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Abstract 

Legitimacy is the importance that people attach to the law. According to 

research, its non-acceptance is a social issue in Iran, and considering the 

cultural diversity in the country, one of the causes of legality can be related 

to cultural structuring. The research method is descriptive in terms of its 

purpose, and it is a cross-sectional survey, and to achieve the research 

objectives, a mixed research method has been used. In the qualitative 

research method, using the Delphi method, 17 people have been selected as 

a statistical sample to review sources, documents and interviews. And in the 

quantitative method, the hypotheses have been examined by developing a 

questionnaire and the quantitative method of structural equations. The 

statistical population is all faculty members of Payam Noor University with 

a sample size of 351 people based on Morgan's table and cluster sampling 

by covering all ethnicities, the data has been analyzed with Spss and Amos 

software. The findings of the research show that the level of compliance with 

legality is the result of the interaction of belief in legality between activists, 

ethnic groups and the system under the influence of Iranian and local culture. 

And the non-compliance is the result of the influence of the social system 
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and the strengthening of the law-abiding personality system. The structuring 

of Islamic culture, the findings show that Islamic action has had an impact 

on the belief in legality and respect for it, which is related to the theories of 

Parsons and Piaget. Western action influenced by norms has caused action 

that is related to the theories of Anderson and Merton. In Iranian structuring, 

action influenced by resources and belief in legality has an effect on the 

influence of the system, which is related to the theories of Hirschi and 

Parsons. and based on local structuring, action influenced by norms and 

sources and belief in legitimacy is influenced by sources and action is 

influenced by belief in legitimacy. The effects of the system also cause the 

creation of law-abiding characters that are related to Briton and Cohen's 

theories. Be and separate language, in Persian language cultural structure: 

Iranian and local, in Turkish: local, in Lori and Kurdish: Iranian, Balochi: 

Islamic, Arabic and Turkmen is also based on the local, Islamic and Western 

structure of legalization action . 

Keywords: cultural action, legitimacy, cultural structuring, Islamic cultural 

structuring, Western cultural structuring, Iranian cultural structuring, local 

cultural structuring . 
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 چکیده 
. ع م پذیرش آن انا  شتتون یقانون قائل م  یاستتک  ا ااراب ارا  یتی، اهمیریقانون پذ

و اا حوتا اا    ااشت یعنوان یک مستلها اتتماعی ب  ایران مرر  مااارپیشتنا حقیی   

 ی ارهنگ  یاا ستاتتا ان   حوان یاز عهل قانون پذیری م یکیب   شتو     یحنوع ارهنگ

ًتای پیمایق میربی اوب  و  ی وش حقیمراوط ااشت .     ازنظر ه ف حوصتییی و مشتا

ب  وش    .شت   استکاستتیاب  یبی  حر ی  از  وش حقیی ن اا اه اف حقیی ست   یارا

ًتاهبا از    یاا استتیاب  از  وش بفیی اا ار ست  ییی   یحقی نیر    17منااع، استناب و م

ان  و ب   وش  می اا ح وین پرستشتناما و  وش  شت  انتااب  یعنوان نمونا آما اا ا 

  یا اعضتا ی ه  یاستک. تامبا آما   شت  یار ست  هاای، ارضت یمبابالت ستاتتا  ی م

نیرار استا  ت و  مو اان و نقو     351ام نو  اا هجم نمونا  یشتگا  پبان یعهملکیه

ها اا  ، باب ااشتت یها مکیاا حقک پوشتتق قرا  بابن حمام قوم  یاتوشتتا  یریانمونا

  یهتا ااتتایت قرا اراتتا استتتک.ار استتتا    لیت وحقهایت مو ب حجز  Amosو    Spssاازا   نرم

ار    ی ا  نق استمم  به ینشتان م  یارهنگ استمم  یستاتتا ان   ی  ب  ار ست یحقی

  و  پا ستتونز  یهااینظرآن حأثیر باشتتتا استتک  ا اا    کیو  عا  یریاعتیاب اا قانون پذ

اعتیتاب متتأثر از نظتام و اعتیتاب اتاع     ،یغرا  ی ب  ستتتاتتتا انت   اتاشتتت یم مرحبط  اژ یت پ

ق شتت    متأثر از هنجا ها ااع   ن  یز عمل اا  نق غرایاعتیاب و  نق شتت   و ن

  ی.ب  ستتتاتتتا انت  اتاشتتت یم مرحبط مرحون و  آنت  ستتتون  یهتاایت نظراستتتک  تا اتا 



از نظتام حتأثیر    یریپتذاتا حتأثیر  یری، نق متتأثر از منتااع و اعتیتاب اتا قتانون پتذیرانیا

  ی ستاتتا ان    یو ار مبنا  ااشت یم  مرحبط  پا ستونز  و  یرشت یه  یهااینظرباشتتا  ا اا  

متأثر از منااع    یریو اعتیاب اا قانون پذاستتک  از هنجا ها و منااع   ثرأ،  نق متیمقه

جاب  یااع  ا  زینظتام ن  اتحأثیرباشتتتتتا استتتک.حأثیر  یریو  نق ار اعتیتاب اا قانون پذ

  مرحبط   وهن  و  تونکیار  یهااینظرزشتت   استتک  ا اا  یقانون ار  ییهاکیشتتاًتت 

  ،یو مقهی  رانیا ی:ارهنگ  یستتاتتا ان   ی، ب  زاان اا ستت یک زاانیواا حیک  ااشتت یم

ز  ین  یو حر من  یعراب    ،ی: استتممیاهوچب     ،یرانی: ایو  رب  یب  فر  ،ی:مقهیب حر 

 ااتا اسک.یشکل    یری نق قانون پذ  ی،و غرا  یاسمم  ،یمقه  یساتتا ان   یار مبنا

 نق ارهنگی، قانون پذیری، ساتتا ان ی ارهنگی، ساتتا ان ی    کلیدی:  یهاواژه

ارهنگی استتتممی، ستتتاتتتا انت ی ارهنگی غرای، ستتتاتتتا انت ی ارهنگی ایرانی،  

 ساتتا ان ی ارهنگی مقهی.
 30/04/01تاریخ پذیرش:   29/04/01تاریخ بازبینی:   11/03/00تاریخ دریافت: 

   ،  1401، پلایی   44، پیلاپی  3، شللملاره  11، سللا   اجتملاعی فرهنیی  فصلللنلامله راه رد

 137-105صص  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مقدمه وبیان مسئله
و حبامل متیاال اتتماعی    یریپذتامبا ن ی نق ارهنگی  نشتی استک  ا ب  ارا

عنوان  اتا  حوانت یپتذیری م  و قتانون   نت یصتتتو ت متیتاوحی نموب پیت ا مب  هر ارب اتا

ًتی از  نق اتتماعی مرر  اربب. اا     ا اتتیا ی واستک  قانون پذیری ارایشتی   شتات

قانون پذیری ب  تامبا   .ااشتت یها متواستتتا ا  ر ااراب از قوانین و میر ات انجام آن

فتا ارایق آاتاهتانتا و باونهبتانتا و ا ابی ا  ریتک مربم از قوانین و میر ات موتوب  منزاتا

پذیری  ا میزان اهمیتی   قانون حوانی( و نیز م1384ستک صصت اقک،  ا  هاو عمل اا آن

نگرش   :مانن   ییهاو اا نموب شتات   شتون یبانستک  ا شتورون ان ارای قانون قائل م

و حاهیات، اازایق مشتا  ک اتتماعی و اازایق  م بک اا قانون،  اهق ا حکاب ترائم

تامبا .  (74  صتیقا1379استک صمقستنی ،    ییشتناستاانستجام و وه ت اتتماعی قاال

مانن  توان اوبن ستاتک نستبی تمبیک ایران، استط ا حبانات  یایران اا بالیل استیا 

  ، اتتمتاعی–و استتتترش حمتا  ارهنگی اتا بیگر توامع و ارتی حقوالت اقتًتتتابی

یاب    یهنجا یعنوان ااز آن اا یشتتناستتاراتا  نوعی ایما ی استتک  ا ب  ایان تامبا

و نظم اریزی  یزیارب  تامبا، قانون  یهنجا ی. یکی از آثا  آشتکا  شتیوع اشتوبیم

صشتتجایی زن ،  استتک  ا ب  تامبا امروز ما اا شتتکل استتترب  هاهرشتت   استتک 

 .(44 صیقا1379
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شتتت  ( و صترائم و حاهیتات عینی و ثبتک  یشتتتکنب   شتتتو  ایران میزان قتانون

صذهنیک منیی ااراب ب اا   قانون و حمایل ن اشتتتن اا پایبن ی اا قانون(   یزیارقانون

 ا ها میک  2020ستایک پروژ  توانی ع افک ب  ستا   زیاب استک. ار استا  ازا ش

قانون  ا ب  ااباب نبوب استتتاب،  شتتتو  و اتتم ، نبوب ترم و میزان ع افک هیوقی و 

/. استک و  شتو  ایران ب میان 43، شتات  ها میک قانون اراار اا  ستنج ی ییری م

بی، شتات  ب  سترپ پایین قرا اراتا استکصچه نیایستک  شتو ی قرا  با ب  ا ب  ا

 (.23 صیقا1398

ب  این حقیی  اتا  حبتامتل  ستتتتاتتتا  قتانون پتذیری،  ب   عنوان  نق ارهنگی 

ًتیتی  ،  صاعتیاب اا  عایک قانون پذیری ب  تامبا(  نظام اعتیابی یهاشتات  نظام شتا

ارمبنتای قتانون پتذیری( و نظتام اتتمتاعی صنظتام اتتمتاعی    جتابشتتت  یصشتتتاًتتتیتک ا

شتت    ( و نظام  نشتتیص نق قانون پذیری( ب  حبامل هم یگر ب  نظر اراتااذا حأثیر

و اا افگوهای  آموزبیهر اربی،  اتا های اونااون  ا م  یریپذتامبا ن یب  ارا استتک.

و ار   شتناست یای تامبا  ا مها و هنجا ه، ا زششتوبیها آشتنا م اتا ی، نوابها و ارو 

و  و نستتبک اا امو   به یها ستتاتتا  اکری و ارهنگی توب  ا حشتتکیل ماستتا  آن

ستتتاتتتا    ینو  هتتا  و اتا  یهتاقیهتا، وتتا نظرهتا، اراموضتتتوعتات ماتهر نگرش

ارب هر ارب او  ا از بیگر  منقًتتراا  یستتاتتا  ارهنگ   ن  ومی تاصتتی پی ا  یارهنگ

و   ستازبیمتمایز م ، اا صتو ت آشتکا  و نوانماتهر  یها  یپ ها ب  نق میاال  انستان

  ی هتاستتتاتتتا انت ی ارهنگی هر ارب ب  قتافتد اعتیتابات، هنجتا هتا ، منتااع و  نق

ان ی  عنوان ستتاتتا ان ی ارهنگی هر ارب قافداا یااعتیابی ب  ستتاتتا  هر تامبا

مراوط اا قانون   یها نقاا حوتا اا حنوع ارهنگی ب   شتتو  یکی از عهل    شتتوب .می

اا نقو  ستتتاتتتا ان ی ارهنگی مراوط ااشتتت   ا ب  این حقیی  ب    حوان یپذیری م

اا حوتا اا  .شتت   استتکچوا  شتتات : استتممی، غرای، ایرانی و مقهی ب  نظر اراتا

ب  تامبا ازفقاظ آموزش و حوفی   اذا حأثیرقشرهای یکی از   یعهملکیاینکا اعضای ه

  ه ف  صتو تنیا   . ناز تامبا ارای ار ستی ااشت  مرهواینمونا    نحوانیم  ان عهم اوب 

 ار  استممی، غرای ، ایرانی و مقهی  یارهنگ یستاتتا ان   حأثیر شتناتک ، یحقی  یاصته

  شتتتو   نو   امیپ   بانشتتتگا   یعهملکیه  یاعضتتتا نیا ب   یریپذ  قانون  یارهنگ   نق

متیاوت ارهنگی    یهایستاتتا ان   ا  و مستلها اصتهی این حقیی  این استک  ااشت یم

   چا نیشی با ن .ارهنگی قانون پذیری    یهامن  اوبن  نقب  مسلها
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 تحقیق:  ی هااهداف و پرسش -1
  ی عهملکیه  یاعضتتا  یارهنگ  یها نق ار  یارهنگ  یستتاتتا ان   ریحأث شتتناتک

 یاصته  ه ف  استا   ار  ای ستااالح و  ااشت یم   یحقی  نیا یاصته  ه ف نو   امیپ   بانشتگا 

   :ااش یم  لیذ شر  اا  شون یم مرر 

   حأثیر با ب ؟  (یریپذ قانونص  یارهنگ ار نق  یاسمم یساتتا ان آیا    -

 حأثیر با ب ؟( یریپذ قانونص یارهنگ ار نق  غرای یساتتا ان آیا  -

 حأثیر با ب ؟( یریپذ قانونص یارهنگ ار نق  ایرانی یساتتا ان آیا  -

  حأثیر با ب؟ ( یریپذ قانونص یارهنگ ار نق مقهی  یساتتا ان آیا  -

  قانون ص   یارهنگ  ار نق  ی، ارهنگ  یساتتا ان   یراذا یحأث  ار(  زاانصریمتغآیا    -

 ؟ با ب نیق ( یریپذ

 تحقیق:   یهاه یفرض-2
 وتوب    اارا(  یریپذ  قانونص  ی ارهنگ   نق  و  یاسمم  ی ساتتا ان   ی رهایمتغ  نیا-

 . با ب

  وتوب   اارا( ی ریپذ قانونص یارهنگ   نق  و یران یا یساتتا ان  یرهایمتغ نیا -

 .با ب

  وتوب   اارا(  ی ریپذ  قانونص   ی ارهنگ   نق   و   یغرا   ی ساتتا ان   ی رهایمتغ  ن یا  -

 .با ب

  وتوب   اارا(  یریپذ قانونص   ی ارهنگ  نق  و   یمقه   ی ساتتا ان   ی رهایمتغ  نیا -

 .با ب

  ی هاار نق  ی، ارهنگ  یساتتا ان   یراذا یارحأث  (زاانصارم اتها  ریمتغ  نیا-

  .با ب وتوب حیاوتی ارهنگ

 :یتجرب  نهیش یپ-3
ازهکا ی  یهاب  حقیی  توب اا عنوان نشتانا)1990(و هیرشتی  1اوبارستونمایکل

اا این نتیجا  ستتی ن   ا ا حباط م بک حو م اا اهترام اا عیای  همستتاالن باشتتتا و 

ان . ب  پایان  ان   متر مرحکد ازهکا ی شت  باشتتا ستانی  ا ا حباط و پیون  ایشتتری  
 

1 - Michael Gottfredson 
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 تا وتوب پیونت  و ا حبتاط قوی نیق مومی ب   تاهق نر    رنت یایمقییتان نتیجتا م

  اتا    تا  )2004(  همکتا ان  و2  النکشتتتر  بام    یحقی  جیانتت .   نتیاییتا م  ی اتتا  ج

 ب   مافی یهاحاهر  و  ستتوساستتتیاب   اا هاآن ا حباط  و اتتماعی  پیون   اب  چوا   مرافبا

  اا  اتتماعی  پیون   اب  چوا   این قوی ا حباط  ا  به یم  نشتان پرباتتن  توب   یحقی

  هنجا های  و  قواع   اا ضبیر پیون   ا صو حی اا اسک؛  باشتا وتوب  مافی سوساستیاب 

  مافی   ستوساستتیاب   اا قوی  نو اا  اتمقی اعتیابات  و  قواع  اا  پایین  اعتیاب و  اتتماعی

  میزان ب  نیز ا حباط میزان و  بوستتان  اا ا حباط  یر  و   م همچنین و  اوب  ا حباط ب 

 . اسک  اوب  اثراذا   مافی–اقتًابی سوساستیاب 

 اتتماعی   نتر  نظریا  ار ستی  اا پژوهشتی  ب   )1997( همکا ان و  3تانگر  ما یان

 او   مرههتا  ب    تا   نت یت ستتت  جتاینت  نیا  اتا  اتتمتاعی  نظم  ار  اتتمتاعی  پیونت   ریحتأث  و

 4  هر این ب  ازهکا ی یریاشتکل ب   موم  عامل و استتر  قانون اا ضتبیر  ااو  و  اعتیاب

 اوبن  پتذیر  ینیاقیپ   ب  مت  ستتتا  و  تتانواب   اتا  باشتتتتن  پیونت   بوم،.  اتاشتتت یم  ارو 

  زیاب   حضاب  اا  اار  تانواب  ب  ضبیر ا حبانات و  پایین نظا ت سوم. اسک ماثر ازهکا ی

 زمان اینکا،  چوا م.  اا ییم اازایق ازهکا ی  نر   ااش ،  همرا  م  سا ب   ا  عمهکرب و

  ااشت  یم  اتتماعی پیون   و تامبا  اا شت ن ب ایر و مشتغوفیک توک مومی اازا  اراغک

  و  ازنن   عرف  تمف و  غیرمتبا ف  یهاکیاباف اا بسک  متر ااراب  حا  شوبیم  موتد  و

ب  پژوهق توب   )2008(  4فوژین  وان.میهستت  ازهکا ی  ایشتتر   اهق  شتاه   جایب نت

 ا بین اا    ااکیاا این نتیجا بستک «ب اا   بین و ارایق اتتتتتا قانون»حقک عنوان  

عنوان مبیتا  و هنجتا  مرهوب  اتتا ، اتا حنظیم و هتای بینی اتامقو  قرا  بابن آموز 

پرباتتا و اا حوتا اا این ها   نتر   اتا  و  وااط اتتماعی نیر وستتتیبی از انستتتان

از اروز آستتتیتد اریزی تهوایری  هتای اتتمتاعی همچون قتانونقت  ت اتازبا نت ای، 

با ی  ن . همچنین عیایتت ، ااو ها، اهکتتام و مناستتک بینتتی حأثیر م بک و مبنیمتتی

ااراب ایشتر شوب،  یبا نیارایی و اناعک از قوانین با ب؛ یبنی هرچا میزان بار قانون

اازایق می  میزان ااراب نیز  اتا آن ب   اتا قتانون و پتایبنت ی  ارزاری و   .یتاات عمتل 

اریزی و عوامل ( ب  پژوهشی اا عنوان »ار سی میتتتزان قتتتانون1392چوا انب ی ص

عوامهی مانن  حببیض  ،اا نتایجی  ستتی ن  ازتمها اینکا  «ماثر ار آن ب  شتتور  رمان

عتت افتی، نگتترش منیتتی اتتا قتتوانین، نقو عمهکتترب ب  اترای قتتوانین، اهستتا  اتتی

 
2 - Douglas Longshore 
3 -Marianne Junger 

4- LuoXin Quan 
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 یزیاراعتمتابی اتا مجریتان قتانون، ار میزان قتانوناتذا ان، عت م ثبتات قوانین و ایقتانون

نظریا  »پژوهشتتی اا عنوان ب   (1391ااراب حأثیر مستتتییمی با ب.هی  ی و همکا انص

نوابی اا   یاتگیاستت ا ازهم  ی« نشتتان بابن اریزنوابی و قانون یاتگیاستتازهم

اریزی  اارا مبنابا  و م بک با ب. همچنین نتایج حقهیل  ارستتیون نشتتان باب قانون

( ب  1391مقستتنی ص .مبنابا استتک یزیاروا ای پو  ار قانون ا اثر اربارایی و اک

 ا هایی ارای اریتتزی و  ا انونشتتناتتی قتتپژوهشتتی اتتا عنتتوان »حقهیتتل تامبتتا

 ا ب  استتتتان مازن  ان انجام باب  استتتک، اا این نتیجا    «ارایی و نظم عمومیقانون

اوبن قتتوانین، مشکمت  یهنجتتا ی، ضتتبر و تتتـ قتتانونی، اتبا  سی   ا این ای

ًتابی و و ًتیتی و قانون  یهایژایاقت اریزی  اارا مبنابا ی وتوب با ب.اوروان و شتا

شتناتتی  اتا های پرترتتتتر ب  ( ب  پژوهشتی اا ار ستی عهل تامبا1390روان صاو

مشتو  پرباتتن . نتایج این پژوهق نشتان باب  ا این نگرش م بک اا پهی ،  ضتایک 

از زن ای، اهسا  هویک مهی و بینی، ساایا و حجراا  اننتت ای و  تتاهق  اتا هتتای  

(، ب  حقیییی حقتک 1395اوت ا ونت  ص  .ای مبنتابا  وتوب با ب اارتا  ،پرترر  اننت ای

اا این   «اریزی ب  تانواب ، مرافبا مو بی: شتتتور اهوازعوامل ماثر ب  قانون» عنوان:

اازا ی و اتمقی، نظا ت ار قوانین  یزیار ستتی   ا  نتر  اتتماعی ب  قانون  جاینت

اازا ی و اعتراضتی،  یزیاراازا ی و اتمقی، اناعک از قوانین ب  قانون یزیارب  قانون

اازا ی و اعتراضتتتی و اتمقی،   یزیار تا آمت ی نوتابهتای قضتتتایی و اترایی ب  قتانون

اازا ی، اعتراضتتی، حأثیر با ب.  وااط اتتماعی  یزیارضتتمانک اترایی قوانین ب  قانون

اریزی اازا ی و قی، پیون  اتتماعی ب  قانوناریزی اازا ی و اعتراضتی و اتمب  قانون

قتتانون ب   قوانین  از  آاتتاهی  اربارااعتراضتتتی،  اعتراضتتتی،  و  اازا ی  ب    ییاریزی 

اریزی اازا ی و اریزی اازا ی و اعتراضتتی و اتمقی، انستتجام اتتماعی ب  قانونقانون

اریزی ونهتا و هنجتا هتای تتامبتا ب  قتاناعتراضتتتی و اتمقی حتأثیر با ب.  عتایتک ا زش

اریزی اازا ی و اتمقی، ارهنتگ  اعتراضتتتی و اتمقی، حبوت ات هنجتا ی ب  قتانون

اریزی اازا ی و اعتراضتتتی و اتمقی، همت فی اتا بیگران ب  ستتتاال  ب  قتانونمربم

اریزی اعتراضتی و ب  قانون  یریپذکیاریزی اازا ی و اعتراضتی و اتمقی، مستلوفقانون

اریزی اازا ی و اعتراضتتتی، اعتماب اا تماعی ب  قانوناتمقی حأثیر با ب.  ضتتتایک ات

اریزی اازا ی و اعتراضتتی و اتمقی، مشتتروعیک قوانین ب  قوانین و مجریان ب  قانون

اریزی اازا ی و اریزی اازا ی و اعتراضتتتی و اتمقی،  اتا  اتتمتاعی ب  قتانونقتانون

و اعتراضتی و اتمقی    اریزی اازا یب  قانون  یهنجا یاعتراضتی و اتمقی، اهستا  ا

ص  .حتأثیر با ب عنوان1396میرزایی وهمکتا ان  اتا  پژوهشتتتی  و   یزیارقتانون: »( ب  
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اتا این نتیجتا  «  پیونت هتای اتتمتاعی ازنظر هیرشتتتی ب  مرتافبتا مو بی: شتتتور اهواز

و شتتات  حر یبی  ل   یزیار ستتی ن   ا میان متغیر پیون  اتتماعی اا ااباب قانون

هنجا ی ااالحرین ستتتوم  -با ب و اب  اعتیاب اا اعتبا  اتمقی  اارا وتوب یزیارقانون

هرچی   ارب هائز  صتتو تنیا   ؛به یاا توب اتتًتتا  م یزیار ا ب  حبیین قانون

من   پیون ها و شتتبکا احًتتا  اتتماعی قوی اا تامبا ااشتت ، اا همان نستتبک قانون

حقهیل حربییی عوامل ماثر »( ب  حقیییی حقک عنوان: 1398ستوهانیان ص.تواه  شت 

اا بنبا    «های ایران مبتنی ار منر  اازیب  استتتان  یشتتکناریزی و قانونار قانون

های ایران  اریزی ب  این استتانشتکنی و قانونماثر ار قانون  شتناستایی و حبیین عوامل

اریزی ب   ل  آم  ، اا ار ستی شتروط ّعه ی ماثر ار قانونبستکار استا  نتایج اا .استک

اریزی مشتاه   شت . ب  مستیر او  مستیر صحر ید( منجر اا قانون 2های  شتو ، استتان

ب  حر ید  یکا یاسوابی، و اچوا  شرط ارایق اا نظم پایین، سرب امی اتتماعی، ا

شترط اهستا    5بوم از حر ید  ریاما مست  ،اربن اریزی میاا یک یگر منجر اا قانون

  ین یع افک پایین، ارایق اا نظم پایین، ستترب امی اتتماعی، ااستتوابی، و شتتورنشتت

ب  حقیی  توب حقک عنوان: ار ستتی  اارا عوامل ( 1399ص پیراهریایرب.  شتتکل می

ار استا   وش حقیی  پیمایشتی   ب  شتور ستمنان یزیارارهنگی و اتتماعی اا قانون

ش   اسک. تامبا آما ی ها استیاب باب   یآو شناما ارای تمعاسک  ا از حکنیک پرس

  یر یااین پژوهق شتامل  هیا ستا نین شتور ستمنان هستتن   ا اا استتیاب  از نمونا

این میزان اعتمتاب   بهت یانت . نتتایج نشتتتان مشتتت  نیر انتاتاب  248حًتتتابای حبت اب  

مبنابا  مبکو  وتوب   اارا یزیاراتتماعی، میزان  ضتایک از زن ای اا میزان قانون

اریزی پاستتاگویان  اارا مبنابا  با ب. همچنین این میزان اهستتا  آنومی اا قانون

( ب  حقیی  توب حقک 1400و همکا انص مقم هستن شتراتیانمستتییم وتوب با ب.  

اریزی صمو بمرافبا: توانان  شتتناتتی عوامل ماثر ار قانونعنوان: حقهیل  اارا تامبا

حقهیهی از نوع -اا استتتیاب  از  وش حوصتتییی    شتتور مشتتو (ستتافا منان34حا   20

  حًابای ساب    یاتوشا  یریاپیمایشی تامبا ار اسا  ارمو   و ران اا  وش نمونا

استتتک  ا از آن ها ی    هاااتتایت  ؛اا ار ستتتی ه ف توب پرباتتتا استتتک ،نیر 500 از

نتایج این   صتتو تنیآم   استتک. ا بستتکاا ااال اا اریزی متوستتط  ومیانگین قانون

، مشتتتا  تک مت نی و پیونت  و ااتتایتمی تا اتا اازایق اعتمتاب حبم  بهت یحقیی  نشتتتان م

ا حباط اا شتورون ان ب  سترپ تامبا، ا حیای آااهی و اینق ااراب نستبک اا پیام های  

ب  سرپ زن ای و  اهق ااباب ایر ب  سرپ  یبا نیب  یهااریزی، حیویک مافیاقانون

 .و  اهق باب رب  ا  نتر    یشکنقانونو    اتا های منقراانا حوانیم  ،زن ای مربم
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 نق ارهنگی قانون    یحقیی  هکایک از این با ب  ا مستلها  یهانایشتیار ستی پ 

اا اب ی از مستلها حوتا   هانایشتیحوتا استک و هریک از پ پذیری، یکی از مستائل قاال

حقیی  ااباب: پیون ،  نتر  ،   یهانایشتتتی ا ب  ا  ر پ  صتتتو تنیان  ا نشتتتان باب 

مشتتروعیک، نظم، عیای  و ااو ها، هنجا ها، شتتاًتتیک، هویک، آنومی ، ایر، آااهی  

هاضتتر اا   یان  و ب  میافاقرا اراتا یع افک،  ضتتایک و اعتماب اتتماعی مو بار ستت

شتت   ار مبنای چا چوب  ستتبی شتت   استتک  ا موا ب مرر  هانایشتتیاز پ  یریااور 

و اابتاب مغیو  متانت   نیز ب  چوتا  نظتام صاعتیتابی، اتتمتاعی،    شتتت  ی انتنظری نبیتا

  .قرا  ایرب یشاًیتی و نشی( مو بار س

 ی نظر  اتظمالح-4

 یفرهنی  کنش- 4-1

   تا   با ب  یشتتتنتاتتتتامبتا  میووم  کیت  یارهنگ   اتتا  عنوان  حقتک  یارهنگ   نق.

  ی ارهنگ   اتا  یو نظر  اا استتک،  شتت     ا ارب اا5 ویاو ب ریپ  حوستتط اا  نیاوف یارا

  رن   یب ارا ارب  هر ب   یارهنگ  ی االها از  استتتتیاب   کیقااه و  شتتتناتک ق  ت  یبنی

 ,Bourdieu).   یآیم وتوب اا ش ن یاتتماع   جایب نت  ا اسک ارب   ا یپا  متیحما

اتا حوتتا اتا انواع  نق ب  این پژوهق  نق ارهنگی ب  ستتترپ  اتتا  ص14 :1979

عنوان  نشتتی  ا  نشتتگران ب  شتت   استتک و قانون پذیری ااب  نظر اراتا  یارهنگ

  ی هتا عنوان  نقاتا  ،بهنت یاراتتا از ارهنتگ تتامبتا انجتام ممقیط اتتمتاعی نشتتتلتک

ارهنگی ب  اابتاب نظتام اعتیتابی، نظتام اتتمتاعی، نظتام شتتتاًتتتیتی و نظتام  اتتا ی 

 ش   اسک. مشا 

 :یریپذ قانون-4-1-1

، حقوفی،  ییاراشتتتنتاتتی،  اتتا ی، انستتتان وان  یهتا اتا یتقتانون پتذیری از ب

ب   استک  ا   یار ستهای اتتماعی قاال، حرایتی و  هیااک مستائل و آستیدیی اتا ارا

هتای اتتمتاعی  شتتتنتاتتی، حقوفی و  هیتااتک آستتتیتدهتای:  واناین حقیی  از بیت اتا 

 ش   اسکاستیاب 

 
5 - Pierre Bourdieu 
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تًوصیات    ی، ااتتتراب ازهکتتتا  با ا  6: اا نظر آن  ستتتونیشناتتبی اا   وان-1

ًتیتی قانون ستتیزی م ارایی  نوا اا قانون صتیک قانونااراب هم   ای. ب هافااشتن یشتا

  .بهن . ا نشان می

اار اربی اتوان   شتتت  شتتتنتاتتی قااتل    7ژان پیتاژ    اا یتبی اا  حقوفی: ب  ب  -2

 .   شوبییا مبیگر نیز مو یهاقبوفی باشتا ااش  شرایط مرهوب توک  ش  تنبا

 های اتتماعی:   هیااک مسائل و آسید  -3

امیل   یهاایآن  ا اا نظر حوانیم  یشتناستقانون پذیری از بی اا  تامبا  یب  ار ست

،   12، حراو  هیرشتتی    11، آفبرت  وهن  10،  اارت مرحون 9حافکوت پا ستتونز،    8بو  یم

 حبیین نموب.  13تو اریتویک

 تا هنجتا هتای تتامبتا نیوذ توب  ا ب   اتتا هتای   یب زمتاناز بیت اتا  امیتل بو  یم  

ااراب تامبا از بستتک ا ه  و یا اینکا این هنجا ها حضتتبیر شتتون  آنومی ب  تامبا 

 (.194 صیقا1379صمبی ار،   شوبیایجاب م

 ا  نشتگران  ا اا    ینمایها مشتا  مپا ستونزستاتک اتتماعی  ا ب  قافد نیق 

، منتااع و ا ز آو ب و هتای همستتتتان ب یتک تتامبتا ارب هم میشبفیتل هنجتا هتا 

  (Mann, 1983: 367). ن یم  ریحبرهایشتتان  ا ب  ستتاتک اتتماعی توب قاال نق

 ا از ستاتک اتتماعی   بان یمرحون ع م  عایک قانون ب  تامبا  ا مستلها اتتماعی م

  یی آی  و هاصتتل ناهماهنگی این اه اف تامبا و وستتایل و اازا هاتامبا اا وتوب می

بیگران،   &صاتپ افوی  وتوب با ب ا ب  تامبا ارای  ستی ن اا اه اف مشتا   استک

هتا اتا بفیتل نبوب ارهنتگ(. وهن مت عی استتتک  تا حمتایتل ترب 230  صتتتیقتا1378

.اا نظر هیرشتی  (Cohen A: 1995)اا .  یاریزی نیز اازایق میهای  امل ار قانوناازا 

، م  ستا، مذهد و ستایر نوابهای  هایکمستاا تانواب ، هم ا اار مربم پیون های توب 

تواهت  باشتتتک.   قیاازا زیااراب اتا  عتایتک قتانون ن  لیتحمتا  ،اتتمتاعی باشتتتتتا اتاشتتتنت 

(Hirschi, 1969: 16-26) اریتویک م عی استک  ا ب  توامع ستنتی تایی  ا  وااط .

ضتتبیر استتک، شتترمن   ستتازی    ییو اربارا وتوب با ب  یحریمتیاال اتتماعی قو

 
6 - Anderson 

7 - Jean Piaget 

8 -Emil Durkheim 
9 - Talcott Parsons 

10 -Robert Merton 

11 -Albert  Cohen 
12 - Travis Hirschi 

13 - Joh Braithwaite 

https://www.britannica.com/biography/Talcott-Parsons
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و   شتتتوبیم  ی اتتا و متانع  ج   نت یعنوان عتامهی ماثر ب  پیونت  اتتمتاعی عمهی ماتا

   (Braithwaite: 1989) .باشتا ااش  یب  پذیرش قانون نیز نیق ماثر  حوان یم

 هلای نلظلریله)تلللقلیلقانیل رانل یل ا  یفلرهلنلیل   یسلللارلتلاربلنلد- 4-2

 (گافمن،پیتربالو،گیدن واحمداشرف

صتتتو ت  هی و  حشتتتکیتل ستتتاتتتا  اتا  ینظری ارای حت وین افگو  کااتیتب   ه

و  15، نظریا ستاتتا ی پیتر امو14ااامن  ییصتو ت تا  از ستاتتا ارااا  یستاتتا ان 

شتت   استتک و نیز توک حربی  م    استتتیاب 17آنتونی ای نز 16نظریا ستتاتتا ان ی

اهم  اشتتترف حهیییی ب  شتتترایط مکانی اا ص نشتتتگران ایرانی( از م   ستتتا هویتی 

 ش   اسک.استیاب 

 گافمن ییسارتارگرا-4-2-1

اراتا ار استا  بی اا  ااامن ستاتتا   نق از ااباب حبامل، توب و حجراا شتکل

اراتا از ستاتتا های پای ا   نشتلک حوانی ا ستاتتا  حبامل  ا م  صتو تنیا  ؛استک

مبابفا   ی وپرستا  وزانا نر  نموب  ا از حبامل ستاتتا های ااباب مبابفا اصتمهی، اهو

ًتیتی،   صتو تنیاراتا استک و ا هم النا شتکل ستاتتا  توب از حمایزات حیکیک شتا

،  ی بهاسک و ساتتا  حجراا نیز ب  سازمان  ش  لیانتظا ات سازمانی و هویک آاا  حشک

 Giddens) .ربیایحیستیر انمعات، هم اومی ب  شترایط و افزامات اتتماعی شتکل م

A. , 1989: 18)  

 نظریه سارتاری پیتر بالو-4-2-2

    ی نمایاتتماعی و  نق اربی مرر  م  یهاامو ستاتتا   نق  ا ب  ااباب صتو ت

 تا ب   توتان اتتمتاعی، حبتامتل این   صتتتو تنی تا ب  حکوین  نق نیق با نت ، ات 

و ار استتتا  آن تایگا  اتتماعی    ینمایاتتماعی و حقر   ا ایجاب م  یهایاروههم

و از نرای حمایزات موتوب این عوامل استمی و   به یم ا شتکلاتتماعی   یهاصتو ت

و   جابشت  ی نق اربی ا صتو تنیو ا    ن یستاتتا ی حمایزات ستاتتا ی  ا ایجاب م

 . Blau, 1964: 222-223)شوب.ص عامهی ب  ساتتا   نشی مقسوب می

 
14 -Goffman 

15 -Peter Blu 
16 -structuration 

17 -Anthony Giddens 
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 19آنتونی گیدن  18نظریه سارتاربندی-3-2-4

 ا   ااشت یبی اا  ای نز ب  پونا عمهکربهای اتتماعی محرستیم ستاتتا ان ی ب  

اتتماعی نیز توب از   یها نق صتو تنیو ا   اا ییب  اراین  زمانی و مکانی شتکل م

و هر ستاتتا ی توک ایای توب اا  نق اتتماعی نیازمن     ان ااتایستاتتا ی حشتکیل 

حنی    اتتمتاعی اا هم    ی نشتتتگران و ستتتاتتتا  ب  عمهکربها صتتتو تنیاستتتک.ا 

  .(Giddens A. , 1984: 9)هستن 

 نظریه تط یقی احمد اشرف در ترسیم سارتار هویتی ایرانیان-4-2-4

ب  بی اا  اهم  اشترف ستا ستاتتا  حیکری ب  این ایرانیان ااع  ایجاب و حکوین 

حوان آن  ا صتو ت حا یای و ب  اراین  زمان میستا هویک متیاوت اربی   استک  ا اا

اراتتا از حیکرات مت  ن و نشتتتلتک  حیکر مهتک پرستتتتتانتا مهی و قومیتی، حیکرب  قتافتد  

  یر یانموب  ا هر  ام ب  شتکل یان م  ن ارهنگ غرای و حیکر استممی بستتاپستک

  .(2 صیقا1395هویک ایرانیان نیشی باشتا اسکصاشرف, 
 

 ، مدل مفهومی تحقیق)منبع: محققان تحقیق( 1شکل-4-3

  

م   میوومی حقیی ، ار استا  متغیر وااستتا حقیی   ا   1ار استا  شتکل شتما  :

ان  ستون، پیاژ ، پا ستونز، مرحون، هیرشتی،   یهاایار مبنای استتیاب  مستتیل از نظر

 
18 -structuration 

19 -Anthony Giddens 

 ساختاربندی

 فرهنگی

 ایرانیان 

 

ساختاربندی 

 فرهنگی غربی

 

ساختاربندی 

 فرهنگی محلی

  

ساختاربندی 

 فرهنگی اسالمی

 

ساختاربندی 

 فرهنگی ایرانی

 

 هنجارها

 )نظام اجتماعی(

  

 کنش فردی 

  

 قواعد

 )نظام اعتقادی(

  

 منابع

  

نظام  

 اعتقادی

نظام 

 شخصیتی

نظام 

 اجتماعی

نظام 

 کنشی

 کنش

 پذیری قانون 

 هویت بندی زبانی

  



 1401پاییز    ♦  44شما      ♦  11سا     ♦ اهبرب      115

 

ب  چوا  شتتتات  نظام    ااتایحقیییات انجامنا  یچمبهی ، اریتونک و  وهن و پیشتتت

ًتیتی ار   ااشت می  اعتیابی  ا ها ی از اعتیاب اا قانون پذیری ب  هر ارب و نظام شتا

ًتیک حکوین شت   ار مبنای قانون پذیری اوب  استک و نظام اتتماعی  ا  مبنای شتا

و نظام  نشتتتی نیز مبنای حبامل    ااشتتت ینشتتتانگر نظم و میر ات اتتماعی تامبا م

ب  ح وین متغیرهای مستتیل حقیی   ا نشتانگر  . استک  شت  نیشت   ح ونظام مرر ستا

 یهتاایتنظر  یارهنگی  تا اتا حهی ی، ستتتاتتتا انت اتاشتتت یحقیی  نیز م یهتاایتارضتتت

 ا ار استتا    صتتو تنیاستتک، ا   شتت  نیااامن،پیترامو، ای نزواهم  اشتترف ح و

ی ایرانیان ب  اراین  حا یای  ایک  ا ساتتا ان ی ارهنگ حوانیمو بنظر م یهااینظر

و اتتماعی توب ب  چوا  نوع حکوین شتت   استتک  ا هر  ام نیز ب  ب ون توب با ای  

توب  ا  یها ا ار مبنای آن هنجا ها و ا زش هستتتن نظام اعتیابی منقًتتر اا توب 

منتااع مابی و مبنوی توب  ا نیز ب  ؛ همچنین ب  تامبتا ایجتاب و استتتط باب  استتتک

ایای توب ایجاب نموب  و ار مبنای بو شتات  نظام اعتیابی از هنجا ها  تامبا ار ای 

استک و نیز نظام  نشتی ااراب  ا ناشتی از حبامل ستا    رب توب مقااظک    یهاو ا زش

 شات  قبهی اوب  و ااع  ایجاب و حیویک آن اربی   اسک. 

 روش تحقیق -5
 نکایا و یمو بار ستت یآما   تامبا  و  ینظر ازفقاظ   یحقی  یاستتتربا  اا  حوتا  اا

 ازفقاظ  ،ااشتت یم  پژوهق  ااتاینیح و  م   و هاایارضتت یار ستت  یپ  ب   یحقی نیا

 اا   نی ست یارا. استک  یمیرب  قیمایپ  مشتاًتای و یییحوصت یاتیحقی نوع  از  ه ف

  هم   و ییی   وش از  هم  ا استک یبیحر   وش  کی  پژوهق نیا  وش ، یحقی  اه اف

 و  یبفی  وش از استتیاب  زین  هاباب  یاربآو   شتیو .استک شت  استتیاب  ی م  وش از

  استتیاب    اا  ا  شت  استتیاب   لیبف نیا اا  یبفی شتیو  از  .ااشت یم(  پرستشتناماصیشتیمایپ 

 از و  ربیپذ  انجام مناستتد  صتتو تاا  رهایمتغ یستتاز شتتات  متاًتتًتتان  نظرات از

 ب    یحقی  نیا ب   نمونا  تامبا.اربب  یریتهوا زین  شت  ریحبر  یهاشتات   یپوشتهم

 از نیر 17  حب اب  ا  ااشت یم  ه امن  یاهتماف ریغ  یریانمونا  استا   ار یبفی  ااق

 عهوم یها شتتتا ب  رانیا   شتتو  نو   امیپ   یهابانشتتگا   وقکحمام  یعهملکیه  یاعضتتا

  رها یمتغ یار ستتت اا  بو  ستتتا ب   یبفی  وش  از  استتتتیاب  ب   .استتتک  اوب   یانستتتان

ب  بو  او  عوامهی  ا حوستتط مقی  شتتناستتایی نگربی   اوبن     استتک شتت  پرباتتا

 یهااا هذف عوامل نامراوط و هم پوش مافیا  وحوستط اعضتای پانل پیشتنواب اربی ن   

اصتتهی مشتتا  اربی . ستتد  ب  بو  بوم، این مجموعا عوامل ارای حبیین میزان  
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ی ستوم نظر اعضتا ب اا   عوامهی  اهمیک ب  اتتیا  اعضتای پانل قرا  اراک، ب  بو ها

شتت   اوبن  مج بای ب یااک شتت . انجام  ا ب  بو های او  و بوم موم حشتتای  باب 

احیاق نظر مرهوب ار استتا  میزان   وش بفیی پ  از انجام بو  ستتوم و بستتتیاای اا

 پرستشتناما آن استا  ار  واربی .   یان تمع  شت  ضترید هماهنگی  ن ا  هاصتل

 مراوط   ش  ریحبر یهاایاو3  و2 یهاشکل  و1 ت و   ب   ا سکا  شت  نیح و   یحقی

 .اسک  ش  باب  نشان رهانیمتغ یمو بار س  یهاشات  اا

 
 ضریب هماهنگی کندال برحسب عوامل شاخص بندی شده در سه دور   1جدول  

در   ی عوامل موردبررس کندال  ضریب 
 دور اول

در   کندال  ضریب 
 دودوم

ضریب کندال در  
 دوسوم

 /.64 /.57 /.42 ساختاربندی فرهنگی اسالمی 

 /.65 /.52 /.41 ساختاربندی فرهنگی غربی

 /.61 /.48 /.44 ساختاربندی فرهنگی ایرانی

 /.66 /.43 /.38 ساختاربندی فرهنگی محلی

 /.68 /.53 /.42 کنش فرهنگی قانون پذیری

 

ایک  ا میزان ضتترید  حوانیم 1آم   از ت و  شتتما  بستتکار استتا  نتایج اا

ب صت   50 متر از   یها ن ا  اا حوتا اا پایین اوبن آن ب  بو  او  اا هذف شتات 

نتایج نیز می ا   یستازاستک و ب  بو  ستوم اا همگن  ااتایقیمیانگین ب  بو  بوم اازا

 آن  یپرا ن ا  و یآما  تامبا  یاستتربا اا  حوتا  اااستک.   ااتایقیضترید  ن ا  اازا

  بانشتگا   یعهملکیه  یاعضتا هما شتامل حقیی  این آما ی  تامبا  ، شتو  سترپ ب 

 نیر 3900  یعهملکیه یاعضتتتا  شتتت  ،اعمم  آما  استتتا  ار  ا  ااشتتتن می نو   امیپ 

  عنواناا نو   امیپ   یواه ها و مرا ز از نیر 351 مو اان  ت و  از استتیاب   اا.  ااشتن یم

  یر یانمونا  یهاان از  استتیاب   اا  استتان، 31  از   ا صتو تنیا   ان شت  انتااب نمونا

  نمونا عنواناا استتان 16 شتو   یهاکیقوم حمام بابن قرا   پوشتق حقک  اا  یاتوشتا

 .استک  شت  انتااب یمو بار ست  نمونا  یانبیا  یریانمونا  وش  اا  و  ان شت  انتااب

 تراستان نیر،15  یغرا آذ اایجان  ،نیر 24آذ اایجان شترقی   استتان  از   ا صتو تنیا 

  48تنوب  حوران  نیر، 57غرب  حوران  نیر، 15آاابترم  نیر، 12لیتا با نیر،  42  ی ضتتتو

 نیر،  15ستتتننت    نیر،9موتااتاب  نیر،9تتامحراتک  نیر،30رازیشتتت  نیر،36اصتتتیوتان  نیر،

 از استتتتیاب   اا  و   یارب  انتاتاب  نیر9 شتتتک  و  نیر9یستتتا  نیر،6اهواز نیر،15زاه ان

  یآو  ب  تمع. یتارب  انتاتاب  یآمتا  نمونتا  ستتتاب   یحًتتتابا یریانمونتا  یهتاحکنیتک
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 ا  صتو تنیشت   استک، ا ها از بو  وش پرستشتناما ارتط و ایزیکی استتیاب باب 

ب  مقیط پرستتشتتناما ستتاز ارما  و نراهی اربی   و اا    شتت  نیپرستتشتتناما ح و

شتت   فینک پرستتشتتناما توک حکمیل ب  اتتیا  نمونا  انتااب یهاهماهنگی از نمونا

ایزیکی نیز اا هضتو  ب  مرا ز و   یهاپرستشتناما  لیب  حکم.شت   استک آما ی قرا  باب 

، یریاستیها ان از استک.ب  مو ب اعتبا  و شت  یآو ها تمعباب   ،واه های بانشتگاهی

شت   استک و ب  ار ستی  وا پرستشتناما نیز اا حوتا  از نظرات باو ان تا تی اور  اراتا

اا استتتاب  از نیر فیکرت از حکنیک آفیای  رونبا  استتتیاب  اربی   استتک  ا می ا  

 اتا  حوتتا  اتا  هتاباب   لیتوحقهایتحجز  مرههتا  .ب مشتتتا  اربیت   /.85  آفیتای  رونبتا 

 مستتیل  یرهایمتغ ب  زین  و  وااستتا  یرهایمتغ ب  یمو بار ست  یهاشتات   یپرا ن ا

  اازا نرم از استتتیاب   اا یستتاتتا   مبابالت  وش از   یحقی یهاایارضتت یار ستت توک

spss  و  amos  اسک  ش  استیاب  یآما  لیحقه مو ب  هاباب .

 
 تعریف عملیاتی متغیرهای مربوط به متغیرهای وابسته )قانون پذیری (  ،2شکل

 
 

 

 قانون

 پذیری
  

 اجتماعیاعتقاد به لزوم قانون در جهت برقراری نظم -
 اعتقاد به لزوم قانون در جهت ایجاد امنیت اجتماعی-
 اعتقاد به لزوم قانون در جهت برقراری عدالت اجتماعی-
 اعتقاد به لزوم قانون در جهت جلوگیری از ظلم-
  اعتقاد به رعایت قانون بر مبنای احترام به شهروندان-

  
مردم  آگاهی از مشکالت-برابری همه در رعایت از قانون -

عدم -وجود پارتی بازی در ادارات عمومی -توسط قانون گذاران .
-وجودعقاید قانون گریزی در خانواده.-رعایت قانون توسط مجریان

نبودزیر ساخت های مناسب  -تشویق دیگران به سرپیچی از قانون 
  رعایت قانون

  
اعتقاد به زرنگ بودن در عدم -نهادینه شدن رعایت قوانین –

همیشه دیگران را -پسندیده دانستن دور زدن قانون -رعایت قانون 
برخورداری از مزایای سرپیچی از -به رعایت قانون تشویق میکنم.

  عالقمند بودن به انجام کار ها از راه های غیر قانونی. -قانون 
  

ند قانونی  -نوبترعایت - -انجام امور در اداره جات با فرای
ندگی  مایی و ران یت قوانین راهن عا به -در قانون  یت  عا آموزش ر

رعایت زمان -رعایت قوانین حضوووور در دانشوووگاه -فرزندان خود 
 تعین شده در برگزاری کالس

  
 

نظام 

  اعتقادی 

نظام 

 اجتماعی

  

نظام 

 شخصیتی

  

نظام 

 رفتاری

  

کن

ش 

 فرهنگی
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 مربوط به متغیرهای مستقل )ساختاربندی فرهنگی( ، تعریف عملیاتی متغیرهای 3شکل

 




































ساختار

 بندی

فرهنگی 

 ایرانیان

 

 غربی

 

 محلی 

  

  اسالمی

 

 ایرانی

 

  قواعد

هنجار

ها
 منابع

  

کنش 

 فرهنگی

  

 .بدست خداست یهمه امور زندگ 

 .خدا هستند یت کننده انسان به سویامبران هدایپ
 .است یعدالت خداوند ضرور یاجرا یامت برایوجود ق

 

الگویم در زندگی، سووبا اسووالمی اسووت، عالقمند جهت حضووور در 
عالقمند جهت رفتن به زیارت اماکن مقدس، عالقمند جهت حضور مساجد، 
 های عزادریدر هیئت

 د به گرفتن روزه،یمق-.  د به خواندن نمازیمق -
 امربه معروف و نهی از منکر.-د به دادن خمس و زکات.یمق- 
  

عالقمندی به داشووتن  -اسووتداده از اسووامی مذهبی برای فرزندان خود،-
  عالقمندی به تالوت قرآن -ری مذهبیپوشش و ظاه

 عالقمندی خاص به زندگی به روش غربی دارم، -
 اهمیت به انسان در تمام ساخته های  –

  
  

 عالقمندی به برگزاری جشن کریسمس، -
  عالقمندی به برگزاری مراسم ولنتاین.-

  
صحبت به -   سامی غربی برای فرزندان خود، عالقمندی به  ستداده از ا ا

عالقمندی به داشتن پوشش و ظاهری غربی، گوش دادن به -زبان انگلیسی، 
 موسیقی 

 

-ران، یا یخیافتخار به گذشته تار -بودن خود،  یرانیافتخار کردن به ا-
  ران،یا یخیتار یعالقه داشتن به مکانها

  

به انجام رسووم های موجود در شووب یلدا، عالقمندی به عالقمندی -
سوم موجود در عید  سوری، عالقمندی به انجام ر شنبه  سوم چهار انجام ر

  نوروز و سیزده بدر
  

  
صحبت به - سامی ملی برای فرزندان خود، عالقمندی به  ستداده از ا ا

 گوش دادن به -عالقمندی به داشتن پوشش و ظاهری ملی. -زبان فارسی، 
  موسیقی اصیل ایرانی

  احساس تعلق به یا قوم-به زادگاه وقومیت خود عشق می ورزم، -
  

عالقمند به حدظ  -متعصب به فرهنگ و آداب و رسوم  محلی خود، 
  زبان و فرهنگ محلی خود

  
عالقمندی به داشووتن -اسووتداده از اسووامی محلی برای فرزندان خود -  

شش و  صحبت به زبان محلی خود  -ظاهرمحلی. پو گوش  -عالقمندی به 
  دادن به موسیقی محلی

 معتقد به اعتقادایرانیان باستان به پندار،گدتاروکردار نیا 
 معتقدبه اعتقاد ایرانیان باستان به مقدس بودن عناصر اربعه

  

 معتقد به اعتقادات محلی و قومیتی خود 
  اعتقاد به آرمانهای مشترک در قومیت خود

.محوریت دار بودن اراده انسوووان باید محور و کانون توجهات باشووود 
 برخورداری انسان از رفاه اجتماعی-انسان

 تمرکز بر مبنای جلب رضایت-
  

  قواعد

هنجار

ها
 منابع

  

کنش 

 فرهنگی

  

  قواعد

هنجار

ها
 منابع

  

کنش 

 فرهنگی

  

  قواعد

هنجار

ها
 منابع

  

کنش 

 فرهنگی
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  هاافته ی-6 
 .قرا  تواه  اراک یمو بار سی حقیی  اا حیکیک، هاایارضب  این ااق  

  قاانون )  یفرهنی  کنش  و  یاسللالم   یسللارتلاربنلد  یرهلایمتغ  نیب- 6-1

 .  دارد  وجود  رابطه(  یریپذ

اا حوتا اا اینکا متغیر ستاتتا ان ی استممی و  نق ارهنگی صقانون پذیری( اا 

توک ار ستتتی  اارا این این متغیرها از   ان شتتت  متغیرهای متب ب شتتتات  ان ی 

نشتان  2و ت و  شتما    4استک  ا نتایج آن ب  شتکل شت  استتیاب مبابالت ستاتتا ی 

 .  شوبیمباب   

 
 ( یریپذ قانون) یفرهنگ وکنش یاسالم ی ساختاربند  ی رهایمتغفرضیه رابطه بین  یبررس، 4شکل
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 های ارزیابی کلیت مدل ساختاری: بررسی ساختاربندی فرهنگی اسالمی بر قانون پذیری، شاخص2جدول 

 

مقدار  
 کای 

 
(chi) 

سطح 
  یداریمعن

 کای 
(sig- chi) 

کای  نسبت 
درجه   به 

  آزادی  

(chi /df) 

ریشه 
میانگین  
 مربعات 

(Rmsea) 

مطلوبیت 
 برازش 
(Gfi) 

مطلوبیت  
برازش  

 افته یلیتعد
(AGfi) 

برازش  
هنجار  

 افتهی
(Nfi) 

74/14 47./ 98./ 000./ 989./ 973./ 985./ 

 
ها  ایک  ا ارازش باب  حوانیم2شتما  : آم   از ت و   بستکار استا  انمعات اا

شتوب  ا نو  استتنباط میها ایناز حمامی شتات   جایو ب نت  ااشت یاا م   ارقرا  م

ایک  ا اعتیاب   حوانیم  4ار استا  شتکل شتما  :  .م   پژوهق ارازش مرهوای با ب

/. ار نق قانون پذیری حأثیر م بک باشتتتا  17اا قانون پذیری اا ضتترید  ارستتیونی  

استتک و نظام شتتاًتتیتی ها م ار قانون پذیری نیز  اارا منیی و مبکو  اا  نق  

و نظام اتتماعی ار قانون پذیری نیز اا ضتترید   ااشتت یم  -42/0قانون پذیری اراار اا  

/.  نیشتتی مستتتییم ب  منیی اوبن حأثیر نظام شتتاًتتیتی ار نق قانون پذیری  98

ایان  حوانیی و  نق قانون پذیری مب   اارا این اعتیاب اا قانون پذیر .باشتتا استک

/.  ا 58/.و متأثر از منااع استتممی اا  14 یراذا ینموب  ا  نق اربی استتممی اا حأث

/. اوب  اسک 29/. و نظام اعتیابی اا  44اسممی اا    یتوب متأثر از پایبن ی اا هنجا ها

اا   یبن یپا  را/. اوب  اسک و نظام اعتیابات اسممی نیز 52و نیز هنجا های اسممی اا  

باشتتتا  ری/. ار نق قانون پذیری حأث29/.و منااع استتممی اا  67هنجا های استتممی اا

 اسک.

(  ی ریپذ  قانون)  یفرهنی کنش  و غربی یسلارتاربند یرهایمتغ  نیب- 6-2

 .  دارد  وجود  رابطه

اتا حوتتا اتا اینکتا متغیر ستتتاتتتا انت ی غرای و  نق ارهنگیصقتانون پتذیری( اتا 

توک ار ستتتی  اارا این این متغیرها از   ان شتتت  متغیرهای متب ب شتتتات  ان ی 

نشتان   3و ت و  شتما  5استک  ا نتایج آن ب  شتکل  شت  استتیاب مبابالت ستاتتا ی 

 .  شوبیمباب   
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 (. یریپذ قانون) یفرهنگ وکنش یغرب ی ساختاربند ی رهای متغفرضیه:رابطه بین  یبررس، 5شکل



 های ارزیابی کلیت مدل ساختاری: بررسی ساختاربندی فرهنگی غربی بر قانون پذیری   ، شاخص3جدول 

مقدار  
 کای 

 
(chi) 

سطح 
  یداریمعن

 کای 
(sig- chi) 

کای  نسبت 
درجه   به 

  آزادی  

(chi /df) 

ریشه 
میانگین  

 عات مرب
(Rmsea) 

مطلوبیت 
 برازش 
(Gfi) 

مطلوبیت  
برازش  

 افته یلیتعد
(AGfi) 

برازش  
هنجار  

 افتهی
(Nfi) 

68/17 06./ 77/1 049./ 987./ 952./ 988./ 

ها  ایک  ا ارازش باب  حوانیم 3آم   از ت و  شما   بسکار اسا  انمعات اا

شتوب  ا استتنباط می  نو نیها ااز حمامی شتات   جایااشت  و ب نتاا م   ارقرا  می

ایک  ا: نظام   حوانیم 5ار استا  شتکل شتما  .  م   پژوهق ارازش مرهوای با ب

اا حأثیرپذیری از متغیر نظام اتتماعی اا ضتتترید  -/53شتتتاًتتتیتی قانون پذیری اا  

نون /. ار نق قانون پذیری حأثیر منیی باشتتا استک.نظام اعتیابی اا قا92 ارستیونی  

، و حتأثیر نظتام  -/.29/. متتأثر از حتأثیر منیی نظتام اتتمتاعی اتا18پتذیری اتا ضتتتریتد   

و  نق اربی غرای   /. ار نق قانون پذیری حأثیر باشتتا استک13اعتیابی اا ضترید 

/. ار نق قتانون  94/. متتأثر از حتأثیر پتایبنت ی اتا هنجتا هتای غرای اتا  15نیز اتا ضتتتریتد

 پذیری حأثیر باشتا اسک.
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(  ی ریپذ  قانون)  یفرهنی کنش  و  ایرانی  یسلارتاربند  یرهایمتغ  نیب- 6-3

 .  دارد  وجود  رابطه

اتا حوتتا اتا اینکتا متغیر ستتتاتتتا انت ی ایرانی و  نق ارهنگیصقتانون پتذیری( اتا 

توک ار ستتتی  اارا این این متغیرها از   ان شتتت  متغیرهای متب ب شتتتات  ان ی 

نشتان  4و ت و  شتما  6استک  ا نتایج آن ب  شتکل شت  استتیاب مبابالت ستاتتا ی 

 .  شوبیمباب   

 
 (. یر یپذ قانون) یفرهنگ وکنش یرانیا ی ساختاربند ی هار ی متغفرضیه:رابطه بین  یبررس، 6شکل

 
 های ارزیابی کلیت مدل ساختاری: بررسی ساختاربندی فرهنگی ایرانی بر قانون پذیری ، شاخص4جدول 

مقدار  
 کای 

 
(chi) 

سطح 
  یداریمعن

 کای 
(sig- chi) 

کای  نسبت 
درجه   به 

  آزادی  

(chi /df) 

ریشه 
میانگین  
 مربعات 

(Rmsea) 

مطلوبیت 
 برازش 
(Gfi) 

مطلوبیت  
برازش  

 افته یلیتعد
(AGfi) 

برازش  
هنجار  

 افتهی
(Nfi) 

77/20 057./ 7/1 048./ 984./ 952./ 963./ 
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ها  ایک  ا ارازش باب  حوانیم 4آم   از ت و  شتما  بستکار استا  انمعات اا

شتوب  ا استتنباط می  نو نیها ااز حمامی شتات   جایو ب نت  ااشت یاا م   ارقرا  م

ایک  ا:  حوانیم 6و نیز ار استتا  شتتکل شتتما   م   پژوهق ارازش مرهوای با ب

/. حأثیر  49/. متأثر از منااع ایرانی اا ضرید 34 نق اربی ایرانی اا ضترید  ارستیونی 

مستتییم ار نق قانون پذیری باشتتا استک. نظام شتاًتیتی شتکل یااتا ار مبنای 

ار قانون  راذا ینظام اتتماعی حأث ریاا حأثیرپذیری از متغ -/47قانون پذیری اا ضترید  

/. ار نق قانون پذیری حأثیر مبکو  باشتتا استک. 59 ارستیونی  دیپذیری اا ضتر

نظتام اتتمتاعی   ری/. اتا حتأثیرپتذیری از متغ16نظتام اعتیتابی اتا قتانون پتذیری نیز اتا  

قتانون پتذیری حتأثیر ار نق    -/29 ارستتتیونی    دیتار قتانون پتذیری اتا ضتتتر  راتذا یحتأث

 مستییم باشتا اسک.

(  ی ریپذ  قانون)  یفرهنی کنش  و  ایرانی  یسلارتاربند  یرهایمتغ  نیب- 6-4

 .  دارد  وجود  رابطه

اتا حوتتا اتا اینکتا متغیر ستتتاتتتا انت ی ایرانی و  نق ارهنگیصقتانون پتذیری( اتا 

، توک ار ستتی  اارا این این متغیرها از ان شتت  متغیرهای متب ب شتتات  ان ی  

نشتان  5و ت و  شتما    7استک  ا نتایج آن ب  شتکل شت  استتیاب مبابالت ستاتتا ی 

 .  شوبیمباب   
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 (. یریپذ قانون) یفرهنگ وکنش یمحل ی ساختاربند ی رهای متغفرضیه:رابطه بین  یبررس، 7شکل

 

 های ارزیابی کلیت مدل ساختاری: بررسی ساختاربندی فرهنگی محلی بر قانون پذیری، شاخص5جدول

مقدار  
 کای 

 
(chi) 

سطح 
  یداریمعن

 کای 
(sig- chi) 

کای  نسبت 
درجه   به 

  آزادی  

(chi /df) 

ریشه 
میانگین  
 مربعات 

(Rmsea) 

مطلوبیت 
 برازش 
(Gfi) 

مطلوبیت 
برازش  

 افته یلیتعد
(AGfi) 

برازش  
هنجار  

 افتهی
(Nfi) 

12/10 18./ 45/1 038./ 992./ 96./ 986./ 

 
ها  ایک  ا ارازش باب  حوانیم 5آم   از ت و  شتما  بستکار استا  انمعات اا

 ا   شتوبیاستتنباط م  نو نیها ااز حمامی شتات   جایو ب نت  ااشت یاا م   ارقرا  م

ایک  ا:  حوانیم 7و نیز ار استتا  شتتکل شتتما   م   پژوهق ارازش مرهوای با ب

/. متأثر از پایبن ی اا هنجا های مقهی اا  33 نق اربی مقهی اا ضترید  ارستیونی 

/. حأثیر مستتییم ار نق اربی باشتتا  36منااع مقهی/.اا ضترید   ری/. و متغ50ضترید 

/. متتأثر از منتااع  13قتانون پتذیری اتا ضتتتریتد  ارستتتیونی استتتک و نظتام اعتیتابی اتا 
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/. حأثیر مستییم ار نظام  62 نق اربی مقهی اا ضرید    ری/. و متغ82مقهی/.اا ضرید  

ًتیتی ها م ار قانون پذیری اا ضترید   اعتیابی قانون پذیری باشتتا استک و نظام شتا

ر قتانون پتذیری اتا  از متغیر نظتام اتتمتاعی هتا م ا  یریرپتذیحتأثیر مبکو  اتا حتأث  -/.53

 /. ار نق قانون پذیری باشتا اسک. 94

 برکنش   یسللارتلاربنلد  یرگلذاریتلث   بر(زبلان)گر  رملدارللهیمتغنیب-6-5

  .دارد  وجودقانون پذیری رابطه  
اا حوتا اا متغیرهای ستاتتا ان ی ارهنگی و  نق ارهنگیصقانون پذیری( توک 

استک  ا نتایج    شت  استتیاب همبستتگی  دیضتر از زاان ریمتغار ستی  اارا اا حیکیک 

 .  شوبیمنشان باب    6 ت و  ب آن 
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  قانونص  یفرهنگ کنش  ی ساختاربند بر  یفرهنگ ی ساختاربند ی رگذاری تأث  بر ( زبان ) تیقوم ر ی متغ تأثیر  یبررس، ،6جدول
 رسونیپ یهمبستگ دیضر اسا  ار( یریپذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایک  ا اا حیکیک  حوانیم  6آم   از ت و  شتتما   بستتکار استتا  انمعات اا

  : ی/.، ب  زاان حر 16ی/.و مقه29 یرانی: ایارهنگ  یستاتتا ان ی  زاانی ، ب  زاان اا ست

ایرانی ب  زاتان   یستتتاتتتا انت   ی/.ار مبنتا9/.و فری  43ب  زاتان  ربی    /،34یمقه

/.، 98  یاستمم  یستاتتا ان   یب  زاان عرای ار مبنا  ،ی/.: ستاتتا ان ی استمم94یاهوچ

/.، 9  یاستتمم یستتاتتا ان   ی/. و نیز ب  زاان حر منی ار مبنا99  ی/. و مقه98یغرا

 ااتا اسک.یشکل   یری/. نق قانون پذ97 ی/. و مقه97ایرانی

 
 میزان اعتقاد   

 به قواعد   

 میزان   میزان پایبندی به هنجارها 

 تاثیرمنابع  

 میزان  

 کنش فردی  

     

ی  
الم

اس
 

ی
غرب

ی  
ایران

محلی  
ی 

الم
اس

 

ی
غرب

ی  
ایران

محلی  
ی 

الم
اس

 

ی
غرب

ی  
ایران

محلی  
ی 

الم
اس

 

ی
غرب

ی  
ایران

محلی  
 

ی 
یر

پذ
ن 

نو
قا

ه 
دب

قا
عت

ا
 

 /23 /2 -/2 /.26 /18 - -/3 /.26 /3 /3 -/2 /22 - /.2 - /2 فارسی

 - - - - - - /.53 - - - /.43 - - -/5 -  ترکی 

 - - - - /47 - /.59 - /62 - /.44 - - -/5 - -/4 کردی

 - - /.7 /98 - - -/6 /88 /98 - - /64 /57 -/6 - - لری

 /93 - /.93 -/9 - - /87 -/9 /96 /8 - -/9 - - /85 - کیلگی 

 -/6 - - /.62 /72 - - - - - /.56 - - - - - بلوچی

 - - - - - - - - - - - - - - - - عربی

 - - - - - - - - - /83 - - - - - - ترکمن

 -/9 -1 -/9 - - - - - -/9 - - - - /99 - /7 مازنی

ی 
یر

پذ
ن 

نو
قا

بر
م 

ظا
ر ن

اثی
ت

 

 /34 - /44 - /.22 - /.24 /.2 - - /.36 - /23 /15 - - فارسی

 - -/5 /.6 - - /5 /.41 - - -/3 /.56 - - -/3 /53 - ترکی 

 /5 - /.63 - /49 - /.77 - - -/6 /.65 -/5 - -/5 - - کردی

 - -/7 - - /89 - - - - - /.97 /77 - - /92 - لری

 - 1 - - -/9 -/9 - - - -/8 /.98 - /8 -/9 /87 - کیلگی 

 -/6 - /.8 - - /5 /.69 - - -/5 - - - - /89 /.7 بلوچی

 -1 1 -/9 -/9 -1 1 - -/9 -1 -1 /.96 -/9 -1 /98 /97  عربی

 - /84 -/7 - - - - - - - - /8 - /97 -/9 /.9 ترکمن

 - - - -/9 -/8 1 - -/7 - 1 /84 -/8 -1 - /74 - مازنی

صیت
خ

ش
م 

ظا
رن

اثی
ت

 ی
ی

یر
پذ

ن 
نو

قا
 

 /34 /17 /.24 - - - /.27 - - - /.27 -/2 - - /27 - فارسی

 /4 -/5 /.54 - /34 /44 /.53 - - - /.45 - - - /42 -/3 ترکی 

 - - /.68 - /56 - - /.6 - - - - /53 - - - کردی

 - - /.64 - -/8 - /.80  - - /.85 - - - /69 -/9 لری

 /99 - /.98 -/7 - - /.97 -/8 /73 - - -/9 - -  /8 کیلگی 

 - - /.71 - - /7 /.76 -/6 - - - - - /62 /.. 9 /6 بلوچی

 - - - - - - - - - - - - - - - - عربی

 /69 /69 -/9 /8 /69 /94 - - /76 - - /9 - /97 -/9 /9 ترکمن

 -/8 - - -/8 -/9 - - - - - - - -1 - - - مازنی

ی
یر

پذ
ن 

و 
قان

ش 
کن

 

 /16 /29 - - - /23 -/2 - /32 /29 -/2 - - /19 - /3 فارسی

 /34 - - - /3 - -/7 - - - - - - - -/3 -/4 ترکی 

 - /43 - - - - - - - /5 - /.4 - - - - کردی

 - /9 - - - - - - - /94 -/6  - - - - لری

 -/8 - -/8 - - - /93 - - - - /8 -/8 - - -/9 کیلگی 

 - -/6 - /94 /6 - - - - -/5 - - -/7 - - - بلوچی

 /.99 -1 /.98 /98 1 -1 - - 1 1 /98 /98 1 /98 -1 - عربی

 /97 /97 -/8 /9 /97 /76 /98 /9 /94 /9 - /8 1 /98 - - ترکمن

 -/8 -/9 -/9 - - - -/7 /7 -/9 - - - - - - /8 مازنی
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 ی ریگجه ینت–7  
  ی ستاتتا ان  یرهایمتغ  نیاارضتیا    یار ستآم   ب  بستکار استا  انمعات اا

مت   مبتابفتا    حوانیم  با ب  وتوب   اارتا  (یریپتذ  قتانونص  یارهنگ   نق  و  یاستتتمم

ساتتا ان ی اسممی ار نق قانون پذیری ا ائا   یراذا یساتتا ی زیر  ا ب  توک حأث

 نموب.

 
 ، مدل تائید شده تأثیر ساختاربندی فرهنگ اسالمی برکنش قانون پذیری  8شکل

 

 یراذا یم   میوومی حأث  ،8 ار استتا  انمعات اا بستتک آم   از شتتکل شتتما  

ایک  ا حأثیرات نظام   حوانیم یستتاتتا ان ی ارهنگ استتممی ب  نمونا مو بار ستت

ااع  ایجاب نظام شتتاًتتیتی ماافر اا قانون پذیری    یاتتماعی ب  م   مو بار ستت

اوب  استتک و ااع  حأثیر  متر ستتاتتا ان ی ارهنگ استتممی ار نق قانون پذیری  

می ار اعتیاب اا قانون پذیری ااع   صراای اا حأثیر  نق اربی اسم   اینو اا  ااش یم

 حیویک  نق قانون پذیری اوب  اسک.

 بانستک مرحبط  ا  اژ یپ  و پا ستونز  یهااینظر حوانیم  آم  بستکاا  جینتا استا  ار

ًتو    زین  و   ج ینتا  ا ایک حوانیم ، یحقی شتنایپ  یمبنا  ار  آم  بستکاا  جینتاب  ت

  همستتو اوروانو    او ا ون  ،النگشتتروهمکا ان  ا ان،  وهم   وان  جینتا  اا  آم  بستتکاا

  منااع  و  هنجا ها  قواع ،  یون هایپ :  یهاشتتات  حوانیم آن استتا  ار   ا  ااشتت یم

  ی ون هایپ  اا  یبن یپا و وتوب  ا صتتو تنیا  ،بانستتک  یریپذ  قانون  زانیم  ا  ینیب

 .اسک باشتا یماثر  نیق یریپذ قانون زانیم کیحیو ب   ینیب  و یهنجا 

پایبن ی اا 

 هنجا های 

 صاسممی(

ساتتا ان ی 
 نق 

اربیصاسممی( 

 ساتتا ان ی ارهنگی

 

 منااع

 صاسممی(

 نظام اعتیابی 

 صاسممی(
 

 نظام اعتیابی اا

 اتتماعی قانون پذیری

 کنش

قانون 

 پذیری

 

 نظام شاًیتی

 حاثیر اذا  ار قانون پذیری

 

نظام اتتماعی حاثیر اذا  ار 

 قانون پذیری
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  قانون ص  یارهنگ   نق  و  یغرا یستتتاتتا ان  یرهایمتغ نیاارضتتتیا   یار ستتت  -

 حوانیم ،ارضتیا  یار ستآم   ب  بستکار استا  انمعات اا .با ب وتوب  اارا(یریپذ

ستتتاتتتا انت ی غرای ار میزان قتانون    یراتذا یب  توتک حتأث  ا  مبتابفتا ستتتاتتتا ی زیر

 باب:ا ائا   یریپذ

 ، مدل تائید شده تأثیر ساختاربندی فرهنگ غربی برکنش قانون پذیری  9شکل-  

 

 یراذا یم   میوومی حأث ،9ار استتا  انمعات اا بستتک آم   از شتتکل شتتما  

ًتیتی   حوانیم  یستاتتا ان ی ارهنگ غرای ب  نمونا مو بار ست ایک  ا: نظام شتا

نون پتذیری اتا حتأثیرپتذیری از متغیر نظتام اتتمتاعی ار نق قتانون پتذیری حتأثیر منیی قتا

 ونظتام اعتیتابی اا قانون پذیری، متأثر از حأثیر منیی نظام اتتماعی   باشتتتتتا استتتک.

و  نق اربی غرای نیز   ار نق قانون پذیری حأثیر باشتتا استک ،حأثیر نظام اعتیابی

 ای غرای ار نق قانون پذیری حأثیر باشتا اسک.متأثر از حأثیر پایبن ی اا هنجا ه

  ا  مرحون آن  ستتون،  یارانستت  یهااینظر حوانیم  آم  بستتکاا  جینتا استتا  ار

 ی مقسن و ی  یه ،یارزار همکا ان،  و تانگر  یهاپژوهق  جینتا زین  و بانسک مرحبط

  نظام  ار  یاتتماع   نظام حأثیر  نشتتتانگر  ا  ااشتتت یم  آم  بستتتکاا  جینتا   نن     یحائ

  نظام  حأثیر حوانیم  آم  بستتکاا  جینتا استتا  اراستتک.  یاعتیاب  نظام  و  یتیشتتاًتت

 نق اربی صغرای( 

 ساتتا ان ی ارهنگی

 

پایبن ی اا 

 هنجا های 

صغرای(ساتتا 

 ان ی ارهنگی

- نق

 کنش

 قانون پذیری
 

 

نظام 

 اعتیابیصغرای(

ساتتا ان ی 

 ارهنگی

 نظام اعتیابی اا

 قانون پذیری
 

 کنش

قانون 

 پذیری

 

 نظام شاًیتی

قانون ها م ار 

 پذیری

 

 نظام اتتماعی 

 حاثیر اذا  ارقانون پذیری
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ًت  نظام  آم ن وتوب اا ب   ا  آن  ار  ها م  قواع  وتوب و  یاتتماع   آن  از  متأثر یتیشتا

 .نموب انیا

  قانون ص  یارهنگ   نق  و یرانیا یستتاتتا ان  یرهایمتغ  نیا  :ارضتتیا یار ستت-

 .با ب وتوب  اارا(یریپذ

م   مبابفا ستاتتا ی  حوانیم ،ارضتیا  یار ستآم   ب  بستکار استا  انمعات اا

ساتتا ان ی غرای ار میزان  عایک ارهنگ شورنشینی ا ائا   یراذا یزیر ب  توک حأث

 .ارببیم

 
 ، مدل تائید شده تأثیر ساختاربندی فرهنگ اسالمی برکنش قانون پذیری  10شکل -

  

 یراذا ی، م   میوومی حأث10ار استا  انمعات اا بستک آم   از شتکل شتما  

چنین ایان نموب  ا:  نق   حوانیستاتتا ان ی ارهنگ غرای ار نق قانون پذیری م

ار نق قانون پذیری باشتتتا استتک.  اربی ایرانی متأثر از منااع ایرانی حأثیر مستتتییم

نظام   رینظام شتتتاًتتتیتی شتتتکل یااتا ار مبنای قانون پذیری اا حأثیرپذیری از متغ

ار قانون پذیری، ار نق قانون پذیری حأثیر مبکو  باشتتا استک.  راذا یاتتماعی حأث

 ار  راتذا ینظتام اتتمتاعی حتأث رینظتام اعتیتابی اتا قتانون پتذیری نیز اتا حتأثیرپتذیری از متغ

 قانون پذیری ار نق قانون پذیری حأثیر مستییم باشتا اسک.

  ارشتتی و پا ستتونز یحراو  ه یهااینظر حوانیم  آم  بستتکاا  جینتا  استتا  ار

  ج ینتا  اا یرانیا  یارهنگ  یستتتاتتا ان   حأثیر ب   آم  بستتتکاا  جینتا بانستتتک مرحبط

 همستتو یارزار ،یمقستتن یاتیحقی زین  و ییرزایم اوروان، همکا انو  اوبارستتون

 قانون کیحیو  ار  یمه کیهو  یمبنا ار یاتتماع   یون هایپ  ا حباط نشتتانگر  ا  ااشتت یم

 نق اربی 

صایرانی( ساتتا ان ی 

 ارهنگی

 

 پایبن ی اا هنجا های 

 صایرانی(

 ساتتا ان ی ارهنگی

 

 منااعصایرانی(

 ساتتا ان ی ارهنگی

 

 نظام اعتیابی

 صایرانی(ساتتا ان ی ارهنگی

 

 نظام اعتیابی 

 قانون پذیری
 

 کنش 

-قانون

 پذیری

 نظام شاًیتی

 قانون پذیریها م ار 

 

 نظام اتتماعی 

 حاثیر اذا  ارقانون پذیری
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ًت  نظام ار  یاتتماع   نظام حأثیر  زین و  یریپذ    اهق   توک  ب  یاعتیاب  نظام  و یتیشتا

آم   و ا حباط آن اا چا چوب نظری و بستکار استا  نتایج اا.  ااشت یم  یریپذ  قانون

    حوانیارهنگی آن م  یهاایک هویک مهی و حیویک شتات  حوانینا حقیی  میپیشت

 باشتا ااش . یب  میزان قانون پذیری نیق ماثر

  قانون ص  یارهنگ  و نق  یمقه  یستتتاتتا ان  یرهایمتغ نیا :ارضتتتیا  یار ستتت-

 .با ب وتوب  اارا(یریپذ

م     صتتو تنیا  حوانیم  ،ارضتتیا یار ستتآم   ب  بستتکار استتا  انمعات اا

 عتایتک  زانیستتتاتتتا انت ی غرای ار م  یراتذا یب توتک حتأث ا  مبتابفتا ستتتاتتتا ی زیر

 باب:ارهنگ شورنشینی ا ائا 

 ، مدل تائید شده تأثیر ساختاربندی فرهنگ ایرانی بر کنش قانون پذیری11شکل -

 

 یراذا ی، م   میوومی حأث11آم   از شتتکل شتتما  بستتکات ااار استتا  انمع 

ایتک  تا  نق اربی   حوانیم  یستتتاتتتا انت ی ارهنتگ مقهی ب  نمونتا مو بار ستتت

منااع مقهی حأثیر مستتییم   ریو متغاستک مقهی متأثر از پایبن ی اا هنجا های مقهی 

ار نق اربی باشتتتا استتک و نظام اعتیابی اا قانون پذیری متأثر از منااع مقهی و 

؛  نق اربی مقهی حأثیر مستتییم ار نظام اعتیابی قانون پذیری باشتتا استک ریمتغ

از متغیر  یریرپذیپذیری حأثیر مبکو  اا حأثنظام شتتاًتتیتی ها م ارقانون همچنین

 ها م ار قانون پذیری ار نق قانون پذیری باشتا اسک. نظام اتتماعی  

 کنش فردی 

 (محلی) 

 ساختاربندی فرهنگی

 

پایبندی به 

 هنجارهای 

 (محلی)

ساختاربندی 

نظام اعتقادی 

 )محلی(

ساختاربندی 

 منابع)محلی(

ساختاربندی 

فرهنگی

 نظام اعتقادی به

 قانون پذیری

 کنش

قانون 

 پذیری

 نظام شخصیتی

 حاکم بر قانون پذیری

 

تاثیر  نظام اجتماعی

 پذیریگذار برقانون 
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 بانسک  مرحبط   ااریتویک و  وهن  یهااینظر  حوانیم آم  بسکاا جینتا اسا   ار

 و  یارزار  ،ی  یته  ،  ییرزای،م  اوت ا ونت   همکتا ان،  و  اوبارستتتون  یهتاپژوهق  جینتتا

 مشتتر   یون هایپ  حأثیر  نشتانگر  ا  ااشت یم  آم  بستکاا  جینتا   نن     یحائ یمقستن

  نظام  و  یتیشتتتاًتتت  نظام ار یاتتماع   نظام  حأثیر زین  و یریپذ  قانون کیحیو ار  یمقه

آم   و ا حباط بستک. ار استا  نتایج ااااشت یم  یریپذ  قانون   اهق  توک ب   یاعتیاب

مشتتتتر  مقهی و   یون هایایک پ  حوانیحقیی  م نایشتتتیآن اا چا چوب نظری و پ 

 باشتا اسک. یارهنگی آن ب  میزان قانون پذیری این ارو  نیق ماثر  یهاشات 

 :هاه یپیشنهادها و توص
ار ایشتتر ب   ا ب  حقیییات آحی اا حأثیر متغیرهای م اتها  ارببیپیشتنواب م  -

و شتتوب  بیگر نیز ار ستتی   یهای اارا این متغیرها م نظر قرا  ایرب و ب  تامبا آما 

 ا توک ار ستتی اه اف حقیی  از   ارببیو نیز پیشتتنواب م نتایج آن میایستتا اربب

 ز استیاب  اربب.   ییی بیگر ازتمها ارن  حلو ی ، حقهیل ایتمان نی  های وش

 کاربردی: یهاشنهاد یپ
ًتیتی قانون پذیری- تمبی و پذیرش قانون    یهاکیصحرویج اباف حیویک نظام شتا

صاازایق اعتماب اا   ب  اراین  اتتماعی ش ن( اا قانونمن   ربن ساتتا  نظام اتتماعی

، اروشتتن اان، همشتتوریان، همکا ان، مستتلوفین بانشتتگا ،    نن اانی وهانیون، حوف

 متناسد.  یهااز اناو ی انمعات و سامانا یریاسلوفین بوفتی( اا اور م

من  اوبن اا عزت مهی  شتتو ، احیویک نظام اعتیابی قانون پذیری صحیویک عمق-

  ی ها کیب  توتک اازایق وه ت و همبستتتتگی مهی و حیویک ابتاف  یمنت حیویک عمقا

 اتتماعی.  یهاشگا  و  سانام  سا، بان  ،تمبی( ب  اراین  اتتماعی ش ن ب  تانواب 

ب  این ااراب متمایل اا ستاتتا ان ی ارهنگ استممی توک اازایق میزان قانون  -

اربی استتتممی صاستتتترش و حرویج قرآن، حرویج   یها نق  یپذیری، قانونمن ستتتاز

استتتیاب  از استتامی مذهبی ارای ارزن ان، حرویج پوشتتق استتممی ار مبنای حیویک 

ا ت اما ن می  ، حرویج و یز جیستتامان هی و حروشتتامل:    (استتممیمن  منااع  قانون

 مذهبی، حرویج سبک زن ای اسممی.   یهالکیمانع زابیی توک هضو  ب  مسج  و ه

ب  این ااراب متمتایتل اتا ستتتاتتتا انت ی ارهنتگ غرای حیویتک اعتیتاب اتا قتانون    -

عت افتک اتتمتاعی عنوان یتک قرا باب اتتمتاعی توتک ارقرا ی نظم، امنیتک و  پتذیری اتا

 اتتماعی.  یهاب  اراین  اتتماعی ش ن ب  تانواب  ، م  سا، بانشگا  و  سانا
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ب  این ااراب متمایل اا ستتاتتا ان ی ارهنگ ایرانی توک اازایق میزان قانون  -

منت  اوبن اتا عزت مهی  صحیویتک عمقتا  پتذیری، حیویتک نظتام اعتیتابی قتانون پتذیری

اازایق وهت ت و همبستتتتگی مهی و حیویتک   ب  توتک  یمنت  شتتتو ، حیویتک عمقتا

صاازایق اعتمتاب اتا  وهتانیون،   تمبی( اتا  نتر  حتأثیرات نظتام اتتمتاعی  یهتاکیتابتاف

، اروشتتن اان، همشتتوریان، همکا ان، مستتلوفین بانشتتگا ، مستتلوفین    نن اانیحوف

بوفتی( و حیویک  نشتتتی ستتتاتتا ان ی ارهنگ ایرانیصحیویک زاان اا ستتتی، حرویج 

موسییی ایرانی( اا حیویک منااع ایرانیصحیویک  سوم   جیستنتی ایرانی و حروهای  پوشتق

 نو وز(  یو ع  یسو شد یه ا،  سوم مراوط اا چوا شنبا

ب  این ااراب متمایل اا ستتاتتا ان ی ارهنگ مقهی توک اازایق میزان قانون  -

یتک  پتذیری، حیویتک نظتام اعتیتابی قتانون پتذیری اتا حیویتک منتااع مقهی ازتمهتا صحیو

اربی   یهتاهتای مقهی( و  نقعنتاصتتتر متابی و مبنوی ارهنتگ مقهی و حیویتک زاتان

اذا ی، حرویج الزم توک استتتتیاب  از استتتامی مقهی ارای نام یمقهیصایجاب مجوزها

ها،  صشتتناستتان ن باستتتان های مقهی( و نیز حیویک نظام هنجا یپوشتتق و موستتییی

 ها،اوفکو های، ند سنتی مقهی(   قورمان
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(. مرافبتتا تامبتتا شتتناتتی میتتزان قتتانون ستتتیزی  1378ا. صعهیو بی نیا, ع.   -

ب  مازنتتتتتت  ان،. مجموعا میاالت قانون ارایی و ارهنگ عمومی. حوران: وزا ت  

 ارهنگ و ا شاب اسممی.

(. ایجتاب  وهیتا قتانوندتذیری. مجموعتا میتاالت  1378بیگران. ص  &اتپ افوی,  .,   -

 زا ت ارهنگ و ا شاب اسممی.همایق قانونگرایی و ارهنگ عمومی. حوران: و

اریزی و عوامتل ارهنگی اتتمتاعی  (. قتانون1397نواااق, م. ص  & ریمی, ف.,   -

سافا شور مریوان. اًهناما مرافبات میان  18-29ماثر ار آن مو بمرافبا: توانان  

 .121-97,  36ارهنگی,  

شناتتی قانونگریزی و  اهکا هایی اتتتترای    ¬(. حقهیل تامبا1391مقستنی,  . ص -

  1, شتتتما      5قانونگرایی و نظم عمومی. مجها نظم و امنیک انتظامی، اوا , بو    

 .108-83( ,  17صپیاپی  

(. ار ستتی آااهیوای، نگرشتتوا و  اتا های اتتمتتتتتاعی ت  1379مقستتنی, م. ص -

 شو .ارهنگتی ب  ایران. حوران:. حوران: بایرتانا شو ای ارهنگ عمومی  

حبیین تامبا شناتتی حی م مًافپ اربی اتتتر مًتتتافپ  -(.  1379مبی ار,  . ص -

تمبتتی ب  ایتتران،. مجموعا میاالت ار سی عهل و عوامل حی م مًافپ تمبی ار  

 منااع اربی، حوران.

(. قتانون اریزی و  1396نتایبی,  . ص  &میرزایی , ا., اهمت ی , ی., ااتا ایی , ا.,   -

پژوهی  ¬. نشتتتریا تامبا1396ا مو بی: شتتتور اهواز  پیون های اتتماعی: مرافب

ارهنگی، پژوهشتگا  عهوم انستانی و مرافبات ارهنگی, ستا  هشتتم، شتما   ستوم، ,  

6-31. 
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