تبعییض ،پیایین بیودن سیواد و
ت،صیالت ،ساخت سنتی و مقتدرانه خانواده ،باورهای دینی و  ...اشاره داشت .تأکید میا در ایین
1. Edwin Hardin Sutherland
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پژوهش بر چهار متغیر مه احساس بیگیانگی اجتمیاعی ،احسیاس برابیری و عیدالت ،احسیاس
کارآمدی و باورهای دینی است و ارتباط آنها با میزان قانونگریزی افراد مورد سنجش و ارزیابی
قرار میگیرد.

روش پژوهش
این پژوهش از ل،اظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت تواییفی -ت،لیلیی مبتنیی بیر تکمیی
پرسشنامه م،قق ساخته است .شاخصها و متغیرهای ت،قیق بعد از بررسیی پیشیینه نظیری و
مطالعات اولیه م،دوده پژوهش استخراج شد (جدول  .)1جامعه آماری ت،قیق را کلیه سیاکنان
مناتق حاشیهنشین مشهد ( )55163و جامعه نمونه را  5منطقه و  383نفر از ساکنین حاشییه
نشین باالی  18سال تشکی میدهند .روش نمونهگیری تصادفی بوده و تعداد نمونه متناسب با
سه جمعیتی هر منطقه از تریق فرمول کوکران به اورت زیر به دست آمده است.
𝑞 𝑁 . 𝑡2 . 𝑃 .
=𝑛
𝑞 N . d + 𝑡 2 . 𝑃.
حج جمعیت آماری = N
دراد خطای معیار ضریب اتمینان قاب قبول = t
نسبت جمعیت دارای افت معین = P
نسبت جمعیت فاقد افت معین = q
درجه اتمینان یا دقت احتمالی مطلوب = d
با توجه به پراکندگی نمونه مطالعه پژوهش حاضر ،در اکثر ت،قیقات علوم اجتماعی معموال  Pو q
را  0/5در نظر میگیرند .و مقدار  tرا معموال  1/96تعیین میکنند.

≃ 383

52978٫54
138٫45

=

)55163 × (1٫96)2 × (0٫5) × (0٫5
2

2

)55163 × (0٫05) + (1٫96) × (0٫5) × (0٫5

=𝑛
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جدول )2شاخصها و متغیرهای مورد بررسی
نوع
متغیر

شاخصها

باورهای دینی

معرفها

میزان آگاهی از احکام مذهبی ،میزان اعتقاد به اهمیت میذهب در زنیدگی،
میزان پایبندی به اعمال و اخالق و مناسال مذهبی
میزان رضایت از دسترسی برابر به درآمد و شیغ مناسیب ،مییزان رعاییت

احساس برابری حقوق قومیتها (عدم نابرابری بیین قومییتهیا) ،برتیری قیانون بیر رابطیه
وعدالت
مستق

(قانونگریزی) و رضیایت از شایسیتهسیاالری (توجیه بیه مییزان توانیایی و
تخصص هر فرد و استفاده از آن در مسیر پیشرفت جامعه)

احساس

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

کارآمدی

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

احساس
بیگانگی
اجتماعی

احساس بیقدرتی (تصور به بیتأثیر بودن عم خود) ،احساس بییمعنیایی
(سردرگمی دراعتقادات و تصیمی هیا) ،احسیاس انیزوای ارزشیی (پرهییز از
امیمیت و انجام امور برحسب ارزش پاداشی) و احساس غریبگی بیا خیود
(بیگانگی با آرمانهای اجتماعی و بدبینی به آینده)
اتاعت از قانون (قانون هرچه باشد باید اتاعت کرد ،این کیه در هیر حیالی
باید از قانون اتاعت کرد) رعایت قانون (اینکه رعایت قانون باعث پیشرفت یا
عقب ماندن آدم می شود ،کسانی که قانون را رعایت نمی کننید سیریعتر و

وابسته

قانونگریزی

راحتتر به اهدافشان می رسند ،وقتی دیگران قانون را رعایت نمی کنند الزم
نیست من از آن اتاعت کن ) عم به قانون (پرداخت به موقی مالییات ییا
عوارضی ،رعایت قوانین رانندگی) عدم التزام به قوانین (کشییدن چیال بیی
م ،یا خرید کاالی قاچاق ،رانندگی بدون گواهی نامه)

دادهها از تریق مطالعات کتابخانهای و میدانی (تکمی پرسشنامه) به دست آمد .روایی پرسشنامه
مبتنی بر تعاریف عملیاتی شاخصها و نظر کارشناسان بررسی و تأیید شد و پایایی آن از تریق 30
نمونه اولیه به تور پیشآزمون به کمال آلفای کرونبیاخ م،اسیبه شید (جیدول  .)3روش تجزییه و
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ت،لی اتالعات و دادهها بر اساس روشهای آماری در م،یو نرمافزار  SPSSو از تریق آزمونهای
 tتال نمونهای و همبستگی پیرسون بوده است .در این پژوهش میانیه نظیری بیر مبنیای مقییاس
لیکرت عدد  3است.
جدول  )3بررسی پایایی ابزار تحقیق (پرسشنامه)
تعداد گویه ها

ضریب کرونباخ

شاخصها

دین و مذهب

4

0/775

احساس عدالت

7

0/823

احساس کارآمدی

4

0/749

احساس بیگانگی اجتماعی

7

0/861

قانونگریزی

9

0/855

یافتههای پژوهش
از میان کلیه پاسخگویان  %87مرد و  %13زن بودنید .از نظیر سین 18 %13/3 ،تیا  30سیال،
 %20/1بین  31تا  40سال %30/7 ،بین  41تا  50سال و  %17/8بیاالی  50سیال سین دارنید.
پاسخدهندگان از ل،اظ ت،صیالت %29/2 ،بیسیواد %15/9 ،دارای ت،صییالت ابتیدایی%11/4 ،
راهنمایی %19/7 ،دیپل  %10/5 ،کاردانی %4/9 ،کارشناسی و  %3/9کارشناسیی ارشید و بیاالتر
هستند .از ل،اظ میزان درآمد ماهیانه %55/2 ،پاسخگویان درآمید کمتیر از  400هیزار تومیان،
 %27/6بین  400تا  600هزارتومان و  600 %17تا  900هزار و فقو  %0/3بیشتر از  900هیزار
را اظهار نمودهاند .از نظر وضعیت شغلی نیز  %27/3گفتهاند که دارای مشاغ کیارگری و ییدی،
 %35/8دارای مشاغ آزاد %11/7 ،بازاری %3/4 ،خانهداری %2/1 ،بازنشسته و مسیتمری بگییر،
 %9کارمند و  %10/6بیکار هستند.
جهت پاسخگویی به سؤالهای ت،قیق بهوسیله آمار استنباتی ،نخست وضعیت توزی دادهها بیه
کمال آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی شد .با توجه به رد فرضیه افر ،نتایج حیاکی از نرمیال
بودن دادهها است (جدول .)4
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جدول  )4بررسی وضعیت توزیع نرمال دادهها
شاخصها

دین و مذهب
احساس عدالت
احساس کارآمدی
احساس بیگانگی اجتماعی
قانونگریزی

-

ضرایب

آماره کولموگروف -اسمیرنوف ()z

0/764

سطح معناداری

0/498

آماره کولموگروف -اسمیرنوف ()z

0/793

سطح معناداری

0/555

آماره کولموگروف -اسمیرنوف ()z

0/702

سطح معناداری

0/707

آماره کولموگروف -اسمیرنوف ()z

0/651

سطح معناداری

0/542

آماره کولموگروف -اسمیرنوف ()z

0/544

سطح معناداری

0/928

بر اساس یافتههای پژوهش ،میزان قانونگریزی در نواحی حاشیه و حومه شهر مورد مطالعه کمتر از
میانگین نظری (با درجه میانگین  )2/9است .از آنجا که مطابق آزمون  tتیال نمونیه سیطح معنیاداری
کمتر از  0/05و کرانهای باال و پایین هر دو منفی هستند (جیدول  ،)5مییتیوان نتیجیه گرفیت کیه
قانونگریزی در م،دوده مورد مطالعه تا حدود قاب مالحظهای بر زندگی و فرایند اجتماعی مؤثر بیوده
است.
جدول  )5بررسی میزان قانونگریزی با استفاده از آزمون  tتکنمونهای

test value = 3
متغیر

میانگین
جامعه

قانونگریزی

2/9

مقدارt
3/369

سطح اتمینان  95دراد

درجه

سطح

اختالف

آزادی

معناداری

میانگین

کران باال

376

0/000

-0/1002

-0/0469

کران
پایین
-0/1535

نتایج نشان میدهد که پاسخگویان تا حد متوسو (بیا درجیه  )2/9پیشیرفت در امیور زنیدگی را
مبتنی بر عدم رعایت قوانین و عم به آن را باعث عقب ماندگی میداننید .از علی مییزان متوسیو
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قانونگریزی در حومه و مناتق حاشیهنشین شهرستان مشهد میتوان بیه عیدم تیوان و تیابآوری
حاشیهنشینان در برابر مخاترات و مصیبتها ،عدم تجهییز کیافی آنهیا بیه ابزارهیای توانمندسیاز
اتالعاتی و مهارتی ،ضعف بنیه اقتصادی ،نگرشهای مذهبی تقریبا مت،جرانه و آمیخته به خرافیات
(بهعنوان نمونه بسیاری از حاشیهنشینها بر مبنای تعالی مذهبی معتقدند سرنوشت هر فرد پیش از
تولد تعیینشده است و در رابطه با کنترل جمعیت معتقدند نباید از افزایش جمعیت جلوگیری کرد،
با استناد به این روایت هر آن کس که دندان دهد نان دهد و غیره) و از همه مهمتر ،جمیود فکیری
(رکود تفکر ،بیتفاوتی ،ترجیح نق بر عق  ،وابستگی فکری ،تغییرناپذیر دانستن سنتهای جامعه و
غیره) اشاره کرد.
این میزان قانون گریزی در م،دوده مورد مطالعه هرچند وضعیت مطلوبی جهت نی به بهبود این
شاخصها را نشان نمیدهد ،با توجه به اتالعات حاا شده از منیاتق حاشییه ای میورد مطالعیه
میتوان با پویایی مذهبی و عرفی از تریق افزایش آگاهی و دانش  -که در اثر ارتقای دسترسیی بیه
زیرساختهای آموزشی و ابزارهای ارتباتی و اتالعاتی (مانند اینترنت ،مطبوعات و کتابخانه رایگان)
قاب ت،قق اسیت  -و توانمندسیازی اقتصیادی و اجتمیاعی میردم در نیواحی حاشییهای از ترییق
آموزشهای فنی و توسعه زیرساختهای تولیدی ،بویژه در بخش کشاورزی و انای وابسته بیه آن،
میزان قانونگریزی را تا حد زیادی تقلی داد .از آنجاییکه هنوز میزان استفاده از ابزارهای ارتباتی و
اتالعاتی در م،دوده مورد مطالعه ضعیف ( )%39است ،در آینده میتوان با ارتقای زیرسیاختهیای
فرهنگی و آموزشی به کاهش چشمگیر قانونگریزی در منطقه امیدوار بود.
عوام زیادی میتوانند بر میزان قانونگریزی مؤثر باشند .از میان ایین عوامی  ،در ایین پیژوهش
نقش برخی عوام فرهنگی و جامعهشناختی مورد بررسی قرار گرفته اسیت .جهیت بررسیی نقیش
دین و مذهب در میزان قانونگریزی در حاشییه شیهر از روش همبسیتگی پیرسیون اسیتفاده شید.
یافتهها حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار سایر عوام مذهبی بهاستثنای پایبندی بیه مناسیال
مذهبی (شرکت در مراس مذهبی) با میزان قانونگریزی است .اینکه هر چه میزان دانش میذهبی،
پایبندی به واجبات مذهبی (نماز ،روزه ،زکات و  )...و اعتقاد به نقش کلیدی مذهب در هدایت امیور
زندگی بیشتر بوده ،میزان قانونگریزی سیر اعودی یافته و عکس قضیه نیز درسیت اسیت .از ایین
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موضو ،استنباط میشود که دین و مذهب بهعنوان عاملی مه و مؤثر درگرایشهای قانون گریزانیه
نقش ایفا میکند .دلی این که باورهای دینی بدین شک در ایین بررسیی اسیتفاده شیده اسیت را
میتوان در مواردی همچون :فقدان آگاهی کافی از اهمیتی که دین بر انجیام دسیتورات قیانونی در
زندگی قاز است ،تأکید بر جدایی دین از عراه عمومی زندگی ،رکود و جمود فکری ،اعتقاد به این
موضو ،که افراد وقتی فارغ از قوانین باشند ،سریعتر و راحتتر به اهدافشان میرسیند و  ...جسیتجو
کرد که جملگی از ایستا فرض کردن مفروضات دینی ،ضعف عقالنیت دینی و ناتوانی در برابر موانی
و مشکالت زندگی نشأت گرفته است ،به عبارتی ،بسیاری از مردم حاشیهنشین شهر اعمال خیود را
مبتنی بر باورهای مذهبی  -که در عراه شخصی و خصوایی زنیدگی خیود دارنید  -مییداننید و
استفادهای از احکام مذهبی در زندگی روزمره اجتماعی خود ندارند و معتقدند بدون رعایت قیوانین
اجتماعی پیشرفت در زندگیشان بیشتر است (جدول .)6
جدول  )6بررسی ارتباط باورهای دینی با میزان قانونگریزی
-

قانونگریزی

شاخصها

ضریب همبستگی

0/216

معناداری

0/000

ضریب همبستگی

0/118

معناداری

0/02

پایبندی به واجبات

ضریب همبستگی

0/201

مذهبی

معناداری

0/000

پایبندی به مناسال

ضریب همبستگی

0/073

مذهبی

معناداری

0/155

دانش مذهبی
اهمیت مذهب

نوع همبستگی

پیرسون
پیرسون
پیرسون
پیرسون

در بررسی نقش احساس برابری و عدالت اجتماعی در میزان قانونگریزی ،فقو ارتباط مستقی و
معناداری بین عام دسترسی برابر به فراتهای اقتصادی و میزان قانونگریزی مشیاهده شید .بیه
عبارت دیگر ،افزایش رضایتمندی از دسترسی مساوی به انوا ،فراتهای اقتصادی در م ،سکونت
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و پیرامون آن با کاهش قانونگریزی همگام است .اما سایر عوام احساس برابری ،ارتباط منطقی و
معناداری با میزان قانونگریزی نشان ندادند .علیرغی وجیود مسیازلی همچیون پیگییری امیور در
نهادهای رسمی به اورت غیرقانونی و فقدان شایستهساالری (عیدم بیهکیارگیری افیراد بیر اسیاس
االحیت و توانایی در بسیاری از موارد بویژه استخدامهای رسمی) ،میزان قانونگریزی از این عوام
تأثیر نپذیرفته است (جدول .)7
جدول  )7بررسی ارتباط احساس برابری و عدالت با میزان قانونگریزی
شاخصها

-

قانونگریزی

دسترسی برابیر بیه فرایت هیای

ضریب همبستگی

0/223

معناداری

0/000

ضریب همبستگی

0/084

معناداری

0/104

ضریب همبستگی

0/093

معناداری

0/073

ضریب همبستگی

0/031

معناداری

0/545

اقتصادی
رعایت حقوق قومیتها
برتری قانون بر رابطه
شایستهساالری

نوع همبستگی

پیرسون
پیرسون
پیرسون
پیرسون

در بررسی نقش احساس کارآمدی در میزان قانونگریزی ،یافتهها نشیان داد کیه دو شیاخص
انگیزه و می به پیشرفت و سطح آرزوها دارای رابطه معکوس و معناداری با میزان قانونگرییزی
هستند .با کاهش انگیزه پیشرفت (کاهش تمای به عل گرایی و رسیدن به سیطوح بیاالی رفیاه
فردی و اجتماعی) و کاهش سطح آرزوها و خواستهها ،میزان قانونگریزی حاشیهنشیینان سییر
اعودی دارد و عکس این قضیه نیز اادق است .میتیوان گفیت حاشییه نشیینانی کیه انگییزه
پیشرفت و آرزوها و آرمانهای پایینی دارند ،تیرجیح مییدهنید از مسییرهای غیرقیانونی بیرای
پیشرفت خود استفاده کنند؛ چون در قالب قوانین موجود راهی برای دسیتیابی بیه آرمیانهیای
خود نمیبینند (جدول.)8
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جدول  )8بررسی ارتباط احساس کارآمدی با میزان قانونگریزی
شاخصها

انگیزه پیشرفت
سطح آرزوها

-

قانونگریزی

ضریب همبستگی

-0/229

معناداری

0/000

ضریب همبستگی

-0/231

معناداری

0/000

نوع همبستگی

پیرسون
پیرسون

در مناتق مورد مطالعه ،بین احساس بیگانگی اجتماعی (بهاستثنای شاخص بیمعنایی) و مییزان
قانونگریزی رابطه مثبت و معناداری برقرار است .به عبارتی ،افزایش احساس بییقیدرتی ،احسیاس
انزوای ارزشی و احساس غریبگی با خود تا حدودی با افیزایش مییزان قیانونگرییزی همیراه اسیت.
میتوان گفت :زمانی که مردم فکر میکنند اعمالشان در جامعه بیتأثیر اسیت و از حضیور آنیان در
اجتما ،استقبال و حمایت نمیشود ،امید چندانی به آینده خیوب ندارنید؛ از ایمیمیت در اجتمیا،
پرهیز کرده ،خود را بیگانه از آرمانهای اجتماعی مییابند .این قضیه آنها را به انجام امور اجتمیاعی
فقو در قبال ارزش پاداشی و پولی سوق می دهد .در نهاییت ،آنهیا کیه خیود را بیگانیه بیا اجتمیا،
مییابند ،گرایششان به قانونگریزی فزونی میگییرد؛ امیا ارتبیاط احسیاس بییمعنیایی بیا مییزان
قانونگرایی مورد تأیید قرار نگرفت .این امر حاکی از آن است که حاشیه نشینان از نظام اعتقیادی و
تصمیمات قاعدهمندی برخوردارند و احساس سردرگمی در این زمینه ندارند (جدول .)9
جدول  )9بررسی ارتباط احساس بیگانگی اجتماعی با میزان قانونگریزی
شاخصها

احساس بیقدرتی
احساس بیمعنایی
احساس انزوای
ارزشی
احساس غریبگی با
خود

-

قانونگریزی

ضریب همبستگی

0/134

معناداری

0/009

ضریب همبستگی

0/069

معناداری

0/179

ضریب همبستگی

0/152

معناداری

0/003

ضریب همبستگی

0/243

معناداری

0/000

نوع همبستگی

پیرسون
پیرسون
پیرسون
پیرسون
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جمعبندی و نتیجهگیری
شناخت و ارزیابی میزان قانونگریزی و بررسی عوام مؤثر بر آن ،از مه ترین زمینه هیای میورد
توجه عالمان اجتماعی بویژه جامعه شناسان است .دستیابی به این مهی مییتوانید در جهیتدهیی
برنامههای توسعه ،بویژه برنامهریزی در جهت توسعه فرهنگی به تور قاب مالحظیهای میؤثر باشید.
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان قانونگریزی و بررسی برخی عوام فرهنگی و جامعهشیناختی
مؤثر بر آن ،در حومه و نواحی حاشیهنشین کالنشهر مشهد انجام گرفت و نتایج بهدستآمده حاکی
از میزان متوسو قانونگریزی با درجه میانگین  2/9است .این امیر نشیانگر ضیعف زیرسیاختهیای
آموزشی ،فرهنگی ،اقتصادی از یال سو و فقدان سیازوکار مناسیب برنامیهای و میدیریتی در توزیی
سرمایهها و بهرهگیری از فراتهای اقتصادی اجتماعی با رویکرد عدالت م،ور ،از سوی دیگر است.
به بیان دقیقتر میتوان گفت :حاشیهنشینان ،فاقد تیوان میالی و مهیارتی کیافی جهیت روییایی بیا
مصیبتهای اجتماعی و مخاترات تبیعی هستند که خود نشأت گرفته از ناکارآمدی مشیاغ آنیان
است که توانایی گذران معیشت سال از تریق پیروی قانونی را از آنان سلب مییکنید .ایین مسیأله
خارج از چارچوب نظام سنتی عرف و مذهبی که مردم حاشیهنشین در گذشته به آن باور داشیتند،
اورت میپذیرد و از این رو شرایو اجتماعی و عوام مذکور آنان را بیه گرییز از قیوانین اجتمیاعی
سوق میدهد.
تبق نتایج به دست آمده ،ارتباط عوام مذهبی (بیه اسیتثنای پایبنیدی بیه مناسیال میذهبی)،
احساس برابری (به جز رعایت حقوق قومیتها ،برتری قانون بر رابطه ،شایسیتهسیاالری) ،احسیاس
کارآمدی و احساس بیگانگی اجتماعی (به غیر از احساس بییمعنیایی) بیا مییزان قیانونگرییزی در
م،دوده مورد مطالعه معنادار بود و مورد تأیید قرار گرفت .در این مییان عوامی احسیاس برابیری و
عدالت با ضریب میانگین  0/223بیشترین تأثیر و عام مذهب با ضریب میانگین  0/178کمتیرین
تأثیر را بر میزان قانونگریزی دارند .همچنین ،رابطه معکیوس و معنیادار بیین مییزان ت،صییالت و
میزان قانونگریزی در این پژوهش مؤید دیدگاههای مرتون است .ارتقای درجیه باورهیای دینیی در
م،دوده مورد مطالعه ،افزایش قانونگریزی را در پی داشته است کیه ایین موضیو ،مؤیید نظرییات
دورکی است .وی تعالی و آموزههای خاص مذهبی مبتنی بر جبر و تقدیر و نیز بیارزش بودن دنیا
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و نظایر آن را بر افزایش قانون گریزی مؤثر دانسته است (دورکی  .)229 :1391 ،همچنیین نتیجیه
مذکور با نتایج ت،قییق ( )Lou Xin-quan, 2008: 41و ( )Hirschi & Gottfredson, 1993: 49کیه
حاکی از وجود ارتباط مستقی میزان دینداری با میزان قانونگریزی بود ،انطباق دارد .عالوه بر این،
احساس برابری وعدالت (تنها از نظر دسترسی برابر به فراتهای اقتصادی و اجتمیاعی) بیا مییزان
قانونگریزی رابطه معناداری را نشان داد .این موضو ،با دییدگاه ( )Wunder, 2015: 234و نظرییه
مسعود چلبی ( )1394که تزلزل عدالت اجتماعی را سبب افزایش قانونگرییزی مییدانید ،منطبیق
است؛ اما این دیدگاهها با شاخصهای دیگر (احساس برابری در رعایت حقوق قومیتها ،برتری قانون
بر رابطه و شایستهساالری) که ارتباط معناداری با قانونگریزی نشان ندادند ،مغایرت دارد .همچنین
بر اساس نتایج بهدستآمده ،بین احساس کارآمدی و میزان قانونگریزی رابطه معکوس و معناداری
مشاهده شد ،اینکه با افزایش احساس کارآمدی ،میزان قانونگریزی سیر نزولی و کاهشی پیدا کرده
است و برعکس .این نتیجه بر دیدگاه برخی نظریهپردازان (ادوین ساترلند ،1هیرشی )2که معتقد بیه
وجود ارتباط معکوس بین سطح آرزوها و خواستهها و انگیزه پیشرفت با میزان قانونگریزی بودنید،
مهر تأیید میگذارد .افزون بر این ارتباط مستقی و معناداری بین احساس بیگانگی اجتماعی (به جز
شاخص احساس بیمعنایی) و قانونگریزی مشاهده شد .اینکه افزایش احساس بیگانگی اجتماعی با
افزایش میزان قانونگریزی در نواحی حاشیهنشین و حومه شهر مورد مطالعیه همگیام اسیت ،میورد
تأیید قرار گرفت .از این رو نتیجه مذکور با دیدگاههای ویکسا ،فرییر ،وانیگ و لیی ( Wang & Liu,

 )2010: 21; Ferrer, 2009: 19; Wekesa, 2011: 241همسویی دارد.
در مجمو ،با توجه به مباحث مطرح شده میتوان گفت از آنجایی کیه میردم سیاکن در منیاتق
م،روم و کمتر توسعه یافته به ل،اظ شیرایو اقتصیادی (اشیتغال و درآمید) ،اجتمیاعی (خیدمات و
زیرساختها) ،فرهنگی (آموزش و ت،صیالت) از وضعیت توسعهای مطلیوبی برخیوردار نیسیتند ،در
برابر انوا ،نامالیمات زندگی احساس ناتوانی کرده ،برای این که در زندگی خود تغییر ایجاد کنند به
ناچار حتی بر خالف باورهای دینیای که دارند سراسر زندگی را با عدم التزام به قوانین و چیارچوب
1. Edwin Hardin Sutherland
2. Travis Hirschi
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قواعد اجتماعی سپری میکنند.
بنابراین ،نتایج پژوهش حاکی از ضعف قاب مالحظهای در بنیانهای اقتصادی و تولیدی و نیز ساز
و کارهای نهادی در تخصیص و توزی سرمایهها و امکانات است ،که روی ه رفته در چارچوب نظام
غیرسنتی ،منجر به گرایشهای قانونگریزانه در این منطقه شده است .این امر مستلزم زمینهسیازی
فرهنگی و انجام اقداماتی است .این اقدامات عبارتند از:
 .1ایجاد و گسترش زیرساختهای ارتباتی  -اتالعاتی و تأکید ویژه بر ارتقای دسترسی به
مناب دانش از جمله برنامههای تلویزییونی ،رادییویی ،مجیالت و روزنامیههیای مفیید و
آگاهیبخش که مرتبو با خواستههای و نیازهای مردم حاشیه نشین باشند؛
 .2تأکید ویژه بر پویایی دینی مذهبی (توجه اساسی به تفکر و تدبر مورد تأکیید در منیاب
دینی و پرهیز از گرایشهای قیانون گریزانیه و جمیود فکیری) و سیوق دادن هدفمنید
حاشیهنشینان به سمت آگاهی ا،یح از مناب دینیی و بیهتیورکلی بیه سیمت تیالش
مسییتمر بییرای دسییتیابی رفییاه اجتمییاعی و کیفیییت زنییدگی مطلییوب از تریییق بهبییود
دسترسیهای آموزشی و اتالعاتی به کمال رسانهها؛
 .3تأکید بر ایجاد و تقویت بنیانهای اقتصادی و تولیدی نواحی حومیه و حاشییهی شیهر،
بویژه ایجاد مشاغ مستمر در فعالیت روزمیره مبتنیی بیر رویکیرد عیدالت اجتمیاعی و
مکانی؛ چرا که از دیرباز ناتوانیها و ضعفهای اقتصادی نقش مهمی در تسلی مردم در
برابر انوا ،مخاترات تبیعیی و مصییبتهیای اجتمیاعی و پیذیرشهیای گیرایشهیای
قانونگریزانه داشتهاند؛
 .4تأکید بر نقش مشارکتی و مؤثر حاشیهنشینان در برنامهها و پرو ههیای توسیعه م،لیی:
الزمه این امر آن است که متولیان توسعه شهری به دانش و تجربیات مردم این نیواحی
توجه کرده ،آنان را در فرایند تصمی گیری تا اجرای پرو هها و نیز منیاف حاای از آن
سهی نمایند .این امر منجر به افزایش می به پیشرفت و احساس کارآمدی خواهد شد
و به کاهش احساس بیقدرتی و از خودبیگانگی اجتماعی کمال شایانی خواهد کرد.
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The Factors Affecting Rule breaking in the Suburbs of Mashhad City
Milad Poor Rajabi1, Ali Akbar Majdi2

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.
Key words: Legitimating, alienation, efficiency, marginalization, deviant behavior
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