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 چکیده 

انجام گرفته و محدودۀ آن، کل ( ذهنی و عینی)گریزی  با قانون( گروهی درون و برون)این تحقیق با هدف بررسی رابطة سرمایة اجتماعی 
ابزار گردآوری اطالعاا  پرسنانامه   . ه استهمبستگی انجام گرفت -به روش توصیفی  وربردی تحقیق حاضر از نوع کا .استان ایالم است

ای  نفر باه روش ووشاه   910براساس جدول مورگان، . بود 6931سال در سال  61تحقیق شامل همة شهروندان باالی  آماری ةجامع .بود
نتاای  پاهوهن نناان داد باین سارمایة اجتمااعی        .حلیال شاد  ت Amosو  SPSSافزارهاای   هاا باا نارم    داده. ندای انتخاب شد چندمرحله

گریزی ذهنای و عینای رابطاة م بات و      گروهی ضعیف با قانون گریزی ذهنی و عینی، و سرمایة اجتماعی برون با قانون قوی گروهی درون
گروهای در   برون و سرمایة اجتماعی گروهی سازی معادال  ساوتاری ننان داد متغیر سرمایة اجتماعی درون نتای  مدل. معنادار وجود دارد

هاای   وجاه باه یافتاه   ت باا . کنند گریزی عینی را تبیین می واریانس قانون درصد از 01گریزی ذهنی و  درصد از واریانس قانون 13مجموع، 
گروهای   درون گروهای و للباة سارمایة اجتمااعی     گریزی در استان ایالم فرساین سرمایة اجتماعی برون از عوامل مؤثر بر قانون تحقیق،
 .است

 کلیدواژگان

 .گریزی گروهی، قانون گروهی، سرمایة اجتماعی درون سرمایة اجتماعی، سرمایة اجتماعی برون
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 مقدمه و بیان مسئله

نقت   . شتد نخواهتد   حاصت   امنيتت  و نظم آن، رعایت بدون كه است جامعه ثبات و قوام مایة قانون

نق  قانون، تعيين حتد و  . اند طور طبيعی دچار تعرض هاعضاي جامعه است كه بقانون تنظيم رفتار 

دادن راه تعتایی   ا، نشانه ميان انسان ها، رفع تجاوز متجاوزان، داوري اختالف ةبردن زمين مرزها، ازبين

هاي پيامتد   يگریت   قانون .ة تعایی بشر استكردن زمين ایجاد نظم، برقراري عدایت و فراهم ،و كمال

گری ي، نقت    سياسی اف ای  قانون از نظر. دارد اقتصادي و جمعيتیسياسی، شخصيتی، اجتماعی، 

افترادي  یت   گر از نظتر شخصتيتی افتراد قتانون     .ها را تحت تأثير قرار خواهد داد و مسئویيت دویت

گری ي مانع استتقرار ستایم ندادهتاي     از نظر اجتماعی، قانون. خواهند شد ثبات یو بغيرقاب  اعتماد 

در ندایت، از نظر اقتصادي، . شود كاه  مشاركت و عدایت اجتماعی می مدنی و نظم و سالمت، و

 ،اگر در سرمایة اجتماعی ضعفی وجود داشتته باشتد   .رود گری ي از موانع توسعه به شمار می قانون

 .خواهد داد ي مردم جامعه اثر خود را نشانری گ قطعاً این ضعف در مي ان قانون

هتا،    هاي اجتماعی مانند شبکه هاي اساسی جامعه و سازمان دربردارندة ویژگی  سرمایة اجتماعی

  بين اعضاي یک جامعته را بتراي   سرمایة اجتماعی همکاري و تعام. عرف و اعتماد عمومی است

عنتوان سترمایة    در بسياري از متون سطوح پایين جرم و جنایت به .دهد رسيدن به منافع اف ای  می

 ,Putnam, 2001) آیتد  ز اج اي اساسی آن بته حستام متی   ، یا حداق  یکی اشود می اجتماعی تلقی

pp.45-51). 

دهتد سترمایة اجتمتاعی     هتاي سترمایة اجتمتاعی، بعتد از انقتالم نشتان متی        شتاخ    بررسی

 (.31  پور،  رفيع)است   گروهی بيناز سرمایة اجتماعی  بيشتر  گروهی درون

راي تنظيم رفتارها و روابط اجتمتاعی  و جامعه برفتار افراد در جامعه بوده  كنندة ، هدایتقوانين

 در قتوانين  اجرانشتدن . شتود  جامعه می ها موجب حاكميت نظم در و ایت ام به آن ها نياز دارد، به آن
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2. Social capital 

3. Bonding social capital 
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وجتود   بته  نظتم  ایجاد و جامعه بدتر ادارة دررا  هایی دشواري و مشکالت جامعه، و كالن خرد سطوح

 و اثتر گترارد   جامعه اخالقی و فرهنگی و سياسی گوناگون ابعاد در است ممکن مسئله این آورد،  می

 .(   ، ص 1  فخرایی، )اجتماعی شود  سازمانی بی و گسيختگی سبب احياناً

 ایگوهتاي  و رفتارهتا  گروهتی،  اجتمتاعی بترون   سترمایة  كه است این این پژوه  اساسی فرض

گریت ي را افت ای     گروهتی قتانون   و سرمایة اجتماعی درون ،كاه  ایالم در جامعة را شکنانه قانون

از . هتاي اجتمتاعی در ایتالم استت     عالوه بر این، فرسای  سرمایة اجتماعی منبتع آستيب   .دهد  می

ها كه در ایتن   ترین آن یکی از معروف. هاي متفاوتی انجام گرفته است بندي سرمایة اجتماعی تقسيم

 ,Lancee)گروهی است  رونگروهی و ب كار گرفته شده، تقسيم سرمایة اجتماعی به درون مقایه ني  به

2010, pp.202-226.) 

شناستان كالستيک بتا     هتاي جامعته   هاگرچه رد مفدوم سرمایة اجتماعی یا معادل آن را در نظریت 

گروهتی را در   اجتماعی درون و بترون  هاي هتوان دنبال كرد، عناوین دقيق سرمای عناوین مختلف می

وجه منفتی  . توان ردیابی كرد می نام و ج  آن ني شناسان متأخر از جمله رابرت پات هاي جامعه نظریه

این سرمایه به سمت دایرة . كند گروهی خطام می سرمایة اجتماعی را پاتنام، سرمایة اجتماعی درون

ها، توانتایی بستيا افتراد     ها و غریبه محدودي از افراد جریان دارد و با كشيدن خط قرم  بين خودي

و خصتومت بتا بترون گتروه بته دنبتال خواهتد داشتت         نفع را در جدت اهتداف درون گتروه    ذي

گروهتی بتراي هتر     از نظر هارپر، سرمایة اجتمتاعی درون (. 81، ص 3  ایدینی و همکاران،   معين)

 (.Harper, 2002)جمع و كشوري مضر است 

عبتارت دیگتر، پيونتد     به. جامعة ایالم حکایت از فرسای  سرمایة اجتماعی دارد شرایط حاضر

هاي بيگانة ضعيف، و حمایت و همگرایی قومی و خویشاوندي اف ای   افراد و گروهاجتماعی ميان 

 در نظتام اداري  ها استخدام و ها شکنانه در انتصام رفتارهاي قانونباعث ایجاد این عام   .یافته است

پوشتی از خطتاي آنتان و     هتا، و چشتم   ح بی مالحظة اقوام، خویشان و همشود و زمينه را براي  می

با توجه به اینکته   عالوه، به. كند فراهم میهاي اعضاي گروه خودي  گری ي راشتن به قانونگ سرپوش

بته اعتقتاد   از سوي قوة قضتایيه معرفتی شتد،      3خي ترین استان در سال  عنوان جرم استان ایالم به

یت ي  گر توان تصویري از قانون گری ي در ميان شدروندان استان ایالم، می نگارندگان با بررسی قانون
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گری ي شدروندان استان  اي با قانون گروهی چه رابطه گروهی و برون و اینکه سرمایة اجتماعی درون

 و نظتري  ةجنبت  دو از در استتان ایتالم  گری ي  قانون سنج  موضوع بنابراین. ایالم دارد، ترسيم كرد

 و ودشت  متی  شناستی  جامعته  از ایتن بعتد   بيشتتر  شناخت موجب پژوه ، این .اهميت دارد كاربردي

 هتا  گتراري  سياست و ها ری ي برنامه در آن را نتایا گری ي قانون بر مؤثر متغيرهاي شناخت با توان می

 .كار گرفت به

گروهی و  درونسرمایة اجتماعی  این است كه متغيرهاي حاضر پژوه  اساسی بنابراین، پرس 

 گری ي شدروندان ایالمی دارند؟ قانوناي با  رابطه گروهی چه برون

  ی نظری و پیشینة تحقیقمبان

 سرمایة اجتماعی 

سرمایة اجتماعی را براساس شک  و نوع گروهتی كته در آن    رابرت پاتنامشناسی  در حوزۀ جامعه

تقستيم   گروهتی  و سترمایة اجتمتاعی بترون    گروهی به دو نوع سرمایة اجتماعی درون ،آید پدید می

  (.Putnam, 2000, p.115)كند  می

 گروهی سرمایة اجتماعی درون

گروهی از پيوندهاي اجتماعی نيرومندي كته مبتنتی بتر روابتط ختانوادگی،       سرمایة اجتماعی درون

ایتن نتوع سترمایة    (. Chau, 2002)شتود   خویشاوندي، جنسيت، قوميت و دیتن استت، ناشتی متی    

در حقيقتت،  . كنتد  اجتماعی به روابط مبتنی بر اعتماد و همکاري ميان اعضاي یک گروه اشاره متی 

هتا قابت     شود، تندا براي اعضاي گروه و نته دیگتران و غریبته    كه از طریق گروه حاص  می منافعی

تندتا   گروهی رواج و گستترش یابتد، نته    اگر در جامعه سرمایة اجتماعی از نوع درون. استفاده است

شود  تعددي اجتماعی در جامعه بيشتر می اعتمادي و بی هاي توسعه شده، بلکه بی مانع اجراي برنامه

هتتاي مختلفتتی از جملتته  گرایتتی، جامعتته را بتتا آستتيب در ندایتتت، بتتا شتتيوع فردگرایتتی و گتتروه و

نامتد، زیترا    پاتنام ایتن نتوع سترمایة اجتمتاعی را انحصتاري متی      . گری ي مواجه خواهد كرد قانون

 .كند هاي انحصاري و همگن ایجاد می هویت
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 گروهی سرمایة اجتماعی برون

هتاي   شتود كته افتراد داراي زمينته     وابط و پيوندهایی اطالق متی گروهی به ر سرمایة اجتماعی برون

هتاي   و منبع مؤثر ایجاد هميتاري  دهد میاجتماعی، اقتصادي و فرهنگی مختلف را به یکدیگر پيوند 

هتاي متدنی    تقویت مشاركت ،اعتماد و همچنين ةمدنی، توسع ةیافته و رشد و گسترش جامع تعميم

این نوع سترمایة اجتمتاعی بته روابتط     (. 3 ، ص 1  توسلی، )آید  در بين شدروندان به شمار می

پاتنتام ایتن نتوع    . كنتد  هاي مختلف در جامعه اشاره می مبتنی بر اعتماد و همکاري ميان افراد گروه

در . شتود  تتر و عمت  متقابت  متی     هاي كلتی  نامد، زیرا موجب هویت سرمایة اجتماعی را فراگير می

. كننتد  ی از بيرون گروه خود براساس منفعت عام و متقاب  رفتار میحقيقت، در اینجا افراد با دیگران

این نوع سرمایة اجتماعی براي توسعه و انسجام اجتماعی در جامعه ضتروري استت، و در فقتدان    

یابتد، و   طلبی در جامعه رواج یافته و تعددات جمعتی ميتان افتراد كتاه  متی      آن، فردگرایی و نفع

از نظتر پاتنتام تتأثير درونتی     . شود  رو می ای  سرمایة اجتماعی روبهطور كلی جامعه با نوعی فرس به

متدار استت كته بدتتر بتا دویتت        سرمایة اجتماعی، اف ای  شدروندانی معطوف به اجتماع و قتانون 

 .كنند همکاري می

معکوس بين پيونتدهاي   ةرابط ، از جملهاجتماعی ةكاركردهاي منفی سرمای  بنا بر نظر فوكویاما

توانتد موجتب    قی داخلی گروه با مي ان اعتماد گروه به افتراد غيرعضتو، گتاهی متی    مستحکم اخال

دهندة سرمایة اجتماعی مانند  وي بعضی از عوام  كاه . شودثر گروه با جامعه ؤكاه  همکاري م

یيتد اهميتت   أفوكویامتا ضتمن ت   متلالً . گيترد  را در نظر می اف ای  جرم، جنایت و مسائ  اجتماعی

هتا تتوازنی ميتان     كته در آن   متی به جتوامعی اشتاره    ،شکلی از سرمایة اجتماعی ةملاب خانواده به

مناسبات خانوادگی و مناسبات غيرخانوادگی وجود نداشته است و بر مناسبات خانوادگی بته زیتان   

دیيت  وجتود روابتط     به و اصوالً( مداري غيراخالقی خانواده)شود  كيد میأدیگر مناسبات اجتماعی ت

بتازي، ناشتکيبایی و    هایی از قبيت  آشتناپروري، پتارتی    ها، وجود پدیده سمی در شبکهاخالقی غيرر

 با .شونداز اشکال واقعی سرمایة اجتماعی تفکيک  بایدداند كه ایبته  نژادگرایی را هميشه محتم  می

                                                           
1. Fukuyama 

 کند
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 را شتکنانه  قانون ایگوهاي و رفتارها اجتماعی، سرمایة كه است این اینجا در اساسی ض فر حال، این

 .دهد  می كاه  جامعه در
با تحقيق در زمينة رابطة سرمایة اجتماعی و توسعه دریافت كته ميتان كيفيتت    ( 001 )ساباتينی 

گروهی همبستگی منفی وجود دارد و به تخریتب پيونتدهاي ميتان     توسعه و سرمایة اجتماعی درون

كند سرمایة اجتماعی  میهمچنين، او بيان (. Sabatini, 2008, p.15)شود  گروهداي مختلف منجر می

هاي بيگانه و ختارج   هاي كوچک همگون حاضر نباشند با گروه شود گروه گروهی موجب می درون

یئونتارد معتقتد استت سترمایة     (. Sabatini, 2008, pp.3-10)از مرزهاي خود همکاري داشته باشتند  

اي را بتراي   یتژه و منتافع اقتصتادي و  ، هاي فترد را محتدود   كن  و انتخام گروهی، اجتماعی درون

را ایجتاد  و فواید اقتصادي بخشی، محدود و محلتی   كردهاعضاي یک گروه همگن و خاص ایجاد 

 (.Leonard, 2004, pp.927-944) كند می

 گریزی قانون

 رفتاري او، كا بيان به. كند  وادار می (گری ي قانون) رفتاري كا جامعه، فرد را بهن، مرت رابرتاز نظر 

كنتد    مجبتور متی   رفتارشتدن  كتا  افراد را بته  كه است خاصی اجتماعی تاريساخ فشارهاي حاص 

(Merton, 1967 .)اب ارهاي اجتماعی به مقبول اهداف به دستيابی براي صنعتی نظر مرتن، جوامع به 

 طتوري  جامعته  است، یعنتی  خارج از دسترس جمعی از افراد جامعه ایبته د كهندار نياز هم مقبویی

در  ،ختود دارنتد   آرزوهاي تحقق براي كمتري هاي فرصت فرودست بقاتط كهاست  یافته ساخت

 یكست  شتود،  می تبدی ( فقير و غنی)افراد  ةهم زندگی اصلی هاي آرمان به اهداف این چون ،نتيجه

 ها از ابت ار نامشتروع     آن به دستيابی براي ،فشار جامعه ندارد، تحت اب ار مشروع به دسترسی كه هم

 اجتمتاعی  ةوارد فشتارهاي  بته  افتراد نستبت   ةهمت  واكن  كند میتأكيد  مرتن بتهای .كند  استفاده می

 فرودستتان  ةو هم نيست اهداف، مشابه تحقق براي مشروع هاي فرصت به نداشتن دسترسی علت به

 خود را با محيط طریقی به فرد كنند و هر گری ي نمی اجتماعی قانون مقبول اهداف به دستيابی براي

 اي و جامعه خود با محيط در سازگاري گيران و كناره گران نوآوران، طغيان گروه سه. كند  سازگار می

و  رفتتاري  ، كتا كترده محتدود   اجتمتاعی  و مقبتول  ابت ار مشتروع   هتا را بته   آن دسترسی امکان كه

 (.Merton, 1967, pp.190-210)اند  را برگ یده هنجارشکنی
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آمي  استت كته در    وعی رفتار غيرخشونتكه در این پژوه  مورد نظر است، ن گری ي نرم قانون

شود، اما ممکن است جرم محستوم نشتده و مجتازات ضتعيفی      آن قوانين رسمی نادیده گرفته می

گریت ي   قتانون . براي آن در نظر گرفته شود، یا با مجازات همراه نباشد و مورد اغماض قترار گيترد  

. كنتد  میاز قوانين رسمی تبعيت ن گری ي است كه فرد به صورت ارادي و آگاهانه عينی نوعی قانون

گيري نسبت به هنجارهاي قانونی است كه براستاس آن فترد عتدم     گری ي ذهنی نوعی جدت قانون

 (.  -3 ، ص11  بابایی و فيروزجائيان،  علی)دهد  پيروي از این هنجارها را بر پيروي ترجيح می

 پیشینة پژوهش

بته بحتث از آنتومی و    « اعی و پيشگيري از جرماجتمة سرمای»در تحقيقی با عنوان ( 13  ) غفاري

ها در ذهن افراد نگرش ملبتتی   تواند نسبت به سازمان به نظر او سرمایة اجتماعی می. پردازد جرم می

هتا   هاي نظارتی و سایر ندادها در جایی كه شبکه به این دیي  كه عملکرد سازمان ،ویژه ایجاد كند، به

 . الست، مؤثرتر استقوي است و سطوح همبستگی هنجاري با

را بررسی  بين سرمایة اجتماعی و جرم در سطح خرد و كالن ةدر تحقيقی رابط( 11  )مباركی 

رسشتنامه و مصتاحبه   پدو گتروه زنتدانيان و افتراد عتادي      به این منظور اطالعات را از. كرده است

منفتی وجتود    ةبطت بين سرمایة اجتماعی و جترم را  تحقيق او نشان دادنتایا . آوري كرده است جمع

واحتد كتاه     1/0   اجتمتاعی، جترم   ةطوري كه به ازاي یک واحتد افت ای  در سترمای    به ،دارد

  .یابد می

شناختی رابطه بين سترمایة   تحلي  جامعه»در تحقيق خود، با عنوان ( 38  )احمدي و همکاران 

 ،ي برخوردار باشتند هرچه جوانان از سرمایة اجتماعی بيشترنشان دادند « م جوانانئاجتماعی و جرا

جوانتانی كته بيشتتر    نشان دادند  ،همچنين. و بایعکس خواهد بود به جرم كمتر ها آن مي ان ارتکام

تتري   انتد كته از سترمایة اجتمتاعی پتایين      شوند، در فضاهاي اجتماعی رشد كترده  مرتکب جرم می

 . استبوده برخوردار 

 اجتماعی سرمایة رابطة بررسی» نبا عنوا در پژوه  خود( 38  ) ميرمحله فر و جندقی خوش

دریافتنتد بتين    «گلستتان  استتان  (ره) خمينی امام امداد كميتة كاركنان سازمانی شدروندي رفتارهاي با

 .سرمایة اجتماعی و ابعاد آن و رفتارهاي شدروندي رابطة معنادار وجود دارد
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 .بررستی كردنتد  را بين جترم و سترمایة اجتمتاعی     ةدر تحقيقی رابط( 000 ) كلریسیكندي و 

م شتدن انستجا   ابتدا اف ای  شکاف بين ثروتمند و فقير باعث سست تحقيق آنان این بود كه ةفرضي

قتت    كاه  سرمایة اجتماعی باعث افت ای   ،سپس شود، میاجتماعی یا فرسای  سرمایة اجتماعی 

دو بته    پاسخسرمایة اجتماعی از طریق  ها در تحقيق آن. دشو آمي  می گرم و جرم خشونت ةبا اسلح

هاي داوطلبانته در هتر ایایتت و ستطح      مي ان عضویت در گروه)از پيمای  اجتماعی عمومی  گویه

بتا ضتریب   )نتایا تحقيق آنان نشان داد كمبود اعتماد اجتماعی . بررسی شد (اعتماد اجتماعی در آن

 .ادار دارندآمي  رابطة معن با مي ان جرم خشونت( 3/0 با ضریب )و مي ان عضویت گروهی ( 0/ 1

در تحقيق خود كه در كانتادا انجتام گرفتت، نشتان داد ميتان سترمایة اجتمتاعی        (   0 )هارپر 

او معتقد است نباید تصور كترد  . گروهی و سرمایة ارتباطی تفاوت وجود دارد گروهی و برون درون

ة اجتماعی هاي تبدکار با سرمای زیرا گروه ،همة اشکال سرمایة اجتماعی براي ك  جامعه مفيد است

مشکالت فراوانی ایجاد گروهی قوي، باعث تضعيف سرمایة اجتماعی ك  كشور و تخریب و  درون

گروهتی بتا كشتيدن ختط      از طرف دیگر، سرمایة اجتمتاعی درون . براي جامعة ب رگتر خواهند شد

 .ها و دیگران، مانعی در دستيابی جامعه به آزادي، حتی عدایت اجتماعی است قرم ي بين خودي

 تتأثير  موضتوع  بته  تحقيقات از محدودي دهد فقط تعداد  می نشان گرفته انجام هاي پژوه  رورم

 سرمایة رو، رابطة پي  پژوه  .اند گری ي پرداخته بر قانون( گروهی درون و برون)اجتماعی  سرمایة

 .كند را بررسی می (عينی و ذهنی) گری ي با قانون( گروهی و برون گروهی درون)اجتماعی 

 نظری تحقیقمدل 

 

 
 

  مفهومی تحقیقمدل . 1شکل 

 :شود تحقيق به شرح زیر بيان میهاي  فرضيه تحقيق، مدل براساس

 .رابطه وجود دارد ذهنی گری ي و قانونگروهی  درونبين سرمایة اجتماعی  -

 عينی گری ي قانون

 گروهی ضعيفسرمایة اجتماعی برون ذهنی گری ي قانون

 

 گروهی قوي سرمایة اجتماعی درون
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 .گری ي عينی رابطه وجود دارد و قانونگروهی  درونبين سرمایة اجتماعی  -

  .رابطه وجود دارد ذهنی گری ي و قانونوهی گر برونبين سرمایة اجتماعی  -

  .گری ي عينی رابطه وجود دارد و قانونگروهی  برونبين سرمایة اجتماعی  -

 شناسی تحقیق روش

. همبستگی است –ها توصيفی  پژوه  حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر نحوة گردآوري داده

 ، 3-38هتاي   بودجة استان ایتالم در ستال  هاي مرك  آمار و آمارهاي سازمان برنامه و  گ ارش طبق

سال در نقاط شدري در استان ایالم برابر بتا   1 جامعة آماري این پژوه  همة شدروندان باالتر از 

مركت  آمتار،   ) نفتر مترد بودنتد      33  زن و        نفر بوده است كه از این تعتداد،    31   

در این پژوه  واحتد تحليت  فترد    . اند شدرستان استان پراكنده 1هاي مرك ي  در بخ  كه( 38  

 . است

بتا توجته بته حجتم     . كار گرفته شد در این پژوه  براي برآورد حجم نمونه جدول مورگان به

اي  گيتري خوشته   بتا روش نمونته  نفتر بترآورد شتد كته       1 حجتم نمونته    وسيع جامعة آمتاري، 

براي بررسی اعتبتار صتوري   . آوري شد ها با اب ار پرسشنامه جمع داده .اي انتخام شدند چندمرحله

ها در اختيار تعتدادي از استتادان و كارشناستان دانشتگاه قترار گرفتت و نظرهتاي         پرسشنامه، گویه

براي ارزیابی پایایی ابت ار تحقيتق روش آیفتاي كرونبتا      . اصالحی ایشان در پرسشنامه اعمال شد

  ارقتام جتدول   . ان شتده استت  بي  ها در جدول  آیفاي كرونبا  هر یک از متغير. كار گرفته شد به

 .دهد پرسشنامه پایاست نشان می
 

 های مربوط به متغیرها   گویه( پایایی)میران آلفای کرونباخ . 1جدول 

 مقدار آلفا تعداد گویه  نوع متغیر نام متغیر

 33/0 8 وابسته گری ي ذهنی قانون

 93/0 3 وابسته گری ي عينی قانون

 10/0   ستق م گروهی  سرمایة اجتماعی درون

 30/0   مستق  گروهی سرمایة اجتماعی برون
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گری ي است كه انواع گوناگونی دارد؛ از جمله سخت و نرم، كته   متغير وابستة این تحقيق قانون

. گری ي عينی بررسی شده استت  گری ي ذهنی و قانون در این پژوه  نوع نرم آن در دو بعد قانون

 . اي یيکرت سنج  شد درجه پنا گویه در قایب طيف   كارگيري  با به

 :اند از متغيرهاي مستق  در این پژوه  عبارت

در گویه  با سهگروهی  دروندر این مطایعه سرمایة اجتماعی : گروهی سرمایة اجتماعی درون -

 . گيري و سنج  شد قایب طيف یيکرت اندازه

 بتا چدتار   یگروهت  بترون این مطایعته سترمایة اجتمتاعی     در: گروهی سرمایة اجتماعی برون -

 . گيري و سنج  شد در قایب طيف یيکرت اندازهشاخ  
 

 متغیرهای وابسته و مستقل سنجش به مربوط های معرف. 2جدول ادامة 

 معرف متغیر

گری ي  قانون

 ذهنی

Q6 دهم افتد، این كار را انجام می اگر دیدم در مواردي، غيرقانونی كارم راه می. 

Q7 
ل تخطی از قانون هستند، نيازي نيست كه براي پيروي از قانون وقتی همه در جامعه به دنبا

 .حساس باشم

Q8 كنم اگر قانونی مغایر با چي ي باشد كه فکر كنم درست است، از آن اطاعت نمی 

Q9 
. كنم اگر كسی به من ضرري به هر طریق برساند، نباید منتظر قانون باشم، خودم آن را ح  می

 .كند ي آدم نمیچون قانون كار زیادي برا

Q10 
شود و به  تر انجام می ها راحت كنم كار به تجربه آموختم كه هر گاه قانون را رعایت نمی

 .رسم ام می خواسته

گری ي  قانون

 عينی

 

Q11 
هاي غيرمجاز، كليپ، فيلم، عکس، مقایه یا  یا از سایت ...و تاپ یپرایانه،  پي  آمده با گوشی،

 .كنماف ار كپی یا دانلود  نرم

Q12 
..( .و پارک ممنوع ،عبور از چراغ قرم ، سرعت باال، نبستن كمربند) یرانندگآمده، قوانين   پي 

 .را نادیده بگيرم

Q13 تان در اختيار دیگران و یا اقوام قرار دهيد؟ پي  آمده براي كمک، دفترچة بيمه درمانی 

Q14 اید؟  آیا بدون گواهينامه رانندگی كرده 

Q15 
اداري یا شناسنامه و  ةدادن كار خود تاریخ یا متن نام ام براي انجام ها مجبور شده ی وقتبعض

 .ها را تغيير دهم یا كپی آن.. .كارت ملی و گواهينامة رانندگی و
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 متغیرهای وابسته و مستقل سنجش به مربوط های معرف. 2جدول ادامة 

 معرف متغیر

Q17 
به دالی  خاص خودم .. .ام از انشعام غيرمجاز آم، برق، گاز پي  آمده خود یا خانواده

 .میا استفاده كرده

Q18 موقع پرداخت كنم یاد ندارم عوارض ساالنة شدرداري را به به. 

Q20 
ناچار ..( .ها، راهنمایی و رانندگی، بيمارستان، بانک و دادگاه)اي  پي  آمده با مراجعه به اداره

 .شوم مشکلم را با دادن پول یا پيداكردن پارتی یا آشنا ح  كنم

Q21 ام استفادة شخصی كرده..( .ن، ماشين و اینترنت وتلف)ها از اموال عمومی و اداري  خيلی وقت. 

 ةسرمای

 اجتماعی

 گروهی برون

Q34  و منافع خود صرف نظر كنم اهدافحاضر نيستم به خاطر دیگران از. 

Q35 افتد كه چه اتفاقاتی در جامعه می براي من اهميتی ندارد. 

Q36 
مراجعه ( و غيره-نمایی و رانندگیراه -ها  دادگاه -شدرداري)اي  وقتی براي كاري به اداره

 .كردم، با من بااحترام برخورد كردند

Q37 ستفاده كنند به نظرم نباید با دیگران آنقدرها صميمی باشم كه سوءا. 

سرمایة 

اجتماعی 

 گروهی درون

Q38 من به تو اعتماد دارم چون خویشاوندم هستی. 

Q39 حی هستيمجنا ح بی و هم من به تو اعتماد دارم، چون هم. 

Q40 من معموالً از هر نظر هواي اعضاي خانواده و خویشان خود را دارم. 

 آماري  هاياف ار نرمها با  داده
SPSS  و 

Amos ةبراي تحلي  رابطت  ،همچنين. شدوتحلي   تج یه 

و ضتریب همبستتگی پيرستون    رگرسيون چندمتغيره انجتام گرفتت    بين متغيرهاي مستق  و وابسته

يرسون آزمونی پارامتري است كه براي درجه و مي ان ارتباط خطی بتين دو متغيتر در   پ. محاسبه شد

گریت ي   عالوه رابطة بين ابعتاد سترمایة اجتمتاعی و قتانون     به. رود كار می اي و نسبی به سطح فاصله

 .طور خطی است به
                                                           
1. Statistical Package for Social Science (SPSS) 

2. Analysis of moment structures 
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 های پژوهش   یافته
 

 اقتصادی پاسخگویان -اجتماعی های توصیف ویژگی .3جدول 

 درصد سن رصدد جنسیت
سطح 

 تحصیل
 درصد اشتغال درصد

 درآمد 

 (هزار تومان)
 درصد

   /  زیردیپلم 3 /  1 -3  80 مرد
 3 /  دویتی

 0 /1 بدون درآمد

   /3 800زیر    /9 دیپلم 1 /8 1 -3  80 زن

 3/3 33  تا  800 1 /  آزاد  /  دیپلم فوق   /3 1 -3  وضعیت تأهل

 9 /  33  تا  800   /  بازنشسته 3 /8 نسیيسا 1/9 1 -83   /9 مجرد

 1 /1 33  تا  800  0 /  بيکار   /8 یيسانس فوق  /3 81-93 3/98 متأه 

 پاسخ بی
بي  از   /8

 سال 90

0/0 
 800 بيشتر از  00   00  

8/   

 00  00  00 

 تتوان  بنتابراین، متی  . است بوده 83/ 0  گری ي برابر با  امتياز قانون هاي پژوه  نشان داد یافته

گریت ي   قانون طوري كه به است، كرده بروز مشک  یک عنوان به جامعه در واقعاً تحقيق مسئلة گفت

 .باشد خطرآفرین جامعه در اخالقی نظم و امنيت براي تواند  می در ميان شدروندان

و ( گروهتی  گروهتی و بترون   درون)ضریب همبستگی پيرسون بين سرمایة اجتمتاعی    جدول 

ضتریب همبستتگی    شتود  طور كه مشتاهده متی   همان. دهد  را نشان می (عينی و ذهنی) گری ي قانون

 استت  0/ 00با ضریب معنتاداري   0/  برابر با  گری ي عينی با قانونگروهی  درونسرمایة اجتماعی 

درصتد   38كه در سطح اطمينتان   فر استصسطح معناداري با  0/  گری ي ذهنی برابر با  و با قانون

گریت ي   بتا قتانون   ضتعيف  گروهی سرمایة اجتماعی برون همچنين، ضریب همبستگی بين.عنادارندم

 38است و این روابتط در ستطح اطمينتان     3/0 گری ي ذهنی برابر با  و با قانون 3/0 برابر با  عينی

بنتابراین،   .درصد اطمينتان تأیيتد شتده استت     38این روابط در سطح حداق  . درصد معنادار است

گری ي افتراد در عمت  و    شود قانون ضعيف موجب می گروهی برون ان گفت سرمایة اجتماعیتو می

دهد سترمایة   گری ي عينی نشان می گری ي ذهنی نسبت به قانون مي ان باالتر قانون. نظر اف ای  یابد

گری ي تأثير بيشتري دارد و افتراد در عمت     گروهی ضعيف بر گرای  افراد به قانون اجتماعی برون

 .دهند گری ي از خود نشان می یسک كمتري براي قانونر
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 گریزی  قانون وسرمایة اجتماعی همبستگی بین  .4جدول 

 ضریب همبستگی پیرسون
 نتایج همبستگی

 سطح معناداری گریزی ذهنی قانون سطح معناداری گریزی عینی قانون

 000/0 3/0  ** 000/0 3/0  ** گروهی ضعيف برون سرمایة اجتماعی

 000/0 0/   ** 0/ 00 0/   * شدید گروهی رمایة اجتماعی درونس

پندتان   هتاي عنوان متغير به هاي عينی و ذهنی گری ي شده قانون طور كلی در مدل نظري تدوین به

عنتوان متغيتر    گروهی به گروهی و سرمایة اجتماعی برون وابسته و متغيرهاي سرمایة اجتماعی درون

 . پندان مستق  تعریف شدند

 
 مدل ساختاری تحقیق . 2شکل 
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گروهتی و   متغيتر سترمایة اجتمتاعی درون   دهتد   سازي معادالت ساختاري نشتان متی   نتایا مدل

درصد از واریانس متغير وابسته  8 گری ي ذهنی، و  درصد از واریانس متغير قانون 13گروهی  برون

 .كنند گری ي عينی را در جامعه تبيين می قانون

در . بونتت اشتاره كترد    -بنتلتر  شتاخ  توان بته   شده می محاسبه برازش هاي از جمله شاخ 

 در ستطح  دست آمتد كته   به 000/0و سطح معناداري برابر با  0/ 3پژوه  حاضر مقدار آن برابر با 

است كته   01/0و كمتر از  080/0ميانگين مجرورات تقریب برابر  ةشاخ  ریش. قرار داردمطلوبی 

كه رقم مطلوبی را نشتان   دست آمد به  /3 با آزادي برابر ةنسبت كاي اسکوئر به درج. مناسب است

در این پژوه ، شاخ  برازش تطبيقی است بتر  شده  محاسبه دیگر هاي از جمله شاخ . دهد می

. دهتد  كه نتایا مطلتوبی را نشتان متی    است 0/ 3برابر  همبستگی متغيرهاي حاضر در تحقيق مبناي

 -شاخ  تتوكر . بول استو باالتر قاب  ق 80است كه  83/0شاخ  برازش تطبيقی مقتصد مقادیر 

 .دست آمد به 13/0 یویس برابر

بتر متغيتر وابستتة     ضتعيف  گروهتی  عالوه بر این اثتر مستتقيم متغيتر سترمایة اجتمتاعی درون     

استت و اثتر مستتقيم متغيتر      0/  گری ي عينتی   و اثر مستقيم آن بر قانون 0/  گری ي ذهنی  قانون

گریت ي   و بتر قتانون   3/0 گریت ي ذهنتی    قانون بر متغير وابستة قوي گروهی سرمایة اجتماعی برون

 38بنابراین، در ستطح اطمينتان   . كه همة روابط معنادار بودند در جامعة مورد نظر است 3/0 عينی 

 .هاي تحقيق تأیيد شد درصد فرضيه
 

 گریزی معادالت ساختاری قانون مدل برازش های شاخص. 5جدول 

 شاخص
 مقدار

 معادل فارسی عالمت اختصاری

NFI 0/ 3 بونت-بنتلر ةشاخ  برازش هنجارشد 

RMR 080/0 باقيمانده ميانگين مربعات ةریش 

CMIN/DF 3 كاي اسکوئر نسبی/  

RMSEA 3/0 0 ميانگين مربعات خطاي برآورد ةریش 

PCFI 83/0 شاخ  برازش تطبيقی مقتصد 

CFI 0/ 3 شاخ  برازش تطبيقی 

TLI 13/0 یویس -شاخ  توكر 
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 نتیجه 

براستاس   .استحد متوسط  از  بي  ایالمی گری ي در ميان شدروندان قانون نشان داد پژوه  نتایا

 اجتمتاعی  ةسترمای هتاي   دهتد متغيتر   نشتان متی   یادشدههاي  نتایا تحقيق، ضرایب همبستگی متغير

 ةرابطت  گریت ي ذهنتی و عينتی    با قتانون  قوي یگروه اجتماعی درون ةگروهی ضعيف و سرمای برون

اجتمتاعی   ةگروهتی ضتعيف و سترمای    برون اجتماعی ةسرماییعنی هر چه  .دارنداري د او معن ملبت

 .یابد گری ي در نظر و عم  اف ای  می تمای  به قانون ،گروهی قوي باشد درون

رابطه ( ذهنی و عينی)گری ي  گروهی ضعيف با قانون نتایا نشان داد بين سرمایة اجتماعی درون

 ةشکلی از سترمای  ةملاب یيد اهميت خانواده بهأضمن ت( 18  )یاما فوكو. ملبت و معنادار وجود دارد

هتا تتوازنی ميتان مناستبات ختانوادگی و مناستبات        كته در آن  كنتد  میبه جوامعی اشاره  ،اجتماعی

كيتد  أغيرخانوادگی وجود نداشته است و بر مناسبات خانوادگی به زیان دیگر مناسبات اجتمتاعی ت 

هتا،   دیي  وجود روابط اخالقی غيررستمی در شتبکه   به و اصوالً( قیمداري غيراخال خانواده)شود  می

داند  بازي، ناشکيبایی و نژادگرایی را هميشه محتم  می هایی از قبي  آشناپروري، پارتی وجود پدیده

قاب  بررسی است كه معتقد بود اگر در جامعه سرمایة اجتماعی ( 001 ) و همچنين، با نظریة پاتنام 

هتاي توستعه شتده، بلکته      تندتا متانع اجتراي برنامته     وهی رواج و گسترش یابد، نهگر از نوع درون

شتود و در ندایتت، بتا شتيوع فردگرایتی و       تعدد اجتمتاعی در جامعته بيشتتر متی     اعتمادي و بی بی

 .گری ي مواجه خواهد كرد هاي مختلفی از جمله قانون گرایی، جامعه را با آسيب گروه

گریت ي ذهنتی و    گروهی ضعيف بتا قتانون   برون اجتماعی ةرمایسبين  همچنين، نتایا نشان داد

عنوان منبعتی   تواند به می گروهی برون سرمایه اجتماعی .معنادار وجود دارد ةرابط عينیگری ي  قانون

 اجتمتاعی  ةمحتدود سترمای   ةذخيتر  ، بنتابراین، سایر اشکال سرمایه محستوم شتود   مانندارزشمند 

اجتمتاعی   ةموجتود سترمای   ةاگتر ذخيتر   .را افت ای  دهتد  گریت ي   قتانون توانتد   متی  گروهتی  برون

و  گریت ي  قتانون توانتد مقتادیر بتاالي     متی  پاتنام و فوكویامتا هاي  نظریه، گروهی ضعيف باشد برون

 ةسترمای  پاتنتام، فوكویامتا و ستاباتينی،    هاي نظریهطور خالصه، با توجه به  به. كجروي را تبيين كند

 .كجروي مرتبط دانست گری ي و قانونتوان با مقادیر  را می (گروهی گروهی و برون درون) اجتماعی
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و  فتر  ، ختوش ( 38  )احمتدي و همکتاران    پتژوه   انتایا پژوه  حاضر با نتای ،عالوه بر این

 ، و كنتدي و ( 8 0 )، امتين تجتار و همکتاران    (13  )، غفاري (11  ) ، مباركی(38  )جندقی 

 (گروهتی  بترون ) اجتمتاعی  ةاز سترمای  شدروندانه چ هراز آنجا كه  .همراستاست( 000 )كلریسی 

كته   شتدروندانی  ،همچنتين . ها كمتر و بتایعکس  مي ان ارتکام به جرم آن ،بيشتري برخوردار باشند

اند كته از سترمایة اجتمتاعی     شوند، در فضاهاي اجتماعی رشد كرده میگری ي  قانونبيشتر مرتکب 

كه معتقد بتود   (  0 )هاي هارپر  با یافته ،نينهمچحاضر نتایا پژوه  . دار استتري برخور پایين

نبایتد   وارتباطی تفاوت قائ  شد  ةگروهی و سرمای گروهی و برون اجتماعی درون ةباید ميان سرمای

 ، همختوانی دارد، زیترا  اجتمتاعی بتراي كت  جامعته مفيتد استت       ةاشکال سترمای  ةتصور شود هم

اجتماعی ك  كشور  ةي، باعث تضعيف سرمایگروهی قو اجتماعی درون ةهاي تبدکار با سرمای گروه

 .خواهند بود ب رگتر ةو ایجاد تخریب و مشکالت فراوانی براي جامع

 دارد وجتود  اجتمتاعی،  ةعواملی از جمله سرمای شود می نتيجه ،شد مطرح تحقيق این در آنچه از

 از تحقيتق،  ايهت  یافتته  بته  توجته  با .شود می گری ي بين شدروندان قانون كاه  یا اف ای  كه باعث

 ةسترمای  ةغلب و گروهی برون اجتماعی ةسرمای فرسای  ایالم استان در گری ي قانون مرتبط با عوام 

  .است گروهی درون اجتماعی

 پیشنهادهای پژوهش

اجتمتاعی   ةگروهی تقویت و سترمای  اجتماعی برون ةشود سرمای پيشنداد می پژوه یا ابراساس نت

بتا   .شتود تضتعيف   است،گری ي در استان ایالم  ركی براي قانونگروهی كه در این تحقيق مح درون

سوق داد تا  گروهی برون اجتماعی ةسرمایرا به سمت توان شدروندان  ، میهاي تشویقی اعمال اهرم

هاي اجتماعی آنان اف ای  یابتد؛ عتاملی    ها و پيوندهاي دوستی، سرمایه از این طریق، با ایجاد حلقه

 .دشوبين آنان منجر  گری ي ونقانتواند به كاه   كه می
شتود و    ندادینته  و قانونی شود رفتارهاي شدروندي مطابق با موازین دینی همچنين، پيشنداد می

هتاي آنتان اثتر     حت م  ن و اشراف اطالعاتی بر اقوام و هتم با نظارت فراسازمانی بر عملکرد مسئوال

 .كاه  داد ج  آن ها و ها و استخدام در انتصام را گروهی اجتماعی درون ةسرمای
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