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 : از هنجارگرایی تا هنجارگریزی

 کیفی شرایط علّی موثر بر آنشناسی همنوایی اجتماعی و تحلیلسنخ

  ، احسان امینیان سهیال صادقی فسایی
 7/39/ : تاریخ پذیرش  1/39 /8: تاریخ دریافت

 چكیده

، توجه به موضوع (تهرانشهرخصوصاً در ) های اخیر در ایرانافزایش نرخ جرایم در سال

-موقعیت و شرایط مطالعه میان، این در .کرده است برجستهوایی با هنجارهای اجتماعی را همن

 کنشگران روایت مبنای بر، هنجارگریزی یا هنجارگرایی مبتنی بر) کندمی ایجاد را کنش که هایی

 مغفول عمدتاً ایحوزه ،(ناهمنوایی یا و همنوایی هایتیپ از شناسیسنخ یک ارائه و اجتماعی

 .است ایرانی شناسیجامعه در دهمان

 نیمه  عمیق مصاحبه تکنیک کاربست با کیفی و شناسیروش اتخاذ باحاضر  پژوهش رو،این از

 گوناگون ابعاد کشف دنبال تهران، به شهر در ساکن زن و مرد 91 با مصاحبه ساختاریافته و

 است اجتماعی کنشگران منظر از آن بر موثر علّی شرایط و همنوایی

 دالیل و چرایی از «نظر به معطوف آگاهی» اساس بر افراد که است آن از حاکی تحقیق این ایجنت

 امر یک تواندمی «آگاهی معطوف به نتیجه»بر اساس  و   شده مطلع اجتماعی هنجار یک وجودی

از سوی  .شوند مطلع نیز آنها از تخطی یا و هنجارها رعایت تبعات از و داده تشخیص را هنجاری

، تصمیم (مثبت یا منفی) آن  ر افراد در زمان مواجهه با یک هنجار با ارجاع به پیامدهای احتمالیدیگ

 .است هنجار با همنوایی عوامل مهمترین از آن محاسبه و پیامدانگاری لذا. گیرندبه کنش می

 انسداد و هافرصت ، عدمستیزیجامعه یا و طلبیلذت بر مبتنی درونی هایکشش سو یک از

 دیگر سوی از و بوده موثر اجتماعی همنوایی بر اهداف به دستیابی جهت مشروع های هرا

 طبقات یا و فرهنگ جوانان خرده مانند جامعه، در گوناگون هایفرهنگ خرده فرهنگیِ مقاومت

 به منظور به) است همراه مسلط هنجارهای با عامدانه تعارض و انحراف نوعی با جامعه باالی

 .دهدمی کاهش شدت به را همنوایی میزان مسئله این که( حاکم تقدر کشیدن چالش

 مصلحتهمنوایی   متعهدانه، همنوایی :از عبارتند همنوایی گوناگون هایتیپ  اساس، این بر

: از عبارتند هنجارشکنی نیز هایتیپ .گرایانه همنوایی عادت  و همنوایی اجبارگرایانه گرایانه،

نی عامدانه، هنجارشکنی منفعت گرایانه، هنجارشکنی اجبارگرایانه هنجارشکنی غافالنه، هنجارشک

 .و هنجارشکنی عادت گرایانه

 .همنوایی اجتماعی، هنجارشکنی، محاسبه اجتماعی، کنترل اجتماعی، فشار اجتماعی :ها کلیدواژه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
 (ssadeghi@ut.ac.ir) جتماعی دانشگاه تهرانشناسی دانشکده علوم ادانشیار گروه جامعه. 9 
 (نویسنده مسئول) ایران، دانشگاه خوارزمیاجتماعیشناسی مسائلدانشجوی دکتری جامعه.  

 (std_ehsan.aminian@khu.ac.ir) 
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 مقدمه
نیاروی   هاای شاگرچه درباره آمارهای مرتبط با جرایم اطالعات دقیقی در دست نداریم اما گزار

های مرتبط با کنترل اجتماعی، نشان دهنده افزایش نارخ برخای از جارایم    انتظامی و سایر آژانس

این آمار که برای بیشتر شاهرهای بازر ، در مقایساه باا     . های اخیر در شهر تهران استطی سال

های اجتماعی در شهرهای بازر   دهد که آسیبهای پیشین روندی صعودی دارد، نشان میسال

اگرچه  .ور به یک مسئله اجتماعی بزر  تبدیل شده و مستلزم یک توجه و کنترل جدی استکش

کننده باشد اما بررسی آنها بادون در نظار گارفتن    تواند بسیار گمراهاغراق در مورد این آمارها می

های اجتماعی نیاز خساارت هاای تحلیلای را باه      اجتماعی و توجه به ذهنیت سوژهبستر و زمینه

 .واهد داشتدنبال خ

 طرح مسئله
و باه طاور اخاص    ) های اجتماعی، همنوایی افراد جامعهبسترهای مهم در تحلیل آسیب از جمله

باا هنجارهاای اجتمااعی آن جامعاه     ( کنشگرانِ فضای اجتماعیِ شهرهای بزرگی همچون تهاران 

اد با خاود  های اجتماعی همواره سعی در همنوا کردن افررسد که جامعه و گروهبه نظر می. است

های گوناگون مانند طرد و منزوی کردن، حذف امتیازات اجتماعی  حتی تنبیاه  دارند و به صورت

همناوایی و  (. 9 9: 9891باه نقال از کریمای،     9191لاواین،  ) کنناد با افراد ناهمنوا برخورد مای 

ی همناوای . گیرندهنجارگریزی دو روی یک سکه هستند که به دالیل مختلف و متنوعی شکل می

تواند تولیدکننده یک نظم شکننده باشد، هرچند کاه  از سر اجبار و یا از روی منفعت شخصی می

از ساوی دیگار هنجاارگریزی مبتنای بار      . تواند اغوا کننده باشاد بیان آن در قالب عدد و رقم می

باه  . تواند شاخصی بر عدم وجود سرکوب مطلق و وجود یک نظم توافقی تلقی گاردد غفلت می

دون دستیابی به درک صحیح از معانی ذهنی که در نزد کنشگران نسبت باه همناوایی و   هر حال ب

از . توان از انسجام اجتماعی و ادغام اجتماعی بحث کارد هنجارگریزی وجود دارد، به سختی می

این رو در مقاله حاضر به عنوان مهمترین مسئله، شارایط و عوامال ماوثر بار هنجاارگرایی و یاا       

اجتماعی ماورد تحلیال اکتشاافی و کیفای     اجتماعی از منظر کنشگرانو قوانین تخطی از هنجارها

هاای همناوایی اجتمااعی و    شناسی از تیاپ تا بر اساس آن بتوان به یک سنخ. قرار خواهد گرفت

در راساتای مسائله   . های مبتنی بر هنجارشکنی از کنشگران اجتماعی دسات یافات  همچنین تیپ

فهم درک و تصور . 9: اهداف زیر را در پژوهش حاضر دنبال نمود بیان شده می توان دستیابی به
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فهم انگیزه و قصد کنشگران در همناوایی اجتمااعی و   .  کنشگران اجتماعی از همنوایی اجتماعی

 .کننده و یا بازدارنده همنوایی بنا بر روایت کنشگرانفهم عوامل تسهیل. 8سنخ بندی آن 

 مالحظات نظری
محاور  گردناد و عمادتاً داده  بندی نمای های رایج صورتبر اساس تئوری معموالً تحقیقات کیفی

هاای نظاری و   های رسمی در تحقیقات اکتشافی به معنای عدم دغدغهاما غیبت تئوری. باشندمی

تواناد از مفااهیم حسااس باه عناوان      تحقیق کیفی می. باشدمندی از مفاهیم نظری نمیعدم بهره

، 8؛ گیلگان 11 ،  ؛ پاتون9199،  9گالسر) مطالعه خود بهره برد ابزارهای تفسیری و نقطه شروع

کنناد  این مفاهیم به محقق فقط پیشنهاد مای (. 9891به نقل از محمدپور،  118 ، 1؛ چارماز 11 

الزم به ذکر است که از غالب این مفاهیم نظاری  . که چه چیزی را در چه جایی باید جستجوکنند

(. 8 8: 9811محمادپور،  ) ها بهره بردری، کدگذاری و تحلیل دادهآوتوان درحین فرآیند جمعمی

 :برخی از مهمترین این مفاهیم عبارتند از

این نظریه به کارآمدترین شیوه دستیابی به یک هدف معین در یک شرایط :  عقالنیانتخاب*

نی زیر بنا نظریه انتخاب عقالنی براساس مفروضات ومبا (.19: 9891کرایب، ) «کندمعین اشاره می

ها سالیق یا منافع خود را بر انسان.  ها موجوداتی دارای قصد ونیت هستند انسان. 9:شده است

های رفتار ازمحاسبات ها درانتخاب روشانسان. 8کنندبندی میها رتبهاساس اهمیت هرکدام از آن

 : یر استاین محاسبه شامل موارد ز( 91: 9891قدیری اصلی، ) کنندعقالنی استفاده می

های جایگزین رفتار، بارجوع به سلسله مراتب امیال وترجیحات منافع حاصل از روش .9

نظر کردن از منافع سایر هزینه استفاده ازهر روش برابر است با صرفه . .شودفرد مشخص می

های اجتماعی ناشی از پدیده. 1روشی بهترین است که منجر به حداکثرسود شود . 8ها روش

 (.19: 9899لیتل، ) رسانندعاقالنه افرادی است که سود خود را به حداکثرمی تصمیمات

اجتماعی شامل هر نوع واکنش جامعه در برابر افرادی است که کنترل: 1اجتماعیکنترل* 

پذیری های رفتاری از طریق جامعههمنوا ساختن آنان را به هر دلیل و دست کم در برخی حوزه

 .بیندها و هنجارها ممکن نمیانند یادگیری و درونی کردن ارزشو توسل به راهکارهایی م

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1. Glaser 

2. Patton 

3. Gilgun 

4. Charmaz 

5 . Rational Choice Theory 

6. Social Control 
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وقتی اهداف جامعه و ابزارهای تأیید شده اجتماعی از انسجام برخوردار : 9فشار اجتماعی*

شود از فشارهایی که باعث انحراف می. شوندباشند اعضای آن جامعه از قدرت برخوردار می

. شودین اهداف جامعه و ابزارهای تأیید شده ایجاد میطریق فقدان انسجام و فقدان سازگاری ب

بنابراین تأکید قوی برای دستیابی به اهداف و تعهد ضعیف به هنجارهای اجتماعی یا فقدان 

 (.  89: 9111پترسون، ) کندها، فشار برای انحراف را ایجاد میواقعی فرصت

 نیطرفداران ا .گران استاجتماعی رفتار کنشمهمترین واقعیت : رفتارگرایی اجتماعی*

ها، روابط ساختارها، کنش) یاجتماع یهاتیباورند همه واقع نیبر ا( نیو بالدو نریاسک) هینظر

 یاجتماع لیاص تیاساساً تنها واقع. اندیفرد یبه رفتارها لیقابل تقل ..(هااجتماعی،تقابل

اجتماعی و ) محیطیرفتار نیز مطابق با متغیرهای . و قابل مشاهده است یفرد یرفتارها

: مفاهیم عمده این رویکرد عبارتند از. شودگیرد و در نهایت تعدیل میشکل می( غیراجتماعی

تالشی است برای : تنبیه. شوداشاره به فرایندی است که در آن یک رفتار تقویت می: پاداش

قعیت و شرایط ذاتی نیست بلکه بسته به مو هایپاداش یا تنبیه مقوله. کاستن یا حذف یک رفتار

صورت (  پاداش مثبت) آموزش بیشتر از طریق تقویت مثبت. تواند مثبت یا منفی باشدخاص می

-به. اجتماعی استستون و مکانیزم اصلی نظارتشاه( تنبیه مثبت) از نظر اسکینر جریمه. گیردمی

شود زودتر مینظر اسکینر رفتار پیوسته تقویت شده، در مقایسه با رفتاری که متناوباً تقویت 

تقویت کننده ای است که عمالً  (:تقویت کننده خنثی ) تقویت کننده شرطی .کندفروکش می

تقویت کننده . موجب تأثیر گذاری در رفتار می شود بدون آنکه اثر گذاری واقعی داشته باشد

داشها را اشاره به تقویت کننده ای است که قابلیت تبدیل به رشته گسترده ای از پا: تعمیم یافته

چگونه و طی چه . گیری منظم رفتار استدربردارنده توضیح فرایند شکل: تعدیل رفتار. دارد

 کندفرایندی افراد با آزمون و خطا و تجارب مختلف رفتارشان شکل گرفته و نظم پیدا می

 (.119-191: 9891ریتزر، )

 پیشینه پژوهش

عات با توجاه باه خصالت کیفای نگاارش      در ابتدای این بخش الزم به ذکر است که پیشینه مطال

ها و نتایج، متناسب با هر بخش در انتهای هر تحلیل و در راستای تأییاد و یاا رد نتیجاه باه     داده

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1. Social Pressure 

2. Social Behaviorism 
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هاا شار    دست آمده به طور تفصیلی بیان شده و در این بخش، برخی از مهمترین این پاژوهش 

 .داده شده است

گریزانه را هنجاری اجتماعی و رفتار قانونپیشینه پژوهشی در ایران نیز تمایل به تخطی از 

در طرحی که (. 9899ب؛  9891الف؛  9891؛ 9898های صدا و سیما، نظرسنجی) دهدنشان می

در سطح کشور انجام پذیرفت نتایج مهمی بدست آمد که برخی از آنها به قرار  9899در سال 

د اطاعت کرد حتی اگر نامناسب درصد پاسخگویان معتقدند که از هر قانونی بای 9/99: زیر است

طر  ) درصد از پاسخگویان معتقدند از قانونی که نامناسب است نباید اطاعت کرد 99/ . باشد

نتایج پژوهشی دیگر نشان داد که ارزیابی دانشجویان از فراوانی (. 9899ها، ها و نگرشارزش

نسبت کسانی که شیوع  به طوری که. کجروهای فرهنگی در بین دانشجویان در حد باالیی است

های غیر مجاز، دوستی با جنس مخالف اند، برای استفاده از موسیقیرفتار خاصی را زیاد دانسته

همچنین نسبت دانشجویانی که . درصد بود 11و  98، 11های مستهجن به ترتیب و تماشای فیلم

های مستهجن را یلماند، فهای غیر مجاز گوش دادهاند حداقل یک بار به موسیقیاظهار داشته

زاده سراج) درصد بود 9 و   1، 91اند به ترتیب اند و دوستی با جنس مخالف داشتهتماشا کرده

تواند نشانه نابسامانی و آشفتگی اجتماعی تلقی گردد که همه این موارد می (. 989و جواهری، 

زگاری عرفی در نظر حتی اگر این نابسامانی نوعی سا. برای دوام و توسعه جامعه خطرناک است

 (.9891معیدفر، ) گرفته شود

 روش تحقیق
 9ایبا توجه به ماهیت موضوع در این پژوهش، از روش کیفی و به طور خاص روش نظریاه زمیناه  

معموالً این روش برای گردآوری داده و تحلیل موضاوعاتی کاه کمتار باه آنهاا      . استفاده شده است

 . تواند موثر باشدگردند، میوجود به درستی تفسیر نمیهای مپرداخته شده و یا در پناه تئوری

جامعه یا میدان مورد مطالعه تمامی زنان و مردان ساکن در شهر تهران بوده که به دلیل 

سال  99ها به گزارش دقیقِ تجارب ذهنی افراد در بحث همنوایی، افراد باالی وابسته بودن داده

بر ) یافتهساختهای عمیق نیمهمطالعه، از طریق مصاحبههای این داده. مورد بررسی قرار گرقتند

( اساس حصول اشباع نظری با توجه به یکنواخت و تکراری شدن داده های حاصل از مصاحبه

انتخاب این افراد به صورت هدفمند و . آوری شده استپاسخگو اعم از زن و مرد جمع 91با 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1. Grounded Theory  
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ر این اساس، افراد با توجه به اهمیت ب. با توجه به یک دیدگاه نظری صورت پذیرفته است

از لحاظ مکانی نیز غالب . اندمتغیرهایی چون جنسیت، طبقه، سن و وضعیت تأهل انتخاب شده

 . ها انجام شده استهای عمومی همچون پارکها در مکانمصاحبه

 هاتوصیف داده

ایی چون جنسایت،  متغیره. در این قسمت توصیفی از متغیرهای زمینه ای تحقیق ارائه شده است

 .سن، وضعیت تأهل، تحصیالت و طبقه اجتماعی

 1مرد و  91) فراوانی پاسخگویان مورد مطالعه، از هر دو جنس تقریباً به یک اندازه است

سال قرار داشته و پس از آن رده  81الی  9 نفر ازپاسخگویان در رده سنی  9دراینمیان  .(زن

گر آن وضعیت تأهل پاسخگویان نیز بیان. قرار دارد( %89) نفر 9سال با فراوانی  11 -89سنی 

  1. نفر مجرد هستند 9و %( 8 نفر یا 91) است که بیشتر پاسخگویان متأهل بوده

%  8. پاسخگویان دارای شغلی ثابت بودند درصدجمعیتموردمطالعه،غیرشاغلبودند وبیش از 

پاسخگویان  نفر از 9، (دیپلمدیپلم و فوق) نداز پاسخگویان از تحصیالت پایینی برخوردار هست

در آخر اینکه بیشترین %(.89) لیسانس دارنددارای مدرک لیسانس بوده و مابقی نیز مدرک فوق

و طبقه باال هر کدام با %(    ) حجم پاسخگویان از میان افراد طبقه متوسط جامعه بوده است

 . قرار دارنددر رتبه بعدی % 9 فراوانی و طبقه پایین با % 9 

 هاتحلیل یافته

 اجتماعی و هنجارگراییآگاهی.  

هاای پاژوهش در دو ساطح قابال     اجتماعی اساس کنش هنجارمند بوده که بر اساس یافتهآگاهی

 .شناسایی است

 آگاهی معطوف به نظر.  - 

های پژوهش حاکی از آن است که بخشی از آگاهی مرتبط باا هنجارهاای اجتمااعی، دارای    یافته

آگاهی معطاوف باه نظار    . طح باالیی از انتزاع بوده و در سطو  زیرین کنش قابل تعریف استس

اشاره به آن دارد که افراد در مواجهه باا هنجاار اجتمااعی، باه دنباال چرایای وجاود آن باوده و         

ای از موضوعات مرتبط با کارکردهای یک هنجار و یا اهداف ایجاد آن مورد سوال قرار مجموعه
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به بیان دیگر فردی که به آگاهی معطوف به نظر دست پیدا کناد فلسافه وجاودی یاک      .گیردمی

تواناد منجار باه پاذیرش هنجاار و      این آگاهی می. هنجار و معنای ایجاد آن را درک خواهد کرد

 . مشروع دانستن آن شده و یا عدم پذیرش و عدم مشروعیت هنجار را دنبال داشته باشد

ساله، شاغل، بر اساس این سطح از آگاهی درباره هنجار حجاب   8« 9فرناز»به عنوان مثال 

 :گویداسالمی می

کند  کسی نیامده به خانمی که حجاب را رعایت نمی. دانندها فلسفه حجاب را نمیخیلی»
اند بلکه رعایت کردن آن برای خودت بگوید که حجاب را برای اجبار و محدودیت نگذاشته

 .«تو هم برای دیگران سودمند اس
 :کنداجتماعی باال به این نوع از آگاهی اشاره می –ساله، دارای پایگاه اقتصادی   8« ریحانه»
ممکن است از خودشان بپرسند که این . شوند این قواعد را رعایت کنندها مجبور میآدم»

جوری آنها را کنند و همینها این کار را نمیولی اغلب آدم. قانون چرا به وجود آمده است
 .   «کنندرعایت می

 آگاهی معطوف به نتیجه.  - 

تری نسبت به آگاهی نظری است و ناظر آگاهی معطوف به نتیجه دارای جنبه کاربردی و عملیاتی

یعنی اینکه فرد بتواند مرز میان هنجاار و ناهنجاار را   . بر تشخیص یک امر به عنوان هنجار است

و تبعات متصور از همناوایی و یاا شکساتن     این تشخیص مربوط به فهم پیامدها. تشخیص دهد

و ( شادن اجتمااعی ) پاذیری در این سطح از آگاهی، نقاش فرایناد جامعاه   . یک هنجار نیز هست

ای از امکاان  در واقاع بخاش عماده   . تجربه ناشی از زندگی اجتماعی در جامعه بسیار موثر است

افازایش رواباط اجتمااعی،     متقابل، حفظ وپذیری کنشبینیقدرت پیشی: زندگی اجتماعی، شامل

مندی از مزایای همنوایی اجتماعی و جلوگیری از تبعات منفای هنجارشاکنی مناوط باه دارا     بهره

 . بودن آگاهی معطوف به نتیجه توسط کنشگر است

اجتماعی متوسط، بر ضرورت دارا بودن آگاهی لیسانس، دارای طبقهساله، فوق 9 « آسایش»

 :گویدمی معطوف به نتیجه تأکید کرده و

دانند که در یک موقعیت خاص چگونه باید عمل ها از قوانین اطالع ندارند یا نمیبعضی آدم»
دانساته  به عنوان مثال دخترخاله من، خواهراش را به دانشگاه خودش برده و چون نمای . کنند

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
 .اسامی نام برده شده برای حفظ هویت پاسخگویان تغییر کرده است. 9
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و بعداً که باید با انتظامات دانشگاه هماهنگ کند، بدون اطالع، وی را به داخل  دانشگاه برده 
ام را توبیخ کنند اما او اظهار کرده که اطالعای از ایان قاانون    انتظامات می خواسته دخترخاله

 .«دانسته کار خالف قانون انجام داده استنداشته و نمی

پیشینه تجربی نیز نشان دهنده تاثیر آگاهی از قوانین و هنجارها بر روی همنوایی با آن هنجار 

 (.  989؛ فخرایی، 9899؛ عبدی، 1 8-881 :9899فیروزجائیان، ) است

 اجتماعیپیامدانگاری و محاسبه.  

تاوان بار اسااس    محاسبه اجتماعی و سنجش تبعات رعایت یک هنجار و یا تخطی از آن را مای 

ای هنجاری است که باه کارآمادترین شایوه    این نظریه، نظریه. تئوری انتخاب عقالنی تبیین نمود

بار اسااس    (.19: 9891کرایب، ) «کنددر یک شرایط معین اشاره میدستیابی به یک هدف معین 

های پژوهش چگونگی و میزان تبعات هنجاارگرایی و هنجاارگریزی و محاسابه آن توساط     یافته

به همین دلیل افراد در زماان مواجهاه   . گران، در مواجهه با هنجار اجتماعی بسیار موثر استکنش

احتمالی ناشی از رعایت هنجار و یا تخطی از آن، تصمیم باه  با یک هنجار با ارجاع به پیامدهای 

احتماالی از یاک   ( پااداش و تنبیاه  ) منظور از محاسبه، ارزیابی میزان سود و زیان. گیرندکنش می

 . کنش هنجارمند و یا هنجارشکن است

 اجتماعیها و مجازاتمحاسبه تبعات منفی، زیان.  - 

اجتمااعی باه   هاا و مجاازات  محاسبه پیامدهای منفی، زیانآن چیز که در اینجا اهمیت دارد نقش 

بااره بیکااریو معتقاد اسات تنهاا      در این. عنوان یک عامل سلبی و بازدارنده از هنجارشکنی است

ایجاد قوانین در جامعه کافی نیست و برای جلوگیری از روحیه مستبدانه و انحراف از قاوانین در  

مجاازات بایاد   (.  88- 88:  911بارن و مسامیت،   ) دشاو افراد، مجازات در جامعه برقرار مای 

بیکاریو به نقل از فیروزجائیاان،  ) متناسب با جرم، سریع، مشخص و در بردارنده بازدارنگی باشد

بنتهام نیز بر این نظر است که مجرمان به طور مدام سود و زیانی که از ارتکاب یاک  (. 9 : 9899

تواناد از طریاق ضامانت    به نظر او جارم مای  . دهندشود را مورد محاسبه قرار میجرم ناشی می

مجازات برای تخطای  ) یا ضمانت اجرایی منفی( پاداش برای همنوایی با هنجارها) اجرایی مثبت

پاساخگو در   91هماه  (. 88- 88:  911برن و مسامیت،  ) پیشگیری شود( از هنجارها و قوانین

یار تشخیص هنجار قوی و هنجار ضاعیف  اجتماعی را از مهمترین معکنار دیگر معیارها، مجازات
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دانسته و معتقدند هنجاری که دارای مجازات بیشتری است تخطی از آن نیز بسیار دشوار است و 

 . بالعکس

 :اجتماعی متوسط در این باره می گویدساله، دارای طبقه 89« حسین»

نیاز   تار اسات و  نها مردم را بیشاتر اذیات کناد شکساتنش ساخت     هنجارهایی که شکستن آ»
در واقع بار اسااس   . های سنگینی در پی دارد شکستنش سخت استهنجارهایی که مجازات

 .«میزان مجازات و خوبی و بدی رساندن به دیگران و خودم  هنجار را می سنجم

های غیررسمی نیز های رسمی بلکه به هزینهدر محاسبه پیامدها، پاسخگویان نه تنها به هزینه

رسد که در بحث هزینه آن چه که بیش از هرچیز دیگر جلب توجه میاما به نظر . اندیشدمی

یعنی هرچه هنجارشکنی موقعیت فرد را . ها با خود فرد استکند در نظر گرفتن نسبت هزینهمی

به عبارتی منافع و زیان فردی . کنند از آن اجتناب کنندبیشتر به خطر اندازد، افراد بیشتر سعی می

 . ی محاسبه افراد استکانونمرکز ثقل و نقطه

اجتماعی پایین مجازات و هنجار شکسته شده را   -ساله، دارای پایگاه اقتصادی 1 « رضا»

 :کندگونه بیان میدر غالب تجارب روزمره خود این

. کرد و بسیار پول دار شده بودفروشی مواد میشناختم که خردهجوانی را در محله خومان می»
کردم من فکر می: گفت. با وی مصاحبه کردند. رایش حبس بریدندسال ب 1 وی را گرفتند و 

 .«که اینجوری شود و مجازات شوم ولی شوق و اشتیاق به آرزوهام و پول مرا منع نکرد

بخش بودن شکستن هنجار و یا جنبه دیگری از محاسبه پیامد، معطوف به احتمال نتیجه

هت دستیابی به یک هدف مشخص شکسته به این معنا که اگر هنجاری ج. همنوایی با آن است

و یا اینکه این هنجارشکنی آن از جانب دیگران . شود یا خیرشود، آیا هدف مورد نظر تأمین می

بخش بودن در در بحث همنوایی نیز نتیجه. شودتا چه حد مورد حمایت قرار گرفته و فراگیر می

رین نکته در این بخش نقش آخ. انتخاب کنش هنجارمند و یا هنجارگریز بسیار موثر است

ها ترس از دیده شدن و به بر اساس یافته. اجتماعی در گرایش فرد به هنجارگرایی استنظارت

تبع آن برچسب هنجارشکن خوردن در جلوگیریی از هنجارشکنی بسیار موثر است و افراد در 

آن نوع کنش را  دهند و بر اساسشدن انجام میای از احتمال دیدهمواجهه با هنجار، محاسبه

نکته قابل توجه آنکه نظارت در حوزه غیررسمی بیشتر مورد تأکید زنان است و . کنندانتخاب می

اما این موضوع برای . شوداز آن با عنوان ترس از دیده شدن یاد کرده که موجب بدنامی آنها می
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-ای آنها مجازاتهای رسمی حائز اهمیت است، زیرا این نظارت برمردان بیشتر در حوزه نظارت

 .کنندهای قانونی به دنبال دارد به همین دلیل به شدت از آن پرهیز میهای رسمی و جریمه

 :ساله، دیپلم و مطلقه، بیان می کند 89« مرجان»در این راستا 

. شکنم که مخفیانه باشد و کسی نفهمد برای اینکه مجازات نشوممن بیشتر هنجارهایی را می»
دوست ندارم دیگران به چشم . کندوجدان من است که مرا مجازات می اگر هم مجازات شوم

 .«بد به من نگاه کنند

های یکی دیگر از عوامل موثر بر میزان و نوع هنجارگرایی و یا هنجارگریزی سطح واکنش

از جمله نکات . رسمی و غیررسمی به یک کنش هنجارشکن و یا همنوایی با یک هنجار است

های غیررسمی به یک هنجار هماهنگ و در عی آن است که اگر واکنشاجتمامهم در واکنش

کند اما اگر های قانونی به آن باشد احتمال همنوایی بسیار افزایش پیدا میراستای واکنش

ها به یک هنجار واحد، متعارض بوده و دارای شدت و ضعف باشد، به نوعی فضای واکنش

 . رودنی باالتر میکننده ایجاد کرده  و احتمال هنجارشکگیج

 :کندلیسانس با اشاره به این وضعیت بیان میساله، فوق   « بهزاد»

مانند اینکه با دختر . یک سری مسائل در کشور ما معلوم نیست که مجاز است یا غیرمجاز»
ام که این من یک جا دیده. نفهمیدم که این باالخره هنجار هست یا نه. در خیابان قدم بزنی

یک جایی . یق روبرو شده اما در جای دیگر این امر مورد تنبیه قرار گرفته استامر با تشو
انتظامی به صحبت کردن و رابطه دختر و پسر کاری نداشته اما مردم ام که نیرویخودم دیده

انتظامی به دنبال توبیخ دختر و ام که نیرویاند و در جای دیگر دیدهبه آن واکنش نشان داده
 .«انتظامی اعتراض داشتندردم به این رفتار نیرویپسر بوده اما م

های نیز موید تأثیر کنترل( 9899) نتایج تجربی بدست آمده در پژوهش فیروزجائیان

 (.8 8: 9899فیروزجائیان، ) .غیررسمی بر میزان همنوایی با هنجارها است

 محاسبه تبعات مثبت، منافع و مزایای اجتماعی.  - 

هاایی کاه از   آن است که در بسیاری مواقع کنشگران بر اساس مزایا و پاداشها نشان دهنده یافته

 .کنندهمنوایی اجتماعی متصور هستند، هنجارها را رعایت می

اجتماعی متوسط انگیزه خود از رعایت -لیسانس و از پایگاه اقتصادیساله، فوق   « بهزاد»

 :داندبسیاری هنجارها را دستیابی به مزایای اجتماعی می
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آموزش خوب، امکانات و . رعایت این هنجارها برای من در طوالنی مدت خیلی سود داشته»
به همین دلیل بسیاری هنجارها مخصوصااً هنجارهاای   . های تحصیلی و شغلی خوبفرصت

 .«کنمرسمی در دانشگاه را رعایت می

 .رایی استمزایای اجتماعی در حوزه غیررسمی نیز عامل مهمی در گرایش افراد به هنجار گ

در آخر اینکه تخطی از هنجارها نیز دارای منافع و سودمندی هایی بوده که افراد با محاسبه آن 

 .شودتصمیم به هنجارشکنی می گیرند که از بیان مصادیق آن خودداری می

 های هنجارگرایی و هنجارگریزیزمینه. 9

هاای  رناد باا عناوان زمیناه    سااختاری دا  دیگر مقوالت مرتبط با شارایط علّای کاه بیشاتر جنباه     

 .هنجارگرایی و هنجارگریزی و بر اساس سه زیر مقوله در ادامه شر  داده خواهد شد

 ها و تمایالت فردگرایانهکشش.  -9

 9تاوان در تئاوری خاودکنترلی   ها و تمایالت فردی به شکستن هنجارهاای جامعاه را مای   کشش

دو، کسانی که تمایل به انحاراف دارناد   از نظر این . جستجو نمود( 9111) گاتفردسون و هیرشی

افراد با این ویژگی شخصایتی، نسابت باه احساساات افاراد      . باشندمی  دارای شخصیت تکانشی

، (کننااداز نیااروی جساامی باارای انجااام کارهااا اسااتفاده ماای) دیگاار حساااس نبااوده، جساامانی

شاود  پایین افاراد مای  ها موجب خود کنترلی این ویژگی. اند و غیرکالمی 1نظر، کوته8پذیر ریسک

تصاور آنهاا بار ایان     (. 19 - 81: 119 سیگل، ) که در نهایت تأثیر مثبتی بر رفتار انحرافی دارد

تواند مبیّن استعداد فردی برای ارتکااب و یاا عادم ارتکااب     بودن کنترل خود، میاست که پایین

رمانه را برای این همچنین گاتفردسون و هیرشی انجام عمل مج(. 19 : 9119، 1آکرز) جرم باشد

 (19: 9111، 9گاتفردسون و هیرشی) دانندافراد با التذاذ کوتاه مدت همراه می

درونی به شکستن هنجارهای رایج دهد که برخی افراد بر اساس یک کششها نشان مییافته

  طلبی، تفریح و یا کسببرخی با شکستن هنجارها به دنبال لذت. ورزنددر جامعه مبادرت می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1. Self-Control Theory 

2. Impulsive Personality 

3. Risk- Taking 

4. Short- Sighted 

5. Nonverbal 

6. Akers 

7. Gottfredson.& Hirschi 
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ستیز دارند و به تخریب محیط اطراف و بعضاً خودتخریبی ای جامعهن بوده و برخی روحیههیجا

 .دهدپرداخته که این کنش در شکستن هنجارها خود را نشان می

 :گویدباره میاجتماعی باال در اینساله، دارای پایگاه اقتصادی 1 « مرتضی»

ای برای عده. شکنندند هنجارها را میبرخی برای اینکه خود را نشان دهند و خودشیرینی کن»
یک عده به خاطر نفس . البته این خود دو دسته است. گذارندلذت بردن، قوانین را زیر پا می

-مانند فردی که با سرعت بسیار باال در خیابان رانندگی می. کنندبردن هنجارشکنی میلذت

مانند کسی که از لج . ندو دسته دوم کسانی هستند که با همه چیز در تعارض هست. کند
 .«کندپلیس، چراغ قرمز را رد می

یعنی برخی . گرددپذیر بودن فرد باز میبخشی از تمایالت برای هنجارشکنی به میزان ریسک

افراد از نظر شخصیتی توان انجام هنجارشکنی را دارند اما برخی حتی با  داشتن تمایل به 

این ویژگی فردی از سوی . کنندآن صرفه نظر میپذیری از شکستن هنجار به دلیل عدم ریسک

های اجتماعی و یا اقتصادی، به عنوان پاسخگویان نیز مورد تأکید قرار گرفته و جدا از پشتوانه

 .یک عامل موثر در گرایش فرد به هنجارشکنی و یا همنوایی با هنجار در نظر گرفته شده است

 وسایل-فشاراجتماعی و تناسب اهداف.  -9

هاای مشاروع جهات    هاا و راه های پژوهش، بسیاری از پاسخگویان نباود فرصات  اس یافتهبر اس

دستیابی به اهداف مورد نظر خود و به تبع آن به وجود آمدن انواع کمبودها و نیازهای فرهنگای،  

اجتماعی، سیاسی و مخصوصاً اقتصادی را دلیل سوق پیادا کاردن خاود و دیگاران باه شکساتن       

 .دانندهنجارها می

های اجتماعی در اجتماعی پایین بر نبود فرصتساله، دارای پایگاه اقتصادی 1 « رضا»

 :کنددستیابی به اهداف اشاره می

خود من . برخی افراد به خاطر تامین نیازهای خود و خانوادشون دست به خالف می زنند»
منافع به شغل و زیادی هستم که افراد با داشتن پارتی و رابطه به هایدر تهران شاهد تبعیض

. رسمها به هیچ جایی نمیکنند اما من با داشتن انوع شایستگیپول بسیار خوبی دست پیدا می
 .«این خیلی درد بزرگی است

برد، ممکن است اجتماعی بر افراد عالوه بر اینکه احتمال هنجارشکنی را در وی باال میفشار

از سوی . گیری را به دنبال داشته باشدهسبب سرخوردگی و طرداجتماعی فرد شده، انزوا و گوش

ها و اهداف در جامعه است که میزان دیگر نیز اعتراض و شورش نتیجه ابهام و فقدان فرصت



 

 

 

 

 

 73  ...  اسی همنوایی اجتماعی و شن سنخ: از هنجارگرایی تا هنجارگریزی / صادقی فسایی و امینیان

 

 

در همین راستا، از نظر مرتن همنوایی رفتاری است که . دهدهای هنجارشکن را افزایش میکنش

اسک گرایی، انزوا و شورش انواع نوآوری، من. در آن سازگاری بین اهداف و وسایل وجود دارد

 (. 9  -91 : 9199، 9مرتن) باشدرفتار انحرافی از نظر مرتن می

های پژوهش بیانگر آن است که دلیل ایجاد فشاراجتماعی عالوه بر عدم همچنین یافته

گیرانه بودن قوانین و هنجارهای های مشروع و اهداف در جامعه، ناشی از سختتناسب فرصت

پذیری و خالقیت برای ای که امکان انعطافبه گونه. صاً هنجارهای رسمی استجامعه مخصو

رسد و این خود فشار بسیار زیادی را بر های فردی در این ساختار هنجاری به حداقل میکنش

. بردگیری و انتخاب وی وارد کرده که احتمال هنجارشکنی را بسیار باال میفرد، قدرت تصمیم

از نظر مرتن، منبع فشار در خود نظام اجتماعی قرار دارد، نه در افرادی که  نکته مهم آن است که

 (.911: 9891کیوستو، ) انددچار بی هنجاری گردیده

توان گفت که ذکر این نکته نیز ضروری است که با توجه به ساختارهای اجتماعی متفاوت می

هرچه در جوامع بشری فرصت . افراد همواره به دنبال مرئی ساختن و طر  عاملیت خود هستند

آورند، اما آنجا که ابراز و اظهار وجود به افراد داده شود، افراد کمتر به هنجارگریزی روی می

 .های مختلف نمایان خواهد شدعاملیت افراد کامالً نادیده شمرده شود، هنجارگریزی به گونه

 فرهنگیمقاومت. 9-9

های گوناگونی وجود دارد که بر فرهنگوامع، خردهشود که در جدر نظریه تضاد فرهنگی بیان می

هاای مسالط بار اسااس     پردازناد ولای گاروه   اساس نظام هنجاری خود به زندگی هنجااری مای  

هاا را کجاروی و جارم تلقای     کنند و رفتارهای دیگر فرهنگهنجارهای خود قوانین را تنظیم می

-1 8: 9891؛ ولاد و دیگاران،   81- 8: 9898سروساتانی،  صدیق) کندکرده و با آنها برخورد می

 (991: 9199، 8؛ هورتن و هانت919: 9199،  ؛ سیگل و سنا989: 9899؛ ممتاز، 891

ها حاکی از آن است که برخی هنجارها توسط چارچوب هنجاری حاکم و مسلط در یافته

اما جامعه که پشتوانه حاکمیتی و سنتی در جامعه دارند، تخطی از آنها ناهنجاری قلمداد شده 

های طبقاتی باال این موارد ناهنجاری به حساب نیامده و توسط نسل جوان و افراد دارای پایگاه

نکته مهم آن است که پاسخگویان، شکستن این . شودبه کررات این هنجارها شکسته می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1. Merton 

2. Siegel & Senna 

3. Horton & Hunt 
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قانونی و قدرت مسلط در جامعه -هنجارها را در راستای به چالش کشیدن چارچوب هنجاری

های ها از طریق سبکفرهنگخرده. فرهنگی هستندین کنش به دنبال مقاومتدانسته و با ا

اجتماعی مسلط اعتراض کرده آن را کنند و نسبت به نظمهای متفاوتی را ابراز میمتفاوت، هویت

 ( 98: 9191، 9هبدایج) دهندمورد چالش قرار می

رهنگی میان هنجارهای رسمی اجتماعی باال، تعارض فساله، دارای پایگاه اقتصادی   « نوید»

 :داردفرهنگی دانسته و بیان میهای هنجارشکنانه خود را در راستای یک نوع مقاومتو کنش

مانند همان . خود استبه نظر من در جامعه ما برای نسل جوان بسیاری هنجارها چیپ و بی»
ها اینآخه وجود سگ در ماشین چه اشکالی داره؟ . مثال همراه داشتن سگ در ماشین

مواردی است که دیگر برای عموم مردم یک عمل معمولی و عادی است و فقط اقلیّتی آن را 
ها را جوانان انواع کتاب. ای که از نظر فکری در حال پیشرفت استجامعه. داندناهنجاری می

من برخی مواقع مشروب . خوانند باید همراه با این تغییرات به جلو رفتبه زبان التین  می
 .«دانمالبته من این موارد را هنجارشکنی نمی. امام و یا رابطه با دختر نامحرم داشتهردهخو

:  11 ،  کارسترز) دهدفرهنگی نیز نتایج مشابهی را نشان میپیشنه تجربی در بحث مقاومت

 (. 989زاده و جواهری، ؛ سراج9898؛ سراج زاده، 9898؛ قاسمی، 9899؛ طالبان،  -9

 ایی با هنجارهای همنوتیپ
بر اساس دو مقوله بیان شده در بخش شرایط علی یعنی آگاهی اجتماعی و محاسبه سود و زیاان  

 .تیپ همنوایی مورد بحث قرار خواهد گرفت 1ناشی از همنوایی، در ادامه 

 همنوایی متعهدانه

 مقوله فرعی همنوایی متعهدانه . جدول شماره 

 فرعیمقوله
آگاهی 

 اجتماعی

 (تنبیه/ پاداش) و زیانمحاسبه سود 
 عمدهمقوله نوع کنش

 زیان سود

همنوایی 

 متعهدانه
+ + - 

کنش عقالنی 

 معطوف به ارزش

های تیپ

 همنوایی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1. Hebdige 

2. Carstairs 



 

 

 

 

 

 35  ...  اسی همنوایی اجتماعی و شن سنخ: از هنجارگرایی تا هنجارگریزی / صادقی فسایی و امینیان

 

 

افرادی که در فرایند . گرددپذیری کامل بر میهمنوایی متعهدانه عمدتاً به پروسه جامعه

د، اطاعت از آن را امری الزم و پذیری مشروعیت قواعد و قوانین را درونی کرده باشنجامعه

اند که اطاعت از هنجارها در برگیرنده سود چرا که در طی این فرایند آموخته. دانندضروری می

بر آنها  9و عدم اطاعت زیان به دنبال خواهد داشت، حتی اگر این سود و زیان به لحاظ آنی

وایی با هنجارها دارای منافع و دانند که همنآشکار نباشد ولی آنها مطابق یک سیستم ارزشی می

 .هایی همراه استعدم رعایت آنها با زیان

-در این تیپ از همنوایی، فرد دارای آگاهی معطوف به نتیجه بوده و در فرایند روابط

تواند هنجار را تشخیص دهد و به مرز میان هنجار با ناهنجاری و نیز از تبعات آن اجتماعی، می

در این تیپ از . توان در پذیرش و باور هنجار دانستنوایی را میدلیل این هم. آگاهی دارد

های اجتماعی، باز هم احتمال اجتماعی و حتی فقدان مجازاتهمنوایی در صورت نبود نظارت

در واقع مهمترین ویژگی این تیپ رعایت خود به خودی و . هنجارگرایی در فرد بسیار باال است

ر بحث محاسبه سود زیان و تبعات ناشی از هنجارگرایی در د. آگاهانه هنجارهای اجتماعی است

های کوتاه مدت و یا مادی سبب تیپ متعهدانه باید بیان داشت که در بسیار مواقع کسب منفعت

تواند دارای شود، بلکه رعایت هنجارها برای فرد در دراز مدت میبروز کنش هنجارگرایانه نمی

حتی اخروی و معنوی تلقی شود که این امر بر اساس مزایایی باشد و ممکن است این منافع 

 .ها در مورد افراد دارای نگرش مذهبی صادق استیافته

 :گویدباره میساله، فوق لیسانس واز طبقه اجتماعی متوسط در این 9 « آسایش»

دونم، حتی اگر قانون بدی باشد باید آن را من رعایت قوانین رسمی کشور را بسیار مهم می»
کنم و به هنجاری در بسیاری مواقع نیز برای رضای خداوند این کار را می. کرد رعایت

-مثالً به هیچ وجه راضی به قتل یک نفر نمی. گذارم، که خدا از من راضی باشداحترام می

. کنمو یا هیچ گاه دزدی نمی. زیرا انسان و جان انسان بسیار برایم مهم و با ارزش است. شوم

کس هم نفهمد انجام حتی اگر هیچ. شوم و یا اینکه دیده شوممجازات می نه به خاطر اینکه
 .«زیرا این جا برایم بحث حالل و حرام مهم است. دهمنمی

در واقع اعتقاد به مشروعیت نظام هنجاری، تکلیف دانستن رعایت هنجارهای رسمی و 

به همنوایی، فهم و آگاهی در تعهد ( گرشرایط مداخله) های دینی و اخالقیقوانین، تأثیر نگرش

کامل از تبعات مثبت هنجارگرایی و تبعات منفی شکستن آن در همنوایی متهدانه بسیار مهم 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1. Immediate 
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-در یک جمع بندی نهایی، کنش هنجارگرایانه در تیپ متعهد به هنجار را از منظر ماکس. است

 (.11 : 9891؛ آرون، 811: 9891کوزر، ) توان کنش عقالنی معطوف به ارزش دانستوبر می

 گرایانههمنوایی مصلحت
 گرایانهمقوله فرعی همنوایی مصلحت . جدول شماره 

 فرعیمقوله
آگاهی 

 اجتماعی

 محاسبه سود و زیان

 (تنبیه/ پاداش)
 

 نوع کنش
 عمدهمقوله

 زیان سود

-همنوایی مصلحت

 گرایانه
+ + - 

کنش عقالنی معطوف 

 به هدف

های تیپ

 همنوایی

منوایی، همانند همنوایی متعهدانه آگاهی معطوف به نتیجه درباره شناسایی در این تیپ از ه

اما نکته مهم آن است که محاسبه سود ناشی از همنوایی و . هنجار و تبعات آن نیز وجود دارد

مزایا و منافعی که برای فرد به دنبال دارد، مبنای کنش هنجارگرایانه قرار دارد، به همین دلیل 

به این معنا که در صورت فقدان سود در محاسبه فرد از همنوایی، . ام داردگرایانه نمصلحت

به عبارتی در این گونه همنوایی، توافق فرد برای . کنداحتمال کنش هنجارگرایانه کاهش پیدا می

بر . همنوایی بیشتر متوجه تبعات است نه سیستم ارزشی که هنجار مطابق آن تعریف شده است

پذیرش درونی همراه گرایانه در برخی موارد با عدمش، همنوایی مصلحتهای پژوهاساس یافته

به این معنا که فرد با هنجار موجود و یا نظام هنجاری در تعارض است اما به دلیل . بوده است

مزایایی که همنوایی با هنجارها برایش به دنبال دارد از هنجارشکنی صرفه نظر کرده و به رعایت 

 . کندآن سوق پیدا می

 :ساله، دارای طبقه اجتماعی باال، اظهار داشت 1 « مرتضی»به عنوان مثال، 

ریزی دارند هنجارهای اجتماعی را کسانی که آینده نگر هستند و برای زندگی خود برنامه»
من با رعایت . شان خللی ایجاد نشودخواهند در کار و زندگیزیرا می. کنندرعایت می
 .«در کارم پیشرفت کنم و به اهدافم برسم توانم در جامعههنجارها می

وبر، همنوایی های ماکسبندی کنشدر انتها باید به این نکته اشاره نمود که بر اساس تقسیم

: 9891کوزر، ) توان به عنوان کنش عقالنی معطوف به هدف در نظر گرفتگرایانه را میمصلحت

 (.19 : 9891؛ آرون، 811
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 همنوایی اجبارگرایانه
 مقوله فرعی همنوایی اجبارگرایانه .9شماره جدول 

 فرعیمقوله
آگاهی 
 اجتماعی

 محاسبه سود و زیان
 عمدهمقوله نوع کنش (تنبیه/ پاداش)
 زیان سود

همنوایی 
 اجبارگرایانه

+ - + 
کنش عقالنی معطوف 

 به هدف
همنوایی 
 اجبارگرایانه

د و تبعات مثبت و منفی متصور از در همنوایی اجبارگرایانه فرد آگاهی به هنجارهای موجو

پردازد اما بر خالف همنوایی و شکستن آن داشته و از سوی دیگر به محاسبه این پیامدها می

ها و تبعات منفی هنجارشکنی مانع از شکستن هنجار توسط گرایانه، محاسبه زیانهمنوایی مصلحت

های رسمی و غیررسمی از از مجازاتترس . فرد شده و بر مبنای اجبار، همنوایی را به دنبال دارد

الزم به ذکر است در این تیپ از هنجارگرایی، فرد . مهمترین دالیل همنوایی در این تیپ است

داند اما ترس ناشی از تبعات منفی تخطی از هنجار موجود را نپذیرفته و آن را فاقد مشروعیت می

نکته مهم آن است که اگر فرد در . ندکهنجار و محاسبه شدّت آن، فرد را مجبور به همنوایی می

اجتماعی به دور بوده و محاسبه خود به این نتیجه برسد که در صورت شکستن هنجار، از نظارت

تواند در مقابل منفعت بدست آمده تحمل کند، احتمال رفتار شود و یا مجازات را میمجازات نمی

گرایانه عمدتاً فرد بر اساس ایی مصلحتدر واقع در همنو. کندهنجارشکن به شدت افزایش پیدا می

کند و در همنوایی اجبارگرایانه عوامل بیرونی به سمت هنجارگرایی سوق پیدا می 9کشش درونی

 .کندکه فرد را مجبور به اطاعت و همنوایی با هنجارها می  هستند

 :دارداجتماعی پایین،اظهار میساله، دیپلم و از طبقه 81« لیال»
ترس از انگ . اندو بیشتر مردم این گونه. کنندی ترس هنجارها را رعایت میای از روعده»

مخصوصاً هنجارهای سیاسی و اقتصادی را از . ترس از سو سابقه. بدی که مردم به وی بزنند
خیلی دوست دارم که با سرعت . مثالً قوانین راهنمایی و رانندگی. کنندروی اجبار رعایت می
 .«خوام پلیس مرا جریمه کنداصالً نمیباال رانندگی کنم اما 

توان از نوع  کنش عقالنی بر اساس انواع کنش از منظر وبر، همنوایی اجبارگرایانه را می

 معطوف به هدف دانست

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1 . Pull Factors 

2 . Push Factors 
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 گرایانههمنوایی عادت
 گرایانهمقوله فرعی همنوایی عادت: 4جدول شماره 

 فرعیمقوله
آگاهی 

 اجتماعی

/ پاداش) محاسبه سود و زیان

 عمدهمقوله نوع کنش (نبیهت

 زیان سود

-همنوایی عادت

 گرایانه
- + - 

/ کنش سنتی

 عاطفی

های تیپ

 همنوایی

در این تیپ، آگاهی، مبنای کنش نبوده و فرد بر اساس یک روال و الگوی از پیش موجود که 

کردن به نوع  در واقع فرد بدون فکر. کنددر یک فرایند روزمره آن را فرا گرفته است، رفتار می

-گیری در قبال پذیرش و یا عدمدهد و  دانستن چرایی آن و بدون موضعکنشی که انجام می

الزم به ذکر است که این سنخ از همنوایی، دارای .  گیردپذیرش هنجار، همنوایی را در پیش می

نوایی منافعی برای فرد همنوا است، هرچند که در بعضی مواقع شاید محاسبه این منافع در هم

گرایانه چندان مبنای کنش نباشد و فرد بدون در نظر داشتن سود و زیان احتمالی، بر طبق عادت

توان منافع و سود احتمالی که همنوایی مبتنی بر اما نمی. کندعادت از قواعداجتماعی پیروی می

ایی های پژوهش، پاسخگویان در همنوبر اساس یافته.عادت برای فرد دارد را نادیده گرفت

کند ای فرد فکر میگرایانه، بر طبیعی دانستن هنجارها از سوی فرد تأکید دارند به گونهعادت

 .اند و جنبه ذاتی دارندهنجارها از ابتدا وجود داشته

 :گویدباره میساله در این 1 « مهران»

را کرد چون بهم گفتند که باید این کار . کنممن خیلی از هنجارها را ناخودآگاه رعایت می»
مثالً . به معنا یا نتایجش فکر نکنم. شاید خیلی هم به آن فکر نکنم. دهممن هم انجام می

 .«گذارمولی همیشه احترام می. ام که چرا احترام به استاد خوب استوقت فکر نکردههیچ

گرایانه، تعهد و تقید به رعایت هنجار بسیار محدود بوده  و این ناپایداریِ در تیپ عادت

فرد ممکن است در ادامه فرایند همنوایی، با دریافت پاداش به سمت . نوایی را به دنبال داردهم

گرایانه سوق پیدا کند و یا اگر دستیابی به اهدافش با شکستن هنجارها محقق همنوایی مصلحت

 های مرجعبردای افراد از گروهالگو. تواند از همنوایی با هنجار دست برداردشود به راحتی می
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توان به همین دلیل این همنوایی را می. نیز در چگونگی مواجهه آنها با هنجار بسیار موثر است

 . نیز دانست« تقلیدیهمنوایی»

وبر، های چهارگانه مدنظر ماکسگرایانه، بر اساس کنشنکته دیگر آنکه در همنوایی عادت

 . نوع کنش سنتی و عاطفی است

توان دارای های همنوایی، افراد هنجارگرا را مییپبندی نهایی و جدا از تدر یک جمع

طلب ثبات. 1کار محافظه. 8گرا منفعت.  گریز ریسک. 9: های خاص زیر دانستویژگی

 .مندموقعیت. 

 های هنجارشكنیتیپ

تیاپ هنجارشاکن را     اجتماعی و محاسابه ساود و زیاان، مای تاوان      بر اساس، معیار آگاهی

 . شناسایی کرد

 غافالنه هنجارشكنی
 مقوله فرعی هنجارشكنی غافالنه: 5جدول شماره 

 فرعیمقوله
آگاهی 

 اجتماعی

/ پاداش) محاسبه سود و زیان

 عمدهمقوله (تنبیه

 زیان سود

 های هنجارشكنیتیپ - - - هنجارشکنی غافالنه

 در این تیپ، فرد بر اساس غفلت، فقدان آگاهی معطوف به نتیجه و به تبع آن عدم تشخیص

در این تیپ، فرد قصد شکستن . هنجار در یک موقعیت، دچار هنجارشکنی ناخواسته شده است

ای از سود و زیان احتمالی هنجارشکنی ندارد، بلکه فقط بر اساس هنجار را ندارد و محاسبه

نکته مهم آن است که با کسب آگاهی، احتمال تکرار . زندناآگاهی دست به کنش هنجارشکن می

 .کندن بسیار کاهش پیدا میکنش هنجارشک

 : گویداجتماعی و هنجارشکنی غافالنه میساله، درباره رابطه آگاهی 9 « فرناز»

-ناآگاهی و توجیه نبودن افراد چه از لحاظ قانونی چه از لحاظ اعتقادی باعث بسیاری از قانون»

ام، ا پارک کردهدانستم که آنجایی که ماشینم رمثالً من چند وقت پیش نمی. شودها میشکنی
 .«کردموقت آنجا پارک نمیدانستم هیچاگر از قبل می. پارک ممنوع است و جریمه شدم
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 هنجارشكنی عامدانه
 مقوله فرعی هنجارشكنی عامدانه .9جدول شماره 

 آگاهی اجتماعی فرعیمقوله
 (تنبیه/ پاداش) محاسبه سود و زیان

 عمدهمقوله
 زیان سود

 های هنجارشكنیتیپ - + + هنجارشکنی عامدانه

داند هنجاری را یعنی با اطالع از اینکه می. در این تیپ از هنجارشکنی، فرد دارای آگاهی است

شکسته است و نیز با آگاهی از تبعاتی که این کنش هنجارشکن در پی دارد، اقدام به هنجارشکنی 
جود و نظام هنجاری در تعارض نکته مهم آن است که در این حالت، فرد با هنجارهای مو. کندمی
باور به سیستم وابستگی و عدمدر این تیپ از هنجارشکنی احساس فاصله، انزجار، عدم. است

تواند وجود داشته باشد که از جمله کسب منافع و سود نیز در این تیپ می. هنجاری هویدا است
 .این منافع نوآوری و بدعت، تغییر شرایط و سیستم هنجاری موجود است

 :ساله، درباره سوق پیدا کردن فرد به هنجارشکنی عامدانه بیان داشت   « بهزاد»
مثالً وقتی به فرد . ولش ندارمممکن است من با کل حکومت مشکل داشته باشم و یا قب»
همیشه . گوید این قانون که مال دولت استکنی، میگویی چرا این قانون را رعایت نمی می

خود من در بعضی اعتراضات صنفی در دانشگاه به همین دلیل . ندکاین فاصله را احساس می
 .«زیرا به شرایط موجود اعتراض داشتم. امشرکت داشته

طور که مشخص است، احساس شکاف میان دولت و ملت برای بعضی از پاسخگویان همان
س از سوی دیگر احسا. شودمشروعیت نظام هنجاری میباعث حکومتی دانستن هنجارها و عدم

تضییع حقوق نیز سبب مخالفت و اعتراض شده و فرد جهت بیان اعتراض خود و یا احیای حقوق 

از سوی دیگر بسیاری از نخبگان، .گذارداز دست رفته، عامدانه قواعد هنجاری را زیر پا می

ن دانشمندان و پیامبران االهی نیز در این تیپ از هنجارشکنی قرار گرفته که عامدانه به دنبال شکست

 . اند تا هنجارهای جدید را رواج دهندهای موجود در جامعه خود بودهها و رویهعادت

 گرایانههنجارشكنی منفعت
 گرایانهمقوله فرعی هنجارشكنی منفعت: 7جدول شماره 

 آگاهی اجتماعی فرعیمقوله
 (تنبیه/ پاداش) محاسبه سود و زیان

 عمدهمقوله
 زیان سود

 های هنجارشكنیتیپ - + + یانهگراهنجارشکنی منفعت
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گرایانه، اساس کنش مبتنی بر محاسبه سود ناشی از شکستن هنجار در هنجارشکنی منفعت

در این کنش فرد دارای آگاهی اجتماعی برای تشخیص امر هنجاری بوده و از تبعات . است

 . همنوایی و یا شکستن هنجار نیز اطالع دارد

اجتماعی متوسط، بر اهمیت تأمین منافع در چگونگی ز طبقهلیسانس اساله، فوق   « بهزاد»

 :داردمواجهه فرد با هنجار تأکید کرده و بیان می
شویم خیلی از قوانین جامعه را زیر پا در جامعه ما به خاطر فامیل بودن و یا دوستی حاضر می»

کنند، اما زمانی که شکایت می کردن یکدیگرها همه از بد رانندگیآدم. بازی کنیمبگذاریم و مثالً پارتی
اند برای سود انگار که قوانین آفریده شده. گذارندشان نیست خودشان این قوانین را زیر پا میبه نفع

 .«توان آن را شکستمن و اگر این منافع تأمین نشد می

گرایانه، فرد ممکن است به هنجار موجود همان طور که واضح است، در هنجارشکنی منفعت

شود فرد از اد داشته باشد یا نداشته باشد، اما کسب سود و تأمین منافع است که باعث میاعتق

آید همین فرد در صورت محاسبه کسب سود در کنش مبتنی بر به نظر می. هنجار تخطی کند

-در این تیپ از هنجارشکنی، عدم. همنوایی، جهت دستیابی به آن هنجارگرایی را در پیش گیرد

 .رایی نهفته استگتعهد و فرصت

 هنجارشكنی اجبارگرایانه
 مقوله فرعی هنجارشكنی اجبارگرایانه .8جدول شماره 

 آگاهی اجتماعی فرعیمقوله
 (تنبیه/ پاداش) محاسبه سود و زیان

 عمدهمقوله
 زیان سود

 های هنجارشكنیتیپ + - + هنجارشکنی اجبارگرایانه

ناسایی هنجار و قواعد اجتماعی را بر اساس در این تیپ از هنجارشکنی، فرد توانایی ش

ها و اجتماعی دارد، اما فرد به دلیل نیازهایی که دارد و جهت برطرف کردن زیانآگاهی

الزم به ذکر است که در . شودکند مجبور به هنجارشکنی میهایی که وی را تهدید میمحدودیت

کند اما در نجارشکنی متمایل میگرایانه یک نوع کشش درونی فرد را به ههنجارشکنی منفعت

در این تیپ . کندهنجارشکنی اجبارگرایانه، فشارهای بیرونی فرد را مجبور به هنجارشکنی می

 .میزانی از اضطرار و ناچاری نهفته است

 :ساله، از طبقه اجتمای پایین، بیان داشت 1 « رضا» 
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راستگویی به شغلی برسم اما ام و سعی کردم با مندانه بودههمه جا به دنبال کار شرافت»
جامعه . خواهم خیلی موارد را رعایت کنمدیگر نمی. تا به حال کسی مرا به کار نگرفته است

 .«کندگونه اقتضا میاین

 گرایانههنجارشكنی عادت
 گرایانهمقوله فرعی هنجارشكنی عادت: 3جدول شماره 

 آگاهی اجتماعی فرعیمقوله
 (نبیهت/ پاداش) محاسبه سود و زیان

 عمدهمقوله
 زیان سود

 های هنجارشكنیتیپ - + - گرایانههنجارشکنی عادت

اجتماعی خاص، برخی افراد بر اساس عدم درک هنجارها و قواعد اجتماعی در یک موقعیت

نحوه اجتماعی شدن فرد در . کنندعادت به شکستن هنجارها کرده و مکرراً از آنها تخطی می

در واقع توجیه نبودن فرد به قواعد هنجاری جامعه . رها بسیار موثر استعادت به شکستن هنجا

هرچند کسب . گیری این تیپ از هنجارشکنی موثر استپذیری مناسب در شکلو عدم جامعه

شود اما منافعی چون کسب مشروعیت سود  در این تیپ از هنجارشکنی اساس کنش تلقی نمی

این هنجارشکنی برای فرد باشد که در محاسبه وی برای تواند از جمله تبعات و تأییدجمعی می

 .انجام کنش هنجارشکن نیز دخیل شود

 :گونه بیان داشتساله درباره عادت به هنجارشکنی این 9 « محمد»

یعنی فرد به گدایی خو . اندشناسم که به ناهنجاری خو کردهام افرادی را میدر محل زندگی»
و یا . کنند به ناهنجاریو افرد عادت می. کنددارد گدایی می کرده و با اینکه توان کار کردن

 .«فردی که به زد و خورد با دیگران عادت دارد و دوست دارد با دیگران دعوا کند

گرایانه، واکنشی به محیط اجتماعی پیرامون و بر اساس های عادتبرخی از هنجارشکنی

شود و اگر گروه هنجارشکنی عت میبه عبارت دیگر فرد همرنگ جما. گیردتقلید صورت می

در بحث . بدون اینکه به تبعات آن آگاهی داشته باشد. شکندکند، وی نیز آن هنجارها را می

گرایانه و از نوع واکنشی ها همها و شورش، بسیاری از هنجارشکنیاجتماعی، آشوبوندالیسم

ن نوع هنجارشکنی را، شاید بتوان ای. گیرداست که تحت تأثیر گروه و جماعت انجام می

 .  هنجارشکنی هماالنی یا تقلیدی نام نهاد
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توان های هنجارشکنی، افراد هنجارشکن را میبندی نهایی و جدا از تیپدر یک جمع

. 1توجه به تبعات بی. 8پذیر ریسک.  ماجراجو . 9: های خاص زیر دانستدارای ویژگی

 .تغییرطلب.  معترض 

 استنباط نظری

قارار و  »نهایی از فرایند همنوایی اجتماعی و یا هنجارشکنی باید بیان داشات کاه    در یک تحلیل

هاای مارتبط باا آن    کننده فرایند همناوایی و تیاپ  تواند نقطه کانونی تحلیل و تبیینمی« وابستگی

افراد بر اساس دالیل و شرایط متنوعی در پی حفظ وضعیت موجود بوده که نوعی رویکرد . باشد

درواقع پیوستگی، یکپارچگی و انساجام اجتمااعی   . ه و شرایط ایستا را به دنبال داردکارانمحافظه

از آن سو در بحث هنجاارگریزی، بیشاتر   . افراد همنوا با سیستم اجتماعی و هنجاری بیشتر است

موضوع فرار از شرایط موجود مطر  است که در آن بیشتر رویکرد تغییرطلبانه و شرایطی پویا به 

برد کاه عادم اتصاال و    اجتماعی، از قیود اجتماعی نام میهیرشی در بحث کنترل.خوردچشم می

دهد و اگر فرد خود را نسبت به این قیود مسائول  اعتنا به آنها فرد را به سمت بزهکاری سوق می

ایان قیاود را تحات    . یاباد بداند، احتمال همنوایی با هنجارها و اجتناب از بزهکاری افزایش مای 

.  منظور میزان وابستگی فرد به دیگران است: 9وابستگی. 9:توان خالصه کردی میچهار مفهوم کل

در حقیقت فرد با آنچه به دست آورده است، به رعایات  .شکنانه استترس از رفتار قانون:  تعهد

تواند تعهد فرد را حتی امید به دست آوردن دارایی به شیوه متعارف، می. شودهنجارها متعهد می

هاای متعاارف، بیاانگر    دخالات در فعالیات  : 8درگیار باودن  . 8ی اجتماعی تقویت کند به پیوندها

ویژگی باور و اعتقاد، باه یاک سیساتم ارزشای مشاترک در      : 1باورها. 1ویژگی درگیر بودن است

 ( 91-991: 9111،  هیرشی) شوند، اشاره داردای که هنجارهایش نقض میجامعه

ترین مقوالت مرتبط با شرایط علّی از اساسیدهد یکی بندی مباحث نیز نشان میجمع

هنجارگرایی، آگاهی اجتماعی است فرد بر اساس آگاهی معطوف به نظر از چرایی وجود یک 

تواند یک امر هنجاری را تشخیص هنجار مطلع شده و بر اساس آگاهی معطوف به نتیجه می

از سوی دیگر افراد در . سب کندداده و از تبعات رعایت هنجارها و یا تخطی از آنها نیز آگاهی ک

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1. Attachment 

2. Commitment 

3. Involvement 

4. Beliefs 

5. Hirschi 
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زمان مواجهه با یک هنجار با ارجاع به پیامدهای احتمالی ناشی از رعایت آن و یا تخطی از 

لذا پیامدانگاری و محاسبه آن از مهمترین عوامل همنوایی با . گیرندهنجار، تصمیم به کنش می

اسب آن با هنجار شکسته شده اجتماعی و تندر این میان مجازات. هنجار و یا تخطی از آن است

مهمترین پیامد تخطی از هنجار تلقی شده که بسیاری افراد با محاسبه آن تصمیم به کنش 

عالوه بر تبعات منفی، محاسبه منافع و مزایای حاصل از . گیرندهنجارگرا و یا هنجارشکن می

های درونی کشش .همنوایی با هنجار و یا تخطی از آن نیز در نوع کنش فرد بسیار موثر است

های مشروع جهت دستیابی به اهداف ها و راهستیزی، نبود فرصتطلبی و یا جامعهمبتنی بر لذت

های فرهنگفرهنگی خردهمقاومت. دلیل سوق پیدا کردن بسیاری افراد به شکستن هنجارها است

نوعی شکستن و های جوانان و یا طبقات مرفه جامعه، با فرهنگگوناگون در جامعه، مانند خرده

تعارض عامدانه با هنجارهای مسلط در راستای به چالش کشیدن قدرت حاکم بوده که میزان 

همچنین باید به سرمایه اجتماعی و زمینه های خانوادگی . دهدهمنوایی را به شدت کاهش می

افراد به عنوان شرایط زمینه ای و نیز تصور ذهنی کنشگران از هنجار و نوع نگرش فرهنگی 

 .قیدتی آنان به عنوان شرایط مداخله گر در بحث همنوایی با هنجارهای اجتماعی اشاره نمودع

برخی متعهدانه با هنجارهای . گیردهای گوناگون همنوایی شکل میبر این مبنا است که تیپ 

محاسبه سود ناشی از همنوایی مبنای تیپ دیگری از همنوایی به نام . کننداجتماعی همنوایی می

ها و تبعات منفی هنجارشکنی در همنوایی اجبارگرایانه محاسبه زیان. گرایانه قرار داردتمصلح

شود و آخرین تیپ از همنوایی بر اساس عادت به رعایت مانع از شکستن هنجار توسط فرد می

در بحث هنجارگریزی، فرد بر اساس غفلت و فقدان آگاهی معطوف به . گیردهنجارها شکل می

نوع دیگر از هنجارشکنی عامدانه . شودموقعیت، دچار هنجارشکنی ناخواسته مینتیجه در یک 

پذیرش هنجار سبب است، که فرد با هنجارهای موجود و نظام هنجاری در تعارض است و عدم

گرایانه اساس کنش مبتنی بر محاسبه در تیپ هنجارشکنی منفعت. شودشکستن آگاهانه آن می

ر هنجارشکنی اجبارگرایانه، فرد به دلیل نیازهایی که دارد و سود ناشی از شکستن هنجار ود

کند مجبور به هنجارشکنی هایی که وی را تهدید میها و محدودیتجهت برطرف کردن زیان

برخی افراد نیز بر اساس عدم درک هنجارها و قواعداجتماعی در یک موقعیت اجتماعی . شودمی

های متنوع این سنخ. کنندراً از آنها تخطی میخاص، عادت به شکستن هنجارها کرده و مکر

هایی را ازجانب کنشگران همچون بازتعریف هنجار، هنجارگریزی، خود استراتژی/ هنجارگرایی
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توجیه هنجارشکنی و غیره را به دنبال داشته که در سطو  پیامدی هنجارگرایی و هنجارگریزی 

 .قابل شناسایی است

ئه شده، مدل پارادایمی فرایند همنوایی با هنجارهای اجتماعی در انتها با توجه به مباحث ارا

 :بر اساس رویکرد استروس و کوربین به شر  زیر است
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 انتشارات : تهران .باقر پرهام :ترجمه .مراحل اساسی اندشیه در جامعه شناسی .(9891) آرون، ریمون

 .فرهنگی -علمی

 ووزارت فرهنگ .کشوراستان 9 پیمایش در هاییافته .(9899) انایرانیهایها و نگرشارزش-

 .ارشاداسالمی

 تهران. وابسته هایزمینه و پزشکیروان–روانشناسی جامع فرهنگ (. 989) اهللپورافکاری، نصرت :

 .معاصرانتشارات فرهنگ

 -تهران. ثیمحسن ثال: ترجمه. نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر(.  989) ریتزر، جرج :

 .انتشارات علمی

 اجتماعی و هایپنهان، گزارش نوجوانان شهر تهران از کجروینیمه(. 9898) زاده، حسینسراج

 . 1و  19شماره . انسانی دانشگاه شهیدبهشتیمجله علوم. فرهنگیهای آن برای مدیریتداللت

 دفتر مطالعات و : ، تهراننها و رفتاردانشجویانگرش(.  989) زاده، حسین وجواهری، فاطمهسراج

 .وزارت علوم تحقیقات و فناوری. اجتماعیفرهنگیریزیبرنامه

 تهرانانتشارات دانشگاه: تهران. اجتماعیشناسیآسیب(. 9898) اهللسروستانی، رحمتصدیق. 

 اداره آموزش: تهران. دینداری و بزهكاری در بین جوانان تهران(. 9899) طالبان، محمدرضا-

 . نطقه وپرورش م

 قانون در در معمای حاکمیت، عمومیهای قانون و حقوق در فرهنگنارسایی(. 9899) عبدی، عباس
 .نوانتشارات طر : تهران. ایران

 دبیرخانه شورای فرهنگ . پذیری و عوامل موثر بر آنبررسی میزان قانون(.  989) فخرایی، سیروس

 .پژوهشیشرقی، طر عمومی آذربایجان

 رساله گریزی در شهر تهرانشناختی قانونتحلیل جامعه(. 9899) اصغرگلوگاه، علیفیروزجائیان ،

 .تهراناجتماعی، دانشگاهدانشکده علوم. دکتری

 فصلنامه . شناسی دانشجویان بر مبنای پدیده روابط دختر و پسرسنخ(. 9898) قاسمی، وحید

 .9شماره . جوانانمطالعات

 دانشگاهانتشارات: تهران. اقتصادیاندیشهسیر (. 9891) اصلی، باقرقدیری. 

 تهران. مخبرعباس: ترجمه .مدرن؛ از پارسونز تا هابرماساجتماعینظریه(. 9891) کرایب، یان :

 .انتشارات آگه

 نشرارسباران :تهران. ها و کاربردمفاهیم، نظریه اجتماعی،شناسیروان(. 9891) کریمی، یوسف. 
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 تهران. محسن ثالثی: ترجمه. شناسیاندیشه بزرگان جامعهزندگی و(. 9891) کوزر،لیوئیس: 

 . انتشارات علمی

 تهران. منوچهرصبوری: ترجمه. شناسیهای بنیادی در جامعهاندیشیه(. 9891) کیوستو، پیتر :

 .انتشارات نی

 موسسه فرهنگی: تهران. سروشعبدالکریم: ترجمه. اجتماعیتبیین در علوم(. 9899) لیتل، دانیل-

 .صراط

 شناسانجامعه انتشارات: تهران. روش در روش(. 9891) محمدپور، احمد. 

 کیفیشناسی ، منطق وطر  در روش9کیفی، ضدروش روش تحقیق(. 9811) محمدپور، احمد .

 .شناسانانتشارات جامعه: تهران

 های عملی در روش، مراحل و رویه کیفی، ضدروش  روش تحقیق(. 9811) محمدپور، احمد-

 شناسانانتشارات جامعه: تهران .کیفی شناسی

 ماانتشارات سرزمین: تهران. اجتماعی ایرانشناسی مسائلجامعه(. 9891) معیدفر، سعید. 

 انتشارسهامی شرکت: تهران. هاها و دیدگاهاجتماعی، نظریهانحراف(. 9899) ممتاز، فریده. 

 تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامهمرکز (. 9898) قانوننظرسنجی از مردم تهران درباره رعایت-

 .ایراناسالمیهای صدا و سیمای جمهوری

  مرکز تحقیقات، مطالعات و (. الف 9891) قانوننظرسنجی از مردم تهران درباره چگونگی رعایت

 .ایراناسالمیهای صدا و سیمای جمهوریسنجش برنامه

 مرکز تحقیقات، مطالعات و (. ب 9891) قانوننظرسنجی از مردم تهران درباره چگونگی رعایت

 .ایراناسالمیهای صدا و سیمای جمهوریسنجش برنامه

 مرکز (. 9899) قانونپذیری و چگونگی رعایتسنجی از مردم تهران درباره میزان قانوننظر

 .ایراناسالمیهای صدا و سیمای جمهوریتحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه

 سمتانتشارات : تهران. شجاعیعلی: ترجمه. نظریشناسیجرم(. 9891) ولد، جرج و دیگران. 
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