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Article Info ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

Contrary to the standard approach of classical economics, many studies show 

that all people somewhat engage in wrongdoing and break the law in order to 

gain profit as long as their self-image is not affected. The current study, 

which is a branch of this new psychological view on breaking the law, using 

two tests, identifies and examines the factors affecting the possibility of 

breaking the law among people. In the first test, the relationship between the 

amount of legal restrictions and the amount of participation in price 

manipulation was investigated on an international sample including 347 

cryptocurrency traders. In the second test, the relationship between the 

probability of breaking the law in one field and the probability of breaking 

the law in another field was investigated on a sample of 189 entrepreneurs. 

According to the results of the current study, breaking the law in one field 

can make people more indifferent to all laws. In addition, the increase in 

legal restrictions can make people more indifferent to laws, which itself 

reduces the amount of attention to the law. Among other factors affecting the 

probability of breaking the law, one can refer to the person's understanding of 

the extent of breaking the law among others. The more someone estimates 

the amount of law-breaking by their peers in similar circumstances, the more 

they will break the law. This study provides policymakers and planners with 

practical suggestions. 
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 چکیده اطالعات مقاله

دهند همة مردم تا حدی کهه بهه   میزیادی نشان  هایبرخالف رویکرد استاندارد اقتصاد کالسیک، پژوهش پژوهشی -مقاله علمینوع مقاله: 

زنند. پژوهش حاضهر کهه   شکنی میشان ضربه نخورد، برای کسب سود دست به ناراستی و قانونانگارهخود

شکنی شاخه گرفته است، طی دو آزمهون بهه شناسهایی و    شناختی در مورد قانوناز این رویکرد جدید روان

پهردازد. در آزمهون اول، ارتطهای بهین     شکنی در افراد مهی تکاب به قانونبررسی دو عامل مؤثر بر احتمال ار

 343المللی شهامل  کاری قیمتی در یک نمونه بینمیزان مشارکت در دست وهای قانونی میزان محدودیت

شهکنی  ارز بررسی شد. در آزمون دوم نیز ارتطای میان میزان احتمال بروز قهانون  کنندگان رمزنفر از مطادله

کارآفرین بررسی شهد.   181ای از ای دیگر بر روی نمونهشکنی در زمینهاحتمال بروز قانون وک زمینه در ی

تهر  تفاوتتواند افراد را نسطت به کلیه قوانین بیشکنی در یک زمینه میحاضر قانون براساس نتایج پژوهش

ن افراد نسطت بهه قهوانین شهده    تفاوت شدتواند منجر به بیهای قانونی میهمچنین ازدیاد محدودیت ،کند

دههد. از دیگهر عوامهل مهؤثر بهر احتمهال       مهی مهداری را کهاهش   خودی خهود میهزان قهانون   به که این امر

تری از هرچه فرد تخمهین بیشه   ،شکنی دیگران اشاره کردقانون توان به درک فرد از میزانشکنی میقانون

شهکنی خواههد   قهانون  زند، خود نیز بیشتر مرتکهب ب خود در شرایط مشابه هاینسلشکنی هممیزان قانون

 ریزان به همراه دارد.گذاران و برنامهاین پژوهش پیشنهادهای کاربردی را برای سیاست شد.
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 مهمقدّ
انسرانی، الترزا  بره     یهرا  ارزشگرایری، پایطنردی بره     های متفراوتی ماننرد قرانون    ، واژهوکار کسبدر تعاریف اخالق 

. (2004، 1هرولمز ؛ 1394، یبرادل  و یاسر یال ی)محمد اند های الهی و توجه به فضایل انسانی در کانون توجه فرمان

در پرژوهش  انرد.   شرکنی را دنطرال کررده    موضرو  قرانون   ،با محوریت یکری از نرریرا    معموالًهای گذشته  پژوهش

و برا تکیره برر     انتخاب شده اسرت  عد  صداقت در رفتاربرای بررسی  3و ناراستی 2ی نر شکن قانونیاضر دو سنجه 

تکیره برر یرک جامعره      و با کمک 6یشکن قانونو نرریه  5، تئوری تعمیر خودانگاره4شده یزیر برنامهسه نرریه رفتار 

بریررف کرردن شرکاف     درپرردازد و سرعی    به مطالعه عد  صداقت در رفترار مری   تر جانطه همه صور  بهالمللی  بین

 ها دارد. نرریا  گذشته با کشف ارتطای بین آن

امرروزه برا    صداقت در یک رفتار، بره رفتراری دیگرر اسرت.     یکی از اهداف این آزمون بررسی سرایت تجربه عد  

ها کره خرود ممکرن اسرت افرراد را       های قانونی و کاهش آزادی که آیا افزایش محدودیت هستیم رو روبهپرسش این 

بررای پاسرخگویی بره    تفاوتی فرد نسطت به سایر قوانین نیز منجرر خواهرد شرد      سوق دهد، به بی یشکن قانونبه 

ارتطرای میران   نررر گرفتره شرده و     عد  صرداقت رفتراری در  ة ، نمایندهارمز ارزقیمتی در  کاری دست، پرسشاین 

 شود. می پژوهشو نمره افراد در شاخص آزادی انسان  رمز ارزهاقیمتی  کاری دستمیزان مشارکت افراد در 

که جامعه از تطادل پرول نقرد دورترر شرده و مطرادال        یور همانیاکی از آن است که  پژوهشادبیا   مطالعة 

نمونرره پررژوهش اول از میرران هررای جدیررد مررالی، ماننررد  انرروا  واسرطه _هررا ، مرردیو شررود یمررالکترونیکری رایررج  

در  سررعت  بره _ هرا  ، سرها ، اعتطرارا  و تروکن   هرا رمرز ارز . دسترسی بره  اند شدهانتخاب  هارمز ارزکنندگان  مطادله

را در نررر بگیرریم، بایرد بره رفترار       7ارزش اسرمی  مرورد  در هرا  پرژوهش . اگرر نترایج   اسرت  در یال افزایشاقتصاد 

هرای   فرصرت  هرا  آن( توجره ویرژه کررد، زیررا     8مثرال، سرها  روزگذشرته    بررای های جدید ) نادرست در این مدیو 

( 2008) 10همکراران مرازر و  برر ایرن، مشراهدا      افرزون . کننرد  یمفراهم  9بیشتری را برای رفتار نادرست زیر رادار

دهنرد، بلکره بزرگری     بیشرتری را مری   دفعا  بهرفتار نادرست ة به مرد  اجاز تنها نهدر آزمایش مدیو  نشان داد که 

محریط مسراعدی بررای انجرا  رفترار       هرا رمرز ارز به همرین دلیرل مطرادال      کنند رفتار نادرست را نیز بیشینه می

ن آزادی فرد ترا چره انردازه برر ایتمرال برروز       اتغییر میز که کند را ایجاد می سؤالآید و این  می یساب بهنادرست 

 دارد  تأثیرآن فرد  یشکن قانون

. در بخرش بعردی روش   پژوهش اقدا  شده اسرت  یها هیفرض یده شکلادبیا  و  مرور بهدر ادامه در بخش اول  

بررسری   نترایج پرژوهش سرعی در یرافتن     یها دادهبا بررسی  معرفی گردیده و در ادامه پژوهش یها هیفرضبررسی 

 .پرداخته شده استآتی  یها پژوهش راهکارها و ارائه گیری، به نتیجه زیآخر ندر بخش  عمل آمده و به ها هیفرض

 پژوهشنظری و پیشینه  یبر مبانمروری 
ارائره شرود.    هرا  آنابتدا الز  است تا تعریف دقیقی برر   یشکن قانوندر این پژوهش با توجه به بعضی مفاهیم مانند 

                                                                                                                                               
1. Holmes 

2. Soft Law-evasion 
3. Dishonesty 

4. Theory of Planned Behavior 

5. Self-Concept Maintenance 
6. Law-evasion 

7. Face Value 
8. Backdating stocks 

9. Under-the-radar dishonesty 
10. Mazar et al. 
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، کسری اسرت   شرکن  قرانون »و « شرود  ینتیجه م ی، رفتاری است که از مخالفت با قوانین رسمی جامعهشکن قانون»

برا توجره بره اینکره      .«گیررد  ، قوانین رسمی جامعره را نادیرده مری   عمدی رو صور  آگاهانه و از که با رفتار خود به

و کسرانی هرم هسرتند کره همیشره       کننرد  یقاعدة رسمی تخطی مهمة افراد جامعه در یول زندگی خود از چند 

ی دائمری، خشرن و شردید    شرکن  قرانون ی ییفی از رفتار است کره از  شکن قانونگیرند، بنابراین  قوانین را نادیده می

 قرمرز   چررا  ، غیر خشرن و ضرعیف )مثرل نردادن مالیرا ، عطرور از       یگاه ی گاهشکن قانون( تا و...)مثل سرقت، قتل 

نرر    یشرکن  قرانون نرو  دو ،   یشرکن  قرانون سخت و بره   یشکن قانوننو  اول،  یشکن قانونگیرد. به  می برو...( را در

، زیررا ایرن   شروند  یی از نرو  دو  مر  شرکن  قانونمرتکب  ینوع بهآنچه مسلم است اینکه همة افراد جامعه  .مییگو یم

در جامعره بره شرکل     کره  ییرور  پذیرد به جامعه انجا  میتر در  هایی که دارد رایت ویژگی دلیل بهی شکن قانوننو  

   .(1388، انیئروزجایف و یی)بابا آمده است از دیدگاه عمو  مرد  در شده رفتهیپذعاد  و امری معمول و یتی 

افرراد اجتمرا  ترا یردی دسرت بره         ی بر سر اینکه همهشکن قانوننرریا  دیگری نیز وجود دارند که با نرریه 

توسرط   2006نرریره تعمیرر خودانگراره کره در سرال      براسراس  مثرال   یرور  بهنررند.  زنند هم شکستن قوانین می

ای  زنند اما فقط تا آسرتانه  معرفی شد، اغلب مرد  همواره در موقعیت مناسب دست به رفتار نادرست می 1آریلی دن

 ریر تعمآریلی و سایر پژوهشرگران نرریره   دن تغییر نکند.  کار درستعنوان فردی  ه خودشان بهکه نررشان نسطت ب

جرایی اسرت. تراکنون     قابل جابه شناختی روانعوامل مختلف محیطی و  تأثیرمعتقدند این آستانه تحت  خودانگاره

اند. پژوهشگران این نرریه معتقدنرد کره    بر این آستانه انجا  شده مؤثرهای متفاوتی برای شناسایی عوامل  پژوهش

 شوند. ناخودآگاه انجا  می صور  بههای زیر این آستانه  شکنی قانون

شرکنی نرر  در نرریرا      تروان همران قرانون    آریلری را مری   وسریلة  بره شرده   معرفری ة شکستن قوانین زیرآستان

جدیرد  ة تروان یرک دسرت    ی به نرریه تعمیر خودانگاره مری شکن قانونی در نرر گرفت. با تعمیم نرریا  شکن قانون

 پرداخت. بر آن مؤثرعوامل  پژوهشکرد و به  ارائههای نر  ناخودآگاه  یشکن قانونهای نر  به نا   یشکن قانوناز 

براالیی در شریو     ترأثیر مشاهده شد که محدودکننردگی قروانین    دادهانجا   (1391محسنی )  در پژوهشی که

برا   شران  یفررد  ( تضراد منراف   درصرد  3/45مورد مطالعه )از افراد  یگیر چشمدرصد که  ییور بهدارد.  شکنی قانون

و بررسری   نیری تطبرا هردف    پرژوهش یاضرر  . انرد  ( مرؤثر دانسرته  یشرکن  قرانون قرانون )  رشیقانون را در عرد  پرذ  

هرا را بره سرمت تجربره بیشرتر       هرای افرراد را کراهش داده و آن    عراملی کره آزادی   عنروان  بهمحدودکنندگی قانون 

 تروان  یمر  بنرابراین  ؛دهرد  سروق خواهرد داد، مسریر پژوهشرگران گذشرته را ادامره مری        روزمررهه  یور بهشکنی  قانون

 فرض کرد که: گونه نیا

مثطرت   ترأثیر شرکنی فررد    ها و افزایش محدودکنندگی قانون، بر میزان ایتمال بروز قرانون  کاهش آزادی: 1فرضیه 

 دارد.

دهرد و   ، عواملی در جامعه وجود دارد که برخی مرد  را تحت فشار قررار مری  2نرر آگینو براساساز سوی دیگرُ،  

بره   .(1391، ترکران  و یآباد زار  شاه؛ 1394، گانیشا وزاده  )اصغرشود  ها می شکنی آن رفتاری و قانون منجر به کج

اصلی جر  در درون اجتما  است. در یقیقت، سازمان اجتماعی خاص در یک جامعه است که افرراد   تعطیری علت

شرکنی برا محوریرت     نرریا  دیگری نیز به شناسایی و تطیین قانون دهد. را برای عمل انحرافی تحت فشار قرار می

ایرن   براسراس شرده اشراره داشرت.     ریرزی  توان به نرریه رفتار برنامره  ها می از میان آن .اند عوامل اجتماعی پرداخته

او و کنتررل    ارهرای ههنری  نسرطت بره رفترار، هنج    به نگررش وی  ت کهقصد فرد اس تأثیرنرریه رفتار انسان تحت 

                                                                                                                                               
1. Dan Ariely 

2. Agino 
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قررار   ترأثیر تحرت  را تروان قصرد افرراد     این سه عامل می کاری دستبنابراین با ؛ است وابسته وی  شده رفتاری ادراک

 ریزی کرد. داده و عمل به رفتار خاصی را برنامه

 
 (1991 ،1آژن) شده ریزی . نظریة رفتار برنامه1شکل 

 نررر دارد.  ای که فرد یرک ارزیرابی مطلروب یرا نرامطلوب نسرطت بره رفترار مرورد          درجه نگرش نسبت به رفتار:

 نسطت به انجا  یا عد  انجا  یک رفتار. شده ادراکمیزان فشار اجتماعی  هنجارهای ذهنی:

 نرر. تصور فرد از میزان رایتی و یا مشکل بودن انجا  عمل مورد :شده ادراککنترل رفتاری 

 .تالش و کوشش را دارند ریزی برای عملی خاص تمایل و برنامه میزانی که افراد برای انجا ة دهند نشان قصد:

اند. پژوهش یاضرر نیرز برا کمرک      شکنی بهره برده قانون بینی پیشاز این نرریه برای  بارهاپژوهشگران در گذشته 

 مرؤثر یکری از عوامرل    عنروان  بره ی دارد و به بررسی هنجارهای ههنری  شکن قانوناین نرریه سعی در توسعه نرریه 

 بیان کرد که: گونه نیا توان یم بنابراین ؛پردازد شکنی نر  ناآگاهانه می بر ارتکاب به قانون

را  شرکنی  دهرد سرایرین آن قرانون    شکنی، با میزانی که ایتمال مری  میزان ایتمال فرد در ارتکاب قانون :2فرضیه 

 شوند رابطه مستقیم دارد.مرتکب 

، آنرومی را عطرار  از   3اسرت. آنترونی گیردنز    2ی، آنومی اجتماعیشکن قانوندیگر عوامل به وجود آورنده  یکی از 

دهنرد.   که در آن هنجارهای اجتماعی، نرار  و کنترل خرود را برر روی رفترار فررد از دسرت مری       داند وضعیتی می

، یزیر )عزاسرت   4یرابی هنجراری   توان گفت که مفهو  آنومی بیانگر به تحلیل رفرتن قواعرد اجتمراعی    رو، می ازاین

1388). 

ترر   شرکنی را آسران   هرا، تکررار قرانون    از فرضیا  پژوهش یاضر آن است که شکستن قوانین فرار  از زمینره آن   

کره   یرور  همران شرکنی اسرت.    بخشد، تمرین بیشتر قرانون  کند. یکی از عواملی که به این یادگیری سرعت می می

ی شررکن قرانون کننرده   بینری  پریش گسرتردگی دامنره منهیرا  قرانون را از عوامرل       (1388)و همکراران  فررد  ییدانرا 

خود نیاز بره شکسرتن قروانین داشرته باشرند،       روزمرههاگر افراد برای گذراندن زندگی  شمارند، مفروض است که می

ناخواسته و بدون آگاهی در برابر رعایت قوانین دچار انعطاف بیشتری خواهند شد. چنرین وضرعیتی در چرارچوب    

                                                                                                                                               
1. Ajzen 

 هنجاری )آنومی( یا آشفتگی اجتماعی   . نرریة بی2

3. Aanthony Giddens 

4. Disconfitmation 
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 فرض کرد که:   گونه نیا توان یمپیشین  یها با صحطت بنابراین گیرد؛ ، آنومی نا  مییشکن قانوننرریه 

 شود. ها می شکنی در سایر زمینه شکنی در یک زمینه موجب افزایش ایتمال قانون افزایش قانون: 3فرضیه 

انرد امرا ایرن     شرکنی بررسری کررده    پژوهشگران بسیاری در گذشته نقش تجربه را در ایتمال ارتکاب به قرانون  

آن برر ایتمرال ارتکراب دوبراره      ترأثیر شکنانه خاص در یک زمینره ثابرت و    تجربه محدود به تکرار یک عمل قانون

ازوکارهای عرراد  و سررازی سرر آن برروده اسررت. مشررکل محرردودکردن تجربرره در همرران زمینرره یکسرران، فعررال   

عاد  به انجرا  یرک کرار، آن را برا ایتمرال بیشرتری        سطب به تنهاافراد ممکن است  درواق سازی است.  اتوماتیک

ها تغییری نکنرد. پرژوهش یاضرر درصردد آن اسرت ترا ایرن محردودیت را کنرار           انجا  دهند و آستانه ریاکاری آن

ها بررسی کند. امید است با ایرن بررسری دخالرت سرازوکار      هتجربه را در بین زمین تأثیرا گذاشته و نقش سرایت 

ترر بررسری کررد ترا      تجربره را از یرک جنطره عمرومی     ترأثیرا  سازی به یداقل رسریده و بتروان    عادا  و اتوماتیک

 های گذشته توسعه یابد. پژوهش

 پژوهش روش
 آزمون اول

هرای الکترونیرک تشرکیل    وکار کسرب دو گروه مطادله کنندگان رمزارزهرا و کارآفرینران    جامعه مورد مطالعه پژوهش

برا   ،دسترس نطرودن تمرامی افرراد جامعره     با توجه به دررمزارزها بود، مطادله کنندگان داد. در جامعه اول که شامل 

درسرتی ارتطرای برین    در آزمرایش اول،   انتخراب شردند.   آنران نفر از  347گیری در دسترس  استفاده از روش نمونه

قررار   پرژوهش مرورد   هرا رمرز ارز قیمتی  یها یکار دستگان در  کنند بر روی مشارکتو تأثیر آن های پژوهش تغیّرم

خرایر ترکیرب مناسرب چنردملیتی اعضرای       فرهنگی مسرئله پرژوهش را بره   سی بین جامعه اول امکان بررگرفت. 

دسرترس   برا توجره بره در   های الکترونیک بودند نیز وکار کسبکارآفرینان در جامعه دو  که  سازد. نمونه فراهم می

 آنران نفرر از   189گیرری در دسرترس و فرمرول کروکران تعرداد       نطودن تمامی افراد جامعه با استفاده از روش نمونه

 ند.انتخاب شد

ناسرب  گیرری آن، دسترسری م   های مساعد جامعه اول در بروز رفتار نادرسرت و امکران انردازه    با توجه به ویژگی 

فرضریا    پرژوهش و همچنین امکان مطالعره برین فرهنگری، در مریلره اول      هارمز ارزکنندگان  گر به مطادلهپژوهش

دو  پرژوهش بره   ة سرس  در مریلر   شده وشمول انجا   جهانة یک پدید صور  بههای پژوهش  و روابط بین سازه

 .پرداخته شده استهای الکترونیک( وکار کسبکارآفرینان دو  )چگونگی این روابط در جامعه  بررسی

 1و همکراران  و برازی پرتراب سرکه کره آبلرر      SPSSافرزار   ای با نرر   ها از آزمون دوجمله در تجزیه و تحلیل داده 

کرار بسرت، اسرتفاده شرده اسرت. در ایرن برازی بره هرر           هرای ناراسرتی و درو  بره    انگیرزه  بررسری برای  (2014)

ار کره نتیجره پرتراب سرکه     بر  بار یک سکه را پرتاب کند و بره ازای هرر   بیستکننده فرصت آن داده شد تا  شرکت

 .گردید، یک کوپن پنجاه سنتی جایزه دریافت شیر شد

مثطرت   ترأثیر شرکنی فررد    ها و افزایش محدودکنندگی قانون، بر میزان ایتمال بروز قرانون  کاهش آزادی :1فرضیه 

 دارد.

را شرکنی   دهرد سرایرین آن قرانون    شکنی، با میزانی که ایتمال مری  میزان ایتمال فرد در ارتکاب قانون :2فرضیه 

 شوند رابطه مستقیم دارد.مرتکب 

                                                                                                                                               
1. Abeler et al. 
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 ها در آزمون اولتغیّرفرضیات و م. 1جدول 

هرای   داده  ها از دو شیوه مراجعره بره اسرناد و مردارک کره تکیره برر پایگراه         آوری داده در این پژوهش برای گرد 

 .شده است  های آزمایشی استفاده آوری داده المللی دارد و همچنین جم  معتطر بین

 1شاخص آزادی انسان

زادی فرردی،  دهرد کره آ   معیراری گسرترده ارائره مری     براساسشاخص آزادی انسان وضعیت آزادی بشر در جهان را 

عنروان فقردان    دهرد کره بره    گیرد. این شاخص معیار وسیعی از آزادی انسان را ارائه می بر میمدنی و اقتصادی را در

کنرد.   شاخص متمرایز آزادی فرردی و اقتصرادی اسرتفاده مری      79شود. این گروه از  محدودیت اجطاری شناخته می

دهد: یاکمیت قانون، امنیت و ایمنی، جنرطش، دیرن، انجمرن، جامعره مردنی،       ر را پوشش میاین شاخص موارد زی

و مقرررا  اعتطرار،    الملرل  ، آزادی تجار  برین سی به پولبیان، اندازه دولت، سیستم قانونی و یقوق مالکیت، دستر

 کار و تجار .

کشرور و در سرال    152یردود   2012تا   2008های  برای سال ایجاد شد و 2015شاخص آزادی بشر در سال  

پوشرش داد. ایرن گرزارش توسرط مؤسسره کراتو،       کشرور را   159( یردود  2015تا  2012های )برای سال 2016

بررای آزادی منتشرر شرده اسرت. نویسرندگان       3در مؤسسره فرردریش نومران    2هرا  و مؤسسه لیطررال  مؤسسه فریزر

اسرتفاده شرده در   ة ( کره پایگراه داد  HFIان )هسرتند. شراخص آزادی انسر    4گزارش، یان واسکوز و تانیا پورکنیرک 

آوری از منراب  مختلرف    المللی شفافیت، متولی این شاخص، پر  از جمر    پژوهش یاضر است توسط سازمان بین

 روایی و پایایی مورد آزمون قرار گرفته است. لحاظ از

 بازی پرتاب سکه

در یک برازی پرتراب سرکه مشرارکت کردنرد و نترایج را        کنندگان شرکتهای آزمایشی،  آوری داده در مریله جم 

 کنندگان گفته شد تا نتایج چند پرتاب سکه را بررای دریافرت جرایزه بره     در یک فر  آنالین وارد کردند. به شرکت

شرود و راهری بررای تشرخیص تقلرب       ناشناس اجررا مری   یور به عموماًازای هر شیر یا خط اعال  کنند. این آزمون  

 براسراس  شرده  انجرا  کنرد. میرزان تقلرب     ترر مری   مجزا نیست که خود زمینه تقلب کردن را رایرت  یور بهیک فرد 

 شود. گیری می های گروه از تخمین آماری اندازه واریان  کل پاسخ

 های متفاوت شکنی بین زمینه آزمون دوم: همبستگی در میزان قانون
آزمرون دو  برر روی    شرود.  مری  بررسری های الکترونیرک  وکار کسبدر آزمون دو  مدل پیشنهادی روی کارآفرینان 

گیرری در دسرترس انجرا  شرده اسرت. در       های الکترونیک به کمک روش نمونره وکار کسبنفر از کارآفرینان  190

هرای الکترونیرک توزیر  و تکمیرل گردیرد و نترایج آن برا        وکار کسبدر بین کارآفرینان  پرسشنامهاین آزمون یک 

                                                                                                                                               
1. Human Freedom Index (HFI) 
2. Liberales  

3. Friedrich Neumann 
4. Tanja Porcnik 

 شمارة

 فرضیه
 وابسته تغیّرم مستقل تغیّرم

 تغیّرم

 کنترل

 تغیّرم

 گر تعدیل
 روش تحلیل

 شاخص آزادی انسان 1
نمایی نتایج در بازی  میزان بزرگ

 پرتاب سکه
افزار  ای با نر  آزمون دوجمله - -

SPSS 

2 
 تأییدتخمین از میزان 

 دیگران
 - - ها دفعا  استفاده از سیگنال

افزار  ای با نر  آزمون دوجمله

SPSS 
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 SEM( و یرا  PLS( با اسرتفاده از یرداقل مربعرا  جزئری )    SEMی معادال  ساختاری )ساز استفاده از روش مدل

ای از  وسری  در ییرف گسرترده    یرور  بره ه و شرد ای نزدیک استفاده  ، بررسی شد. این روش از گذشتهPLS براساس

هرا روبررو اسرت کره در دیگرر       ای از ویژگری  افزار با ییف گسترده های مختلف مورد استقطال واق  شد. این نر  زمینه

هرا و نمودارهرای    گرر، الگروریتم   تعردیل  تغیّرم تأثیرها  این ویژگی جمله ازقابل محاسطه نیست.  یرایت بهافزارها  نر 

 تحلیلی متفاو  است.

هرا   شرکنی فررد در سرایر زمینره     در یک زمینه موجرب براال رفرتن ایتمرال قرانون      شکنی قانونافزایش  :3ضیه فر

 شود. می

 دومدر آزمون  هاتغیّرو م اتیفرض. 2جدول 

 بارهرا پژوهشرگران در گذشرته    وسریلة  بره و با استفاده از دو سرازه کره    پژوهشدر آزمون دو  با تکیه بر ادبیا   

 دست اول اقدا  شد. صور  بهبه گردآوری ایالعا   پرسشنامه راه ه است، ازشد استفاده

 اخالق در کار پرسشنامة
 3و همکراران  مجتطری ( توسعه یافت و توسرط  1966) 2کالرک وسیلة بار به ( اولینPBESاخالق در کار ) پرسشنامه

هرای   هرای کراری )دوراهری    موقعیرت ة است که نمایند سؤال شامل یازده پرسشنامهشد. این  یروزرسان به( 2009)

 داًیشرد معنری   )بره  1ای، از  شرماره  5قیراس لیکرر    در یرک م  پرسرش کنندگان بره هرر    اخالقی( هستند. شرکت

 دهند. مخالف(، جواب می داًیشدمعنی  )به 5موافق( تا 

( گرزارش شرده اسرت. تناسرب     1966کرالرک )  وسیلة به ایالعا  مرتطط با روایی و پایایی سازه اخالق در کار

( و 1980) 4اولرری  آرلرو و   وسریلة  بره هرایی کره    با اهداف محقق در پژوهش یاضر نیرز در پرژوهش   پرسشنامهاین 

مجتطرری و همچنررین  ؛(1995، 6)استفنسرون و همکرراران  ( انجررا  شررد، شرره داده شررده اسررت 1984) 5اسرتیونز 

 .کرده است بررسیهای شرقی را  ( در پژوهشی قابلیت تعمیم این سازه بر فرهنگ2011) همکاران

 7قانونی انگاریآزاد  پرسشنامه
ایرن ایرده اگرر فرردی      براسراس گوینرد )  شرکنی مری   گیرانه نسطت به قرانون  های سهل قانونی به نگرش آزاد انگاری

انگارانه داشرته باشرد، ایتمرال بیشرتری دارد کره بره آن        نسطت به رفتارهای اجتماعی غیر قابل قطول، دیدی سهل

 .(2011، 8)مارین و هوق نو  از رفتار مرتکب شود

بررای هرر یرک از     لطفراً »ارزیرابی شرد:    هرا  پرسرش کننردگان بره ایرن     با پاسرخ شررکت   «قانونی آزاد انگاری» 

                                                                                                                                               
1. Personal Business Ethics Score (PBES) 

2. Clark 

3. Mujtaba et al. 

4. Arlow & Ulrich 

5. Stevens 

6. Stephenson et al. 

7. Legal Permissiveness 

8 Marien & Hooghe 

شماره 

 فرضیه
 کنترل تغیّرم وابسته تغیّرم مستقل تغیّرم

 تغیّرم

 گر تعدیل
 روش تحلیل

3 
اخالق در  پرسشنامه

 (PBES) 1کار

 آزاد پرسشنامه

 قانونی انگاری

 سن .1

 ال یتحص .2

 تیجنس .3

- 

( SEMسازی معادال  ساختاری ) روش مدل

( و PLSبا استفاده از یداقل مربعا  جزئی )

 PLS براساس SEMیا 
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 «پذیر است، اصرالً قابرل توجیره نیسرت، یرا برین آن.       توجیه کامالًکنید  های زیر به من بگویید که آیا فکر می گزاره

در پرژوهش خرود اسرتفاده کردنرد؛ دور      و همکراران  هایی استفاده شرد کره مرارین    در مطالعه یاضر از همان گزاره

یم، دریافت تسهیال  دولتی که مربروی بره شرما نیسرتند، مطادلره      زدن مالیا  در صورتی که شان  آن را پیدا کن

 پول نقد برای ندادن مالیا .

نشان دهند که چقدر یک رفترار بره نررشران     10تا  1مقیاسی از  روی توانند با انتخاب بر کنندگان می شرکت 

شروند و بنرابراین در یرک آزمرون یکترا       در یک فراکتور تجمیر  مری    پرسشنامهپذیر است. هر سه گزاره این  توجیه

ضرریب آلفرای   )ثابت شده است که بسریار قابرل اتکرا اسرت      «اخالقی آزاد انگاری»ة توانند استفاده شوند. ساز می

 (.67/0کرونطاخ = 

 نتایج
 آزمون اول

بره تفکیرک   و هرا بررسری    کنندگان در بازی پرتاب سکه از منرر جنسیت، فراوانی نمونره  با توجه به تنو  مشارکت

 دسته در نمودار هیل منعک  شده است:

 تیجنس نظر از اولکنندگان در آزمون  شرکت یفراوان .3جدول 

 جنسیت درصد تعداد معتبر

 مرد 79 273

 زن 18 64

 بدون پاسخ 3 10

 مجمو  100 347

 از منرر سن دارای تنو  هیل بودند: ها همچنین نمونه

 سن ازنظر اولکنندگان در آزمون  شرکت یفراوان. 4جدول 

 سن درصد  تعداد معتبر

 و کمتر 16 15 53

 25تا  17 31 106

 35تا  26 35 121

 45تا  36 10 36

 55تا  46 8 27

 و بیشتر 56 1 4

 مجمو  100 347

 در نمونه پژوهش به ترتیب هیل بود:تنو  تحصیال  

 التیتحص نظر از اولکنندگان در آزمون  شرکت یفراوان. 5جدول 

 تحصیالت درصد  تعداد معتبر

 تر دیسلم و پایین 20 70

 دیسلم فوق 19 68

 لیسان  27 93

 لیسان  فوق 22 76

 دکتری 12 40

 مجمو  100 347
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د، پیشرگویی نرریرا  اسرتاندارد    کنر  نیرز در پرژوهش خرود هکرر مری      (2014) و همکراران  که آبلرر  یور همان 

کننردگان انگیرزه مرالی واضرحی بررای تقلرب داشرتند و         روشن است: شرکت این پژوهشاقتصادی در مورد آزمون 

؛ نرار  یرا تطعرا  خرارجی، بایرد یرداکثر اسرتفاده از فرصرت تقلرب را بکنرد          هرگونهیک انسان منطقی در نطود 

تکررار برازی شریر یرا خرط       20نتیجره شریر را در    20کند کره افرراد بایرد     می بینی پیشکالسیک  بنابراین اقتصاد

 دالر جایزه را از آن خود کنند. 10گزارش دهند تا تما  

کننردگان را در تشرخیص انتخرابی کره منافعشران را یرداکثر        یرایی بسیار ساده آزمرون بعیرد اسرت شررکت     

 هرگونره شرود   ناشرناس اسرت کره باعر  مری      کرامالً از آن چنرین چیردمانی   تر  کند. مهم رو روبهکند با مشکل  می

کنندگان در شرایطی که فقط اجرازه یرک پرتراب داده شرود      جلوه و آبروی فرد از بین برود. شرکت لحاظ ازنگرانی 

کننرده اجرازه    امرا در تنریمرا  آزمرایش یاضرر هرر شررکت      ؛ یک انتخاب دودویی بین درو  گفتن و نگفتن دارند

گرویی   گرویی و درو   ترر در ییرف برین راسرت     دهرد انتخرابی منعطرف    سکه را دارد که به وی اجازه مری  20پرتاب 

سرازد ترا بردون     ان را قرادر مری  کننردگ  این موضو  شررکت  (2008) و همکاران پژوهش مزار براساسداشته باشد. 

  د.نشکنی بزن دست به قانونزدن به تصویر خود  لطمه

 اطالعات تعداد شیر در پرتاب سکه  .6جدول 

 تعداد شیر در بازی پرتاب سکه واریانس تعداد شیرها کنندگان تعداد مشارکت

347 7/4 3/12 

کننرده پرژوهش یاضرر     شررکت  371پرتاب در برازی شریر یرا خرط توسرط       20نتیجه شیر از  3/12میانگین  

کند. بر این اسراس افرراد وقتری فرصرت تقلرب دارنرد        می تأییدگزارش شد که فرضیا  تئوری تعمیر خودانگاره را 

کره تئروری رفترار     یرور  همران کننرد. همچنرین    شران صردمه نرزد تقلرب مری      فقط ترا یردی کره بره خودانگراره     

شرکنانه دارد.   بر میزان مشرارکت در عمرل قرانون    مؤثریکند، هنجارهای ههنی نقش  پیشنهاد می شده یزیر نامهبر

 شرده  گرزارش که در نمودار جعطه زیر قابل مشاهده است، میران شراخص آزادی کشرورها و میرزان شریر       یور همان

 (.1فرضیه  تأییدرابطه معناداری وجود دارد )

 
 در بازی پرتاب سکه )محور عمودی( شده اعالم( و تعداد شیر HFIانسان )چارک شاخص آزادی . 2 شکل

آیرد زیررا سرود آن     مری  شرمار  بهها یک عمل غیر اخالقی رمز ارزهای تایتانیک در معامال   نالاستفاده از سیگ 

کره در نمرودار زیرر قابرل مشراهده اسرت، افررادی کره بره           یرور  همانشود.  می تأمیناز محل ضرر دیگر خریداران 

زدنرد کره تعرداد     میزان بیشتری در استفاده از سیگنال تایتانیرک مشرارکت داشرتند )محرور افقری(، تخمرین مری       

 (.3فرضیه  تأییدکنند ) می تأییدها را  بیشتری از دوستانشان استفاده از سیگنال
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 (یمحور عمودعمل ) این دکنندهییتأاز دوستان  یاستفاده شده و درصد ادراک گنالیتعداد س. 3 شکل

 آزمون دوم

مورد بررسری بره تفکیرک دسرته در نمرودار هیرل        یها نمونه یفراوانبا توجه به تنو  کارآفرینان از منرر جنسیت، 

 منعک  شده است:

 تیجنس نظر از ها نمونه یفراوان. 7جدول 

 جنسیت تعداد درصد  تعداد معتبر
 مرد 128 4/62 115
 زن 77 6/37 74
 مجمو  205 100 189

 همچنین نمونه کارآفرینان از منرر سن دارای تنو  هیل بودند:

 سن نظر از ها نمونه یفراوان. 8جدول 

 سن تعداد درصد  تعداد معتبر
 و کمتر 16 2 52/0 1
 25تا  17 30 69/13 26
 35تا  26 111 74/54 104
 45تا  36 52 26/25 48
 55تا  46 9 74/4 9
 و بیشتر 56 2 05/1 2

 مجمو  206 100 190

 تنو  تحصیال  در نمونه پژوهش به ترتیب هیل بود:

 التیتحص نظر از ها نمونه یفراوان. 9جدول 

 تحصیالت تعداد درصد  تعداد معتبر
 تر دیسلم و پایین 12 8/5 11
 دیسلم فوق 7 7/3 7
 لیسان  88 9/42 81
 لیسان  فوق 78 5/37 71
 دکتری 19 1/10 19
 مجمو  204 100 189

آزاد شرده برین دو سرازه     بینری  ( را در جهرت پریش  01/0ترر از   توجهی )ایتمال کم جدول زیر همطستگی قابل 

هرای در نررر    ارتطرای میران سرازه   کره  شرود   مری گرفتره  دهرد کره نتیجره     قانونی و اخالق در کار نشان می انگاری

 معتطر است. شده گرفته
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( با نقش PBESاخالق در کار ) زانی( بر مEdu) التی( و تحصPrmsvnss) یقانون آزاد انگاری ت،یجنس تأثیرمدل . 4شکل 

 تیسن و جنس یکنترل

 کیالکترون یهاوکار کسب نانیکارآفر در ارتباط بادوم  فرضیه یآزمون همبستگ جینتا .10جدول 

 تحصیالت سن جنسیت اخالق در کار انگاری قانونی آزاد شاخص همبستگی
 0-/009 -093/0 -264/0 524/0 1 قانونی آزاد انگاری

 098/0 -18/0 -23/0 1 524/0 اخالق در کار
 049/0 037/0 1 -23/0 0-/264 جنسیت
 268/0 1 037/0 -18/0 -093/0 سن

 1 268/0 049/0 098/0 -009/0 تحصیال 

 کیالکترون یهاوکار کسب نانیکارآفر ارتباط با رددوم  فرضیه یهمبستگدر آزمون  Value-Pمقدار  .11جدول 

 تحصیالت سن جنسیت اخالق در کار قانونی آزاد انگاری Pمقدار 

 901/0 0.201 001/0> 001/0> 1 قانونی آزاد انگاری

 181/0 0.013 001/0 1 001/0> اخالق در کار

 501/0 0.608 1 001/0 001/0> جنسیت

 001/0> 1 608/0 013/0 201/0 سن

 1 001/0> 501/0 181/0 901/0 تحصیال 

 :شود هیل گزارش می قرار بهها  نتایج آزمون فرضیه بنابراین

 ها هیفرضنتایج آزمون  .12جدول 

 وضعیت پذیرش شماره فرضیه ضریب مسیر وابسته تغیّرم مستقل تغیّرم

 تأیید 2 48/0 اخالق در کار قانونی آزاد انگاری

 رد 4 13/0 اخالق در کار تحصیال سطح 

 گیری و نتیجه بحث
یاضر امکان بررسی بین فرهنگی مسئله پژوهش را به خایر ترکیرب مناسرب چنردملیتی اعضرای       جامعه پژوهش

هرای   چارچوب پیشرنهادی ایرن پرژوهش در یرول دو آزمرون مختلرف کره در زمینره         تأییدسازد.  نمونه فراهم می

 دهنده روایی باالی مدل پیشنهادی باشد. تواند نشان انجا  شد می هارمز ارزمتفاو  کارآفرینی و  کامالً

شرد. کراهش    بررسری  هرا رمرز ارز کننردگان   عملکرد مطادلره  برهای انسان  شاخص آزادی تأثیردر آزمایش اول،  

(. 1مثطرت دارد )فرضریه    ترأثیر شرکنی فررد    ها و افزایش محدودکنندگی قانون، بر میزان ایتمال برروز قرانون   آزادی

کننرد، یطرق تئروری     پرول از انروا  مختلرف دیگرری اسرتفاده مری       یجا بهبه خایر اینکه  هارمز ارزکنندگان  مطادله

و انعطراف اخالقری براالتری دارنرد.      کردهشکنی خود را توجیه  توانند ناراستی و قانون تر می رایت ،تعمیر خودانگاره

 کراری  دسرت ها مرسو  است. سازوکار یرک سریگنال برر پایره      استفاده از سیگنال هاارزرمز کنندگان  در بین مطادله

معامله پرسرودی داشرته باشرند، امرا ایرن       ،د خریداران اولیه با کمک سیگنالشو قیمت یک ارز است که موجب می

هرا یرک کرار غیراخالقری      بنرابراین اسرتفاده از سریگنال   ؛ شرود  می تأمینسود از محل ضرر خریداران نهایی آن ارز 

کنندگان فرصت مشارکت در یک برازی پرتراب سرکه داده شرد کره       آید. در آزمون اول به این شرکت می یساب به



 
 
 71-86 ، صفحات1401، زمستان 1، شماره 1دوره  ،ینیکارآفر تیریو همکاران، آموزش و مد یلطف 82

 

 

شراهده شرد افررادی کره کشورشران در      شد. در این آزمرون نیرز م   ارائهها کوپن پنجاه سنتی  به تعداد شیرها به آن

ها قرار داشت، میانگین باالتری از افرراد کشرورهای آزاد در تعرداد شریرها در برازی       ادی انسانهای پایینی آز ارکچ

 خط گزارش دادند. یا شیر

مختلرف کره از ادبیرا  انتخراب شرده       ةمتفراو  و برا کمرک دو سراز     ةشرکنی در دو زمینر   در آزمون دو  قانون 

نتایج این آزمرایش کسرانی کره در سرازه اول میرزان       براساسشد.  بررسیکارآفرین  189ای از  بودند بر روی نمونه

تفراوتی   زیررا بری  ؛ دریافت کرده بودند در سرازه دو  نیرز بایرد نترایج براالتری بگیرنرد       شکنی قانوننمره باالتری از 

هرای مختلرف برقررار اسرت. آزمرون دو ، نیرز ایرن         محدود به یک زمینه نیست و در یول زمینره  ،به قوانیننسطت 

در یرک زمینرره، رابطرره مسررتقیم و مثطرت بررا افررزایش ایتمررال     شررکنی قررانونکرررد کره افررزایش   تأییرردفررض را  

 (.2ها دارد )فرضیه  شکنی فرد در سایر زمینه قانون

قابل مشاهده است، افررادی کره بره میرزان بیشرتری در اسرتفاده از سریگنال         که در نتایج آزمون اول یور همان 

 تأییرد هرا را   زدند که تعداد بیشتری از دوستانشان نیرز اسرتفاده از سریگنال    تایتانیک مشارکت داشتند، تخمین می

فیانشران  کننرد ایرا  کنرد، افررادی کره فکرر مری      پیشرنهاد مری   شده یزیر برنامهکه تئوری رفتار  یور همانکنند.  می

 براالتری در عمرل بره آن کرار     زنند، خود نیرز مشرارکت   نسطت به یک کار دید بهتری دارند یا دست به آن کار می

آیرد   مری  شرمار  بره ها یک عمل غیرر اخالقری   رمز ارزهای تایتانیک در معامال   نالخواهند داشت. استفاده از سیگ

 شرده  یزیر ر برنامره شود. نتایج آزمون اول کره برا تئروری رفترار      می تأمینزیرا سود آن از محل ضرر دیگر خریداران 

دهرد   شرکنی، برا میزانری کره ایتمرال مری       کند که میزان ایتمال فررد در ارتکراب قرانون    می تأییداست،  راستا هم

 (.3شوند رابطه مستقیم دارد )فرضیه  مرتکب میرا شکنی  سایرین آن قانون

آن رفترار وابسرته اسرت کره خرود       قصرد  بره ، ارتکاب بره یرک رفترار خراص     شده یزیر برنامهیطق نرریه رفتار  

دستخوش سه عنصر نگرش نسطت به رفتار، هنجارهای ههنری و کنتررل رفتراری ادراک شرده اسرت. پژوهشرگران       

 1و همکراران  مثرال یطرق پرژوهش ژو    برایاند.  شکنی بهره برده قانون بینی پیشاز این نرریه برای  بارهادر گذشته 

که دیگران از خیابان عطور کنند، ایتمرال بیشرتری بره عطرور پرخطرر از خیابران را گرزارش         هنگامی ،افراد (2009)

 شرده  ادراکدادند. هنجارهای ههنی که یکی از ابعاد مورد بررسی این نرریه است، همران میرزان فشرار اجتمراعی     

کررده و   تأییرد را  شرده  یزیر ر برنامره نسطت به انجا  یا عد  انجا  یک رفتار است. پژوهش یاضر نیز نرریره رفترار   

 کند. می ارائهشکنی افراد  شواهدی بر اهمیت هنجارهای ههنی در میزان قانون

 کننردة  بینری  پریش منهیرا  قرانون را از عوامرل     گسرتردگی دامنرة   (1388) و همکراران  فررد  که دانرایی  یور همان

 روزمررهه نتایج پژوهش یاضر نیز روشن است که اگر افراد بررای گذرانردن زنردگی     براساسردند، ی برشمشکن قانون

خود نیاز به شکسرتن قروانین داشرته باشرند، ناخواسرته و بردون آگراهی در برابرر رعایرت قروانین دچرار انعطراف             

 گیرد. ی، آنومی نا  میشکن ونقانبیشتری خواهند شد. چنین وضعیتی در چارچوب نرریه 

و پیونردهای گروهری معمرول     هرا  سرنت شردن  اعتطار یبر هنجارهرای اجتمراعی پیشرین و     نیرز  دورکیم نرر از 

 ،و همکراران  یعر ی)رب و آنومیرک اسرت   یهنجرار  یبر پیشرفت و توسعه اجتمراعی، علرت اصرلی شررایط      ةواسط به

و  ییمقرررا  راهنمرا   تیر مرورد رعا  هرا در  و نگررش آن  انیپاسرخگو  رییپرذ  قانون ةدرج نیب قت،یدر یق. (1395

 ا ،یر مال موقر   بره سراعا  کرار در ادارا ، پرداخرت     تیر رعا ،یانضرطای اجتمراع   تیر از سروی مررد ، رعا   یرانندگ

 شرده اسرت   مشراهده معنراداری   ةرابطر  گر،ییقروق همرد   تیر آب، برق، تلفن و گراز و رعا  ةنیهز موق  به پرداخت

                                                                                                                                               
1. Zhou  et al.  
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انجرا  شرد نیرز مشراهده      (1391) یمحسرن . در پژوهشی که توسرط  (1378، ییفخرا؛ 1395 ،و همکاران یعی)رب

از افرراد   یگیرر  چشرم درصرد  کره   ییرور  بره دارد.  شکنی قانونباالیی در شیو   تأثیرشد که محدودکنندگی قوانین 

 مرؤثر ( یشرکن  قرانون قرانون )  رشیبرا قرانون را در عرد  پرذ     شران  یفررد ( تضراد منراف    درصد 3/45مورد مطالعه )

 .  اند دانسته

کنرد و برا ادامره دادن مسریر پژوهشرگران گذشرته، یرک         مری  تأییدهای پژوهش یاضر نیز این موضو  را  یافته 

داده و با کمرک نرریرا  تعمیرر خودانگراره شرکاف       ارائهگیری نر ،  از قانون ژهیو بهی، شکن قانوناز  تر یجزئتفکیک 

 دهد. بودن عمل، توسعه می ناخودآگاهخودآگاهی یا  با توجه به ی راشکن قانونیاضر در نرریه 

هرای   انگیرزه بررای  آریلری و مرزار عنروان شرد،      دن توسرط  2006نرریه تعمیر خودانگاره که در سرال   براساس 

کننده در رابطة میزان ارتکاب به رفترار نادرسرت و میرزان سرود بیرونری یاصرل از        یک نقش تعدیلتوان  میدرونی 

زننرد امرا    این نرریه، اغلب مرد  همواره در موقعیت مناسب دسرت بره رفترار نادرسرت مری      براساسشد.  قائلآن 

ایرن آسرتانه    آنکره  یرال تغییرر نکنرد.    کرار  درستعنوان فردی  ای که نررشان نسطت به خودشان به فقط تا آستانه

هرای پرژوهش یاضرر نیرز ایرن       یافتره  جرایی اسرت.   قابل جابره  شناختی روانعوامل مختلف محیطی و  تأثیرتحت 

هرای الز  جهرت    درونری و پایره   شرناختی  روانهرای   کرده و شواهد الز  برای وجود عوامل و انگیزه تأییدموضو  را 

 کند. می ارائهیره نرریه تعمیر خودانگاره را 

ی بررسری  شرکن  پژوهشگران نرریه تعمیر خودانگاره در گذشته نقش تجربره را در ایتمرال ارتکراب بره قرانون      

هرا   شرکنی( در ایرن پرژوهش    هرای تجربره و قرانون    مستقل و وابسته )سازه تغیّرشکنی در م اند اما زمینه قانون کرده

بوده است. مشکل محدودکردن تجربه بره تکررار ارتکراب یرک عمرل در      یکسان و مشابه محدود به تکرار یک عمل 

افرراد ممکرن    درواقر  سرازی اسرت.    عاد  و اتوماتیکسازی سازوکارهای  گری فعال همان زمینه یکسان، اثر مداخله

هرا   شکنی، آن را با ایتمال بیشتری انجا  دهنرد و آسرتانه ریاکراری آن    علت عاد  به انجا  یک قانون تنها بهاست 

شرکنی را فرار  از زمینره     تغییری نکرده باشد. پژوهش یاضر با کنار گذاشتن این محدودیت، نقرش تجربره قرانون   

توانرد بره    شکنی در یک زمینره مری   قانونبا توجه به نتایج پژوهش یاضر، افزایش ایتمال  کرد. تأییدآن بررسی و 

 ها نیز سرایت یابد. سایر زمینه

 گونره  نیر اعوامرل زیرسراختی و سرازگار     بررسری های هاردینگ، برا پررداختن بره     یافته تأییدپژوهش یاضر با  

بخشرد. برر ایرن اسراس      را توسرعه مری   شرده  یزیر ر برنامههای پژوهشگران نرریه رفتار  شکنی، یافته یادگیری قانون

شکنی مرا براالتر رفتره و برا ایتمرال بیشرتری        قانونة شود تا آستان شکنی در یک زمینه، باع  می ارتکاب به قانون

یاضرر دخالرت سرازوکار عرادا  و      پرژوهش ای هر  شرکنی برزنیم. برا آزمرون     ها نیز دست بره قرانون   در سایر زمینه

ترر   هرای پیشرین، تجربره از یرک دیردگاه عمرومی       سازی به یداقل رسیده و در جهرت توسرعه پرژوهش    اتوماتیک

در همران   تنهرا  نره شرکنی فررد    بنابراین با افزایش دامنه منهیا  و محدودکنندگی قوانین، تجربه قانون؛ بررسی شد

 نیز سرایت پیدا خواهد کرد. ها سایر زمینهیابد، بلکه به  زمینه افزایش می

شرکنی نگراه    عراملی بررای تررویج قرانون     عنوان بههایی است که به قانون، خود  این مطالعه جزء اولین کوشش 

خرود را از دسرت بدهرد و     ترأثیر توانرد   استفاده نشود، می یدرست بهقانون ة ابر پژوهش یاضر اگر از پدیدنکند. ب می

یرک   پرژوهش شوند. پژوهش یاضر در کنرار سرایر ادبیرا      تفاو  بیاین خود موجب شود تا افراد به شکستن آن 

 دهد. شکنی پیشنهاد می را در مقابله با قانون شناختی روانرویکرد 

کارآفرینرران،  ازجملررهبخشرری اساسرری برره تمررا  سررایا  جامعرره    مرردل پیشررنهادی پررژوهش یاضررر هررم  

در افرراد شرکل بگیررد. ایرن      ناخودآگراه  صور  بهشود نرمش اخالقی  گذاران و دانشگاهیان دارد و باع  می سیاست
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بره توسرعه ادبیرا      خودانگراره  ریر تعمو بر پایه نرریه  شده یزیر برنامهگیری از دیدگاه نرریه رفتار  پژوهش با بهره

ی برا در نررر گررفتن    شرکن  قرانون ، به توسعه نرریره  خودانگاره ریتعم کند و با وا  گرفتن از تئوری یاضر کمک می

 صرور   بره توانرد بردون اختیرار و     ی نر  میشکن قانونبر این اساس  درواق پردازد.  ی میشکن قانونیک آستانه برای 

هرای جدیردی    تروان سیاسرت   ی میشکن قانونبخشی این پژوهش به نرریا   هم براساسناخودآگاه صور  پذیرد. 

 و ترویج آن جلوگیری شود. روزمرههشکنی به یک عمل  گذاری اتخاه کرد تا از تطدیل قانون قانون در

هرای قرانونی    توان ارتطایی مستقیم در برین میرزان محردودیت    از پژوهش نشان داد که می آمده  دست بهنتایج  

تروان گفرت کره     مری  شرده  انجا های  شکنی یافت. در بررسی و تططیق نتایج پژوهش با پژوهش و درگیری در قانون

هرای دیگرر بیران گردیرده اسرت، امرا        از این پژوهش به انوا  مختلف در پرژوهش  آمده  دست به های مؤلفهبرخی از 

هرای جهرانی، در    در ایرن پرژوهش برا اسرتفاده از داده     شرده  اسرتخرا   هرای  مؤلفره بروده و   یجزئر این امرر بسریار   

مدهای عملی این مطالعه قطل از هر چیرز مرورد توجره افررادی اسرت      های مشابه مالیره نگردیده است. پیا نمونه

مرورد توجره    گرذاران  اسرت یسبررای   خصروص  بره . این موضو  اند ارتطایگذاری در سطح کلی در  که با مقوله قانون

 است.

هرای اخالقری در اجررای     شکنی، پژوهش یاضرر نیرز برا محردودیت     اخالق و قانون ةنیزم درها  تما  پژوهش مانند

هرا را تشرویق بره     تروان انسران   آزمایش مواجه است. برای آزمایش فرضریا  در مرورد سرازوکارهای اخالقری نمری     

را در  پرژوهش هرای   گذاشتن اخالق کرد. این مهم امکان بررسی رابطره علری برین سرازه     پا ریزشکستن قوانین و 

ای اسرت   تجربره پدیرده  ة شرود. همچنرین سراز    حیط آزمایشگاهی سلب کرده و منجر به تضعیف اعتطار نتایج میم

هرای   از نو  یرولی دارد کره برا توجره بره محردودیت       هایی پژوهشافتد و نیاز به انجا   که در یول زمان اتفاق می

 .بودمالی و زمانی پژوهشگر، انجا  آن از عهده این پژوهش خار  

هرا تلقری    اغلرب جرزو ایالعرا  محرمانره و خصوصری آن      ها سازمانشکنی افراد و  ف دیگر ایالعا  قانوناز یر 

 هرای علرو  انسرانی    ایرن نوشرتار نیرز ماننرد دیگرر پرژوهش      سرازد.   در این رابطه را مشکل می پژوهششود که  می

سرعی شرده اسرت برا فرراهم کرردن        هرچنرد دهنرد.   تکیه بر ایالعاتی دارد که افراد خود گزارش می یور عمده به

عوامرل   ترأثیر شرکنی،   هرایی بررای تخمرین ایتمرال قرانون      گیری تکنیک کار شرایطی برای گزارش ناشناس و یا به

ی بسریاری از ایرن لحراظ    هرا  شکنی به یداقل برسد، امرا همچنران برا محردودیت     گر بر تحقیق سازه قانون مداخله

 .روبرو بوده است

 سپاسگزاری
انجا  پذیرفته است لذا تیم پژوهش بر  13bf10102( به شماره CAS) 1چین علو  آکادمی یمایت مالیاین پژوهش با 

 که از آن آکادمی تشکر و قدردانی نماید. داند خود الز  می

 منابع
(، 4) 17، یدانرش انتررام   یها پژوهشی. شکن قانونبه  یچندعامل یکردی(. رو1394) ریطا، فگانیشا میه؛زاده، س اصغر

16-1. 

 ،یاقتصراد  ،یاسر یس لنقرش عوامر   نیری : تطرانیی در اشکن قانون(. 1388) لی، عیصالح ادل؛آهر، ع سن؛فرد، ی ییدانا
 .7-65(، 3) 11، دانش انترامی یها پژوهش. یفرهنگ-یو اجتماع یتیریمد ،یقانون

عوامل مؤثر بر نگرش جوانان  یشناخت جامعه نیی(. تط1395) سینعلی، ییقجر هراب؛، میمحمد ملکرضا؛  لی، عیعیرب
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 .1-28(، 32) 15 ،مطالعا  راهطردی ورزش و جوانانساله شهر بروجن(.  29 یال 14ی )جوانان شکن قانونبه 

. زدیر شرهروندان شرهر    نیی در بر شکن قانونو  یاجتماع هی(. رابطه سرما1391) اهلل یمتترکان، ر کطر؛، ایآباد شاه زار 
 .115-84 (،27) 8، تطایا مطالعا  فرهنگی و ار

-54(، 5) 5، راهوری رانندگان متخلف. شکن قانون یشناخت و جامعه یعلل اجتماع ی(. بررس1388) میدرضا، ییزیعز

23. 

فصلنامه دانش ی. شکن قانونعوامل مؤثر بر  یشناخت جامعه لی(. تحل1388) صغرا لی، عانیروزجائیف ییحی؛، ییبابا علی
 . 7-58، (4) 11، یانترام

فصلنامه فرهنگی و اجتماعی شورای فرهنگ پذیری و عوامل مؤثر بر آن.  (. بررسی میزان قانون1378) یروسس ،ییفخرا
 .111-112، (1) 5ی، عمومی ارشاد اسالم

نررم و  . یو نرم عمروم  ییگرا قانون یبرا ییی و راهکارهاشکن قانون یشناخت جامعه لی(. تحل1391) ضاعلی، ریمحسن
  .83-108 (،17) 5، امنیت انترامی

. نوپرا  یوکارهرا  در کسرب  یاخالقر  یریر گ میبر تصرم  یطی(. تأثیر عوامل مح1394) هرا، زیبادل نطر؛، قیاسیال یمحمد
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