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 چکيده

هنجارهای اجتماعی، مقررات و انتظاراتی هستند که با آن جامعه رفتار اعضای خود را  

های اعمال سیاسی و رویهاجتماعی، مشروعیت اساس فرآیند کنترل  کند و برهدایت می

در این پژوهش . شوددالت در زمینۀ حاکمیت، نظم اجتماعی در جامعه تضمین میع

ای و سرمایۀ اجتماعی، عدالت رویهتأثیر متغیرهای مستقل مرتبط با سه زمینۀ کنترل 

متعهدانه، )اجتماعی بر متغیر وابسته یعنی هنجارگرایی و ابعاد چهارگانۀ آن 

روش . در شهر تهران بررسی شده است( ایانهگرگرایانه، اجبارگرایانه و عادت مصلحت

آماری پژوهش، افراد  جمعیت. پرسشنامه است شده پژوهش، پیمایش و ابزار استفاده

-گیری سال ساکن شهر تهران بود که براساس فرمول کوکران و روش نمونه 1 باالی 

داد  نتایج نشان. نفر انتخاب شدند 044ای، درنهایت مرحلهای چندخوشهاحتمالی 

متغیرهای مستقل سن، پایگاه . بوده است 5از   / 1ای هنجارگرایی  میانگین رتبه

مجازات،  غیررسمی، خودکنترلی، قطعیت رسمی، کنترل اجتماعی، کنترل ـ  اقتصادی

اجتماعی و فردگرایی ارتباط سیاسی، تعهد دینی، سرمایۀ ای، مشروعیت  رویه عدالت

براساس نتایج تحلیل رگرسیون نیز متغیرهای مستقل . ی دارندمعنادار با متغیر هنجارگرای

ای و قطعیت رویهسیاسی، عدالت تعهد دینی، خودکنترلی، فردگرایی، مشروعیت 

از کل واریانس متغیر وابستۀ هنجارگرایی را در شهر تهران  4/4 0مجازات به اندازۀ 

 . دهد نشان می

 نظم اجتماعی، کنترل ای،رویهاجتماعی، عدالت سرمایۀ  :های کليدی واژه

 .هنجارگرایی اجتماعی،

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
 (ssadeghi@ut.ac.ir)شناسی دانشگاه تهران دانشیار گروه جامعه . 

 (نویسنده مسئول( )ehsan_aminian@ut.ac.ir)ارشد پژوهش دانشگاه تهران کارشناس . 
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 مسئلهمقدمه و طرح 
نظمی، هنجارها و قوانین شده و جلوگیری از بی ای برای تنظیم رفتارهای پذیرفتههر جامعه

وسیله شرایط منظم و  رفتاران را تنبیه و بدینموجود را مقتدرانه اِعمال، همنوایان را تشویق و کج

های رفتار، عمل یا اندیشۀ  منظور از هنجار اجتماعی، شیوه. کنده را تضمین میبهنجار جامع

. پذیرد شدن فرد تحقق میشده در جامعه است که انطباق با آن به واسطۀ فرآیند اجتماعی پذیرفته

ها حمایت  اند که از آنها در مقابل ناهماهنگیهنجارهای اجتماعی با ضمانت اجرایی همراه

های ناگهانی و ناموزون در جوامع، نظام  از سویی تحول(. 7 3: 734 خانی، سارو)کنند  می

در . است« اجتماعیناهنجاری »یا « نابسامانی»ها  یکی از این نمونه. کندثبات میاجتماعی را بی

شود، هنجارهای اجتماعی به دالیل مختلف رعایت تعبیر می« آنومیک»این وضعیت که از آن به 

های قانونی دچار شده و انواع جرایم و آسیب مرج و بی و ترتیب جامعه به هرج شود و بدیننمی

پیشینۀ . شود و درنهایت فرد و جامعه هر دو متضرر خواهند شد اجتماعی در جامعه شایع می

برای نمونه در پژوهشی دربارۀ مسائل . کنندۀ این ادعا در جامعۀ ایران است پژوهشی نیز تأیید

گیری نفع فردی به جای نفع جمعی در زندگی اجتماعی یکی از پیامدهای توسعه در ایران، پی

در این بررسی میزان اعتماد افراد به اعتبار و اجرای قوانین و . رود شمار می نابرابری در ایران به

و   اغلب کمتر از )ای های رسمی، در پیوستاری چهار نمرهمقررات و ضوابط موجود در سازمان

ها در سطوح خرد، ساز بسیاری از هنجارشکنییان شده است که خود زمینهب(  حتی کمتر از 

ها و در پژوهش دیگری دربارۀ نگرش(. 731 پور،  رفیع)شود میانی و کالن نظام اجتماعی می

اعتباری قانون نزد مردم و  ـ فرهنگی در ایران، به مواردی مانند نافرمانی و بی رفتارهای اجتماعی

درواقع جامعه، زمانی به نابسامانی دچار (. 735 محسنی، )شاره شده است بازی اوجود پارتی

های اساسی جامعه زیر سؤال رفته و تدریج، ارزش شود که با شکستن هنجارهای اجتماعی بهمی

بنابراین پرداختن به موضوع هنجارهای . رو شود ـ هنجاری روبه جامعه با جای خالی ارزشی

را برای انسجام اجتماعی و درنهایت تعالی یک جامعه اهمیت اجتماعی بسیار ضروری است زی

دارد؛ بر همین اساس این پژوهش، به آشکارکردن عوامل مؤثر بر رعایت هنجارها و قوانین 

ای و سرمایۀ رویه اجتماعی، عدالت با تأکید بر سه شاخص کنترل( هنجارگرایی)اجتماعی 

ابتدا میزان گستردگی هنجارگرایی در تهران  شهر تهران پرداخته است؛ تااجتماعی در کالن

گیری هنجارگرایی یا تضعیف آن در جامعه مشخص و سپس عوامل اجتماعی مؤثر بر شکل
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شناسی متعارف به بررسی در این خصوص گفت که جرم( 494 )هیرشی . شناسایی شود

ها بر لذت افراد از پردازد و بسیاری از تئوریهای مجرم و شناسایی آنها در وقوع جرم می انگیزه

این موضوع در بسیاری موارد پیچیده است اما . کنندشکنی آنها تأکید میجرم و دالیل قانون

هایی است که دالیل خودکنترلی و نیز حل عملی در بیان این شرایط، پرداختن به تئوری راه

و   نقل از مگوایربه 494 هیرشی )کند پیشگیری انجام اعمال ناشایست از سوی افراد را بیان می

با توجه به چنین رویکردی، در این پژوهش به جای پرداختن به ناهماهنگی، (. 444 دیگران، 

، به (ای است های پیچیدهکه بر مبنای نظر هیرشی دارای انگیزه)جرم  انجام دادنشکنی و قانون

و با فهم علل  شده است  موضوع همنوایی و علت همنوایی افراد با هنجارهای اجتماعی پرداخته

 .شکنی نیز شناسایی و تحلیل خواهد شد هنجارگرایی، هنجارگریزی و قانون

 پيشينۀ تجربي پژوهش

گرایی دریافت که عواملی مانند سن، پایگاه در زمینۀ قانون( 713 )فیروزجائیان با پژوهشی 

افراد بر هنجارهای  پایبندنبودناجتماعی، خانواده، جنسیت و تعهد دینی بر پایبندی یا  ـ  اقتصادی

تر، کمتر از افراد مسن نسبت  برای نمونه نوجوانان و افراد کوچک. اجتماعی موجود مؤثر است

افراد مذهبی بیشتر با هنجارهای اجتماعی همنوا هستند و کمتر . ها پایبندندبه هنجارها و ارزش

ن نیز افزایش شوند؛ طوری که با افزایش نگرش دینی، نگرش مثبت به قانومرتکب جرم می

گرایی، بروز رفتارهای قانون. شودگریزی در جامعه کاسته مییابد و از تجربۀ عینی قانون می

ها بین  کمیت و کیفیت جرم. کرده، فراوانی بیشتری داردپسند بین افراد تحصیلبهنجار و عامه

های اجتماعی بین های باال بیشتر است و پایبندی به هنجار های پایین جامعه نسبت به طبقه طبقه

صداقت، )های موجود در این زمینه  با توجه به پژوهش. زنان بیشتر از مردان گزارش شده است

؛ 717 ؛ علیخواه، 731 ؛ افشاری، 719 پور، ؛ ؛ رفیع735 ؛ فخرایی، 710 ؛ رضایی، 710 

؛ شمس 735 ؛ کرمانشاهیان، 735 فرهنگ عمومی، ؛ دبیرخانۀ شورای  71 صفرعلی، حاجی

گرایی  و پیشگیری از محققان برای قانون(.   74 ، امینیان، 731 ؛ محسنی، 734 آبادی، نجف

 : گریزی، راهکارهایی ارائه دادندقانون

 توجه به فرزندان، نظارت و برقراری روابط دوستانه با آنها .  

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Maguire 
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 های مختلف سنی در زمینۀوسیما برای گروه هایی در صداتأکید بر ساخت برنامه.  

 گریزی گرایی، احترام به هنجارها و پیامدهای قانون قانون

 آموزان های درسی در راستای ترویج هنجارگرایی برای دانش اصالح و تدوین کتاب. 7

های دینی به دیدگاه اقناع از سوی کارگزاران تغییر نگرش امر و نهی در ترویج ارزش. 0

 فرهنگی دینی و نهادهای 

پذیر های زندگی برای اقشار آسیبتر امکانات در جامعه و ایجاد فرصتپراکندگی عادالنه. 5

 (.04 - 0 : 713 به نقل از فیروزجائیان، )

 های نظری بررسي
نظران را به خود جلب مفهوم هنجار اجتماعی از دیرباز توجه بسیاری از پژوهشگران و صاحب

؛ هورتن و هانت، 04 -01 : 799 بیرو، )بیشتر تعاریف موجود از هنجار اجتماعی . کرده است

؛ گولد و کولب،  31: 715 ؛ بودون و بوریکو، 05 : 410 ؛ آبکرومی و دیگران، 503: 410 

های مشترکی دارند که مهمترین آنها ناظر بر شیوه یا  ویژگی( 934: 710 ؛ عضدانلو، 1 4: 739 

تعهد اجتماعی نسبت به  شده یا مناسب رفتار افراد در جامعه و وجود الزام یاالگوی پذیرفته

به تعبیر چلبی هنجار اجتماعی ترکیبی از (. 1  : 714 زاده میمندی و دیگران، حاجی)آنهاست 

های هنجار  برخی از ویژگی(. 44 : 735 چلبی، )رود  به شمار می  و تعهد  اجتماعیرابطۀ 

اکثریت آن را کند؛ قاعده و معیار، رفتار اجتماعی را مشخص می: اجتماعی عبارت است از

(.  1 : 731 پور، رفیع)شوند کنند، افراد در صورت سرپیچی از آن مجازات میرعایت می

هنجارها با وجود معیار و قاعده بودن رفتار اجتماعی و اجرای آن از سوی بیشتر افراد جامعه، 

بودن  بارینامند که احتماالً همان جنبۀ اج آور دارند که آن را فشار هنجاری مینیرویی الزام

در صورت سرپیچی از قواعد . شود واقعیت یا پدیدۀ اجتماعی مدنظر دورکیم قلمداد می

احترامی و  های تمسخر، طرد و انزوا، بیاجتماعی در قالبای مجازات یا تنبیه  هنجاری، گونه

های  بنابراین براساس نظریه. کندکننده را تهدید می درنهایت کیفر قانونی، افراد سرپیچی

اجتماعی ترس، ترین عوامل پایبندی به هنجارهای  اجتماعی و مبادله، یکی از مهمفتارگرایی ر

های اجتماعی است که متعاقب هنجارشکنی بر آنها نگرانی و پرهیز اعضای جامعه از مجازات

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Social intrest 
2. Commitment 
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شدن در اجتماع نقش اساسی بر رعایت  درواقع نیاز به احترام و پذیرفته. اعمال خواهد شد

(. 75 -77 : 731 پور، رفیع) چه در وجه سلبی اجتماعی دارد؛ چه در وجه ایجابیهنجارهای 

بایست نسبت به رفتار اجتماعی مشخصی که مشکل  های مشترک اجتماعی میهنجارها یا ارزش

های در صورتی که هنجارها یا ارزش. شود قضاوت واحدی داشته باشندیا مسئله نامیده می

الزم را نداشته یا دربارۀ آنها توافق وجود نداشته باشد دستیابی به اجتماعی قوام و استحکام 

همچنین انگیزۀ . شودقضاوت واحد نسبت به رفتارهای اجتماعی دشوار و حتی ناممکن می

 (. 7 :  71 قهفرخی، مدنی)وجود نخواهد آمد  اجتماعی نسبت به آن رفتار بهعمومی برای کنش 

به عقیدۀ او . کندتماعی موضوع پیوند اجتماعی را بیان میاجهیرشی در پژوهشی از کنترل 

:  71 ممتاز، )دهد که پیوند میان فرد و جامعه ضعیف یا گسسته شود رفتاری زمانی رخ میکج

فرد به دیگران،   با هنجارهای اجتماعی به چهار عامل وابستگی یا ناهمنوایی همنوایی(. 4  

به مجموعۀ ارزشی : 0های متعارف و باورهادر فعالیت 7به رعایت هنجارها، درگیر بودن  تعهد

به نظر هیرشی جوانان درصورت (. 43 - 9 و  4 -4 : 494 هیرشی، )مشترک بستگی دارد 

برای . های نقش مثبت یا دیگران مهم از قانون اطاعت خواهند کرد وجود پیوستگی قوی با الگو

بیشتر افراد در زندگی . باید از مجازات بترسند اجتماعی مؤثر باشد، جوانان اینکه یک نظام کنترل

کند ای تشکیل داده و سعی میکند، خانوادهکسی که کار می. خود، زمان و انرژی محدودی دارند

از سوی دیگر هیرشی . در حرفۀ خود موفق باشد، زمان و انرژی اضافی برای انجام جرم را ندارد

دهد؛ بنابراین انحراف به علت  ی را افزایش میتر احتمال هنجارشکنمعتقد است اعتقاد ضعیف

؛    -4  :  71 هیرشی به نقل از ممتاز، . )دهد ها و قوانین رخ می فقدان اعتقاد به ارزش

های تجربی موجود براساس نظریۀ پیوند اجتماعی، تأثیر  پژوهش(.  7 -74 : 443 سیگل، 

(. 0 -  : 410 ، 9؛ تامپسون444 ، 5رگگرینب)اند پیوند اجتماعی بر هنجارگرایی را تأیید کرده

های ثابتی در گرایش مردم به پذیرش هیرشی و گاتفردسون، با در نظرگرفتن اینکه تفاوت

اجتماعی به مفهوم کنترل « خودکنترلی»ـ اجتماعی را به نام   انحراف وجود دارد، ویژگی زیستی

اف، شخصیتی تکانشی دارند؛ افراد با به عقیدۀ این دو پژوهشگر، افرادی متمایل به انحر. افزودند

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Attachment 

2. Commitment 
3. Involvement 

4. Beliefs 

5. Greenberg 
6. Thompson 
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پذیر، چنین ویژگی شخصیتی، نسبت به احساسات دیگران حساس نبوده، جسمانی، خطر

ها منجربه کاهش خودکنترلی افراد و درنهایت تأثیر این ویژگی. تفاوت هستند نظر و بی کوته

دکنترلی باال در شکلگیری خو(.  9: 440 ،  پوالکویسکی)مثبت بر رفتار انحرافی خواهد شد 

بر پیوند اجتماعی افراد ( 3: 447 ،  گراسمیک)پذیری کامل اوایل زندگی فرد و درنتیجه جامعه

یابد ترتیب احتمال وقوع انحراف کاهش می شان تأثیر مثبت دارد و بدیندر مراحل بعدی زندگی

 (. 4 :  44 ، 7؛ آکرس15: 444 گاتفردسون و هیرشی، )

اجتماعی هیرشی، اعتقاد افراد به هنجارها و احترام به قوانین ۀ کنترل بنابراین براساس نظری

ای ارتباط برقرار کرده و با بیان رویهیکی از ابعاد پیوند فرد با جامعه است که با موضوع عدالت 

های اجتماعی در نقش بُعد دیگر از پیوند فرد با جامعه، با میزان درگیر بودن فرد در فعالیت

توضیح این دو رویکرد در راستای تبیین هر . پوشانی داشته استاجتماعی همۀ موضوع سرمای

 .چه بهتر هنجارگرایی ضروری است

نظام قانونی ارتباطی تنگاتنگ با اطاعت . برای مؤثربودن قانون، مردم باید از آن اطاعت کنند

نیاز مجریان قانون را ها،  پذیرش داوطلبانۀ تصمیم. هستند  داوطلبانۀ مردم دارد و به هم وابسته

کند و موجب استفاده از منابع  برای تبیین و توجیه هر تصمیم و نظارت بر اجرای آن را کم می

در این رویکرد بیشتر مردم از (. 34:  44 ؛  44 تیلر، )شود جمعی برای تسهیل اطاعت می

، هنجارهای اخالقی و به عبارت دیگر قانون. دانندکنند زیرا قانون را مشروع میقانون اطاعت می

های اجتماعی مسلط و تابع پذیرفته ای به وسیلۀ گروهکند که در سطح گسترده ارزشی را بیان می

؛ تیلر و 449 تیلر، )شود درحقیقت مسئولیت پیروی از قانون برای شهروندان درونی می. شودمی

اد که مشروعیت، اطاعت تیلر نشان د(. 3 3-  3: 444 ؛ تیلر و دارلی، 77 -75 : 441 فاگان، 

تیلر . دارد 0ایرویهـ  های عدالتدهد و اینکه مشروعیت، ریشه در قضاوتاز قانون را شکل می

این نظریه بر . کندرا مطرح می« گروهیـ ارزش»ای، نظریۀ رویهـ  برای تعریف عدالت

. گیرندکار می ال قانون بههایی تأکید دارند که نهادها و افراد در اعمهای افراد دربارۀ رویه قضاوت

 . دهداو این نظریه را با معرفی سه عامل گسترش می

 .ای دارندبه معنای آن که مجریان قانون در برخوردشان با همه، رفتار منصفانه:  5طرفیبی.  

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Polakowski 
2. Grasmick 

3. Akers 

4. Procedural Justice Judgments 
5. Neutrality 
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 . شود اساسی مربوط میو عدالت مجریان قانون  به درک مردم از حق:  اعتماد.  

ارتباط مستقیم دارد که ( جامعه)شان در گروه ای مردم دربارۀ جایگاههبا قضاوت:  اعتبار. 7

براساس استدالل تیلر، (. 4  : 441 تیلر، )شان با مجریان قانون است متأثر از رفتار بین شخصی

ای تأثیر عمیق بر مشروعیت یک اقتدار و اطاعت از دستورهای مجری رویهـ  های عدالتقضاوت

 (.33-39:  44 و لیند،  تیلر)گذارد  قانون می

اجتماعی نقش کلیدی ایفا اجتماعی نیز در موضوع همنوایی با هنجارهای مفهوم سرمایۀ 

شمارند که اعضای  بخش اجتماعی برمیای از هنجارهای نظمکند؛ که اغلب آن را مجموعه می

رمایۀ به عقیدۀ فوکویاما س. گروهی در آن سهیم هستند که همکاری میان آنها وجود دارد

اجتماعی، شکل و نمونۀ ملموسی از یک هنجار غیررسمی است که سبب ترویج همکاری بین 

پیوند اجتماعی، اعتماد، همبستگی (. 1 : 734 ؛ 34 : 710 فوکویاما، )شود دو یا چند فرد می

. روند شمار می اجتماعی بههای اصلی سرمایۀ گروهی، پایبندی به تعهدات و همیاری از شاخص

افزایش آن تقویت نظم و . اجتماعی استای متناظر با نظم  اجتماعی به گونهترتیب سرمایۀ  بدین

وجنایت، فروپاشی خانواده، مصرف مواد  های اجتماعی، جرم کاهش آن حاکی از وجود انحراف

اجتماعی به معنای وجود هنجارهای رفتاری بنابراین چنانچه سرمایۀ . است... مخدر، خودکشی و

 صدیق)اجتماعی است های اجتماعی نیز نشانۀ فقدان سرمایۀ رفتاری فکری باشد، کج هم بر مبتنی

ها و ها، الزام و التزاماجتماعی در قالب همکاریدرواقع سرمایۀ (. 04:  71 سروستانی، 

های آزاد اطالعاتی و  آید تا محیطی مطمئن، شبکهوجود می انتظارهای بین کنشگران به

هایی و تأیید فای شکل خاصی از رفتار تأسیس شود و افراد گروه به تحریمهنجارهایی با ای

 (.40 - 4 : 411 -414 ، 7کلمن)مجبور شوند 

 ها بندی نظريهجمع
های پژوهش  آوردن فرضیه دست بندی نهایی، برای تبیین علل هنجارگرایی و نیز بهدر جمع

تیلر و رویکردهای نظری مرتبط با ای تام هرویـ  اجتماعی هیرشی، عدالتاستفاده از نظریۀ کنترل 

 .اجتماعی مفید خواهد بودسرمایۀ 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Trust 

2. Dignity 
3. Coleman 
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افراد به علت کنترل رفتار و اجتماعی،  بر این اساس و با توجه به رویکرد نظری کنترل

درنتیجه زمانی افراد کنش . کنندتمایالتشان به وسیلۀ عوامل درونی و بیرونی از قوانین پیروی می

درحقیقت قدرت . شوند دهند که از هر دو جنبۀ درونی و بیرونی کنترل می ن میهمنوایانه نشا

با افزایش . شودکنترل درونی و بیرونی بر افراد موجب اطاعت از قانون و همنوایی می

در حالی که . یابد افراد، زمینۀ همنوایی با هنجارها و قوانین نیز در آنها افزایش می  خودکنترلی

سوی خانواده، دوستان و افراد دیگر جامعه، زمینۀ پیروی کردن افراد از  رسمی ازکنترل غیر

درصورت محکم بودن  پیوند اجتماعی در جامعه، کنترل بر فرد نیز . کندقوانین را فراهم می

از سوی دیگر براساس رویکرد . راحتی از قوانین سرپیچی نخواهند کرد یابد و افراد بهشدت می

رو  های اعمال قانون در جامعه روبهوقتی مردم در زندگی روزمره با شیوه ای،ـ رویهنظری عدالت

ها، این موضوع بر رفتار بعدی آنها دربارۀ رعایت شوند درصورت عادالنه دانستن این رویهمی

سیاسی نظام و کارگزاران قانونی های اجرا خود بر مشروعیت بودن رویه عادالنه. قانون مؤثر است

همنوایی خواهد ( هنجارگرایی)درنتیجه این معادله با هنجارهای اجتماعی . دتأثیر مثبت دار

گروهی، پایبندی به تعهدات و همیاری همچنین پیوند اجتماعی، اعتماد، همبستگی . داشت

ای  اجتماعی به گونهترتیب سرمایۀ  بدین. رود شمار می اجتماعی بههای اصلی سرمایۀ شاخص

اجتماعی به معنای وجود هنجارهای بنابراین چنانچه سرمایۀ  .ستاجتماعی امتناظر با نظم 

. اجتماعی استهای اجتماعی نیز نشانۀ فقدان سرمایۀ رفتاریرفتاری مبتنی بر همفکری باشد، کج

اجتماعی در جامعه منجر به تضعیف پیوندهای عینی و ذهنی درواقع در شرایط فرسایش سرمایۀ 

 عتمادی افراد نسبت به جامعه، کاهش تعهد، همبستگی و مشارکتا میان کنشگران اجتماعی، بی

در چنین شرایطی . ها به سوی نفع شخصی و فردگرایی خواهد شداجتماعی و هدایت کنش

 .شودو نظم اجتماعی سست می( گریزی قانون)هنجارهای مسلط جامعه به چالش کشیده شده 

 های اصلي پژوهش فرضيه

هایی پیشنهاد  یشینۀ تجربی و در راستای تبیین هنجارگرایی، فرضیهبا توجه به مبانی نظری و پ

 :شوندمی

 :اجتماعیهایی برمبنای نظریۀ کنترل  فرضیه( الف

 .رسمی و هنجارگرایی ارتباط معنادار وجود داردبین کنترل .  

 . بین کنترل غیررسمی و هنجارگرایی ارتباط معنادار وجود دارد.  
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 .جارگرایی ارتباط معنادار وجود داردبین خودکنترلی و هن. 7

 :ایرویهـ  هایی برمبنای نظریۀ عدالت فرضیه( ب

 . مجازات و هنجارگرایی ارتباط معنادار وجود دارد بین قطعیت. 0

 . ای و هنجارگرایی ارتباط معنادار وجود داردرویهـ  بین عدالت. 5

 .وجود داردسیاسی و هنجارگرایی ارتباط معنادار  بین مشروعیت. 9

 :اجتماعیهایی برمبنای نظریۀ سرمایۀ  فرضیه( ج

 . اجتماعی و هنجارگرایی ارتباط معنادار وجود داردبین سرمایۀ . 3

 .بین فردگرایی و هنجارگرایی ارتباط معنادار وجود دارد. 1

 (:برمبنای پیشینۀ تجربی)ها  سایر فرضیه( د

 . دار وجود داردبین تعهد دینی و هنجارگرایی ارتباط معنا. 4

 روش پژوهش
آماری این پژوهش شهروندان جامعۀ . کاررفته پرسشنامه است روش پژوهش، پیمایش و ابزار به

سال، واحد آماری پژوهش انتخاب شدند که حدود  1 در این راستا افراد باالی . تهرانی هستند

نفر  710کوکران،  حجم نمونه در شهر تهران براساس فرمول. شودمیلیون نفر برآورد می 9

ای گیری نیز احتمالی خوشهروش نمونه. نفر در نظر گرفته شد 044دست آمد که درنهایت  به

سطح . همچنین بنا بر ماهیت موضوع اصلی پژوهش، واحد تحلیل فرد است. ای استمرحله چند

 .تحلیل نیز با توجه به روش پیمایش، خُرد است

 تعريف مفاهيم و روش سنجش متغيرها

های رفتار، کردار و پندار هستند که جامعه آنها را تعیین کرده و هنجارها شیوه :جارگراييهن

 (.  31: 715 بودون و بوریکو، )است  مجاز دانسته

شده است، براساس یک  ارشد استفادهنامۀ کارشناسیبا توجه به اینکه در این پژوهش از پایان

همنوایی با )، چهار گونه برای هنجارگرایی  پژوهش کیفی با استفاده از روش نظریۀ مبنایی

این (.  74 امینیان، )شناسایی شده که بیان جزئیات آن ضروری نیست ( اجتماعیهنجارهای 

الگوی چهارگانه از هنجارگرایی در این پژوهش برسی شده است و آزمون آن با روش پیمایش 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Grounded Theory 
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تای این هدف و به دلیل در راس. رود شمار می و ابزار پرسشنامه از اهداف پژوهش به

بودن ابعاد چهارگانۀ هنجارگرایی، در ادامه با استفاده از تحلیل عامل تأییدی، اعتبار سازۀ  پژوهشی

تأیید چهارگانه بودن ابعاد هنجارگرایی )متغیر هنجارگرایی و ابعاد چهارگانۀ آن تأمین شده است 

 (. گران اجتماعی از دیدگاه کنش

 :ایی عبارتند ازابعاد چهارگانۀ هنجارگر

پذیری، مشروعیت قواعد و در این گروه، افراد در فرآیند جامعه: هنجارگرايي متعهدانه. 2

 درصورت فقدان نظارت. دانندقوانین را درونی کرده و اطاعت از آن را الزم و ضروری می

باالست  های اجتماعی، باز هم احتمال هنجارگرایی در فرد بسیاراجتماعی و حتی فقدان مجازات

توان متناظر با کنش عقالنی از دیدگاه دیگر، هنجارگرایی متعهدانه را می(. 10:  74 امینیان، )

در این کنش، هدف کنشگر استفاده از . معطوف به ارزش بر مبنای دیدگاه  ماکس وبر دانست

زش هدف در کنش عقالنی، ار. ابزارهای معقول برای دستیابی به اهدافی آرمانی و ارزشی است

کوزر، )ذاتی است؛ یعنی هدف این گونه کنش در ذات آن نهفته است و جنبۀ ابزاری ندارد درون

 (.599: 719 ؛ آرون، 744: 719 

در این گروه، نکتۀ مهم این است که برآورد سود ناشی از : گرايانههنجارگرايي مصلحت. 1 

در این گونه . ارگرایانه استهمنوایی با هنجارها و مزایا و منافع برای فرد، مبنای کنش هنج

همنوایی، توافق فرد برای همنوایی بیشتر متوجه عواقب است نه نظام ارزشی که هنجار براساس 

های ماکس وبر، بندی کنشبراساس تقسیم (.10:  74 امینیان، )آن تعریف شده است 

کنشی که . شود گرایانه، کنش عقالنی معطوف به هدف در نظر گرفته میهنجارگرایی مصلحت

در این کنش، هدف کنشگر استفاده از بهترین ابزار برای رسیدن . ابزار و اهداف آن عقالنی است

ذاتی دارد؛ یعنی ارزش آن فقط ابزاری است هدف در این کنش، ارزش برون. به اهداف است

 (.593: 719 ؛ آرون، 744: 719 کوزر، )

ها و آثار منفی هنجارشکنی مانع از د زیاندر این گروه، برآور: هنجارگرايي اجبارگرايانه. 9 

درواقع فرد هنجار . شود و بر مبنای اجبار، هنجارگرایی را درپی دارد گونه رفتار در فرد می این

داند اما ترس ناشی از آثار منفی هنجارشکنی و برآورد موجود را نپذیرفته و آن را نامشروع می

براساس انواع کنش از دیدگاه (. 15:  74 امینیان، )کند شدت آن، فرد را به همنوایی مجبور می
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گرایانه براساس کنش عقالنی به وبر، هنجارگرایی اجبارگرایانه همانند هنجارگرایی مصلحت

 .هدف معطوف است

در این گروه آگاهی، مبنای کنش نیست؛ فرد براساس یک : گرايانههنجارگرايي عادت. 4 

این گروه بر . ه در فرآیند روزمره آن را فرا گرفته استکند کموجود رفتار می الگوی از پیش

ای که فرد برای وجود بودن هنجارها و همنوایی آنها از سوی فرد تأکید دارند به گونه طبیعی

گرایانه، براساس در هنجارگرایی عادت (.15:  74 امینیان، )هنجارها، جنبۀ ذاتی قائل است 

کنش سنتی بر گذشتۀ ازلی استوار . و عاطفی استهای چهارگانۀ وبر، نوع کنش سنتی  کنش

کوزر، )رود  شمار می جاماندن کنشی از دوران تاریخی باارزش به است، که در آن به صرف به

سبب  واقع این کنش، کنشی است که در آن رفتارهایی بهدر(. 599: 719 ؛ آرون، 744: 719 

های  رو ممکن است کنش از این. است تکرارهای مداوم آن به طبیعت ثانویۀ افراد تبدیل شده

 .سنتی جنبۀ عادت برای کنشگر داشته باشند

های رسمی برای حفاظت از قوانین و مجموعه تدابیری که سازمان: 2اجتماعي رسمي کنترل

بودون و بوریکا به نقل از سلیمی و داوری، )گیرند کار می گرایی در جامعه بهاجبار افراد به قانون

های رسمی جامعه  رسمی از سوی سازمان برای سنجش این متغیر، اندازۀ کنترل(.  05: 719 

بررسی ... ها وها و دانشگاه اختالف، حراست اداره، شورای حل انتظامی، دادگاه همچون نیروی

       .شده است

های جامعه مانند خانواده، دوستان و حتی واکنش افراد و گروه: 1اجتماعي غيررسميکنترل 

اجتماعی و اجبار افراد به پیروی از آنان است دم عادی برای حفاظت از هنجارها و قوانین مر

آمیز با رفتار احترامبرای سنجش این متغیر از معیارهایی مانند (.  54: 719 سلیمی و داوری، )

رجوع، اجرای عادالنۀ قانون، رفتار منصفانۀ قضات و پلیس، درنظرگرفتن منافع عموم ارباب

 .استفاده شده است... عه وجام

افراد با خودکنترلی پایین به رفتارهای . درونی هر فرد اشاره داردبه کنترل : 9خودکنترلي

درونی ها، رفتارها و میل  یابند؛ حال آنکه افرادی که بر هیجان هیجانی و خطرساز گرایش می

برای سنجش این (. 444 گاتفردسون و هیرشی، )خود کنترل دارند، هنجارگرایی باالیی دارند 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Formal Social Control 

2. Informal Social Control 
3. Self- Control 
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ریزی قبلی، ترجیح تمایل دیگران بر تمایل و  متغیر از معیارهایی مانند انجام کاری با فکر و برنامه

 .استفاده شده است... رضایت خود، برتردانستن نظم و قانون نسبت به هیجان و ماجراجویی و

درصورت وجود . ندک چگونگی کارکرد نظام تنبیهی جامعه را بررسی می: 2مجازات قطعيت

راحتی هنجارها و  یابد و افراد به شکنی در جامعه افزایش می نظام تنبیهی قوی، ترس از  قانون

 –  77: 445 برن و مسمیت؛ )رود  گیرند زیرا احتمال مجازات باال می قوانین را نادیده نمی

با پرداخت رشوه، برای سنجش متغیر قطعیت مجازات از معیارهایی مانند فرار از مجازات  (.775

 .استفاده شده است... شکن و دستگیری حتمی فرد قانون

دیدگاه مردم از عادالنه یا . شود به روش اعمال قوانین مربوط می: 1ایـ رويهعدالت

گذارد  بودن روش اعمال قوانین از سوی مجریان قانون بر اطاعت آنان از قوانین اثر می ناعادالنه

این متغیر از معیارهایی مانند اعتراض دیگران به نقض قوانین،  برای سنجش(. 449 تیلر، )

 .استفاده شده است... گریزی وتفاوتی جامعه نسبت به قانونشکن، بیبدبینی مردم به فرد قانون

سیاسی و کارگزاران آن از سوی مردم  به معنای پذیرش اقتدار نظام: 9سياسيمشروعيت

گذاران و مجریان قانون از نظر پاسخگویان بیت قانونبرای سنجش آن، صالحیت و محبو. است

برای سنجش این متغیر از معیارهایی مانند صالحیت مسئوالن نظام، (  44 تیلر، )بررسی شد 

استفاده شده ... وضع قوانین مناسب در جامعه، شایستگی قضات، صالحیت نمایندگان مجلس و

 .است

و  کندمی زندگی اجبار به آن در فرد هر که است  اجتماعی شبکۀ به وابسته :4اجتماعيسرمايۀ 

( الف. این متغیر از سه بعد بررسی شده است(. 777: 714 گرنفل، . )شودمی مربوط افراد آشنا به

اعتماد عمومی .  و ( 713 ؛ موسوی، 717 خواه، علی)اعتماد شخصی .  : اعتماد اجتماعی

تیموری، )های اجتماعی فعالیت در تشکل( ؛ ب( 5 : 714 های ایرانیان، ها و نگرشارزش)

 (.همان)های اجتماعی روابط و شبکه( ؛ ج( 74 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Certainty of Punishment 

2. Procedural Justice 

3. Political Legitimacy 
4. Social Capital 
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مذهبی است؛ که با شرکت افراد در مناسک های  دربارۀ پایبندی فرد به آیین:  2تعهد ديني

هایی برای سنجش این متغیر از گویه(. 711 فیروزجائیان، )شود فردی و جمعی سنجیده می

 .استفاده شده است... وردن نمازهای واجب، روزه، پرداخت خمس وجا آمانند به

 9و پايايي 1ارزش
ای  گونه استفاده شد، به 0ها از اعتبار صوری در این پژوهش برای سنجش اعتبار پرسش: ارزش

شده برای سنجش مفاهیم اصلی پژوهش از سوی تعدادی از کارشناسان و  های طرح که پرسش

همچنین . داده شدند« ساخت»ها انتخاب و  ی، سپس برخی از پرسشمتخصصان داوری و ارزیاب

بر همین اساس تحلیل عامل . عامل تأییدی استفاده شده استبرای تأمین اعتبار سازه، از تحلیل 
 5/4در این خصوص مقادیر همبستگی باالی . مربوط به متغیر وابسته در ادامه ارائه خواهد شد

 .شده هستند مقادیر پذیرفته

 ابعاد هنجارگرايي( اعتبار)مقدار بار عاملي . 2ول جد
 بار عاملي معيارها عنوان عامل معرف

 
 
 
 

 هنجارگرايي
 (همنوايي)

هنجارگرايي 
 متعهدانه

 4/ 9 .به نظرم همۀ قوانین جامعه را باید رعایت کرد
کنند، نیازی به حساسیت  وقتی همه در جامعه از قانون سرپیچی می

 .ون نیستبرای پیروی از قان
34/4 

درصورت پیروی نکردن مجریان قانون، من نیز از قانون پیروی 
 .کنم نمی

31/4 

هنجارگرايي 
 گرايانهمصلحت

باشم، اما درصورت ممکن است به قانونی اصالً  عقیده نداشته 
 .کنمسودمند بودن اجرای آن، رعایت می

35/4 

قانونی را رعایت درصورت نیاز برای دستیابی به منافع خود، هر 
 .کنم می

15/4 

دست آوردن اعتبار و احترام نزد دیگران  باید هر قانونی را برای به
 .رعایت کنیم

53/4 

 

هنجارگرايي 
 اجبارگرايانه

 4/ 3 .شدن، مهمترین علت رعایت قانون استترس از مجازات

 
نشدن خاطر مجازات به شکنی برای من، با وجود سودمند بودن قانون  

 .کنماز آن سرپیچی نمی
37/4 

 
از علت ترس  باشم، اما بهرا قبول نداشته  است قانونی ممکن
 .کنممیرا رعایت  شکنی، آنهای قانون زیان

34/4 

 55/4 .کنم همیشه متأثر از جمع و دیگران، قانون یا هنجاری را رعایت می 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Religious Commitment 

2. Validity 

3. Reliability 
4. Face Validity 



 

 

 

 

 

 3333بستان  ، تا6، شمارة 3در ایران، دورة  مطالعات و تحقيقات اجتماعي 638 

  

 

 نجارگراييابعاد ه( اعتبار)مقدار بار عاملي . 2جدول ادامه 
 بار عاملي معيارها عنوان عامل معرف 

 

 

 گرايانه هنجارگرايي عادت

کنم، بدون آنکه دربارۀ درستی یا از قوانین پیروی می
 .نادرستی آن تحقیق کنم

14/4 

برای رعایت یک قانون از قبل دانستنش ضروری نیست،  
 .که مانند دیگران رفتار کنیم، کافی است همین

33/4 

 Kmo: 93/4        Bartletts Test:    11/119        Df: 99       Sig: 444/4       Total Varians:  4/94  

 

 سطح در نیز بارتلت آزمون و نتایج 93/4که برابر  KMO، نتایج آزمون  براساس جدول 

بنیادی  و زیربنایی هایعامل به پذیر تقلیل هاهشد بیانگر آن است که داد 4/ 4از  کمتر معناداری

دهندۀ آن است واریانس کل نشان .دارد وجود پنهان عامل چهار معیارها ورای در  همچنین. است

معیار مربوط به مقیاس    درصد از واریانس  4/94 که درمجموع، هر چهار عامل توانسته است 

 .را تبیین کند هنجارگرایی

این پژوهش برای تعیین پایایی، در . دهندۀ ثبات پژوهش است یا قابلیت اعتماد، نشان :پايايي

 .کرونباخ استترین شاخص آن آلفای از روش توافق داخلی استفاده شده است که مهم

 گيریهای اندازهضرايب قابليت اعتماد مقياس مقادير. 1جدول                       
 آلفای کرونباخ ابعاد آلفای کرونباخ متغير
 

 هنجارگرایی
  

35/4 
 13/4 متعهدانه

 31/4 گرایانهمصلحت
 14/4 اجبارگرایانه

 17/4 گرایانهعادت

 آلفای کرونباخ متغير آلفای کرونباخ متغير
 4/ 1 تعهد دینی 11/4 غیررسمیکنترل

 سرمایۀ اجتماعی
 : اجتماعیگانۀ سرمایۀ ابعاد سه

 های اجتماعیفعالیت در تشکل.  
 های اجتماعیروابط و شبکه:  
 اجتماعیاعتماد : 7

15/4 
 
35/4 
30/4 
10/4 

 15/4 ایرویهـ  عدالت
 4/ 3 مجازاتقطعیت 

 34/4 سیاسیمشروعیت 
 97/4 غیررسمی کنترل
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 های پژوهشيافته

توزیع سنی . درصد نیز مرد هستند 09درصد پاسخگویان، زن و  50: هاتحليل توصيفي داده

درصد بیشترین فراوانی را داشتند  1 /5سال با   74-  دهد که گروه سنی پاسخگویان نشان می

درصد مجرد  1 درصد پاسخگویان متأهل و  34همچنین . سال است 71و میانگین سنی نیز 

میانگین درآمدی . انددرصد افراد نیز مدرک دیپلم و لیسانس داشته 95نزدیک به . هستند

توزیع فراوانی شاخص پایگاه . ستچهارهزار تومان بوده اوشصتوصدومیلیونپاسخگویان، یک

ز پاسخگویان، در طبقۀ متوسط و افراد با از نیمی اـ اجتماعی بیانگر آن است که بیش  اقتصادی

 .درصد فراوانی در جایگاه قرار دارند 74ـ اجتماعی پایین، با نزدیک به  جایگاه اقتصادی

ای بیان س میانگین رتبهدر ادامه توزیع پاسخگویان برمبنای متغیرهای اصلی پژوهش براسا

 .شده است

 شده چگونگي توزيع پاسخگويان براساس متغيرهای اصلي در نمونۀ بررسي. 9جدول 

 نمره 5ای از  ميانگين رتبه متغيرهای وابسته نمره 5ای از  ميانگين رتبه متغيرهای مستقل

 (طتقریباً متوس)  / 1 هنجارگرایی کل (متوسط رو به پایین)  /0  رسمی کنترل

 نمره 9ای از  میانگین رتبه ابعاد هنجارگرایی (متوسط رو به پایین)  /54 غیررسمی کنترل

 (متوسط) 41/7 هنجارگرایی متعهدانه (تقریباً متوسط)  /14 خودکنترلی

 (ضعیف)  /1  گرایانههنجارگرایی مصلحت (ضعیف) /33 ایـ رویهعدالت

 (ضعیف)  /0  هنجارگرایی اجبارگرایانه (متوسط رو به پایین)  / 7 سیاسیمشروعیت 

 (خیلی ضعیف) 90/4 گرایانههنجارگرایی عادت (متوسط رو به پایین)  /5  مجازات قطعیت

 (تقریباً متوسط)  /19 تعهد دینی

 (ضعیف) /13 اجتماعیسرمایۀ  

 (ضعیف)  /77 فردگرایی

هنجارگرایی، هنجارگرایی متعهدانه  آن است که از میان ابعاد چهارگانۀ 7نکتۀ مهم در جدول 

بیشترین فراوانی را میان کنشگران تهرانی دارد و سه بعد دیگر با اختالف بسیار زیادی در 

دهندۀ میزان باالی تعهد هنجاری و رعایت های بعدی هنجارگرایی قرار دارند؛ که این نشان رتبه

همچنین درخصوص . نی استاجتماعی براساس یک باور درونی بین کنشگران تهراقوانین 

موقع قبوض آب، برق و تلفن و  بارز هنجارگرایی، حفظ اموال عمومی، پرداخت به های نمونه

نکتۀ دیگر . اندهای شهری  بیشترین فراوانی را بین پاسخگویان داشته پرداخت بلیت در اتوبوس
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ترین قوی( 5ز ا  / 3با میانگین )رسمی، نیروی انتظامی را اینکه درخصوص متغیر کنترل 

و (  /99با میانگین )اطالعات رسمی در جامعه دانسته و پس از آن وزارت  سازمان کنترل

 . قرار دارند(  /05با میانگین )ها دادگاه

سرانجام  و شده دوی متغیرها بیان به روابط دو در این بخش ابتدا: هاتحليل تبييني داده

 .لیل رگرسیون چندمتغیری انجام شده استبینی متغیر وابسته با استفاده از تح پیش

 های پژوهش آزمون فرضيه

جنس، سن و پایگاه )ای در این بخش، ابتدا روابط مربوط به برخی از متغیرهای زمینه

های  با هنجارگرایی و ابعاد چهارگانۀ آن بیان شده، سپس آزمون فرضیه( ـ اجتماعی اقتصادی

 . اصلی پژوهش شرح داده خواهد شد

 (و ابعاد چهارگانۀ هنجارگرايي)آزمون تفاوت ميانگين بين جنس و هنجارگرايي . 4جدول 

متغيرهای 

 وابسته

: متغير مستقل

 جنس 

ميانگين  فراواني

 همنوايي

انحراف 

 معيار

مقدار 
T 

سطح 

 معناداری

 4/  4  /57 75/9 4 /35 15  مرد هنجارگرایی

 30/3   /93 5   زن

یر جنس فقط با هنجارگرایی ارتباط معنادار دارد و با ابعاد براساس نتایج این جدول، متغ

بر این . های آن بیان نشده استچهارگانۀ هنجارگرایی ارتباط معناداری ندارد؛ به همین دلیل داده

 . کننداجتماعی همنوایی میاساس زنان بیشتر از مردان با هنجارهای 

 مستقل و متغير وابستۀ هنجارگراييهای همبستگي پيرسون بين متغيرهای آزمون. 5جدول 

 هنجارگرايي متغيرهای مستقل هنجارگرايي متغيرهای مستقل
R Sig r Sig 

 444/4 044/4 ایرویهـ  عدالت 444/4 4/ 4  سن

 444/4 4/4 0 سیاسیمشروعیت  440/4 4/ 0  ـ اجتماعی پایگاه اقتصادی

 444/4 -4/ 07 فردگرایی 444/4 735/4 رسمی کنترل

 444/4 5/4 0 تعهد دینی 444/4 704/4 غیررسمی کنترل

 444/4 31/4  سرمایۀ اجتماعی 444/4 5/4 0 خودکنترلی

    444/4 4/ 7  مجازاتقطعیت 
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ـ اجتماعی، کنترل  ها حاکی از آن است که متغیرهای مستقل سن، پایگاه اقتصادییافته

سیاسی،  ای، مشروعیترویهـ  عدالت مجازات، غیررسمی، خودکنترلی، قطعیترسمی، کنترل 

و مستقیم ( Sig< 0.05)اجتماعی با متغیر وابستۀ هنجارگرایی ارتباط معنادار تعهد دینی و سرمایۀ 

بدین معنا که با افزایش هر یک از این متغیرهای . دارد( بودن ضریب پیرسون به دلیل مثبت)

همچنین متغیر مستقل فردگرایی با . برعکسیابد و  مستقل، میزان هنجارگرایی افراد افزایش می

بر . دارد( بودن ضریب پیرسون به دلیل منفی)متغیر وابستۀ هنجارگرایی ارتباط معنادار و معکوس 

 . یابد و برعکساین اساس با افزایش فردگرایی، میزان هنجارگرایی کاهش می

ی فردگرایی، مشروعیت ترتیب متغیرها دوی متغیرهای نامبرده، به به براساس شدت روابط دو

ای نسبت به سایر متغیرها، ارتباط بیشتری با رویهـ  سیاسی، خودکنترلی، تعهد دینی و عدالت

، متوسط - تا +  متغیر وابستۀ هنجارگرایی دارند؛ هرچند کیفیت این پنج رابطه در دامنۀ 

از آزمون همبستگی  در ادامه برای کمک به درک روابط بیان شده، نتایج حاصل. شودارزیابی می

 توضیحات بیشتر در این. میان متغیرهای مستقل و ابعاد چهارگانۀ هنجارگرایی بیان شده است

 .گیری بیان خواهد شدمورد در بخش تحلیل رگرسیون و نیز نتیجه

های همبستگي پيرسون بين متغيرهای مستقل و متغيرهای وابستۀ ابعاد چهارگانۀ آزمون. 6جدول 

 هنجارگرايي
متغیرهای 
 مستقل

 

 متعهدانه

 

 گرایانهمصلحت

 

 اجبارگرایانه

 

 گرایانهعادت

R Sig R Sig R Sig R Sig 
 444/4 17/4  7/4  -5/4   4/ 47 41/4  4/  4 5/4   سن

ـ  پایگاه اقتصادی
 اجتماعی

495/4  45/4 434/4  90/4   3/4 4 4/4 404/4 0 4/4 

 444/4 3/4   4/ 44 -53/4  444/4 41/4  444/4 7/4 7 رسمیکنترل 
 444/4 -1/4   9/4 4 -4/    403/4 444/4 444/4 779/4 کنترل غیررسمی
 444/4 -747/4 0/4 4 -7/4   4/ 09 473/4 444/4 4/ 1  خودکنترلی

 4/ 44 -4/ 3  4/ 44 -94/4  59/4  4/ 43 444/4 5/4   قطعیت مجازات
 754/4 403/4 444/4 -4/ 1  444/4 0/4 4 444/4 0/4 7 ایهـ روی عدالت

 مشروعیت
 سیاسی

 34/4 444/4  4 /4 444/4   4/4- 4 3/4 4 3/4 375/4 

 914/4 -4/4 4 444/4 -44/4  499/4 4/ 44 444/4 771/4 تعهد دینی
 07/4  454/4 444/4 -43/4  444/4 34/4  444/4 4/4   اجتماعیسرمایۀ 

 444/4 701/4 440/4 07/4  4/ 9 -449/4 444/4 -744/4 فردگرایی
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 رگرسيون چندمتغيره
 وابسته متغیرهای بینیپیش آن در نسبی سهم و متغیر هر خالص اثر رگرسیونتحلیل  روش با

 استفاده شده است و تأثیر هر یک از  گام به درضمن در این تحلیل از روش گام. آید دست می به

متغیرهای مستقل با متغیر وابستۀ هنجارگرایی و در ادامه با ابعاد چهارگانۀ آن، جداگانه محاسبه و 

 .تحلیل خواهد شد

 (متغير وابستۀ هنجارگرايي)رگرسيون چندمتغيره . 7جدول 

 متغيرها
رگرسيون  ضريب

 (b)استانداردنشده 

رگرسيون  ضريب

 (Beta)استاندارد 
T 

-معناسطح

 داری

 444/4   /104 - 9/07   ابتمقدار ث

 444/4 397/5 54/4  7/4 9 کنترلیخود

 قطعیت

 مجازات
0 4/4- 447/4-  49/ - 479/4 

ـ عدالت

 ای رویه
740/4  73/4 57 /  4  /4 

مشروعیت 

 سیاسی
07 /4  31/4  1 /7 44 /4 

 444/4 797/7 4/ 1  507/4 تعهد دینی

 444/4 -73/0  -40/4  -570/4 فردگرایی

               4/4 0:      تعیین ضریب                 444/4: معناداری                47/0 : واریانس تحلیل

 4/4 0: شدهتعیین تعدیل ضریب

گام و باتوجه به معناداری معادلۀ رگرسیونی و اندازۀ بهگام رگرسیون روش براساس اجرای

ر بیشترین تأثیر علّی را بر متغیر وابستۀ هنجارگرایی و ضریب بتا، به ترتیب متغیرهای مستقل زی

فردگرایی؛ . 7خودکنترلی؛ .  تعهد دینی؛ .  : بینی تغییرات هنجارگرایی دارندنقش مهمی در پیش

درصد   0این شش متغیر تا  .قطعیت مجازات. 9ای؛ ـ رویهعدالت. 5سیاسی؛ مشروعیت . 0

های مربوط به همچنین داده. کنند پذیر می گرایی را امکانبینی تغییرات متغیر وابستۀ هنجار پیش

در ادامه نتایج تحلیل . نیامده است 3اند، در جدول متغیرهایی که در این معادله معنادار نبوده

 .رگرسیون متغیرهای مستقل با ابعاد چهارگانۀ هنجارگرایی نیز ارائه خواهد شد

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Stepwise Method 
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 ل و هنجارگراييمعادلۀ رگرسيوني بين متغيرهای مستق. 8جدول 

متغيرهای 

 مستقل

 گرايانهعادت  اجبارگرايانه  گرايانهمصلحت  متعهدانه 
Beta Sig Beta Sig Beta Sig Beta Sig 

 4/ 79 4/ 45 444/4 -441/4 14/4  435/4 4/ 44 59/4  رسمیکنترل 

 کنترل

 غیررسمی

 7 /4 441/4 49 /4-  53/4 4 9/4- 333/4  70/4- 4 3/4 

 4/ 44 -31/4  535/4 4/ 47 944/4 -5/4 4 59/4  434/4 خودکنترلی

ـ  عدالت

 ایرویه

471/4 54 /4 445/4  4 /4 451/4- 705/4   1/4 444/4 

 مشروعیت

 سیاسی

4  /4- 1 7/4  79/4 444/4 407/4 033/4 40 /4 5  /4 

 قطعیت

 مجازات

471/4- 000/4  74/4- 443/4 490/4-  0 /4 490/4- 497/4 

 144/4 -7/4 4 404/4 -0/4   044/4 -407/4 444/4 49/4  تعهد دینی

 سرمایۀ

 اجتماعی

 43/4- 43 /4 433/4  40/4  74/4- 4 5/4 495/4  3 /4 

 444/4 4/ 74 404/4 4/ 4  7/4 7 4/ 45 444/4 -19/4  فردگرایی

 

سایر 

 اطالعات

: واریانستحلیل 

941/7  

                        444/4: معناداری

               13/4 : تعیین ضریب

: واریانستحلیل 

444/                  

 444/4: معناداری

:  تعیین ضریب

 07/4                 

:   واریانستحلیل 

434/4              

 444/4: معناداری

:  تعیین ضریب 

490/4             

:   واریانسیل تحل

0 5/ 3             

 444/4: معناداری

:   تعیین ضریب

  4/4                   

بینی تغییرات آن، چهار متغیر مستقل مؤثر در تبیین متغیر وابستۀ هنجارگرایی متعهدانه و پیش

.  : ازاین چهار متغیر به ترتیب شدت اثرگذاری عبارتند . کننداند و نقش علّی ایفا می بوده

تعیین این براساس ضریب .  رسمیغیرکنترل . 0رسمی؛ کنترل . 7تعهد دینی؛ .  فردگرایی؛ 

درصد از تغییرات متغیر هنجارگرایی متعهدانه را ارزیابی  4 معادله، این چهار متغیر نزدیک به 

اند که  هگرایانه دو متغیر مستقل به لحاظ علّی اثرگذار بوددر  هنجارگرایی مصلحت. کنند می

 برمبنای ضریب. مجازاتقطعیت .  سیاسی؛ مشروعیت .  : براساس شدت اثرگذاری عبارتند از

گرایانه را از تغییرات هنجارگرایی مصلحت( درصد 0 )تعیین، این دو متغیر درصد ناچیزی 
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.  ستقل معادلۀ رگرسیون مرتبط با هنجارگرایی اجبارگرایانه فقط تأثیر دو متغیر م. کنندتبیین می

درصد از  9دو متغیر دهد و این فردگرایی را بر متغیر وابسته نشان می.  اجتماعی و سرمایۀ 

گرایانه در انتها به هنجارگرایی عادت. کنندبینی میتغییرات هنجارگرایی اجبارگرایانه را پیش

کنترل . 0خودکنترلی و . 7ای؛ رویهـ  عدالت.  فردگرایی؛ .  کنیم که چهار متغیر مستقلِ  اشاره می

درصد    اند که بینی تغییرات متغیر وابسته داشتهغیررسمی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر پیش

 .محاسبه شده است

 گيریبندی و نتيجهجمع
هنجارها یا الگوهای . رودشمار می اجتماعی بههنجار اجتماعی یکی از مفاهیم کلیدی در علوم 

رعایت . شونداجتماعی میاجتماعی و تداوم حیات نظام مت روابط رفتار اجتماعی موجب سال

اجتماعی، اند و اگر در شبکۀ گستردۀ روابط اجتماعی الزامیهنجارها برای زندگی جمعی و نظم 

در آن صورت . شوداجتماعی آشفته و جامعه عمالً فلج میهنجارها رعایت نشوند، زندگی 

تر نیازها، تأثیر معکوس خواهد گذاشت و با ورود انسان به اجتماعی با هدف ارضای بهروابط 

اجتماعی، باید انتظار داشته باشد که این روابط مانع دستیابی او به هدفش خواهند شبکۀ روابط 

گرایانه، اجبارگرایانه و در این پژوهش هنجارگرایی شاخصی با چهار بعد متعهدانه، مصلحت. شد

که با توجه به نقش کلیدی این زمینه در (  74 امینیان، )گرایانه تعریف شده است عادت

اجتماعی مؤثر بر این  اجتماعی جامعه، این پژوهش درپی تبیین عواملخصوص نظم 

اجتماعی بوده ای و سرمایۀ ـ رویه اجتماعی، عدالتهنجارگرایی با توجه به سه دیدگاه کنترل 

 . است

  / 1ای میزان رعایت هنجارگرایی در شهر تهران براساس نتایج این پژوهش، میانگین رتبه

براساس میزان فراوانی ابعاد چهارگانۀ هنجارگرایی نیز هنجارگرایی مبتنی . نمره بوده است 5از 

و ( 9از  41/7)بر تعهد با اختالف بسیار زیادی نسبت به سایر ابعاد، بیشترین فراوانی را داشت 

های  بعدی ترتیب در اولویت گرایانه بهنه و عادتگرایانه، اجبارگرایاهنجارگرایی مصلحت

 .فراوانی قرار دارند

اجتماعی همنوایی دهد زنان بیشتر از مردان با هنجارهای دو متغیرها نشان می به روابط دو

ساکو، )کنند دادن جرم را فعالیتی مردانه ترسیم می آمار جرایم و اخبار مربوط آن، انجام. کنندمی

در صورت ارتکاب جرم، ( 449 صادقی، )ها  ز سوی دیگر براساس پژوهشا(. 07 : 445 
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برای زنان، ( اعتمادی در ازدواج اعتباری اجتماعی و بر از جمله بی)ها و پیامدهای جرم هزینه

 از زنان جلوگیری برای جرم،  ننگِ داغ درواقع. مخصوصاً در دوران تجرد بسیار جدی است

 .است کنندهتعیین بسیار هنجارشکنی

بر این اساس با افزایش سن، . از سویی ارتباط مثبت میان سن و هنجارگرایی نیز تأیید شد

زندگی همراه احتماالً علّت این موضوع مربوط به سبک یابد؛  میزان هنجارگرایی نیز افزایش می

های مجرمانه تر، بیشتر در معرض همنشینیبا خطر در سنین جوانی است که افراد سنین پایین

ها جرم گیرند؛ همچنین به دلیل نظارت کمتر از سوی جامعه بر آنها، بیشتر از سایر گروه قرار می

 . دهندانجام می

بر این اساس افراد . ـ اجتماعی نیز با هنجارگرایی ارتباط معنادار و مثبت دارد پایگاه اقتصادی

 همنواییاجتماعی بیشتر تر با هنجارهای اجتماعی باال نسبت به سطوح پایینمتعلق به طبقۀ 

با توجه به ارتباط این متغیر با بعد اجبارگرایانۀ هنجارگرایی، افراد با امتیاز باالی . کنند می

های اجتماعی خود و پرهیز از مجازاتاقتصادی و اجتماعی برای حفظ منافع مادی و منزلت 

. کنندمی همنواییها بیشتر تر بر مبنای اجبار با هنجاررسمی و غیررسمی نسبت به طبقات پایین

رسمی، کنترل  متغیرهای کنترل نیز تأییدکننده نگاه کارکردگرایانه در مؤثربودن متغیرهای کنترل

اجتماعی و مجازات و همچنین تعهد دینی در تضمین نظم غیررسمی، خودکنترلی، قطعیت 

رد نظری مرتبط با همچنین براساس رویک. افزایش رعایت قواعد اجتماعی در جامعه بوده است

سیاسی ای و مشروعیت ـ رویههای قانونی مشخص شد که متغیرهای عدالتبودن رویه عادالنه

شده در این پژوهش نیز  آخرین رویکرد نظری بررسی. ارتباط معنادار با هنجارگرایی دارد

رهای اجتماعی و همچنین فردگرایی با میزان رعایت هنجاتأییدکنندۀ ارتباط متغیر سرمایۀ 

با کاهش . البته در این بین فردگرایی ارتباط معکوس با هنجارگرایی دارد. اجتماعی است

های اجتماعی از شاخص اجتماعی و حتی حمایتکه خود به دلیل افزایش مشارکت )فردگرایی 

رگرسیون درنهایت، تحلیل . یابد، میزان هنجارگرایی افزایش می(افزایش سرمایۀ اجتماعی است

سیاسی،  تعهد دینی، خودکنترلی، فردگرایی، مشروعیتنه نشان داد که متغیرهای مستقل چندگا

از کل واریانس متغیر وابستۀ هنجارگرایی  4/4 0مجازات به اندازۀ  ای و قطعیت رویهـ  عدالت

 .کنندرا در شهر تهران تبیین می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Stigma 
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های مجری قانون ماناجتماعی ممکن است نگرشی مثبت نسبت به سازسرمایۀ  بر این اساس

ها در جایی که  ویژه به دلیل تأثیر عملکرد پلیس و سایر سازمان به. وجود آورد به در ذهن افراد 

سقوط شدید و ناگهانی سرمایۀ . های اجتماعی قوی و سطوح همبستگی هنجاری باالستشبکه

ردان جوان اجتماعی با افزایش شدید ازخودبیگانگی و رفتار ضد اجتماعی، مخصوصاً بین م

اجتماعی نقشی  اجتماعی در برقراری نظمسرمایۀ (.  4 -44 : 719 فیلد، )همراه بوده است 

زیرا سرمایۀ . ها و نهادهای اجتماعی استاجتماعی بین افراد، گروهمؤثر دارد که حاصل روابط 

سائل شده همچون اعتماد، آگاهی، نگرانی دربارۀ دیگران و ماجتماعی با متغیرهای شناخته

عمومی، مشارکت در مسائل عمومی، انسجام و همبستگی گروهی و همکاری ارتباط دارد 

گرفته در های صورتاجتماعی، رابطه است که حمایتدرواقع اساس سرمایۀ (. 710 تاجبخش، )

اجتماعی و هایی همچون خانواده، دوستان و روابط شغلی و سازمانی بر افزایش روابط گروه

عی فرد بسیار مؤثر بوده است که این موضوع احتمال هنجارگرایی را نیز افزایش اجتما مشارکت

 که وجود دارد جهان به نگرش شیوۀ و ذهنی های گرایش از ایاز سوی دیگر مجموعه .دهدمی

مردمی . کند ایفا مهمی همنوایی فرد با هنجارهای اجتماعی نقش کمیت و کیفیت بر ممکن است

اگر . کنند اغلب باورهای اخالقی مشترکی نیز دارندعیِ مشابه، زندگی میهای اجتما که در زمینه

اجتماعی یا غیرقانونی در افراد های ضد این باورها غایب یا ضعیف شوند احتمال فعالیت

بنابراین فرد متأثر از اعتقادات معمول (. 094: 445 ؛ برن، 74 : 443 سگل، )یابد  افزایش می

درواقع مذهب با . کندقی برای همنوا بودن و رعایت قوانین میجامعه، احساس وظیفۀ اخال

اخالقی جامعه کردن آنها در افراد جامعه، موجب تقویت نظم  انتقال قواعد اخالقی و درونی

برای افراد ( بر دیانت هنجارهای مبتنی)بر همین اساس نسبت هنجارها با دیانت و شرع . شود می

داری درواقع وقتی افراد رعایت هنجارها را در راستای دین. دار بسیار مهم استمعتقد و دین

کنند، رعایت آن هنجار را در هر شرایطی برای خود واجب خود و یک رفتار دینی تفسیر می

کردن هنجارها در ارتباط دانند که این شیوه از هنجارگرایی، مستقیماً با تعهد هنجاری و درونیمی

  .است

کنندۀ ممکن است هستۀ مرکزی تحلیل و تبیین« وابستگی»و « رقرا»در یک تحلیل نهایی، 

افراد براساس دالیل و شرایط گوناگون . های مرتبط با آن باشد فرآیند هنجارگرایی و گونه

کارانه و شرایط ایستا نامبرده، در پی حفظ وضعیت موجود هستند که منجر به رویکردی محافظه

اجتماعی افراد همنوا با نظام ، یکپارچگی و انسجام درواقع پیوستگی. خواهد شد( استاتیک)
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در موضوع هنجارگریزی نیز، بیشتر فرار از شرایط موجود . اجتماعی و هنجاری بیشتر است

 .خوردبه چشم می( دینامیک)مطرح است که در آن بیشتر رویکرد تغییرطلبانه و شرایطی پویا 

 منابع
 «و فرهنگکشور، وزارت استان  1 های پیمایش در یافته(  71 ) «ايرانيان هایو نگرشها ارزش 

 .ارشاداسالمی

  کارکنان ادارۀ فرهنگ: آنمؤثر بر و عوامل  قانونبه گرايش ميزان بررسي ( 731 )افشاری، رضا 

 . آزاد اسالمیشناسی، دانشگاه ارشد جامعهنامۀ کارشناسی، پایانهمدانارشاد اسالمي استان و 

 تهراني؛ با کنشگران در ميان همنوايي شناختي جامعهتبيين و شناسي سنخ(  74 )ان، احسان امینی-

 .تهراناجتماعی، دانشگاه علوم ارشد پژوهش  کارشناسی–نامۀ ، پایاناجتماعيهنجارهای  برتأکيد 

 نیک ۀ عبدالحسین، ترجمشناسيجامعهانقادی فرهنگ ، (715 )بوریکو  بودون، ریمون و فرانسوا-

 .معاصرنشر فرهنگ : گهر، تهران

  کیهانانتشارات : ، ترجمۀ باقر ساروخانی، تهراناجتماعيعلومفرهنگ ( 793 )بیرو، آلن. 

  نشر شیرازه: تهران( اعتماد، دموکراسي، توسعه)اجتماعي سرمايۀ ( 710 )تاجبخش، کیان. 

  ارشد کارشناسینامۀ ، پایانمعلماناجتماعي  عيتموقشناختي جامعهتحليل (  74 )تیموری، محمود

 .تهراناجتماعی، دانشگاه علوم پژوهش 

  نشر نی: ، تهراناجتماعينظم نظری تحليل و تشريح : نظمشناسي جامعه( 735 )چلبی، مسعود. 

 بين رابطۀ بررسي »( 714 )سجادی، محمود آبادی، اکبر و لعلمیمندی، مسعود و زارع شاهزادهحاجی

، مجلۀ «(مشهدشهر معلمان : موردی مطالعۀ)شغلي  رضايتميزان و اجتماعي هنجارهای رعايت 

 .00 -0  : 714 ، تابستان  یازدهم، شمارۀ شناسی ایران، دوره جامعه

 شد ارکارشناسینامۀ ، پایانرانندگيدر گريزی قانونعلل بررسي (  71 )علی، احمد صفرحاجی

 .تحقیقاتواحد علوم اسالمی آزاد شناسی، دانشگاه جامعه

  روحيۀ و  قانونبه  نسبتاروميه مردم نگرش بررسي »( 735 )عمومی  فرهنگ شورایدبیرخانۀ

 . غربیآذربایجاناستانعمومی فرهنگ شورای ، دبیرخانۀ «پذيریقانون

  تحقیقاتی، مؤسسۀ ، طرح «گريزیبر قانونمؤثر مل و عواميزان، نوع »( 717 )رضایی، محمد

 .وارشاد اسالمیفرهنگوزارت فرهنگ، هنر و ارتباطات 

 در شهر تهرانآنومي در زمينۀ  اجتماعي، پژوهشيآشفتگي يا  آنومي( 731 )پور، فرامرز رفیع ،

 .سروشانتشارات : تهران
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  کیهان انتشاراتسازمان : ، تهراناجتماعيعلوم عارفالمبر دايرهدرآمدی ( 734 )ساروخانی، باقر. 

  موردی مطالعه : عروقيوقلبيبيماری شناختي جامعه تحليل»( 711 )ساعی، علی و نامور، اکبر

 .4  -45 : 0دهم، شمارۀ  ایران، دورهشناسی جامعهانجمن ، مجلۀ «شهر بوشهر

  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ، تهراني کجرویشناس جامعه( 719 )سلیمی، علی؛ داوری، محمد. 

 نشينان و در مأل و  هم  گروه خانواده،) اجتماعي تأثير عوامل( 734 )آبادی، فاطمه شمس نجف

 ارشدکارشناسی نامۀپایان ،تهران شهر در دبيرستاني دختران پوشش بر نحوۀ( بودنمنظر عام

  .تهران دانشگاه شناسی، جامعه

  گرايي و ـ اجتماعي مؤثر بر قانون بررسي نقش عوامل فرهنگي( 710 )صداقت، کامران

 .اصفهانشناسی، دانشگاه نامۀ دکتری جامعه، پایانگريزی شهرستان تبريز قانون

 57-71:  انتظامی، شمارۀ ، فصلنامۀ دانش«بهنجار نظم و نابهنجار رفتار»(  71 )سروستانی  صدیق. 

  اول نشرنی، چاپ: ، تهرانشناسيا مفاهيم اساسي جامعهآشنايي ب، (710 )عضدانلو، حمید. 

  مؤسسۀ تحقیقات صدا و «مندنقش صدا و سيما در ترويج رفتار قانون»( 731 )علیخواه، فردین ،

 .تحقیقاتیسیما، طرح 

  وزارت فرهنگ و ( و   جلد ) اجتماعيسنجش مفاهيم اساسي علوم ( 717 )علیخواه، فردین ،

 .های ملیر طرحارشاد اسالمی، دفت

  اعتماد، : اجتماعيسرمايۀ : ، در«مدنیاجتماعی و جامعۀ سرمایۀ »( 710 )فوکویاما، فرانسیس

: تاجبخش، ترجمۀ افشین خاکباز و حسن پویان، تهران ، گردآوری کیاندموکراسي و توسعه

 .نشرشیرازه

 ها و در حوزۀ ارزششده فراتحليل مطالعات انجام»( 713 )اصغر فیروزجائیان گلوگاه، علی

 .03 -7  : اول، شماره دوم، مجلۀ راهبرد فرهنگ، سال «اجتماعيهنجارهای 

 نامۀ ، پایانگريزی در شهر تهرانشناختي قانونتحليل جامعه( 711 )اصغر فیروزجائیان گلوگاه، علی

 .تهرانشناسی، دانشگاه دکتری جامعه

  نشرکویر: رمضانی، تهرانفاری و حسین ، غالمرضا غسرمايۀ اجتماعي( 719 )فیلد، جان. 

 های گرايش به حجاب و برداشت از آن در ميان دانشجويان دانشگاه( 735 )البنین کرمانشاهیان، ام

 . الزهراشناسی، دانشگاه  ارشد جامعهنامۀ کارشناسی، پایاندولتي و آزاد تهران

 ترجمۀ گروه مترجمان به ياجتماعفرهنگ علوم( 739 )ل کولب . گولد، جولیوس و ویلیام ،

 .مازیار، چاپ اول: ویراستاری محمدجواد زاهدی مازندرانی، تهران
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 ۀ، مجل«شهر شيراز مورد مطالعه: شهری ايرانۀ منزلت مشاغل در جامع»( 730 )اصغر مقدس، علی 

 .730 دوم، بهار ۀ دهم، شمار شیراز، دوره اجتماعی و انسانی دانشگاهعلوم

  ارشد رشتۀ نامۀ کارشناسی، پایاناجتماعي مؤثر بر افسردگيبررسي عوامل(  74 )یاقوتی، هدا

 .اجتماعی، دانشگاه شهیدبهشتیپژوهش علوم

  ـ فرهنگي در ايران ها و رفتار اجتماعيها، نگرشبررسي آگاهي( 735 )محسنی، منوچهر ،

 .معاونت پژوهشی و آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 زنان،  ، فصلنامۀ پژوهش«اجتماعيپيامدهای جنسيتي تخريب سرمايۀ »(  71 )سعید قهفرخی، مدنی
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