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  چكيده 
بـه روش   گريـزي  قـانون پذيري و ميزان گـرايش بـه    هدف اين مقاله بررسي رابطه عوامل جامعه

ابزار گـردآوري اطالعـات،   . ندساله شهر ياسوج بود 18-45جامعه آماري، ساكنان . است پيمايش
تعيين اعتبار آن از اعتبار سـازه بـه روش تحليـل عـاملي و تعيـين       وساخته بود  پرسشنامه محقق

پذيري در  يزان جامعهبين م :نتايج نشان داد. بود پايايي از همساني دروني به روش آلفاي كرونباخ
بـين اسـتفاده از   . گريـزي رابطـه معكـوس و معنـاداري وجـود دارد      خانواده و گرايش بـه قـانون  

بـين ميـزان اسـتفاده از    . گريزي رابطه معناداري وجـود دارد  هاي جمعي و گرايش به قانون رسانه
بـين  . گريزي رابطه معكوس و معناداري وجـود دارد  روزنامه و مجله و گرايش به قانون ،تلويزيون

گريزي رابطه مسـتقيم و معنـاداري وجـود     ميزان استفاده از ماهواره و اينترنت و گرايش به قانون
. گريزي رابطه معناداري وجـود نـدارد   بين ميزان استفاده از راديو و كتاب و گرايش به قانون. دارد
  . اند گريزي داشته گرايش بيشتري به قانون نسبت به زنان و افراد متأهل دان و افراد مجردمر

  .اينترنت و هاي جمعي، تلويزيون، ماهواره گريزي، خانواده، رسانه قانون :واژگان كليدي
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  مقدمه 
ناپذير است و الزمه زندگي اجتماعي نيز  زندگي اجتماعي براي انسان يك ضرورت اجتناب

يكـي از هنجارهـاي اجتمـاعي كـه در تعيـين و كنتـرل رفتـار        . نظم، امنيت و عـدالت اسـت  
گيـري   گريزي نوعي جهـت  قانون. ها نقش مهمي دارد، قوانين هستند اجتماعي افراد و گروه

  . شود امعه است كه منجر به كجروي يا انحراف از قوانين مينسبت به هنجارهاي قانوني ج
شـماري در   در بسياري از كشورهاي جهـان سـوم مشـكالت اجتمـاعي و فرهنگـي بـي      

اي است كـه   ساخت اجتماعي اين كشورها به گونه. مقابل پذيرش عمومي قانون وجود دارد
غيررسـمي حاكميـت    هنوز روابط خويشاوندي، هنجارهاي قومي و سنتي و روابط دوسـتانه 

اين هنجارها و روابـط سـنتي در كنـار قـوانين و     . اند خود را بر رفتارهاي افراد از دست نداده
طــوري كــه در  كــاركرد خــود را دارنــد، بــه و مقــررات رســمي بــه حيــات خــود ادامــه داده

ها، انتخاب افراد براي مناصـب گونـاگون، اعطـاي پـاداش و يـا       ريزي ها، برنامه گيري تصميم
  ). 112: 1378فخرائي، (كنند  مال مجازات براي افراد نقش بازي مياع

گرايـي در بـين ايرانيـان     ها و تحقيقاتي كـه بـه سـنجش ميـزان قـانون      اغلب نظرسنجي«
اند كه در ايران تمايل زيادي به رعايت قانون در جامعه ديده  اند، به اين نتيجه رسيده پرداخته

اي نشـانگر افـزايش ميـزان     رفـتن جـرائم در هـر جامعـه     باال). 47: 1384رضايي، (» شود نمي
طبق گـزارش فرمانـدهي انتظـامي اسـتان     . گرايي است گريزي و كاستن از ميزان قانون قانون

 1388دهد كه جـرائم در سـال    بويراحمد، آمار جرائم در شهر ياسوج نشان مي  و كهگيلويه 
درصـد   7/51، 1377ال سـ نسـبت بـه    1389درصـد و در سـال    9/21، 1387نسبت بـه سـال   

سير تحوالت آمار جرائم در اين شهر، نشانگر سير صعودي آن و ميزان . افزايش داشته است
استان كهگيلويه و بويراحمد و مركز آن ـ شهر ياسوج ـ از مناطق در . استگريزي باال  قانون
نـدهاي  و در ايـن راسـتا، هنـوز تعلقـات و پيو     استگذار از بافت سنتي به شرايط مدرن  حال

رفتارهـاي جانبدارانـه و   . اي در مناسـبات و روابـط اجتمـاعي دارنـد     كننـده  سنتي نقش تعيين



  43    گريزي و ميزان گرايش به قانون) هاي جمعي خانواده و رسانه(پذيري  بررسي رابطه عوامل جامعه

931209 

ها در اين شـهر، در بسـياري    اي و خويشاوندي توسط برخي از افراد و گروه تعصبات عشيره
اي نسـبت بـه معيارهـاي قـانوني برتـري داده       اي و عشيره ويژه در اختالفات طايفه از موارد به

ويژه شـهر ياسـوج ـ     هاي جمعي، در استان كهگيلويه و بويراحمد ـ به  باال بودن نزاع .شود مي
نمود و پيامد تعصبات سنتي است كه به خـاطر ايـن تعصـبات افـرادي كـه اخـتالف دارنـد،        

عنوان ميانجي اساسي در دوران كنوني را برنتابيده و مسـيرهاي خـارج از    تمكين به قانون، به
گزيننـد و در ايـن راه بـه واسـطه      راي حل و فصل اختالفات خود برمـي رفتارهاي قانوني را ب

اختالفي محدود و بين دو فرد را تبـديل بـه نزاعـي جمعـي و      ،تعصبات سنتي و خويشاوندي
و حتـي  ) 1392ميرفردي و همكـاران،  (باال بودن ميزان تخلفات ترافيكي . دسازن گسترده مي
بطان اصلي قانون و دستگاه قضايي ـ هنگام اجراي  عنوان ضا مورين انتظامي ـ به أدرگيري با م

گريزي در شهر ياسـوج و   نمونه ديگري از قانون) 1390ميرفردي، (مأموريت و اعمال قانون 
ــت   ــد اس ــه و بويراحم ــتان كهگيلوي ــانه . اس ــانواده و رس ــل    خ ــه عوام ــي از جمل ــاي جمع ه

ك جامعه به افراد نقش هاي مورد قبول ي پذيري هستند كه در انتقال هنجارها و ارزش جامعه
پـذيري از طريـق    در اين تحقيق سعي شـده بـه بررسـي ارتبـاط ميـزان جامعـه      . بسزايي دارند

اين مقاله به اين مسـئله  . گريزي پرداخته شود هاي جمعي با گرايش به قانون خانواده و رسانه
بـا ميـزان   تا چـه انـدازه   ) هاي جمعي خانواده و رسانه(پذيري  پرداخته است كه عوامل جامعه

انجـام   .گريزي ارتباط معناداري دارنـد  ساله شهر ياسوج به قانون 18-45گرايش شهروندان 
سـنتي بـودن جامعـه مـورد بررسـي، از يـك سـو و نبـود          اين تحقيق، با توجه به شرايط نيمـه 
گريزي در جامعه مورد مطالعه از سوي  مداري و يا قانون پژوهش علمي در زمينه ميزان قانون

  . هميت و ضرورت داردديگر، ا

  پژوهشپيشينه . 1
هـاي گروهـي در رفتارهـاي     نقش خانواده، مدرسـه، همسـاالن و رسـانه   «تحقيقي با عنوان  -

نتايج به دسـت  . انجام گرفته است) 1381(توسط رجايي » انحرافي نوجوانان پسر شهر مشهد
بـا  ) خـانواده (لـدين  همبستگي متغير دلبستگي نوجوانان بـه وا  :آمده از اين پژوهش نشان داد

همچنين از بين متغيرهـاي  . است و اين رابطه منفي بوده است -26/0رفتارهاي انحرافي آنان 
درصـد، بيشـترين    29ها، با همبستگي  هاي گروهي، ميزان قرار داشتن در معرض رسانه رسانه

  . همبستگي را با رفتارهاي انحرافي نوجوانان داشته و اين رابطه مثبت بوده است
هـاي صـوتي ـ تصـويري و بزهكـاري       رابطه بين استفاده از رسـانه «پژوهشي با عنوان  -
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هاي اين پژوهش نشـان   يافته. انجام شده است) 1388(زاده و قاسمي  توسط حبيب» نوجوانان
درصـد   5/21ساعت از تلويزيون، در گروه نوجوانان غيربزهكار،  5استفاده بيش از  :دهد مي

درصــد اســت، همچنــين اســتفاده از اينترنــت در گــروه  33ار، و در گــروه نوجوانــان بزهكــ
  . درصد است 6/67درصد و در گروه نوجوانان بزهكار  6/39نوجوانان غيربزهكار 

هـاي جمعـي در پيشـگيري و وقـوع      بررسـي نقـش دوگانـه رسـانه    «تحقيقي با عنوان  -
ي تحقيـق نشـان   هـا  يافتـه . انجام گرفته است) 1388(زاده و همكارانش  توسط حبيب» مئجرا
هاي جمعي از يك طرف توانايي تشديد احساس ناامني، ترويج بزهكـاري و   رسانه :دهد مي

رسـاني و   تشويق افراد مستعد به ارتكاب جرم را دارند و از سوي ديگر با ايفاي نقش اطـالع 
تواند در كاهش وقوع جرم و افزايش احساس امنيت مؤثر  ترويج الگوهاي زندگي سالم، مي

   .باشند
مطالعـه مـوردي صـفحه حـوادث روزنامـه      (رسانه و آموزش جرم «تحقيقي با عنوان  -
هـاي تحقيـق نشـان     يافتـه . انجـام گرفتـه اسـت   ) 1389(توسط شـايگان  » )1388جم سال  جام
اما  ميزان كمي به آموزش جرم پرداخته، محتواي حوادث ذكر شده اين روزنامه به :دهد مي

حـوادث ذكـر شـده     درصـد  21(ميزان ترسانندگي و بازدارندگي حـوادث هـم كـم اسـت     
مجرمين مطرح شده در صفحات حوادث روزنامه جام جم سال  درصد12). بازدارنده هستند

صـورت مشـترك دخيـل     حوادث زن و مرد بـه  درصد 7/5مرد و  درصد 5/78، زن و 1388
  . اند بوده

) خرابكـاري (امل اجتماعي مؤثر بر گرايش به ونداليسم بررسي عو«تحقيقي با عنوان  -
انجـام  ) 1390(توسـط ميرفـردي و همكـاران    » آموزان دبيرستاني شـهر ياسـوج   در بين دانش
گرايش به ونداليسم با متغيرهـاي   :نتايج به دست آمده از اين پژوهش نشان داد. گرفته است

در ايـن بررسـي،   . معنـاداري دارد پـذيري رابطـه    پايگاه اجتماعي ـ اقتصـادي، سـن و جامعـه    
پـذيري نظيـر خـانواده، مدرسـه،      آموزان بـا عوامـل جامعـه    ارتباط گرايش به ونداليسم دانش

هاي جمعي مورد سنجش قرار گرفت كه رابطه سـه عامـل خـانواده،     گروه همساالن و رسانه
ابطـه بـين   ولـي ر  ،آموزان به تأييد رسيد پذير كردن دانش مدرسه و گروه همساالن در جامعه

آموزان مورد مطالعه معنادار  هاي جمعي و گرايش به ونداليسم در بين دانش استفاده از رسانه
  . نبوده است
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) 1970( 1بررســي رفتــار و حــاالت بزهكــاران در برابــر تلويزيــون، توســط هــالوران  -
نتـايج بـه دسـت    . انجام شـده اسـت   2شناس انگليسي، در مركز تحقيقات دانشگاه ليستر روان

اثر تلويزيون بر زندگي افراد غيربزهكار بـه مراتـب بيشـتر از بزهكـاران     . 1: مده عبارتند ازآ
هاي محرك و پرخشونت گرايش دارند و كمتر بـه اخبـار    بزهكاران بيشتر به برنامه. 2 ،است

مقايسه بـين والـدين بزهكـاران بـا     . 3 ،دهند هاي آموزشي و پرورشي عالقه نشان مي و برنامه
بزهكار اثبات كرده است در طبقات اجتماعي و اقتصادي پـايين اجتمـاع، رابطـه    والدين غير

  . منفي معناداري بين فقدان يا كمبود فرهنگ با آموزش فرزندان وجود دارد
گريزي، نشـان داد كـه    پذيري و قانون مرور مطالعات انجام شده در زمينه شرايط جامعه

اي كه بخش قابل توجهي از  به گونه ،ه استاغلب اين مطالعات در مورد نوجوانان انجام شد
پـذيري را بـا بزهكـاري نوجوانـان مـورد       ها و ديگر عوامل جامعه اين مطالعات ارتباط رسانه

گريزي افراد  پذيري و قانون اي در مورد شرايط جامعه اند و به ندرت مطالعه مطالعه قرار داده
اي كـه در مـورد جامعـه مـورد      طالعـه از سوي ديگر، تنهـا م  .سال به باال انجام شده است 18

نيز پيرامون ونداليسـم  ) 1390ميرفردي و همكاران، (مطالعه ـ شهر ياسوج ـ انجام شده است   
با توجه به اين خأل پژوهشي، اين مقاله بر آن بوده است تـا شـرايط   . آموزان بوده است دانش
  . مطالعه قرار دهدگريزي مورد  پذيري را در ارتباط با ميزان گرايش به قانون جامعه

  مباني نظري. 2
ها حيات  گريزي عمالً انواع آسيب در شرايط نظم. گريزي است گريزي مترادف با نظم قانون

: 1384كالنتـري،  (اي در آن دخيلند  كند كه عوامل چندگانه و عمده اجتماعي را تهديد مي
هـاي   آيـد، نظريـه   گريزي نوعي انحراف اجتماعي به شمار مي بر اين اساس چون قانون). 66

  . شود انحرافات اجتماعي در ادامه آورده مي

 3پذيري رويكرد جامعه. 1-2

فـرد هنجارهـا،    ،يند كنش متقابـل اجتمـاعي اسـت كـه در خـالل آن     اپذيري نوعي فر جامعه
ها و ديگر عناصر اجتماعي، فرهنگي و سياسي موجـود در گـروه يـا محـيط پيرامـون       ارزش

                                                                                                                                                       
1. Halloran 
2. Leister 
3. Socialization 
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سـليمي و داوري،  (سـازد   رده و آن را با شخصيت خود يگانه ميخود را فراگرفته، دروني ك
خـانواده و جامعـه دو   . پـذيري بـر پيونـد اجتمـاعي تأكيـد دارد      رويكرد جامعه). 144: 1386

در اين رويكرد، جايگاه خانواده، آمـوزش و پـرورش،   . عامل مهم در ايجاد اين پيوند است
ــانه ــر    رس ــورد توجــه ق ــاعي م ــه نظــارت اجتم ــا و مقول ــيه ــرد ار م ــد . گي كــودك در فراين

وظايف بخش آمـوزش     ها ـ كه در حيطه  ها و توانايي شدن، عالوه بر كسب مهارت اجتماعي
جريـاني   :پرورش عبارت اسـت از « ،بنا به تعريف. شود قرار دارد ـ موضوع پرورش واقع مي 

عي يا منظم و مستمر كه هدف آن، كمك به رشد جسماني، شناختي، رواني، اخالقي، اجتما
يابنـدگان در جهـت كسـب هنجارهـاي مـورد پـذيرش        ت پـرورش يطور كلي رشد شخص به

پرورشـي را    بخشي از اين وظيفـه . »جامعه و نيز كمك به شكوفا شدن استعدادهاي آنهاست
  هاي آموزشگاهي به عهده دارند و بخشي ديگر به عهـده  هاي رسمي از جمله محيط سازمان

  ). 105: 1375كاظمي، (ي اجتماعي است  اير عوامل پيچيدههاي گروهي و س والدين، رسانه
پدر و : پذيري كه حاصل ارتباط است، عوامل مختلفي دارد كه عبارتند از يند جامعهافر

ايـن  . هـاي جمعـي   مادر، ساير اعضاي خانواده، دوستان، همكاران، مدرسـه، كليسـا و رسـانه   
كننـد و بـا    طريق ارتباط به فرد عرضه ميها و باورها و قراردادهاي جامعه را از  عوامل ارزش

بريجيـت و گيـل،   (كننـد   ال اجتمـاع تبـديل مـي   عـ پذير كردن فرد، او را به مشاركت ف جامعه
يند ارا نوعي فر  برخي آن. يند نيز، اختالفاتي وجود داردات اين فريدر مورد ماه). 97: 1384

ن چگونـه بايـد رفتـار    يايط معـ آموزند كه در شر دانند كه از طريق آن افراد مي يادگيري مي
گروهـي هـم   . آورد كنند و هر نقشي يا منزلت اجتماعي چه توقعات و انتظاراتي با خود مـي 

هاي جا افتاده از طريق  هنجارها و ارزش ،دانند كه در ضمن آن مي يپذيري را آموزش جامعه
كوايـل،   مـك (شـوند   دادن پاداش و كيفر براي انواع گونـاگون رفتارهـا، آمـوزش داده مـي    

1385 :394 .(  

  1نظريه ساختاري ـ كاركردي پارسونز. 2-2

اي و  نظام اقتصاد، شكل حكومت، اجتمـاع جامعـه   از نظر پارسونز، جامعه داراي چهار خرده
كـاركرد  . هـا بـراي جامعـه كـاركرد دارد     نظـام  هـر يـك از ايـن خـرده    . اسـت  پذيري جامعه
نظام اقتصاد، انطباق با محيط، كاركرد شكل حكومت، دستيابي به اهـداف و كـاركرد    خرده

                                                                                                                                                       
1. Parsons 
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كـاركرد حفـظ و نگهـداري    . اسـت اي ايجاد انسجام و يكپارچگي در جامعه  اجتماع جامعه
 . گيرد ي صورت ميپذير الگوهاي فرهنگي توسط خرده نظام جامعه

يابـد، در حكـم    شدن افراد تحقـق مـي   يندهايي كه به كمك آنها اجتماعيامجموعه فر
پـذيري و كـنش    يند اجتماعي شـدن از طريـق نقـش   افر. كاركرد حفظ الگو در جامعه است

يابـد و توسـط    از اين طريق فرهنگ به عامالن انتقال مـي . گيرد متقابل با ديگران صورت مي
هنجارهـا و  . آيد ه، عاملي مهم در انگيزش رفتار اجتماعي آنان به حساب ميآنها دروني شد

صـورت بخشـي از    يند اجتماعي شدن، ملكه ذهن شـده، بـه  اهاي اجتماعي از طريق فر ارزش
طوري كه آنها ضمن پي گـرفتن منافعشـان بـه مصـالح كلـي       آيند؛ به وجود كنشگران درمي

طور عمـده در خـانواده و در نظـام آموزشـي      بهاين كاركرد . كنند نظام اجتماعي خدمت مي
و نقش » كاركرد«هاي گروهي، سنديكاها و احزاب سياسي نيز  متمركز است؛ هر چند رسانه

هـاي   كه نهادها و سـازمان  از ديد پارسونز در صورتي). 244: 1386توسلي، (آموزشي دارند 
نـاتوان باشـند و كـارايي     )خانواده، مدرسه، وسايل ارتباط جمعـي و غيـره  (پذيركننده  جامعه

طور كلي تعادل نظـام اجتمـاعي كـل     الزم را از دست بدهند، حيات جامعه و اجزاي آن و به
اگر ). 55: 1377احمدي، (شود  شود و زمينه براي ظهور رفتار بزهكارانه فراهم مي تهديد مي

منتقل كننـد و   ها و هنجارهاي جامعه را به درستي به افراد پذيري بتوانند ارزش عوامل جامعه
ريزي آنها هماهنگي الزم وجود داشته باشـد، نظـم اجتمـاعي و انسـجام      بين اهداف و برنامه

  . جامعه حفظ خواهد شد

 ديدگاه يادگيري اجتماعي. 3-2

هـاي فراگيـري كجـروي اسـت و ايـن مضـمون در        هاي يادگيري، شـيوه  كانون توجه نظريه
مورد بحـث  » هاي ناهمنوا فرهنگ فرد در خردهپذير شدن  جامعه«هاي متفاوتي از جمله  قالب

شـود و برخـي    هاي يادگيري صرفاً به اين قالب منحصر نمي محتواي نظريه. قرار گرفته است
دانند كه افـراد در خـالل فراينـدهاي يكسـان      هايي مي ها، كجروي را محصول آموخته تبيين

گيرنـد، امـا    منوايانه فرامـي هاي ه يادگيري، در بستر كلي جامعه و به شكلي مشابه با آموزش
 -398: 1386سليمي و داوري، (الگوهايي متمايز با الگوهاي غالب و مسلط در جامعه دارند 

397 .( 

بر اساس نظريه يادگيري اجتماعي، رفتار انحرافي آموختني است و در فرايند رابطـه بـا   
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، 1چون باندوراانديشمنداني . شود هاي كوچك آموخته مي خصوص در گروه افراد ديگر، به
تواند با كمك فراينـد   شخص مي. نظريه يادگيري اجتماعي را توسعه دادند 3و تارد 2ساترلند

انتخـاب  . صورت تصـادفي و چـه آگاهانـه يـاد بگيـرد      الگوسازي و با مشاهده ديگران چه به
الگوهاي يادگيري به وسيله شخص، تحت تأثير عوامل مختلفي چون سن، جنس و موقعيت 

ها و هنجارهاي  تواند مطابق با ارزش ست و الگوهاي برگزيده شده توسط فرد مياجتماعي ا
ينـد  افر. رسمي جامعه باشد و همچنين فرد ممكن است الگوهاي رفتار انحرافـي را برگزينـد  

سازي در كانون توجه نظريه يـادگيري اجتمـاعي قـرار دارد كـه در آن شـخص، رفتـار        مدل
هـا از طريـق پـاداش و     گيرد و آموختني هده و تقليد ياد ميمشا  اجتماعي ديگران را به وسيله

  ). 94: 1384احمدي، (شود  تنبيه تقويت مي

  چارچوب نظري پژوهش. 3
در اين بررسي، تركيبي از نظريات ارائه شده كه تجانس موضوعي و تحليلـي دارنـد، بـراي    

  . هاي پژوهش استفاده شده است تبيين فرضيه
پذيري از  توان توسط عوامل مختلف جامعه ي، افراد را ميپذير بر اساس ديدگاه جامعه

هـا و هنجارهـاي جامعـه همنـوا      هاي جمعي با ارزش جمله خانواده، مدرسه، دوستان و رسانه
اي درسـت   پذيري بـه شـيوه   بنابراين، اگر فرايند جامعه. كرد و آنها را تحت نظارت قرار داد

كننـد   اواني به رعايت قوانين داشته و سعي مـي انجام گيرد، افراد جامعه دلبستگي و عالقه فر
كـه   در ديدگاه ساختي ـ كاركردي، از نظر پارسـونز در صـورتي    . به تخطي از آنها نپردازند

در ) خانواده، مدرسه، وسايل ارتبـاط جمعـي و غيـره   (پذيركننده  هاي جامعه نهادها و سازمان
يي الزم را از دسـت بدهنـد يـا بـين     ها و هنجارهاي جامعه ناتوان باشـند و كـارا   انتقال ارزش

اهداف آنها هماهنگي الزم وجود نداشته باشد، نظـم اجتمـاعي تهديـد شـده و زمينـه بـراي       
ديـدگاه  (بنـابراين، ايـن نظريـات    . شـود  گريـزي فـراهم مـي    ظهور رفتـار بزهكارانـه و قـانون   

پـذيري   امعـه توانند ارتباط متغيـر ج  مي) پذيري و ديدگاه ساختي ـ كاركردي پارسونز  جامعه
  . گريزي تبيين كنند را بر گرايش به قانون) هاي جمعي خانواده و رسانه(

تواند رفتـار انحرافـي را    طبق ديدگاه يادگيري، رفتار انحرافي آموختني است و فرد مي
                                                                                                                                                       
1. Bandura 
2. Sutherland 
3. Tarde 



  49    گريزي و ميزان گرايش به قانون) هاي جمعي خانواده و رسانه(پذيري  بررسي رابطه عوامل جامعه

931209 

ينـد الگوسـازي و مشـاهده ديگـران يـاد      امانند ساير رفتارهاي مقبول اجتماعي بـا كمـك فر  
انتخاب الگوهاي يادگيري فرد، تحت تأثير عوامـل مختلفـي چـون    طبق اين ديدگاه، . بگيرد

هـاي ايـن پـژوهش را     تواند بيشتر فرضيه اين نظريه مي. سن، جنس و موقعيت اجتماعي است
از جملـه رابطـه متغيرهـاي    . ، پشـتيباني كنـد  هسـتند  پـذيري  هاي جامعه كه در ارتباط با زمينه

ــه   ريــق رســانهپــذيري از ط پــذيري در خــانواده و جامعــه جامعــه ــا گــرايش ب هــاي جمعــي ب
عنوان نمونه، تفـاوت در شـرايط    به. گريزي، توسط ديدگاه يادگيري قابل تبيين هستند قانون
هاي سـني مختلـف،    پذيري زنان و مردان و همچنين تفاوت در شرايط يادگيري گروه جامعه

دگيري آن هـاي اقتباسـي آنهـا از جامعـه و يـا      كه موجب تفاوت در كميت و كيفيت آموزه
گريزي تأثيرگذار باشند كه در ايـن   توانند در ميزان گرايش آنها به قانون ها است، مي آموزه

  . پژوهش به آنها پرداخته شده است
گـذار از بافـت سـنتي و     سنتي و در حال نظر به اينكه جامعه مورد مطالعه در شرايط نيمه

ز كاركردهـاي اجتمـاعي سـنتي    اي قرار دارد كه از يك سو، تعلقات خانوادگي هنـو  عشيره
هاي جمعي نيز رو بـه   هاي مدرني چون رسانه خود را دارند و از سوي ديگر، عوامل و مؤلفه

پـذيري افـراد    گسترش هستند؛ ارزيابي ارتباط اين دو دسته از عوامل، كـه هـر دو بـه جامعـه    
مـرتبط بـا    هـاي  تواند تا حـدودي بـه درك زمينـه    گريزي مي پردازند، با گرايش به قانون مي

پـذيري   عوامل جامعه ازاگرچه هر دو دسته عوامل، . گريزي در اين جامعه ياري رساند قانون
توانـد سـيماي    گريزي مـي  هستند، بررسي تطبيقي ميزان ارتباط آنها با ميزان گرايش به قانون

گريـزي   پذيري در وضـعيت قـانونگرايي و يـا قـانون     آفريني اين دو دسته عوامل جامعه نقش
با توجه به چـارچوب نظـري، مـدل زيـر     . سنتي همچون ياسوج را نشان دهد منطقه نيمهيك 

  : شود براي اين پژوهش معرفي مي
  
  
  
  
   

  
  مدل پژوهش. 1نمودار 

:پذيريعوامل جامعه
  خانواده

  هاي جمعي رسانه

 :عوامل جمعيتي

  سن، جنسيت و وضعيت تأهل

 گريزي گرايش به قانون
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  :مورد بررسي در اين پژوهش عبارتند ازهاي  فرضيه
گريزي رابطه معنـاداري   پذيري در خانواده و ميزان گرايش به قانون بين ميزان جامعه -

 . وجود دارد

گريـزي رابطـه    پـذيري از طريـق رسـانه و ميـزان گـرايش بـه قـانون        بين ميزان جامعه -
  . معناداري وجود دارد

  . گريزي رابطه معناداري وجود دارد بين سن و ميزان گرايش به قانون -
  . گريزي دارند زنان و مردان ميزان متفاوتي از گرايش به قانون -
  . گريزي دارند افراد مجرد و متأهل ميزان متفاوتي از گرايش به قانون -

  روش پژوهش. 4
هت گردآوري اطالعـات  ج. مورد استفاده قرار گرفته است در اين پژوهش، روش پيمايشي
آمـاري    جامعـه . سـاخته اسـت   محقـق  ،پرسشـنامه پـژوهش  . از پرسشنامه استفاده شـده اسـت  

گيـري بـراي    نمونـه   شـيوه . ندهسـت سـال سـاكن شـهر ياسـوج      45تـا   18پژوهش شـهروندان  
اي  اي ـ چندمرحلـه   گيـري تصـادفي از نـوع طبقـه     هاي مورد مطالعه، نمونـه  دسترسي به نمونه

براي جامعه آماري اين پژوهش كـه بـر     1،لين  فاده از جدول حجم برآورد نمونهبا است. است
درصـد و سـطح    5نفر بـوده اسـت، بـا سـطح خطـاي       53524برابر با 1385اساس سرشماري 

نفر محاسبه شد كه جهت اطمينان بيشتر نتايج پژوهش،  381درصد، حجم نمونه  95اطمينان 
منـاطق  از آنجايي كه وضـعيت اقتصـادي ـ اجتمـاعي     . نفر افزايش يافت 400حجم نمونه به 

با توجـه بـه جديـد بـودن ايـن       :رسد مختلف شهر ياسوج تاكنون مشخص نشده و به نظر مي
شهر، تفاوت زيادي از اين نظر در بين منـاطق آن وجـود نداشـته باشـد، بـراي دسترسـي بـه        

اي اسـتفاده   اي ـ چندمرحله  گيري تصادفي از نوع طبقه نمونه  هاي مورد مطالعه، از شيوه نمونه
گانـه   راهنماي شهر ياسوج، مناطق سـه   عيين حجم نمونه، ابتدا با استفاده از نقشهپس از ت. شد

از نظـر پايگـاه اقتصـادي ـ اجتمـاعي سـاكنان، تعيـين و تعـداد         ) پـايين  و باال، متوسـط (شهر 
سپس به تناسب سهم جمعيت در هر منطقـه، تعـداد نمونـه    . دشهاي هر منطقه مشخص  محله

صورت تصادفي انتخـاب و   حله بعد، از هر محله چند بلوك بهدر مر. در هر كدام تعيين شد
در نظر گرفتـه  ) 7تا  1از بين اعداد (سپس از هر بلوك، براي انتخاب خانوارها، شماره مبدأ 
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هاي بعـدي   بوده است، به تعيين نمونه 7ها كه در اين پژوهش  شد و با استفاده از فاصله نمونه
سـال هـر خـانوار،     45تـا   18ق مصاحبه با يكي از افـراد  پرداخته شد، آنگاه پرسشنامه از طري

  . دشتكميل 
از تكنيـك تحليـل عـاملي اسـتفاده     ) گريزي گرايش به قانون(  جهت تعيين اعتبار سازه

بوده كه اين مقدار پذيرفته شده و مقدار بارتلت آن  89/0اين سازه برابر با  KMOمقدار . شد
نيـز از آلفـاي   ) پايـايي (ونـي ابـزار سـنجش    بـراي سـنجش همـاهنگي در   . بوده است 558/1

گريـزي   آلفاي كرونباخ به دست آمده بـراي سـازه گـرايش بـه قـانون     . كرونباخ استفاده شد
بيشتر اسـت، سـؤاالت ايـن متغيـر از      7/0بوده كه با توجه به اينكه اين مقدار از  86/0برابر با 

نبـاخ متغيرهـاي داراي   ضـريب آلفـاي كرو  . هماهنگي و انسجام الزم برخوردار بـوده اسـت  
نتايج تحليل عاملي براي ارزيـابي روايـي   . ، ذكر شده است1طيف ليكرت در جدول شماره 

هـاي   الزم بـه يـادآوري اسـت كـه داده    . بيان شده اسـت  2متغير وابسته نيز در جدول شماره 
  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است spssافزار  پرسشنامه با نرم

  كرونباخ متغيرها ضريب آلفاي .1جدول 

 ضريب آلفاي كرونباخمتغير
 86/0گريزيگرايش به قانون

 78/0پذيري در خانوادهجامعه
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  گريزي نتايج تحليل عاملي متغير گرايش به قانون .2جدول 

 گريزي سازه گرايش به قانون 
 عاملي وزن

واريانس 
 شده تبيين

KMOبارتلت
 شناختيرفتاري

48/40 

89/0 558/1

1 
عبور از چراغ قرمز،(توان قوانين رانندگيدر برخي شرايط مي

را ناديده ...) سرعت باال، سبقت غير مجاز و داشتن گواهينامه و
 .گرفت

795/0

 

2 
خود را در اختيار ديگران قرار دادتوان دفترچه بيمه درماني مي

 .تا از آن استفاده كنند
679/0

3 
اگر موقعيتش پيش بيايد، در صف نان، بنزين و يا خريد اجناس

 .زنماز ديگران جلو مي
757/0

4 
ماهواره و(اقدام به خريد يا استفاده از كاالهاي غيرمجاز

 .اشكالي ندارد)هاي خارجي بدون مجوز پخش فيلم
551/0

5 
خود را با پول ياتوان مشكلبراي رفع يك كار اداري، مي 

 .پارتي حل كرد
513/0

48/10 

6 
اگر فيش آب و برق و تلفن خود را ديرتر از مهلت مقرر

 .پرداخت كنيم، هيچ اشكالي ندارد
486/0

534/0.رعايت قانون، وظيفه من است 7
.رسدبا رعايت قانون، هر كس به حق خود مي 8

 

441/0 

9 
معتقدم اگر بخواهي قانون را رعايت كني، از بقيه عقب

 .مانيمي
811/0 

 635/0.تواند قوانين را ناديده بگيرداگر آدم زرنگ باشد، به راحتي مي10

تواني با پرداخت رشوهمعتقدم اگر قانون را رعايت نكني، مي11
 .مجازات نشوي

791/0 

 775/0.ترندكنند، در زندگي موفقكساني كه قانون را رعايت نمي12

  تعريف نظري و عملياتي مفاهيم . 5
هـاي اجتمـاعي    هاي اجتماعي، ميـزان نقـض هنجـار    منظور از آسيب :هاي اجتماعي آسيب -

هـا و   نظمـي  هـا، بـي   شناسي اجتماعي، مطالعـه خاسـتگاه اخـتالل    در واقع آسيب. استجامعه 
هـاي خطرنـاك،    جمعي، تشكيل باند هاي دسته مثل اعتياد، درگيري(هاي اجتماعي  نابساماني
 اسـت ) كـدي، ونداليسـم و لمپنيسـم   هاي جنسي، طالق، سرقت، خودكشي، قتـل، ت  انحراف

  ). 85: 1378ستوده، (
اي است كـه مقامـات    قاعده: در فرهنگ معين، قانون چنين تعريف شده است :قانون -

وضع و ابالغ كننـد و مبنـي بـر طبيعـت عـالم تمـدن و متناسـب بـا         ) همقننقوه (دار  صالحيت
  ). 26-27: 1363معين، (مصلحت مردم است و همه افراد مملكت بايد از آن تبعيت كنند 
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گريزي دائمـي، خشـن و    گريزي طيفي از رفتار است كه از قانون قانون :گريزي قانون -
مثـل نـدادن   (گريـزي گهگـاهي، غيرخشـن و ضـعيف      تا قـانون ..) مثل سرقت، قتل و(شديد 

 گريـزي  گريـزي نـوع اول، قـانون    به قانون. گيرد مي بر  را در...) ماليات، عبور از چراغ قرمز و
علي بابـايي و فيروزجائيـان،   (گويند  گريزي نرم مي گريزي نوع دوم، قانون سخت و به قانون

طور جداگانه در دو بعد رفتاري  گريزي به در اين پژوهش، متغير گرايش به قانون). 7: 1388
 5گويـه   7بـراي سـنجش بعـد رفتـاري، از     . و شناختي، در مقياس ترتيبي سنجيده شده است

، )3نمـره  (نظـر   ، بـي )4نمـره  (، موافقم )5نمره (به گزينه كامالً موافقم . ده شداي استفا گزينه
براي سنجش بعد شناختي، از . اختصاص داده شد) 1نمره (و كامالً مخالفم ) 2نمره (مخالفم 

نظـر   ، بـي )4نمـره  (، موافقم )5نمره (كامالً موافقم   به گزينه. اي استفاده شد گزينه 5گويه  5
مجموع ايـن ابعـاد   . اختصاص داده شد) 1نمره (و كامالً مخالفم ) 2نمره (الفم ، مخ)3نمره (

  . گريزي در طيف ليكرت مورد سنجش قرار گرفت تحت عنوان گرايش به قانون
ينـدي اسـت روانـي ـ اجتمـاعي كـه بـر پايـه آن،         اشـدن فر  اجتماعي :اجتماعي شدن -

هاي تربيتـي، دينـي و خـانوادگي، تشـكل      نهاد به ويژهشخصيت اساسي تحت تأثير محيط و 
  ). 363: 1380بيرو، (يابد  مي

تـوان در معنـاي مجمـوع اسـالف،      اصطالح خانواده را مي :پذيري در خانواده جامعه -
اخالف و خويشاوندان جانبي و والدين مربوط به يك دودمان و يا جمع زوجين و فرزنـدان  

دهنـد، بـه كـار بـرد      آنان كه اولين سلول و يا واحد حيات طبيعي ـ اجتماعي را تشـكيل مـي   
در مقياس ترتيبي استفاده   گويه 4در اين پژوهش، جهت سنجش اين متغير، از ). 130:همان(

  . شد
شـود   هاي جمعي به تمام ابزارهاي غيرشخصي ارتباط گفتـه مـي   رسانه :رسانه جمعي -

يابنـد،   طور مسـتقيم بـه مخاطبـان انتقـال مـي      هاي ديداري و شنيداري به كه به وسيله آن، پيام
هـاي جمعـي    زمـره رسـانه  در ... ها، كتب و تلويزيون، راديو، سينما، اينترنت، ماهواره و مجله

در مقياس ترتيبـي    گويه 6جهت سنجش اين متغير، از ). Jewkes, 2004: 4(شوند  محسوب مي
  . استفاده شد
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  هاي پژوهش يافته. 6
  هاي توصيفي يافته. 1-6

، تهيـه جـداول و   يي است كـه بـراي سـازماندهي، تلخـيص    ها آمار توصيفي، مجموعه روش
در ايـن  . شـود  از جامعه آماري به كار برده مـي . شدهاي گردآوري  چگونگي توصيف داده

شـود و بـا اسـتفاده از     بخش به ويژگي متغيرهاي مربوط به نمونه آماري پـژوهش توجـه مـي   
  . شود جداول دو بعدي به توصيف متغيرها پرداخته مي

. ندهسـت درصـد از آنهـا زن   3/32درصـد از پاسـخگويان مـرد و     8/67در اين پژوهش 
  محـدوده . ندهسـت درصد از آنهـا متأهـل    3/29از پاسخگويان مجرد و  درصد 8/70همچنين 

  . استسال  26سال است و ميانگين سني بالغ بر  18-45سني پاسخگويان 
گريـزي   درصد از پاسخگويان گرايش پاييني به قـانون  1/50، 3مطابق با جدول شماره 

يان گـرايش  درصـد پاسـخگو   3/12درصـد گـرايش متوسـط و     6/37داشتند، در حالي كـه  
بـوده اسـت كـه از     25/27گريـزي   ميانگين گرايش به قـانون . گريزي داشتند بااليي به قانون
  . كمتر است) 36(ميانگين واقعي 

  گريزي  توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان گرايش به قانون .3جدول 

 ميانگين واقعي آمده دست هميانگين بدرصد معتبرتعدادگريزيميزان گرايش به قانون
2001/50پايين

25/27 36 
1506/37متوسط
503/12باال

400تعداد كل

ــاييني داشــتند،   درصــد از پاســخگويان جامعــه  5/4، 4مطــابق جــدول  ــذيري پ درصــد  44پ
ميـانگين متغيـر   . پـذيري بـااليي داشـتند    جامعـه  هـا درصد از آن 5/41پذيري متوسط و  جامعه
  . بيشتر است) 12(كه از ميانگين واقعي  است 35/15پذيري در خانواده  جامعه
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  پذيري در خانواده  توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان جامعه .4جدول 

 درصد معتبر تعداد پذيري در خانواده ميزان جامعه
ميانگين 

 آمده دست هب
ميانگين واقعي

185/4پايين
35/15 12 

17544متوسط
2075/41باال

400تعداد كل

سـاعت بـه    3درصد از پاسخگويان در طول روز، بين صفر تـا   2/67، 5مطابق جدول شماره 
 اسـت  درحالياين . دادند اختصاص مي) هاي داخلي و رسمي ايران شبكه(تماشاي تلويزيون 

ساعت  6درصد از آنها بيش از  5/7ساعت و  6تا  4درصد پاسخگويان بين  2/25كه حدود 
  . دازندپر به تماشاي تلويزيون مي

هـاي   سـاعت در طـول روز بـه تماشـاي شـبكه      3درصد پاسخگويان بين صفر تـا   2/88
سـاعت در روز و حـدود    6تـا   4درصد پاسخگويان بـين   5/6حدود . پردازند اي مي ماهواره

 97. پردازند اي مي هاي ماهواره ساعت در روز به تماشاي شبكه 6درصد از آنها بيش از  2/5
 8/2حـدود  . كنند ساعت از راديو استفاده مي 3ل روز بين صفر تا درصد پاسخگويان در طو

سـاعت از   6درصد از آنهـا بـيش از    2/0ساعت و فقط حدود  6تا  4درصد پاسخگويان بين 
  . اند وقتشان را به گوش دادن راديو اختصاص داده

 .كنند ساعت از اينترنت استفاده مي 3درصد پاسخگويان در طول روز، بين صفر تا  85
درصـد   5/5ساعت و حدود  6تا  4درصد پاسخگويان بين  5/9اين درحالي است كه حدود 

  . كنند ساعت در روز از اينترنت استفاده مي 6بيش از 
. خواننـد  و مجله مي  ساعت روزنامه 3درصد پاسخگويان در طول روز، بين صفر تا  97

سـاعت از   6درصـد پاسـخگويان بـيش از     1ساعت و فقـط   6تا  4درصد پاسخگويان بين  2
  . دهند و مجله اختصاص مي  وقتشان را در روز به خواندن روزنامه

ايـن  . خواننـد  ت كتـاب مـي  سـاع  3درصد پاسخگويان در طول روز، بين صفر تا  5/85
درصد از آنهـا بـيش    5/3ساعت و فقط  6تا  4درصد پاسخگويان بين  11درحالي است كه 

  . دهند ساعت از وقتشان را در روز به خواندن كتاب اختصاص مي 6از 
   



 شماره دوازدهم ♦سال سوم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     56

931209 

  هاي جمعي توزيع پاسخگويان برحسب ميزان استفاده از رسانه .5جدول 

هاي جمعي رسانه
 هاي جمعيرسانهميزان استفاده از

درصدفراواني
3-0

 ساعت
6-4

 ساعت
بيش از

ساعت6
تعداد
 كل

3 - 0 
 ساعت

6- 4 
ساعت

بيش از 
ساعت6

درصد 
 كل

 100 5/7 2/25 269101304002/67تلويزيون
 100 2/5 5/6 35326214002/88ماهواره
 100 2/0 8/2 38811140097 راديو
 100 5/5 5/9 340382240085اينترنت

 100 1 2 3888440097روزنامه و مجله
 100 5/3 11 34244144005/85 كتاب

  هاي استنباطي يافته.2-6

گريـزي   پذيري در خانواده و گـرايش بـه قـانون    دهد كه بين جامعه نشان مي 6جدول شماره 
هـر چـه افـراد بـا عقايـد و       به عبارت ديگر،. وجود دارد) -397/0(رابطه معكوس و متوسط 

گريزي كمتر اسـت و بـا توجـه بـه      هاي خانواده همنواتر باشند ميزان گرايش به قانون ارزش
  . دشو ، پس فرضيه تأييد مياستتوان گفت كه رابطه معنادار  مي) 000/0(سطح معناداري 

و  )طـور كلـي   بـه (هـاي جمعـي    ، بين ميزان استفاده از رسـانه 6با توجه به جدول شماره 
بـدين  . وجـود دارد ) 008/0(و معنـاداري  ) 133/0(گريـزي رابطـه مسـتقيم     گرايش به قانون

گريـزي بيشـتر    هاي جمعي، ميزان گرايش به قانون معني كه با افزايش ميزان استفاده از رسانه
گريـزي   ها به تنهايي بر ميـزان گـرايش بـه قـانون     اما بررسي تأثير هر كدام از رسانه. شود مي

و ) هـاي داخلـي   رسـانه (دهد كه بين ميزان استفاده از تلويزيـون و روزنامـه و مجلـه     نشان مي
بين ميزان استفاده از ماهواره . گريزي رابطه معكوس و معناداري وجود دارد گرايش به قانون

بـين ميـزان   . گريـزي رابطـه مسـتقيم و معنـاداري وجـود دارد      و اينترنت و گرايش بـه قـانون  
  . گريزي رابطه معناداري وجود ندارد تاب و گرايش به قانوناستفاده از راديو و ك

) -171/0(گريزي رابطـه معكـوس    بين ميزان استفاده از تلويزيون و گرايش به قانون -
وجود دارد، به عبارتي هر چه ميـزان اسـتفاده از تلويزيـون بيشـتر باشـد، ميـزان گـرايش بـه         

تـوان گفـت كـه     مي) 001/0(اين رابطه  با توجه به سطح معناداري. گريزي كمتر است قانون
  . رابطه معنادار است
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گريـزي رابطـه مسـتقيم و تقريبـاً      بين ميزان اسـتفاده از مـاهواره و گـرايش بـه قـانون      -
هرچه ميزان استفاده از ماهواره بيشتر باشـد،   به عبارت ديگر،. وجود دارد) 280/0(متوسطي 

تـوان   مـي ) 000/0(بـا توجـه بـه سـطح معنـاداري      . گريزي بيشتر است ميزان گرايش به قانون
  . گفت كه رابطه معنادار است

گريـزي رابطـه مسـتقيم و ضـعيفي      بين ميزان استفاده از اينترنت و گـرايش بـه قـانون    -
ــزان اســت. وجــود دارد) 174/0( ــه  هرچــه مي ــزان گــرايش ب فاده از اينترنــت بيشــتر باشــد، مي

تـوان گفـت كـه رابطـه      مـي ) 000/0(با توجه بـه سـطح معنـاداري    . گريزي بيشتر است قانون
  . معنادار است

گريـزي رابطـه معكـوس و     بين ميزان استفاده از روزنامه و مجله و گـرايش بـه قـانون    -
روزنامـه و مجلـه بيشـتر باشـد، ميـزان      هرچه ميزان استفاده از . وجود دارد) -130/0(ضعيفي 

توان گفـت كـه    مي) 009/0(با توجه به سطح معناداري . گريزي كمتر است گرايش به قانون
  . رابطه معنادار است

گريزي رابطـه   توان گفت كه بين سن و گرايش به قانون مي 6با توجه به جدول شماره 
تـوان   مـي ) 077/0(عنـاداري آن  اما با توجه به سـطح م  ،معكوس و خيلي ضعيفي وجود دارد

  . دشو رابطه معناداري فرضيه مزبور رد مي بنابراين. نيستنتيجه گرفت كه اين رابطه معنادار 

  گريزي ضريب همبستگي پيرسون بين برخي متغيرهاي مستقل و گرايش به قانون .6جدول 

تعداد پاسخگوسطح معناداريضريب همبستگي پيرسونمتغيرهاي مستقل
 400 000/0-397/0پذيري در خانوادهجامعهميزان 

  400 133/0008/0)طور كليبه(هارسانه
 400 001/0-171/0تلويزيون
 400 280/0000/0ماهواره
 400 866/0-009/0راديو
 400 174/0000/0اينترنت

 400 009/0-130/0روزنامه و مجله
 400 309/0-051/0كتاب
 400 077/0-089/0سن

دهـد كـه بـين     نشـان مـي  ) sig= 002/0و  t )16/3=t، نتـايج آزمـون   7مطابق با جدول شماره 
 14/25مردان و =  24/28(گريزي دو گروه مردان و زنان پاسخگو  ميانگين گرايش به قانون
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گريزي بيشـتر   گرايش مردان به قانون به عبارت ديگر،. تفاوت معناداري وجود دارد) زنان= 
  . دشو با توجه به سطح معناداري، اين فرضيه تحقيق تأييد مي. استاز زنان 

  گريزي مستقل جهت بررسي تفاوت ميان ميزان گرايش زنان و مردان به قانون tآزمون  .7جدول  

 t dfSigانحراف معيارميانگين)نفر(تعدادجنسيت
12914/2555/8 زن 002/0 6/298 27124/2830/1016/3مرد

تفاوت ) Sig=000/0و  t )31/4 =tدهد كه با توجه به نتايج آزمون  ، نشان مي8جدول شماره 
به عبارتي، گرايش . استمعنادار ) 10/24(و گروه متأهل ) 54/28(بين ميانگين گروه مجرد 

با توجه به معنادار بودن رابطه، فرضيه . گريزي از افراد متأهل بيشتر است افراد مجرد به قانون
  . دشو ق تأييد ميتحقي

  گريزي با توجه به وضعيت تأهل مستقل جهت بررسي تفاوت ميان ميزان گرايش به قانون tآزمون  .8جدول 

 t df Sig انحراف معيارميانگين)نفر(تعدادوضعيت تأهل
11710/2414/9 متأهل 000/0 233 28354/2888/931/4 مجرد

  تحليل رگرسيون چند متغيره. 1-2-6

براي ارزيابي ميزان تأثير همه متغيرهاي مستقل بـر روي متغيـر وابسـته، از تحليـل رگرسـيون      
دهنـده آن   دسـت آمـده نشـان   ه نتـايج بـ  . استفاده شده است 1چند متغيره به روش گام به گام

شامل خانواده، ميـزان اسـتفاده از مـاهواره، ميـزان اسـتفاده از      (پذيري  است كه عوامل جامعه
 9نتـايج رگرسـيون در جـداول    . انـد  وارد معادله شـده ) يزان استفاده از تلويزيوناينترنت و م
  . آمده است

ــه ــر اســاس جــدول شــماره  : 1  مرحل ــر پــيش 9ب ــين متغي ــه  بينــي ، اول ــده گــرايش ب  كنن
درصـد از واريـانس متغيـر     5/15كـه   است، متغير خانواده گريزي كه وارد معادله شده قانون

بـه   :دهد نشان مي) -397/0(ضريب بتاي اين متغير . كند گريزي را تبيين مي گرايش به قانون
گـرايش بـه    397/0پـذيري در خـانواده، بـه ميـزان      ازاي يك واحد افزايش در ميزان جامعـه 

                                                                                                                                                       
1. Stepwise 
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  . يابد گريزي كاهش مي قانون
رگرســيوني   ســتفاده از مــاهواره وارد معادلــهدوم، متغيــر ميــزان ا  در مرحلــه: 2  مرحلــه

درصـد بـه    3با ورود ايـن متغيـر، حـدود    . شود درصد از متغير وابسته تبيين مي 18شود و  مي
به ازاي  :دهد نشان مي) 174/0(ضريب بتاي اين متغير . شود بيني مدل افزوده مي قدرت پيش

گريـزي   گـرايش بـه قـانون    174/0يك واحد افزايش در ميزان استفاده از ماهواره، به ميزان 
  . يابد افزايش مي
سـوم، متغيـر ميـزان اسـتفاده از اينترنـت وارد معادلـه رگرسـيوني          در مرحلـه : 3  مرحله

درصد  3با ورود اين متغير، حدود . شود درصد از متغير وابسته تبيين مي 21شود و حدود  مي
بـه   :دهـد  نشـان مـي  ) 158/0(غير ضريب بتاي اين مت. شود بيني مدل افزوده مي به قدرت پيش

ــزان     ــه مي ــت، ب ــتفاده از اينترن ــزان اس ــزايش در مي ــه   158/0ازاي يــك واحــد اف ــرايش ب گ
  . يابد گريزي افزايش مي قانون

چهارم، متغير ميزان اسـتفاده از تلويزيـون وارد معادلـه رگرسـيوني       در مرحله: 4  مرحله
درصد  1با ورود اين متغير، حدود . شود درصد از متغير وابسته تبيين مي 22شود و حدود  مي

بـه   :دهـد  نشان مي) -119/0(ضريب بتاي اين متغير . شود بيني مدل افزوده مي به قدرت پيش
ــزان    ــه مي ــون، ب ــزان اســتفاده از تلويزي ــزايش در مي ــه  119/0ازاي يــك واحــد اف گــرايش ب

از تغييرات متغير درصد  22در مجموع، اين چهار متغير حدود . يابد گريزي كاهش مي قانون
هاي پاياني سمت راسـت   خطي كه ضرايب آن در ستوان آزمون هم. كنند وابسته را تبيين مي

دهد كه متغيرهاي وارد شـده بـه معادلـه رگرسـيوني از هـم       جدول زير آمده است، نشان مي
دهنده كمترين  نزديك شود، نشان 1ضريب تولرانس هرچه به سمت . خطي برخوردار نيستد

خطي بـين   دهنده باالترين ميزان هم خطي و هرچه به سمت صفر نزديك شود نشان مميزان ه
  . متغيرهاي مستقل است
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  تحليل رگرسيون چند متغيره با استفاده از روش گام به گام .9جدول 

متغيرهاي مراحل
 بيني پيش

R R2adj B β T Sig. T

 خطي آزمون هم
ضريب 
تولرانس

ضريب 
VIF

1 
پذيريجامعه

 در خانواده
397/0155/0 153/1-397/0-582/8-000/0974/0 026/1

028/1 000/0973/0 433/0183/0659/0174/0765/3ماهواره 2
023/1 003/0978/0 460/0206/0603/0158/0512/3اينترنت 3
073/1 008/0932/0-662/2-119/0-475/0218/0519/0تلويزيون 4

000/0Sig = 696/28F= 

  گيري  نتيجهبندي و  جمع. 7
پـذيري در خـانواده و گـرايش بـه      بين ميزان جامعـه  :دهد هاي پژوهش نشان مي بررسي يافته

هـاي   هـر چـه افـراد بـا عقايـد و ارزش     . گريزي رابطه معكوس و معناداري وجود دارد قانون
نتيجه اين فرضيه با نتـايج  . گريزي كمتر است خانواده همنواتر باشند، ميزان گرايش به قانون

و ميرفـردي و همكـاران   ) 1381(يي به دست آمده از تحقيقات پيشين، از جمله مطالعه رجـا 
  . همخواني دارد) 1391(

. عنوان نخستين مكان اجتماعي شدن، همواه تأثيري ژرف بر فرد داشته است خانواده به
نهـاد خـانواده نخسـتين    . گيـرد  ويژگي شخصي و اجتماعي هر فرد در متن خانواده شكل مي

ك ارزش و هنجـار اجتمـاعي   والـدين بـه يـ    هنگامي كـه . منبع يادگيري اجتماعي فرد است
پايبند باشند و آنها را در رفتار و اعمال خود به كار گيرند، فرزنـدان آن خـانواده هـم بـا آن     

  . گيرند ها و هنجارها آشنا شده و آن را در زندگي و رفتارهاي خود به كار مي ارزش
يش بـه  هـاي جمعـي و گـرا    دهند كه بين ميزان استفاده از رسانه همچنين نتايج نشان مي

نتيجـه ايـن فرضـيه بـا نتـايج بـه دسـت آمـده از         . گريزي رابطه معنـاداري وجـود دارد   قانون
همخـواني  ) 1388(زاده و قاسـمي   و حبيب) 1381(تحقيقات پيشين، از جمله مطالعه رجايي 

هـاي جمعـي از جملـه تلويزيـون، مـاهواره، راديـو،        بررسي رابطه بين هر يك از رسانه. دارد
دهـد كـه بـين ميـزان      گريزي نشـان مـي   مه و مجله و كتاب با گرايش به قانوناينترنت، روزنا

گريـزي رابطـه    استفاده از تلويزيون، ماهواره، اينترنت و روزنامه و مجله و گرايش بـه قـانون  
گريـزي   معناداري وجود دارد؛ اما بين ميزان استفاده از راديـو و كتـاب و گـرايش بـه قـانون     
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. سـازد  معموالً تصوير بيش از نوشته يا سخن انسان را متأثر مـي . رابطه معناداري وجود ندارد
، افـراد  )تلويزيون، ماهواره و اينترنت(هاي تصويري  هاي خاص رسانه دليل داشتن جذابيت به

كننـد و در   اي مـي  هاي تلويزيوني و مـاهواره  ها از وقت خود را صرف تماشاي برنامه ساعت
در ايـن  . دهنـد  وتي و خوانـدن كتـاب اختصـاص مـي    هاي ص مقابل وقت كمتري را به رسانه

مطالعه نيز ميزان استفاده از راديو و حتي ميزان مطالعه كتاب و مجله، خيلي كم بوده و شايد 
ها و متغير وابسته تا حد زيـادي ناشـي از    معنادار نبودن ارتباط معناداري استفاده از اين رسانه

وعي همگوني در ميزان اسـتفاده كـم و يـا اسـتفاده     اي كه ن استفاده كم از آنها باشد؛ به گونه
هـاي پـژوهش، بـين ميـزان اسـتفاده از       بـر اسـاس يافتـه   . هـا وجـود دارد   نكردن از اين رسانه

. گريزي رابطه معكوس و معناداري وجود دارد تلويزيون، روزنامه و مجله و گرايش به قانون
ند كـه بـا   هسـت مـرزي   درونهـاي داخلـي و    از آنجا كـه ايـن دو رسـانه جمعـي جـزء رسـانه      

ها و هنجارهاي  هاي محدود و با نظارت مشخصي در پردازش مطالب متناسب با ارزش شبكه
كوشند تا رفتارهـاي   پردازند، بنابراين از طريق تبيين قانون و مقررات مي اجتماعي جامعه مي

  . ندكنافراد را در مسير هنجارهاي تعريف شده جامعه، هدايت 
گريـزي رابطـه مسـتقيم و     ه از ماهواره و اينترنـت و گـرايش بـه قـانون    بين ميزان استفاد
مرزي محسوب  هاي جهاني و برون عنوان رسانه اين دو رسانه جمعي به. معناداري وجود دارد

هـا و   هـا متناسـب بـا ارزش    ي برخوردارنـد و لزومـاً ايـن شـبكه    بسيارشوند كه از فراواني  مي
هـاي   اي كـه كـاربران بـا سـليقه     نيسـتند، بـه گونـه    يلـ هنجارهاي پذيرفته شـده در گسـتره م  

اي و  هـاي مـاهواره   ورود برنامـه . آورنـد  گوناگون استفاده خاص خود را از آن به عمـل مـي  
هاي گوناگون بهنجـار   اينترنتي در جهان در حال توسعه، باعث پذيرش افكار جديد و روش

شـود برخـي از افـراد ـ      مـي  شـوند و همـين باعـث    و نابهنجار زندگي در بين افراد جامعه مـي 
 ـ از عمل به بسياري از قواعد و هنجارهـاي جامعـه خـود سـر      خود گيري متناسب با نوع بهره

هـاي زنـدگي جديـد     هاي بيگانه پرداخته و در پي عمل بـه روش  باز زنند و به تقليد فرهنگ
هواره اينترنـت و مـا  . شـود  گريـزي در جامعـه مـي    باشند كه برخي از آنها باعث رواج قـانون 

هـا و هنجارهـاي    ند و چـه بسـا برخـي از آنهـا بـا ارزش     هستداراي تنوع موضوعي و ارزشي 
هـاي آنهـا،    پذيرفته شده جامعه ايراني در تعارض باشند، بنابراين ميزان استفاده زياد از برنامه

هايي كه سـرگرمي و تفـريح را فـارغ از بعـد ارزشـي در       ويژه استفاده از آن دسته از برنامه به
برخي از كاربران به رفتارهاي نابهنجار را فراهم   تواند زمينه سوق ستور كار خود دارند، ميد
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  . سازد
هاي ويژه حاكم بر آن جامعه  مرزي هر كشور، اصول، قواعد و ارزش هاي درون رسانه 

اي ها بيشتر بر گونه رسانه هاي اين از اين رو، برنامه. دكنن و كشور را تبليغ، تأييد و تشريح مي
حفظ نظم موجود و ايجاد تغييراتي در راسـتاي حفـظ منـافع طبقـات حـاكم و مسـلط ارائـه        

به جـاي  . بازد المللي رنگ مي مرزي و بين هاي برون شوند؛ اما اين امر در مواجهه با رسانه مي
هـا   هـا، ارزش  هاي خاص يك نظام سياسي با دنيايي از اطالعات، ايده اصول، قواعد و ارزش

هاي آن  هايي كه بعضاً در مقابل و در تضاد با ارزش شود، اصول و ارزش جه ميو قواعد موا
  . كشور است

هاي جمعي، ميـزان گـرايش    در اين پژوهش، بسته به ميزان استفاده از هر يك از رسانه
دهنــده تفــاوت  گريــزي در ميــان افــراد متفــاوت بــوده اســت، ايــن وضــعيت نشــان بــه قــانون

هـاي جمعـي در ميـان     ي و همچنـين نـوع اسـتفاده از رسـانه    هاي جمعـ  گيري در رسانه جهت
  . استها  كاربران اين رسانه

بين ميزان گرايش افراد مجرد و متأهل تفاوت معنـاداري وجـود    :نتايج مطالعه نشان داد
. گريزي دارند ، گرايش بيشتري به قانون به بيان ديگر، افراد مجرد نسبت به افراد متأهل. دارد

ها را از انجام كارهـاي غيرقـانوني    ات خانوادگي در بسياري از مواقع، متأهلوابستگي و تعلق
سوي انحرافـات گـرايش    دليل نداشتن مسئوليت خانوادگي، بيشتر به دارد و مجردها به بازمي
دهد كه بعد از ازدواج، از ميزان ارتكاب جـرم در   همچنين تحقيقات آماري نشان مي. دارند

   .بين افراد كاسته شده است
گريزي تفاوت معناداري وجود دارد، بدين  بين زنان و مردان در ميزان گرايش به قانون

نتيجـه ايـن فرضـيه بـا     . گريزي دارنـد  معني كه مردان نسبت به زنان گرايش بيشتري به قانون
هاي قومي جامعه مـورد   آداب و رسوم و شيوه. همخواني دارد) 1389(نتيجه تحقيق شايگان 

رفتارهاي مبتني بر حجب و حياي اجتمـاعي و اخالقـي را از زنـان انتظـار      مطالعه، كه در آن
دارند، تا حدود زيادي بروندادهاي رفتاري متفاوتي بين زنان و مـردان را در پـي دارد، البتـه    

ايـن نـوع انتظـارات، از آغـاز و از     . ي جامعه ايراني نيز وجود داردلاين وضعيت در گستره م
ــه  ــد جامع ــق فراين ــذيري  طري ــه پ ــمي و ب ــدودي    غيررس ــين تاح ــانواده و همچن ــژه در خ وي

ناپذير اسـت كـه    يندي پاياناپذيري فر جامعه. شود پذيري رسمي در جامعه نهادينه مي جامعه
ينـد توسـط   ااي از زنـدگي فـرد ايـن فر    در تمام دوران زندگي فرد ادامه دارد و در هر برهـه 



  63    گريزي و ميزان گرايش به قانون) هاي جمعي خانواده و رسانه(پذيري  بررسي رابطه عوامل جامعه

931209 

گيرد و در مواردي تثبيت شده و  پذيري مورد دخل و تصرف قرار مي عوامل مختلف جامعه
  . كند تغيير مي

هـاي جمعـي هـر دو از عوامـل مـؤثر در       بر اساس اين پژوهش، نهـاد خـانواده و رسـانه   
پذيري در خانواده و گرايش  اما شدت رابطه بين جامعه. ندهستگريزي  گرايش افراد به قانون

هـاي جمعـي    از طريق رسانه پذيري بيشتر از شدت رابطه بين جامعه) -40/0(گريزي  به قانون
ثرتر بـودن نهـاد خـانواده در     دهنده مؤ است، اين امر نشان) 13/0(گريزي  و گرايش به قانون

بـا اينكـه در جهـان    . ها و هنجارهاي جامعه به افراد است پذيري و انتقال درست ارزش جامعه
اند، اما  ر دادههاي جمعي، رشد و آموزش افراد را تحت تأثير قرا امروز گسترش شديد رسانه

ها از جمله نخستين مراحل اجتماعي شدن افراد، هنـوز بـر عهـده     ترين نقش بعضي از حساس
هـاي بنيـادي و همچنـين     خانواده عامل عمده توسعه شخصـيت، القـاي ارزش  . خانواده است

هاي الزم در زمينه يـادگيري قـوانين و    ها و تشويق سرچشمه اصلي عواطف بشري، راهنمايي
ايـن نتيجـه، تـا حـد زيـادي نيـز بـه سـاختار اجتمـاعي و          . ها است يگر از آموختنيبسياري د

گـذار بـودن، خـانواده نقـش      گردد كه بـا وجـود در حـال    فرهنگي جامعه مورد مطالعه برمي
گيري  هاي جمعي در شكل پذيري همچون رسانه تري را نسبت به ساير عوامل جامعه برجسته
ميـزان نسـبتاً بـاالي برخـي از     . كنـد  تاري افراد ايفا مـي هاي ارزشي و رف ها و اولويت گرايش

ها  جرائم همچون تخلفات ترافيكي و يا دخالت دادن تعصبات خويشاوندي و محلي در نزاع
هاي موجـود در جامعـه مـورد     و اختالفات كه در بيان مسئله بدان اشاره شد، يكي از واقعيت

دست آمـده در مـورد گـرايش بـه     ه ب مطالعه است كه ممكن است در نگاه نزديك، با نتايج
با توجه به اينكـه حـدود نيمـي از پاسـخگويان در حـد       .گريزي همخواني نداشته باشد قانون

توان نتيجه گرفت كه گرايش ابراز شده  مي ،اند گريزي گرايش داشته متوسط و باال، به قانون
هـا   گريـزي  هنجـار گريزي با واقعيت رفتارهاي اجتمـاعي در مـورد برخـي از     در مورد قانون

د كه برخـي  شو يادآوري مي. خواني دارد در جامعه مورد مطالعه هم...) تخلفات ترافيكي و(
همچـون  (اند  از جرائم كه در ساليان اخير، از افزايش قابل توجهي در كشور برخوردار بوده

، در جامعـه مـورد   )هـا  جرائم اخالقي و يا توزيع و مصرف مواد مخدر صنعتي و روانگـردان 
  . استمطالعه در حد كمتر از بسياري از مناطق كشور 

تواند تحت تأثير سـاير   هاي بعدي زندگي فرد مي پذيري در دوره يند جامعهااگر چه فر
هـايي كـه از آغـاز     كننده مورد جرح و تعديل قرار گيرد، بـا وجـود آمـوزه    عوامل اجتماعي
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شــي و رفتــاري فــرد زدوده انــد، بــه آســاني از بعــد نگر دوران زنــدگي بــه فــرد منتقــل شــده
  . شوند نمي

شود، به ميـزان بـااليي    ها و هنجارهايي كه از طريق نهاد خانواده به افراد ارائه مي ارزش
هـاي   گيـري گـرايش   پذيري و شكل هاي جمعي در جامعه تأثير كمتر رسانه. شوند دروني مي

يين كرد كه در ايـن شـهر   گونه تب توان اين گرايانه در جامعه مورد مطالعه را مي مطلوب قانون
هـاي سـنتي، گـرايش كمـي بـه       گرايـي و حفـظ ارزش   علت قدمت كم شهرنشيني، سـنت  به

يابنـد و هنـوز    هاي جمعي وجود دارد و افراد بيشتر در چارچوب قوانين سنتي رشد مي رسانه
طور  هپذيري افراد ب عنوان يكي از عوامل مهم در جامعه اند نقش خود را به ها يا نتوانسته رسانه

گيــري  دليــل رشــد جهشــي زنــدگي شــهري، نــوعي بهــره  كامــل ايفــا كننــد و يــا اينكــه بــه 
اينكـه ميـزان    هاي جمعي همچون اينترنت و ماهواره وجود دارد، گو شناسانه از رسانه آسيب

  . ها چون نشريات و همچنين راديو خيلي كم بوده است استفاده از برخي رسانه
هـاي   پژوهش، از يك سو، نشانگر همخواني با نظريـه  دست آمده از اينه مرور نتايج ب

ويـژه خـانواده،    پذيري، بـه  كارگرفته شده در چارچوب نظري در مورد نقش عوامل جامعه هب
ولي از سـوي ديگـر،    .هاي مطلوب اجتماعي است در هماهنگ ساختن افراد جامعه با ارزش

عـي بـا ميـزان گـرايش بـه      هـاي جم  دسـت آمـده در مـورد رابطـه اسـتفاده از رسـانه      ه نتايج ب
پـذيري اسـت كـه انتظـار دارنـد       هـاي جامعـه   گريزي، نشانگر عدم همخواني بـا نظريـه   قانون
ها و هنجارهاي مطلوب جامعه  هاي جمعي به همنواتر شدن افراد با ارزش گيري از رسانه بهره

مـورد   نيمـه مـدرن جامعـه   / سـنتي  اين تفاوت و ناهمخواني در پيوند با شـرايط نيمـه  . بينجامد
هاي نويني چون اينترنـت و   ويژه رسانه هاي جمعي به مطالعه قابل تحليل است كه هنوز رسانه

ها و هنجارهاي مطلـوب اجتمـاعي در بـين     سازي ارزش ماهواره جايگاه خود را براي نهادينه
  . اند كاربران محلي پيدا نكرده

  :ارائه كردتوان  با توجه به نتايج اين پژوهش، پيشنهادهاي زير را مي
گريزي در جامعه مورد مطالعه، آگـاهي دادن بـه    با توجه به ميزان قابل توجه قانون -

، از ايـن رو آگـاهي   اسـت افراد در رابطه با يك مسئله، گامي مهم در حـل مسـئله   
تـرين موانـع كنـوني     گريزي يكي از مهم دادن به شهروندان در اين رابطه كه قانون

  . استادن آنها در كاهش اين مسئله ضروري توسعه استان بوده و مشاركت د
هاي شهروندي  ها براي انتقال آموزه با توجه به نتايج تحقيق، توانمندسازي خانواده -
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در اين راستا، آموزش و تعليم قوانين بـه  . دشو و قانونگرايي به فرزندان پيشنهاد مي
ي جمعـي و  هـا  پـذيري از طريـق رسـانه    ترين عامـل جامعـه   عنوان مهم ها به خانواده

  . شود هاي اجتماع ـ محور پيشنهاد مي اي و برنامه برگزاري جلسات محله
با توجه به رابطـه معكـوس بـين ميـزان اسـتفاده از تلويزيـون و ميـزان گـرايش بـه           -

هـاي تلويزيـوني در مـورد فرهنـگ      گريزي، افـزايش كمـي و كيفـي برنامـه     قانون
  . جامعه ضروري است شهروندي، قوانين و پيامد آن براي پيشبرد نظم در

و ) اينترنـت و مـاهواره  (هاي نوين  سازي در جهت استفاده صحيح از رسانه فرهنگ -
با توجـه بـه گسـترش     ؛استفاده از آنها در راستاي رسيدن به توسعه علمي و صنعتي

دهـي   گيـري از آنهـا بـا مـديريت و جهـت      هـا، بهـره   گريزناپذير اين دسته از رسانه
 . دشو قويت فرهنگ شهروندي پيشنهاد ميفرهنگي و اجتماعي براي ت

هـاي علمـي ـ     ويـژه سـينما، پـارك    توسـعه نهادهـاي فرهنگـي در سـطح اسـتان بـه       -
تفريحي، كتابخانه و فرهنگسرا به منظـور افـزايش آگـاهي شـهروندان از قـوانين و      

منـدي آنهـا بـه رعايـت قـوانين و       پـذيري و افـزايش عالقـه    پيامدهاي مثبـت قـانون  
  . مقررات

ــاد  - ــه   ايج ــداف و برنام ــين اه ــب ب ــادل مناس ــاهنگي و تع ــزي هم ــل   ري ــاي عوام ه
هـاي جمعـي توسـط     از جمله خانواده، آموزش و پرورش و رسانه ،كننده اجتماعي
  . نمسئوال
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