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راهبرداهیهنجارسازی اجتماعیردتبلیغدینی

1
سید محسن

میرسندسی2

چکیده
از اصول هر دین و شریعتی ،تالش برای اثبات حقانیت ،ماندگاری و ترو یج حوزه نفوذ خود از طریق
تبلیغ دینی است .دین اسالم هم از این قاعده مستثنا نیست و به نوع آموزههای دینی و جلوههای رفتاری
آن در زندگی فردی و اجتماعی توجه و یژهای دارد .در واقع اگر اعتقادات و باورهای دینی افراد نتوانند به
رفتار متناسب با خود و مورد نظر دین منجر شوند ،ارزش چندانی نخواهند داشت .شاید برای تحقق
رفتارهای مطلوب دینی و گسترش آنها راههای متفاوتی وجود داشته باشد؛ ولی به نظر میرسد مؤثرترین
آنها ایجاد الگوهای رفتاری و هنجاری مناسب از طریق سازوکارهایی است که مطالعات اجتماعی در
اختیار میگذارد .مجموع این فعالیتها را در قالب مفهوم «هنجارسازی اجتماعی» مطرح کرده و در
این نوشتار ضمن بررسی ارتباط آن با تبلیغ دینی ،به شناسایی و معرفی ظرفیت باالی آن و بهخصوص
معرفی برخی راهبردهای عملی در این جهت پرداختهایم3.
واژگان کلیدی :فرهنگ ،تبلیغ دینی ،هنجار ،هنجارسازی ،الگوی رفتاری.

 . 1تاریخ دریافت 98/1/20 :؛ تاریخ پذیرش98/4/10 :
ی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد.

 . 2عض هیئت علمی پژوهشگاه عل م و فرهنگ اسالمی و دانش
m.sondosi@isca.ac.ir
 . 3این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عن ان «درآمدی بر هن ارسازی اجتماعی» است که ن یسنده ان ام
داده است.
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مقدمه
هر جامعهای ،از کوچکترین سطح تحلیل تا کالنترین آن ،جدا از ضرورتهای مادی و محیطی ،بر
مبنای مجموعهای از عناصر فرهنگی و اجتماعی قوام مییابد .به نظر میرسد بخش زیادی از این
عناصر شامل ارزشها و هنجارهایی است که به نگرشها ،ذهنیتها و رفتارها در میان کنشگران جهت
میدهد .در واقع هرچه بین ارزشهای موجود و پذیرفتهشده یک محیط اجتماعی به عنوان بخشی از
عناصر ذهنی فرهنگ و هنجارهای اجتماعی به عنوان الگوها و قالبهای رفتاری و عناصر عینی فرهنگ
یک جامعه تناسب و نزدیکی بیشتری باشد ،آن جامعه دارای انسجام و ثبات فرهنگی بیشتری خواهد
بود .همچنین هرچه میزان انسجام فرهنگی در یک اجتماع بیشتر باشد ،پو یایی و کارآمدی آن جامعه
نیز افزایش یافته ،میتواند یکی از نشانههای توفیق نهادهای جامعهپذیرکننده آن جامعه تلقی شود .این
نشانه بهخصوص در این دوران از این جهت اهمیت مییابد که اکثر جوامع ،به جهات گوناگون
تحوالت ارتباطی ،نسلی و ...در معرض تغییرات فرهنگی و اجتماعی سریع و شدید قرار گرفتهاند.
ایده اصلی این نوشتار از درک مشاهدها ِی فاصله تأملبرانگیز بین آرمانها و ارزشهای دینی در

جامعه ایران با رفتارهای عینی مردم ،بهخصوص در شهرهای بزرگ ،شکل گرفته است؛ و این سؤال
مطرح است که چرا باید بین آموزههای فرهنگی و دینی و رفتارهای واقعی افراد جامعه فاصله و شکاف
وجود داشته باشد؟ در این موضوع ،تحقیقات زیادی ،چه در داخل و چه در خارج مرزهای ایران و با
دیدگاههای متفاوت ،انجام شده که محقق قصد ورود به آنها را نداشته است .آنچه در این نوشته اهمیت
داشته و تالش شده در حد مقدور به آن پرداخته شود ،این موضوع بوده است که چگونه میتوان از
طریق سازوکارهای اجتماعی ،به الگوسازی رفتاری و هنجاری آموزههای مطلوب در تبلیغات دینی
دست یافت .نتیجه این فرایند که ما آن را «هنجارسازی اجتماعی» در نظر گرفتیم ،متضمن نوعی
حضور و ورود آ گاهانهتر عناصر مؤثر نهادهای اجتماعی و فرهنگی (اعم از خانواده ،مدرسه ،دین و
سیاست و حتی اقتصاد) ،بهو یژه کارگزاران تبلیغ دینی در مقابله با چالشهای فرهنگی پیشرو خواهد
بود .همچنین به نظر میرسد فضای هنجاری موجود ،بیش از آنکه محصول خودآ گاهیهای اجتماعی،
ً
تدابیر و مدیریتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه باشد ،غالبا نتیجه احساسات ،هیجانات و نیازهای
مقطعی بوده است .این نوشتار ،تالشی اندک در جهت معرفی ظرفیتهای هنجارسازی اجتماعی و
ارتباط تنگاتنگ آن با کارآمدسازی تبلیغ دینی در ایران است.
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طرح مسئله
یکی از راههای گسترش و انتشار فرهنگ و آموزههای دینی ،فعالیتهای تبلیغی است .به نظر میرسد
هدف کلی و نهایی تبلیغ در شریعت اسالم ،دستیابی به کمال انسانی در تمام جنبههای وجودی اوست
و این مهم جز از طریق تأثیرگذاری هدفمند بر اندیشه ،باور و رفتار انسانها به دست نمیآید .در واقع،
ً
هدف فعالیتهای تبلیغی صرفا رساندن پیامهای دینی به مخاطبان نیست ،بلکه اگر نتواند در بینش و
ً
رفتار مخاطب تغییر دهد ،عمال تبلیغ موفقی نخواهد بود .تأ کید بر تغییر در تفکر و اندیشه نیز از باب
اهمیتی است که نوع باورها بر شکلدهی رفتارهای انسانی دارند و مادامیکه نگرشها و آموزههای
تبلیغی به اعمال و رفتار واقعی و متناسب با خود در انسانها منجر نشوند ،اتفاق خاصی در سطح
حاالت فردی و جامعه نیز نخواهد افتاد .در نتیجه میتوان به این گزاره منطقی و بسیار مهم دست یافت
که کمال انسانی و مطلوب شریعت اسالمی جز از طریق ایجاد الگوهای رفتاری مطلوب و ترک اعمال
نامناسب ،محقق نخواهد شد.
از سو یی دیگر انسان اسالم ،هیچگاه بریده از جمع و اجتماع نبوده و بهنوعی با هو یت اجتماعی
مسلمان (امت) رابطه و پیوند متقابل و مستحکمی دارد .در واقع ،هم نوع و کیفیت کنشهای اجتماعی
یکایک افراد مسلمان در شکلدهی به این هو یت مؤثر است و هم نوع فرهنگ محیطهای خرد و کالن
اجتماعی مسلمانان در شکلدهی به رفتارهای آنان دخیل است.
نتیجه بررسی فرهنگ و آموزههای دین مبین اسالم ،این است که این دین راههای مختلفی را برای
الگوسازی و شکلدهی انواع کنشهای انسانی معرفی کرده است .در زمینه کنشهای اجتماعی ،تأ کید
زیاد شریعت بر انجام فریضه امربه معروف و نهی از منکر ،یکی از این راهها تلقی میشود .در حقیقت،
یکی از اهداف واالی این تأ کید ،ترو یج هنجارهای مطلوب و جلوگیری از اشاعه ناهنجاریهای منافی
با کمال انسانی و اجتماعی مورد نظر خداوند است .آنچه این تأ کید را در ارتباط با موضوع بحث ما
مهم میسازد ،ظرفیت باالیی است که در ارزشها و هنجارهای گروهی و اجتماعی ،برای شکلدهی به
رفتار فردی و اجتماعی انسانها دارد .توجه به این قدرت و توان اجتماعی هنجارها که در ادبیات
جامعهشناسی از آن به «تمایل هنجاری کنش» یاد میشود 1،و بهو یژه سازوکارهایی که برای
درونیسازی الگوهای رفتاری در فرایندهای جامعهپذیری ،مورد نظر قرار میگیرد ،مؤ ید این نکته مهم
 . 1برای مطالعه بیشتر ر.ک :زن انیزاده ،1367 ،ص 50ج .71
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است که یکی از راههای تقو یت و کارآمدسازی فعالیتهای تبلیغی در سطوح فردی ،میانی و کالن
اجتماعی ،آشنایی کارگزاران و نهادهای تبلیغی با این سازوکارها و بهکارگیری آنهاست.

اهمیت و ضرورت بررسی مسئله تحقیق
اهمیت بررسی این موضوع ،از نقش و کارکرد حیاتی هنجارها در قوام اجتماعات و گروهای انسانی ،به
دست میآید .تجربه زندگی اجتماعی در جوامع بشری ،گو یای این واقعیت مهم است که بدون وجود
ً
الگوها و هنجارهای پذیرفتهشده ،غالبا ارتباط مؤثری در جامعه شکل نمیگیرد و میزان نظم جامعه
رابطه مستقیمی با وجود هنجارها و الگوهای رفتاری مناسب و رعایت آنها در میان افراد دارد .بنابراین
هرچیزی که بتواند فضای هنجاری جامعه را شفافتر ،روانتر و مؤثرتر کند ،بهگونهای که احساس وفاق
و همراهی با ارزشهای حاکم بر گروههای اجتماعی و جامعه را تقو یت کند ،از اهمیتی مضاعف
برخوردار است .بدیهی است تحقق بخشی از این اهداف ،از مسیر مطالعه و پژوهشهایی صورت
میگیرد که زمینه مناسبی را برای شناخت عوامل ،زمینهها و شرایط شکلگیری یا افول هنجارهای
اجتماعی فراهم میکنند.
«بنابراین در یک اجتماع با همبستگی اجتماعی باال ،با همذاتپنداری و هو یت جمعی قوی،
احساس تکلیف در قبال رعایت قواعد اخالقی بسیار زیاد است .در حقیقت از لحاظ روششناختی،
میزان ایننوع همبستگی را در دو سطح فردی (سطح خرد) و اجتماعی (سطح کالن) بهترتیب باید در
میزان وفاداری اعضا به «ما» و همبستگی اجتماعی ردیابی کرد» (چلبی.)134 ،1385 ،
از جنبهای دیگر ،جامعه امروز ایران به دلیل ایجاد تغییرات ساختاری در ارکان فرهنگ و اجتماع ،در
معرض نوعی مهندسی اختاللآمیز هنجارهای اجتماعی در سطوح مختلف جامعه ،از گروههای
کوچك مثل خانواده گرفته تا گروههای میانی و کالن ،قرار گرفته است .اهمیت و کارکرد بسیار چشمگیر
هنجارهای اجتماعی در تنظیم روابط اجتماعی و ایجاد نظم در جامعه ،سبب گردیده است که طراحان،
ایجاد اختالل در هنجارهای مفید اجتماعی را یکی از اهداف بسیار مهم خود قرار دهند« .اختالل
هنجاری را میتوان در قالب پنج نوع قطبی شدن هنجاری ،تضاد هنجاری ،ناپایداری یا تناقض منطقی
هنجاری ،ضعف هنجاری ،بیهنجاری یا فقدان قواعد هنجاری توضیح داد( »1همو.)112 ،1375 ،
 .1برای مطالعه بیشتر مفاهیم مزب ر ر.ک :چلبی ،1375 ،ص119 -112و ماهپیشانیان.1389 ،
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جنبهای دیگر از اهمیت موضوع ،ارتباطی است که بحث هنجارسازی با مفهوم آنومی 1پیدا میکند.
آنومی به خأل هنجارهای مفید در یک گروه یا جامعه متناسب با ارزشها و اهدافی که برای آنها مهم
تلقی میشود ،اشاره دارد .ازآنجاکه ایجاد هنجارها ،در اکثر مواقع ،بهو یژه در سطوح کالن اجتماعی،
بهطور ناخودآ گاه و برنامهریزینشده شکل میگیرند ،مشخص نیست تا چه اندازه هنجارهای ایجادشده
برای بقای ارزشها و دستیابی به اهداف اجتماعی کفایت میکنند .به بیان دیگر ،هنجارهای تولیدشده
ً
در فرایندهای اجتماعی ،غالبا حالت خودبهخودی دارند و بیارتباط با نیازهای واقعی جامعه هستند و
به مرور به این اهداف حالت آنومی پیدا کرده ،زمینه تضعیف و جایگز ینی ارزشهایی را که در دورهای
خاص از نظر اجتماع مهم تلقی میشد ،فراهم میآورند .از همین جا نیز اهمیت فهم فرایندهای ایجاد
هنجارهای اجتماعی و کنترل ناهنجاریهای عمومی و تولید هنجارهای الزم و ضروری متناسب با
نیازهای واقعی هر جامعه ،مشخص میشود.
مسئله مهم دیگر مرتبط با موضوع ما ،تالش سازماندهیشده و نرم بیگانگان برای نفوذ در بسترهای
فرهنگی ،از طریق اشاعه غیرمستقیم فرهنگی ،جابهجایی ارزشهای اجتماعی و بهتبع آن تغییر در
ِ
هنجارها و سبک زندگی اصیل است .امروزه با پیشرفتهای روزافزون رسانههای نو ین و بهخصوص
سازوکارهای علمی مرتبط با آن ،روشن شده است که سلطهجو یان برای نیل به اهداف فرهنگی مرموز
خود ،کانون ارزشها و هنجارهای بعضی جوامع همچون ایران را هدف قرار دادهاند .آنها برای مقابله با
فرهنگ اصیل و غنی اسالم ،تالش میکنند عناصر مضر و مبتذل را به ارزش و هنجار ،و در نهایت به
فرهنگ مسلط تبدیل کنند .آنچه میتواند این فرایند را برای طراحان اینگونه دسیسهها تسهیل و هموار
کند ،ناآ گاهی ،عملی و علمی فکر نکردن ،و فقدان خالقیت است .در چنین حالتی ،افراد جامعه از
تفکر فعاالنه خارج میشوند و فقط به مصرفکنندگان فکری و ارزشی منفعلی تبدیل ،و مستعد هرگونه
ناهنجاری و آسیبپذیری اجتماعی میگردند .ایجاد فرهنگهای مصرفی ،اسراف ،التهاب ،تخریب و
عصیانگری ،گسترش رفتارهای هجوآمیز ،شهوترانی ،عیش و نوش و عریانگری از مهمترین اهداف
طراحان جنگ نرم در عرصه فرهنگی با رو یکرد مذکور است .از این طریق ،نظام فرهنگی جامعه تغییر
میکند و از تولیدیـکارکردی ،به مصرفیـتخریبی تبدیل میشود .در پی این تغییر فرهنگی،
شخصیتهای مردم جامعه هدف نیز بهتدریج تغییر میکند .در نگاه دولتهای غربی تغییر فرهنگ
1. Anomi.
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جامعه به فرهنگ مصرفیـ تخریبی بهترین روش موفقیت در جنگ نرم محسوب میگردد؛ زیرا در این
حالت است که عقبافتادگی نسلهای متوالی جامعه تضمین میشود (ماهپیشانیان)1389 ،
در مجموع برای جبران این آسیبها و ایجاد هنجارهای مؤثر ،ضرورت دارد با شناسایی برخی
مکانیزمهای هنجارسازی که قابلیت بهکارگیری در تمام سطوح و ابعاد جامعه را داشته باشند ،به تقو یت
بنیانهای ارتباطی و اجتماعی همت گماشت؛ بهو یژه باید از زمینهای که نتایج اینگونه پژوهشها برای
فعالیتهای تبلیغ دینی ،چه در سطح فردی و چه در سطح سازمانی فراهم میکند ،یاد کرد« .اگر هدف
نهایی یک فعالیت فرهنگی و تبلیغی و تربیتی را ایجاد تغییر رفتار در افراد بدانیم» (نیکگهر،1371 ،
 )193به نظر میرسد بسیاری از آموزههای اجتماعی و دینی که از طریق مؤسسات فرهنگی و تبلیغی یا
مبلغان ترو یج میشوند ،در فرایند تبدیل به هنجارهای اجتماعی ،عقیم میشوند و تأثیری در میان آحاد
جامعه ندارند .لذا ضرورت دارد با شناخت مؤثر در این زمینه عالوه بر بهبود فعالیتهای فرهنگی و
تبلیغی ،به َ
هرزروی ایننوع فعالیتها حساس شو یم

تحلیل مفهومی مسئله
برای ورود به مباحث مرتبط با هنجارسازی ،از طرح مفهومی برخی مفاهیم اصلی ،بهو یژه مفهوم «هنجار

اجتماعی» ،ابعاد و مختصات آن ،ناگزیریم .در واقع ،برای تبیین بهتر فرایندهای منجر به شکلگیری
هنجارهای اجتماعی ،الزم است به محتوای این مفاهیم ،از جنبههای مرتبط با مسئله اشاره شود .مهمترین
کارکرد این مباحث ،روشن شدن فضای مفهومی و ایجاد نوعی اشتراك ذهنی در روند بحث ،همچنین
ً
جلوگیری از خلط مباحث در سایر مفاهیمی است که احیانا به جای هم استفاده میشوند.

الف) هنجار اجتماعی
هنجار اجتماعی 1یکی از مفاهیم مرکزی و اصلی جامعهشناسی است .کلمن 2در اهمیت هنجارها به
این نکته اشاره میکند که «دانشمندان اجتماعی به هیچ مفهومی به اندازه مفهوم هنجار در تبیین رفتار
انسانی استناد نمیکنند» (کلمن.)368 ،1377 ،

1. Social norm.
2. J.Coleman.

116

راهبرداهی هنجارسازی اجتماعی رد تبلیغ دینی
در یک تعریف ابتدایی ،هنجار اجتماعی ،عبارت از قواعد ،الگوها و شیوههای تثبیتشده رفتار در
گروههای اجتماعی است .هنجارها تعیین میکنند که مردم در شرایط معین در یك جامعه خاص،
چگونه باید رفتار کنند؟ در واقع ،افراد در جامعه بیشتر متوجه انحراف از هنجارها میشوند تا انطباق با
آنها« .انتظارات متقابل در گروه ،متکی به وجود هنجارها و ارزشهاست» (توسلی.)197 ،1369 ،
َ
«از سوی دیگر ،نوع رفتار افراد در گروههای مختلف اجتماعی ،به پیروی و متابعت از اشکالی
است که توسط گروهها پذیرفته [شده] و عمومیت یافته است .یکی از دالیل این متابعت ،فشار هنجاری
است که برای افراد در گروه ایجاد میشود؛ بهگونهای که در موارد مخالفت ،علیرغم تمایل ،مجبور به
پیروی از آنها میباشند و در صورت عدم پیروی ،با سطوح مختلفی از کنترل اجتماعی مواجه میشوند.
شدت این فشار بهگونهای است که انسانها اگر بتوانند در مقابل هر نیرو یی مقاومت کنند ،مقاومتشان
در مقابل این نیروی هنجاری ،کمتر است .این نیرو و فشار را درایتزل به پیروی از دورکیم 1فشار
هنجاری مینامد» (رفیعپور.)197 ،1378 ،
برای فهم دقیق هنجار به عنوان الگوهای توافقی و تثبتشده رفتار ،باید به برخی از و یژگیهای رفتار
انسان نیز توجه کرد .در حیوانات نیز مرتبهای از رفتارهای اجتماعی وجود دارد ،ولی این رفتارها
براساس الگوهای مورد توافق انجام نمیشود ،بلکه مبتنی بر غریزه است؛ بالعکس در انسان به علت
سطح باالتر تفکر و شعور ،هنجارها نقش غریزه را ایفا میکنند .خود هنجار از نیازهای فطری،
باالخص نیاز به روابط اجتماعی و احترام ،سرچشمه میگیرد(رفیعپور .)1378 ،همانگونه که تصور
حیات اجتماعی در میان حیوانات ،بدون وجود غرایز در آنها ،ممکن نیست ،وجود گروهها و جوامع
انسانی بدون هنجارها نیز دور از ذهن است؛ زیرا هنجارها ،انجام کنشهای انسانی در محیطهای
جمعی را از طریق کارکرد نمادی خود تسهیل و امکانپذیر میسازند.
از جنبه عینی ،نکته تأملبرانگیز دیگر در تحلیل مفهومی هنجار اجتماعی ،تمایزی است که باید
بین کنش (عمل) و شیوه انجام کنش قائل شد .در واقع کنشهای انسانی جنبه عام داشته ،به ماهیت
ً
انسان ،صرفنظر از زمان و محیط زندگی او مربوط میشوند؛ مثال همه انسانها نیازهای زیستی خود را
از طریق اعمالی مثل خوردن و آشامیدن ،پوشیدن ،استراحت ،تولیدمثل و ...برآورده میسازند؛
درحالیکه نوع شیوههای فردی یا اجتماعی انجام این کنشها موجب تفاوت آنها با دیگران میشود.
1. Durkheim.Émile.
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هنگامی که این شیوهها از سطح فردی فراتر میرود و به شکل بینذهنی ،مورد توافق سایر کنشگران در
یک محیط اجتماعی خاص واقع میشود و در عمل تثبیت میگردد ،به هنجارهای اجتماعی تبدیل
میشود .نحوه و شیوههای انجام رفتارهایی همانند خوردن ،پوشیدن و ...که به شکل هنجار اجتماعی
در میان عدهای از افراد درآمده است ،عالوه بر کارکردهای متعدد ،موجب تمایز آنها با سایر انسانهایی
ً
میشود که همین اعمال را به شیوههای دیگر انجام میدهند؛ مثال عدهای با قاشق و چنگال ،عدهای
دیگر با دو چوب ،و افرادی هم با دست ،عمل غذا خوردن ا انجام میدهند.
پس هنجارهای اجتماعی ،به عنوان قواعد و الگوهای رفتاری مشخص ،تکلیف مردم را در شرایط و
موقعیتهای مختلف تعیین میکنند .افراد یك گروه و اعضای یك جامعه ،در سایه آ گاهی از
هنجارهاست که میتوانند رفتارهای متناسب با انتظارات دیگران را انجام دهند .در واقع هنجارها،
الگوهای رفتاری تعیینشده و مورد توافق قرارگرفته کلیه افرادی است که در جامعه مشخص زندگی
میکنند و از زمینه فرهنگی مشابه یا یکسانی برخوردارند .به همین دلیل به هنجار ،الگوی عمل نیز گفته
میشود؛ چون مالك سنجش درستی یا نادرستی رفتار ،همان هنجار جامعه است.
در مجموع ،هنجار اجتماعی چند مشخصه اصلی دارد:
 )1قاعده و استاندارد رفتار اجتماعی (تنظیم روابط اجتماعی ،فعالیت مشترک و کنش اجتماعی)؛
 )2رعایت کردن اکثریت؛
 )3مجازات (رسمی و غیررسمی) در صورت رعایت نشدن.
در نتیجه این سه عامل ،هنجار در واقع یک دستورالعمل رفتار اجتماعی میشود (همان.)15 ،
بخشی از قدرت ترغیب و انصراف هنجارها ،در مجازاتهایی است که به دنبال آنها میآید .اصطالح
ً
مجازات را نباید صرفا به مفهوم تنبیه گرفت .مجازات میتواند منفی یا مثبت باشد؛ یعنی میتواند
بهصورت پاداش یا تنبیه باشد (روشه.)53-51 ،1370،
فهم اینکه هنجارها چطور تغییر میکنند ،به فهم اینکه چطور ایجاد میشوند ،کمک میکند .وقتی
تغییر فزاینده ،امکانپذیر باشد ،حتی هنجارهای پیچیده نیز میتوانند با توجه به مبداء زمان ،به تدریج
تکامل یابند .مجازاتهای سنگین برای نقض یک هنجار ،بر تغییر هنجار و فردی که نوآور هنجار
است ،تأثیر میگذارد .کوران نشان میدهد که چطور هنجارهایی که قوی هستند ،میتوانند بهصورت
ناگهانی از بین بروند یا با عقاید مردم ِاعمال شوند .ایجاد برخی هنجارها از ِاعمال آنها آسانتر است.
ً
ایجاد هنجارهای همکاری نسبتا آسان است؛ زیرا مجازات آنها بهصورت خودبهخود است .از سوی
دیگر ،ایجاد هنجاری که مستلزم تنبیه چندجانبی است ،دشوار است؛ ولی وقتی که ایجاد شدِ ،اعمالش
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آسان است و مشکل هز ینه بیرونی با نقضکننده به وجود نمیآید .گوناگونی هنجارها در راستای ابعادی
همانند کارآمدی ،پایداری و شیوه اعمال و تطبیق با اهداف اجتماعی ،دامنه تعمیم مفید را محدود
میکند).)Posner,2000

انواع هنجارها

هنجارهای اجتماعی به تناسب دیدگاهها و چگونگی هنجارها و به اعتباراتی که در نحوه بهکارگیری آنها
در مطالعات و پژوهشها اهمیت مییابند ،تقسیمبندیهای متنوعی پیدا کردهاند .ارائه این
تقسیمبندیها بهو یژه در زمینه هنجارسازی ،از آن جهت الزم است که بتوان متناسب با فضاهای
اجتماعی متنوعی که در در هر جامعهای وجود دارد ،نوع خاصی را تشخیص داد و به تحلیل آن
پرداخت .در اینجا ما به برخی از این دیدگاهها شاره میکنیم.

 .1انواع هنجارها براساس میزان رسمیت
در این رو یکرد ،هنجارها به دو گونه رسمی و غیررسمی تقسیم میشوند .هنجارهای رسمی ،به وسیله
نهادهای رسمی و قانونگذار جامعه وضع ،و برای نقض و سرپیچی از آنها مجازات در نظر گرفته
میشود .هنجارهای غیررسمی بهصورت تدریجی و عرفی در جامعه شکل گرفتهاند و عوامل کنترل
غیررسمی یا فشارهای ناشی از تو بیخ و سرزنش اجتماعی ،ضامن اجرای آنها هستند .در ادامهی
هنجارهای رسمی ،میتوان به قوانین و مقررات ،و در ادامهی هنجارهای غیررسمی ،میتوان به آداب و
رسوم محلی و بومی اشاره کرد .در واقع هنجارهای غیررسمی برای تنظیم رابطه مستقیم مردم با دولت
ً
تنظیم نشدهاند ،بلکه در روابط اجتماعی مردم که متقابال با یکدیگر سروکار دارند ،به وجود آمدهاند
(رفیعپور.)91 ،1378 ،

 .2انواع هنجارها براساس دینی یا غیردینی بودن آنها

َّ
هنجارهای موجود و محقق در هر جامعه و محیط اجتماعی ،متناسب با نوع ارزشهای دینی و
دستوراتی که برای دینداران همان دین دارد نیز تقسیمبندی میشوند .بر این مبنا چند قسم به این شرح
متصور است:
اول ،آن دسته از هنجارهای موجود در گروههای اجتماعی و جامعه است که با خواستهها و
ً
مطلوبهای دینی ،منطبق است؛ مثال هنجار راستگویی که متناسب با فضیلت اخالقی و دینی
صداقت است.
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ً
دوم ،بخشی از هنجارها که اصوال یا نسبت خاصی با ارزشهای جامعه ندارند یا تعارضی با
ارزشها و دستورهای دینی ندارند؛ مثل هنجار غالب ایرانیان در خوردن نان و پنیر در صبحانه یا
غذا خوردن با قاشق و چنگال؛
سوم ،هنجارهایی که علیرغم گسترش و فراگیری آنها در بعضی گروهها و جامعه ،با ارزشها و
اصول مورد نظر دین آنها تعارض دارند .در واقع ایننوع رفتارها هرچند به لحاظ اجتماعی شیوع
ً
دارند و تا حدی هنجار تلقی میشوند ،از منظر دینی ،نامطلوب و ناهنجاری تلقی میشوند؛ مثال
غیبت کردن و دروغ گفتن از نظر دینی منع شده است ،ولی در سطحی از واقعیت اجتماعی وجود
ً
دارد و در برخی محیطها عمال هنجار شده است.
بدیهی است نسبتهای ذکرشده ،در ارتباط با دین یا مذهب خاص در جامعه معنا پیدا میکنند و
این وضعیت در جامعهای با تنوع دینی و مذهبی و با توجه به اکثریت و اقلیت ،صورتهای گوناگونی
مییابد که در این نوشتار مجال پرداختن به این صورتها و جنبههای اجتماعی آنها فراهم نیست.

 .3انواع هنجارها بر اساس انگیزههای رفتاری
هنجارهای اجتماعی را بر مبنای منشاء انگیزشهایی که افراد را به سوی رعایت آنها سوق میدهد ،به
دو دسته کلی میتوان تقسیمبندی کرد« :اول ،هنجارهای درونی که ما آنها را درونی 1کردهایم و کسی به
ما درباره آن قاعده ،دستوری نمیدهد و ما خودبهخود ،بدون احساس اجبار بیرونی ،از درون ،خود را
موظف به پیروی میدانیم و با میل خود ،آنها را رعایت میکنیم .اینگونه هنجارها که قسمت اعظم
ً
زندگی خصوصی و اجتماعی ما را در بر میگیرند ،عموما از نظر میزان آ گاهی و رسمی بودن (نوع
هنجارها) درحد کم تا متوسط هستند» (رفیعپور)219 ،1378 ،؛ دوم ،هنجارهای بیرونی که از جانب
یک قدرت مافوق ،در قالب قوانین و آییننامهها برای اعضای جامعه تعیین میشوند ،بدون آنکه اعضای
جامعه همه در تعیین آن هنجارها مشارکت جمعی داشته باشند( .همان .)91 ،روشن است که درونی
ً
بودن هنجار ،الزاما به معنای مفید بودن آن نیست ؛ بلکه به میزان ثبات و الزام بیشتر افراد از یك سو و
نیاز نبودن به کنترلهای بیرونی برای رعایت آن از سوی دیگر است .همچنین نسبت هنجارهای درونی
و بیرونی در گروهها و جوامع مختلف متغیر است و این موضوع به میزان ثبات در ساخت اجتماعی
گروه ها و جامعه مربوط می شود .توجه به اهمیت هنجارهای درونی از این جهت ضروری است که
1. Internalized.
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نتیجه فرایندهای جامعهپذیری ،درونیسازی است و در مرحله اجرا ،از الزامآوری بیشتری نزد افراد
برخوردار است .بدین لحاظ یکی از اهداف اصلی هنجارسازی ،توجه به رو یکردهای درونیسازی
هنجارهای ضروری در جامعه است.

 .4انواع هنجارها بر اساس فراگیری و گستره اجتماعی
رابطه مستقیمی بین میزان فشار اجتماعی هر هنجار با میزان فراگیری آن در سطح گروههای
اجتماعی ،دیده میشود .همچنین میتوان نتیجه گرفت که این میزان فشار اجتماعی ،تابعی از
اهمیتی است که یک الگوی رفتاری خاص در موقعیتهای زمانی و مکانی برای هر گروه و جامعه
دارد .بر این اساس ،الگوهایی را میتوان مشاهده کرد که نهتنها در سطح گروههای خاص یك جامعه
دارای فشار هنجاری ز یادند ،بلکه در گستره وسیعتری از جامعه رعایت میشوند .همچنین بعضی
هنجارهای خاص ممکن است در بعضی گروهها مهم و دارای فشار اجتماعی ز یادی باشند و در
بعضی گروههای جامعه نهتنها رعایت نشوند ،بلکه ناهنجاری رفتاری نیز تلقی گردند .در هرصورت،
وضعیت فراگیری هنجارهای ضروری در اجتماع ،به عنوان یکی از شاخصهای وفاق اجتماعی و
هنجاری در جامعه ارز یابی میگردد.

ب) هنجارسازی
نظریه هنجارسازی بر فعالیتی تمرکز دارد که افراد و گروهها آن را انجام میدهند تا یک اقدام ،هنجاری
شود( .)Murray&others,2010: 2هسته اصلی مسئله ،درباره چگونگی وارد کردن هنجارها و
ارزشهای جدید در جامعه و اشاعه یا انتشار آن است (رفیعپور .)502 ،1387 ،در واقع ،هنجارسازی
درباره فرایندهای اجتماعی است که از طریق آنها ایدهها و کنشها بهصورت هنجار در نظر گرفته ،و در
زندگی روزمره ،طبیعی و بدیهی انگاشته میشوند.
در نظریه جامعهشناسی ،پذیرش عمیق و باطنی هنجارها سبب میشود که تغییر دادن آنها یا قبول
هنجارهای دیگر بسیار دشوار گردد .نهادی شدن و مراسمی شدن هنجارها ،هم از راه پذیرش عمیق
باطنی آنها در نزد فرد انجام میشود و هم از طریق ایجاد سیستم پاداش و کیفر .نهادی شدن هر
ً
هنجاری الزاما همراه با دستگاههای حقوقی یا قضایی نیست؛ در بیشتر موارد ،فقط عقیده و رفتار
عمومی ،نگهبان و پاسدار هنجارهاست ،نه دستگاههای کیفری و حقوقی (.)Peyton,2007: 171
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در مجموع ،هنجارسازی مد نظر در این نوشتار ،از سه صورت خارج نیست:
 )1یا در مورد نوآوری و ایجاد هنجارهای جدید و اشاعه آن در سطح محیط اجتماعی(خرد یا
کالن) است؛
 )2یا معطوف به تقو یت هنجارهای موجود و تالش برای گسترش آنهاست؛
 )3و یا شناسایی ناهنجاریهای فراگیر و متعارض با ارزشهای موجود ،و تالش برای کاهش
1
عمومی آنها در جامعه است.

ج) نوآوری 2و اشاعه

3

در نوآوریهای اجتماعی ،مسئله حول تبدیل یک پدیده به یک هنجار و ارزش اجتماعی دور میزند که
وارد جامعه میشود و بهتدریج در بین مردم رخنه میکند یا انتشار مییابد (رفیعپور.)501 ،1387 ،
اشاعه ،فرایندی است که در آن ،نوآوریها و دیگر عناصر فرهنگی ،در جامعه گسترش پیدا میکنند
و تغییرات سریعتری را در جامعه ایجاد میکنند (واگو .)18 ،1372 ،تفاوت نوآوری با اشاعه در این
است که نوآوری اغلب از جوامع دیگر اقتباس نمیشود و مستقل در درون جامعه رشد میکند؛
درحالیکه اشاعه از راههای انتقال عناصر فرهنگ میان جوامع است .قابلیت انتقال فرهنگ و اکتسابی
بودن آن موجب شده است ملل مختلف بهگونهای اختیاری و ارادی یا غیرارادی به مبادله عناصر
مختلف فرهنگ جامعه خود با جوامع دیگر بپردازند.
به نظر میرسد امر اشاعه فرهنگ ،همیشه تحت تأثیر دو عامل تمایل و ارتباط بوده است؛ ضمن
ً
اینکه غالبا هیچ خصیصهای را بهتنهایی و بدون آنکه در آن تغییری به وجود آورند ،اخذ نمیکنند.

 .1روشن است منظ ر ما از م رد س م ،صرفاً ت جه به ناهن اریهایی است که علیرغم مذم م
ب دن از نظر جامعه ،شی ع نسبتاً باالیی دارد؛ همانند بعضی عادات و رفتارهای ترافیکی یا
ناهن اریهای دینی مثل دروغ و غیبت و ...و اص الً با بحث انحرافات و آسیبهای اجتماعی
متفاوت است.
2. Innovation.
3. Diffusion.
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د) تبلیغ دینی
«تبلیغ در نهایت امر ،چیزی نیست جز اشاعه الگوهای مفهومی رفتار با هدف قبوالندن این الگوها به
مردمی که مخاطب قرار میدهد؛ به عبارت دیگر ،هدف تبلیغ در اغلب موارد ،برانگیختن اشخاص یا
گروهها به عمل است؛ ولی در پارهای از موارد هم هدف تبلیغ ،دعوت مردم به رفتارهای انفعالی است؛
یعنی پذیرفتن عمل انجامشده بدون پرسوجو» (نیکگهر .)138 ،1371 ،تبلیغ ،نوعی ارتباط اقناعی
است که برای تغییر دیدگاهها و نگرشهای مردم به کار میرود .تبلیغ در غرب ،عبارت است از ایجاد
تغییرات مطلوب در افکار عمومی به منظور رسیدن به اهداف مشخص به هر وسیلهای؛ به عبارت دیگر،
تبلیغ به معنی انتقال مکرر اندیشه در جهت اثرگذاری بر افکار و اعمال انسانها با مؤثرترین شیوهها و
ابزارهای مشروع است (سپنجی و مؤمندوست .)122 ،1390 ،بهتبع گسترده و پیچیدهتر شدن ابعاد
مختلف حیات اجتماعی و ارتباطی انسانها در عصر حاضر ،تبلیغ نیز به پدیدهای پیچیده تبدیل شده
که از منظرهای گوناگون قابل بررسی است .یکی از محورهای اصلی این پیچیدگی ،تحوالت عظیم در
ً
وسایل ارتباط جمعی و رشد فزاینده شبکههای مجازی است .اصوال به دلیل اتکای کامل تبلیغ در وجه
غیرسنتی آن بر وسایل ارتباط جمعی ،هرچه این ابزارها جدیدتر و نوآمدتر شدهاند ،تبلیغ مدرن نیز
امکانات و افقهای نو ینی را پیش روی خود داشته است .مهمترین دستاوردهای وسایل جدید ارتباطی
برای تبلیغ ،سرعت و مداومت انتشار پیام تبلیغی ،و فراگیر بودن آن برای مخاطبان در سطح جهان ،و
بهو یژه فراهم شدن قالبهای متنوع برای بیان و القای یک مطلب واحد است (معتمدنژاد.)19 ،1383 ،
بهتبع تعاریف ذکرشده ،مراد از تبلیغ دینی ،رسانیدن احکام و آموزههای دین به مردم است .تبلیغ
دینی را به اعتبارات مختلف میتوان تقسیم کرد:
ّ
الف) از نظر مبلغ ،به تبلیغ فردی و تبلیغ سازمانی؛
ب) از نظر پیام ،به پیام اخالقی و اعتقادی و رفتاری؛
ج) از نظر وسیله ارتباطی ،به سنتی و جدید یا مکتوب و غیرمکتوب؛
د) از نظر مخاطب ،به فردی و جمعی و مسلمان و غیرمسلمان؛
ه) از نظر روش ،به مستقیم و غیرمستقیم یا ایجابی و سلبی یا مکرر و غیرمکرر؛
و) از نظر هدف ،به آ گاهیبخش و اقناعی (خندان181 ،1374 ،ـ.)182
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تحلیل عوامل و شرایط هنجارسازی

ً
درگیر شدن در فرایندهای هنجارسازی ،بدون داشتن تصوری کلی و نسبتا روشن از عوامل مهم و
بهخصوص زمینههای شکلگیری آن ،عمال ًره به جایی نمیبرد .آنچه حائز توجه بیشتر است ،این است
که نقش هرکدام از این عوامل و عناصر بر حسب موقعیتها و شرایط اجتماعی ،متفاوت خواهد بود و
ً
دقت در این جزئیات نسبتا مهم ،تأثیر زیادی در نتیجه دادن و توفیق آنها خواهد داشت .در اینجا ابتدا
به برخی از شرایط عمومیتر و سپس به عوامل اصلی دخیل اشاره میکنیم.

الف) پیروی نکردن افراد از هنجارها
یکی از زمینهها و شرایطی که در شکلگیری و تثبیت هنجارها تأثیر غیرمستقیم دارد ،وضعیت و میزان
ً
پیروی عمومی از هنجارهای اساسی و مفید در جامعه است .همانطور که قبال ذکر شد ،اگر اکثریت
اعضای جامعه از هنجارهای اساسی جامعه پیروی نکنند ،نظم اجتماعی به هم میخورد و جامعه دچار
بیماری آشفتگی اجتماعی یا آنومی میگردد (رفیعپور .)237 ،1378 ،این پیروی نکردن در میان
هنجارهای مختلف متفاوت است ،ولی به نظر میرسد در میان هنجارهای رسمی که بر اساس نیازهای
ً
مشترک و عمومی احساس میشود و غالبا نیز دستگاههای حاکمیتی برای هنجار شدن آنها تالش
میکنند ،شیوع بیشتری دارد .در واقع میتوان گفت متابعت نکردن از برخی هنجارهای رسمی ،به
واسطه گسترش عدم متابعت ،خود تبدیل به نوعی هنجار اجتماعی میشود.
بهطور کلی ،در یک محیط اجتماعی ،علل و عوامل مختلفی میتواند در رعایت نکردن هنجارها
مؤثر باشد که برخی از آنها را در اینجا ذکر میکنیم:
 )1وجود نداشتن هنجار؛
 )2آ گاهی از هنجار؛
 )3تغییرات ناگهانی ساختار؛
 )4محدودیت امکان ارضای نیاز؛
 )5هنجارهای بیرونی؛
 )6تضاد با نیاز و محدودیت امکان ارضای نیاز؛
 )7ضعف کنترلهای اجتماعی؛
 )8آموزش بیهنجاری؛
 )9فاصله طبقاتی عامل تشدید احساس نیاز؛
 )10تضاد هنجاری.
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ب) عوامل و شرایط ایجابی در هنجارسازی
کاربرد مفهوم هنجارسازی برای جامعهشناسان ،محققان و کارگزاران فرهنگی ،نیازمند تدقیق در
نظریات و حوزههای مرتبط با این مفهوم است .با مرور نظریات مطرح در این زمینه و در نظر گرفتن سه
زمینه اصلی مورد نیاز فرایند هنجارسازی ،به سه دسته کلی برای طرح عوامل تأثیرگذار در این فرایند
خود هنجار ،و مخاطبان هنجار (گروه
دست مییابیم .این سه دسته شامل هنجارسازان (کارگزاران)ِ ،
هدف) است که در اینجا هرکدام را جداگانه مطرح میکنیم.
 .1هنجارسازان یا هنجارآوران (کارگزاران)

1

به منظور ایجاد یا تغییر یک هنجار در جامعه هدف ،وظیفه امر آموزش بر عهده هنجارآوران است.
منظور از هنجارآوران ،کنش عامالن مختلفی است که بر درونی شدن و هنجارمند شدن امری در
جامعه ،مؤثر واقع میگردند (روشه .)1386 ،این عامالن میتوانند در دو دسته قرار گیرند:
 )1رسانههای گروهی (تبلیغ نوآوری و هنجارسازی برای عده کثیری از افراد).
 )2شبکههای میانفردی (تبلیغ نوآوری و هنجارسازی برای عده کمی از افراد).
از منظر تغییرات اجتماعی و رفتاری در محیطهای اجتماعی ،هنجارسازان به عنوان
استراتژ یستهای ایجاد تغییرات در محیطهای اجتماعی (خرد و کالن) ،تغییر در ساختار و تخصیص
منابع الزم ،تأثیر و قدرت کنترل زیادی دارند.
ً
برای موفقیت مبلغان دینی به عنوان کسانی که در فرایند تبلیغ غالبا درگیر فرایند هنجارسازی هستند
و بهنوعی به آموزش هنجارهای دینی و درونی ساختن آنها ،باید شرایط و زمینههایی مهیا باشد که به
مهمترین آنها اشاره میشود:
 )1هماهنگی بین عوامل مختلف هنجارسازی؛
 )2اعتماد اجتماعی 2به هنجارسازان؛
 )3استداللآوری و قدرت اقناع؛
 )4تحلیل مخاطب و شرایط هنجارپذیران از سوی مبلغان.
 .1در مت ن مختلف عل م اجتماعی ،کلمات هن ارگذار ،هن ارفرست ،هن ارآور و هن ارساز تقریباً معادل یکدیگرند و
همگی بر فرد ،گروه یا سازمانی داللت دارند که به ط ر آگاهانه در جهت ت لید یا اشاعه هن اری خاص در جامعه
تالش میکند .در ادبیات عم می جامعه نیز به این ن ع فعالیت معم الً فرهنگسازی گفته میش د.
2 . Social Trust.
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 .2هنجارپذیران

شاید اغراق نباشد که بگو ییم فعالیت اصلی کارگزاران فرهنگی و متخصصان ارتباطی ،فقط به خاطر
جذب و پذیرش مخاطب است .مخاطب ،هدف اصلی هر نوع عملکرد هنجارسازی است .از نظر
مخاطب ،منبعی که بتواند بیشتر پاسخگوی انتظارات و نیازهای وی باشد ،بیشتر میتواند مورد استفاده
قرار گیرد و مخاطب ،اطالعات عرضهشده در آن را مسلم و قطعی فرض میکند ،مگر آنکه خالف آن برای
وی اثبات شود .لذا مخاطب از منبعی استفاده میکند که نزد وی معتبرتر باشد .به همین منظور
سازمانهای مختلف از روشها و شیوههای گوناگونی برای حصول آراء و نظرات مخاطب بهره میجو یند.
به منظور موفقیت هنجارسازان در امر ایجاد و گسترش هنجارها و درونی و مؤثر ساختن آنها،
شرایط و زمینههایی در میان هنجارپذیران ،مؤثر است که به مهمترین آنها اشاره میشود:
 )1وضعیت انسجام و همبستگی اجتماعی 1در هنجارپذیران؛
 )2نوع و سطح ادراک هنجارپذیران؛
 )3نوع و سطح نیازهای هنجارپذیران؛

 )4و یژگیهای روانشناختی هنجارپذیران (هوش ،عزت نفس و)...؛
 )5متغیرهای اجتماعی هنجارپذیران (قومیت ،سن ،جنس ،تحصیالت ،طبقات اجتماعی و.)....
 .3هنجار
نقطه کانونی و محوری در یک فرایند هنجارسازی ،خود هنجار است .ایجاد و استقرار یک آموزه و باور
به عنوان هنجار رفتاری در یک محیط اجتماعی ،مستلزم و یژگیهای خاصی است که در نظر نگرفتن
آنها به اختالل یا عقیم ماندن این فرایند منجر میشود .برخی از مشخصههای ضروری و البته عمومیتر
هنجار در فعالیت موارد زیرین است:
 )1تناسب هنجار با نیازهای واقعی هنجارپذیران؛
 )2وضوح  ،هماهنگی و پایداری هنجار؛
 )3تناسب هنجار با منافع فردی (سودمندی هنجار)2؛
 )4هماهنگی هنجار با منابع ارزشی جامعه.

1 - Social Solidarity
2- Usefulness Norm
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سازوکارهای هنجارسازی در تبلیغ دینی
در خالل مباحث گذشته ،به تناسب طرح مطالب ،به برخی از اصول اجرایی اشاره شد .در این قسمت،
با تمرکز بیشتر ،به شیوههای کاربردی هنجارسازی در تبلیغ دینی میپردازیم که بهکارگیری آنها در فرایند
تبدیل آموزهها و باورهای دینی به الگوهای رفتاری ثابت و گسترش هنجاری آنها تأثیر بسزایی دارد.

 .1نهادیسازی هنجارها
برای نهادی شدن یك ایده یا رفتار جدید که از ذهن فردی در داخل جمع افراد گروه تراوش کرده و یا در
ارتباط یک محیط اجتماعی با خارج از خود ،منتقل میشود ،بهطور طبیعی باید ابتدا این پدیده جدید
در ذهن عدهای از افراد مورد پذیرش قرار گیرد .الزمه این امر ،تغییر در نگرشها ،ارزشها و باورهای
آن افراد است؛ بدین معنی که باید به آن فکر یا روش نو اعتقاد و باور داشته باشند .به همین علت،
نهادی کردن یك فکر نو در هر محیط اجتماعی ،ابتدا با تغییر در نگرشها و رفتارهای افراد همراه است
و مستلزم نوعی آموزش و یادگیری سازمانی است و در مرحله بعد باید این تغییر نگرش و رفتار
بهعملآمده ،در ذهن ،نگرش و رفتار عدهای تثبیت گردد .نهادی شدن ارائه ایدههای نو از فرد شروع
میشود ،ولی هرگز به آن ختم نمیشود و به علت ماهیت اجتماعیاش و برحسب موضوعی که نهادی
میشود ،در بخشهای دیگر جامعه فراگیر میگردد .بنابراین منظور از فراگیری ،انجام شدن یك عمل
توسط بسیاری از افراد جامعه است .البته برای فراگیری یك امر نهادیشده در یك فرد ،پذیرش آن بین
افراد دیگر و باور آنها به جدید و مفید بودن آن ،ضروری است .نهادی کردن و هنجارسازی هر رفتار،
مستلزم ایجاد باورهای جدید و تغییر باورهای سنتی و قدیمی همه افراد سازمان میباشد.

 .2استفاده از مشارکت افراد در فرایند هنجارسازی
همانطور که اشاره شد ،الزامآوری هنجارهای درونیشده بهمراتب بیش از هنجارهای بیرونی است.
یکی از عواملی که امکان درونی شدن هنجارها را تسهیل میکند ،استفاده از قدرت انتخاب و مشارکت
جمعی افراد جامعه در ایجاد هنجارهای اجتماعی است .در هر جامعهای ،چنانچه فرایند پیدایش و
تولد تدریجی و خودجوش و مردمی هنجارها رعایت نشود ،هنجارهای بیرونی و قواعد مهم برای انتظام
اجتماعی ،نظیر قواعد رانندگی و قواعد انجام کار در یک محیط اداری ...از سوی اکثریت نیز رعایت
نمیشود؛ با اینکه مجازاتهای نوشتهشده و مشخص نیز دارند .علت آن در این نهفته است که مردم یا
اعضای یک گروه احساس میکنند که این هنجارها از بیرون و از باال ،به آنها تحمیل شده و مانع
ً
دستیابی آنها به نیازهای عاجلشان است .اگر در اینگونه موارد مردم از هنجارها پیروی نکنند ،عموما به
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آن علت است که مسئوالن نتوانستهاند با استفاده از روشهای مشارکتی ،فایده آن را به مردم بفهمانند و
در آنها نیاز به آن هنجار را به وجود آورند و آن را به یک هنجار درونی تبدیل کنند؛ بهطوری که مردم نیز
بهطور ذهنی به لزوم و وجود آن هنجار احساس نیاز کنند.

 .3تمرکز بر اولویتهای هنجاری

در جهان مادی و حتی معنوی ،محدودیت منابع ،یک واقعیت انکارنشدنی است و َصرف منابع محدود
در شاخههای متنوع ،جز هدر دادن آنها و ناامیدی نتیجهای ندارد .تغییرات فرهنگی ،ازجمله تغییرات

هنجاری ،بهطور طبیعی طوالنی و زمانبر است؛ لذا همانند تمام امور فرهنگی ،در برنامهریزیهای
معطوف به هنجارسازی ،ایجاب میکند در زمان واحد بر بیش از یک یا چند هنجار مهم تمرکز نداشته
باشیم .مجموعه محدودیتهایی که به اقتضای ابعاد محیطهای اجتماعی وجود دارد ،ضرورت این
تمرکز را جدیتر میسازد .مهمترین این محدودیتها انرژیهای ذهنی ،روانی ،مالی ،انسانی و
مدیریتی است که در هر فعالیتی هرچند اندک ،الزم است .نقش مدیریت و راهبری صحیح در اینگونه
ّ
فعالیتها ،همانند یک عدسی محدب (ذرهبین) است که با تجمیع و تمرکز انرژیهای پراکنده و بیاثر،
آنها را به آتشی سوزان و اثربخش تبدیل میکند .تقسیم زمان به بازههای کوتاهتر و تمرکز بر یک فعالیت
ً
هنجاری مشخص در این زمانها ،قطعا دستاوردهای مناسبتری از صرف منابع و امکانات در زمان
طوالنی و فعالیتهای متنوع دارد.
از جنبهای دیگر ،وجود سازمانهای فرهنگی متنوع و متعدد در سطح جامعه ،اهمیت توجه به این
راهبرد را بیشتر میکند .در جامعه ما بیشتر این نهادها و سازمانهای فرهنگی و دینی ،تعاریف و اهداف
مشابهی با هم دارند؛ بهگونهای که در بسیاری از موارد ،ارتقای فرهنگی و رفتاری آحاد جامعه جزو
اساسیترین ضرورت وجودی آنها تلقی میشود؛ ولی متأسفانه موارد موازیکاری ،خألهای فرهنگی و
خنثی کردن فعالیتهای متقابل نیز کم نیستند؛ بهطوری که نگرانی از نزول رفتارهای اخالقی و
هنجارهای مفید در جامعه ایران و افزایش برخی ناهنجاریها هرروزه تشدید شده و کارآمدی این
نهادها را به چالش کشیده است .بر این اساس ،چنانچه هر واحد سازمانی ،متناسب با حوزه وظایف
خود و بر مبنای ضرورت انحصاری که برای فعالیتهای آن تعریف شده است ،همچنین با تجمیع
ظرفیتهای مادی و انسانی و تجربی ،بتواند در بازههای زمانی ،بر حل حوزهای از مسائل مشخص
ً
متمرکز گردد ،قطعا شاهد آثار بهتری در مجموعه فعالیتهای این نهادها و مؤسسات خواهیم بود.
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 .4تأکید بر استفاده از شیوههای غیرمستقیم
برخالف شیوههای مستقیم القای مطالب که بهطور صریح یا نیمهصریح در خالل گفتوگوها به هدف
یک پیام اشاره دارند ،در شیوههای غیرمستقیم ،بدون آنکه حساسیتی از ناحیه مخاطبان برانگیخته شود،
پیام مورد نظر در ضمن سایر مطالب و حواشی قرار میگیرد .استفاده از روشهای غیرمستقیم برای
ُ
هنجارسازی ،بهو یژه در سطوح خرد مثل خانواده ،گروههای کوچک ،کالسها و محیطهای تبلیغی
کوچک و اردوها ،بهخصوص در سنین کودکی و نوجوانی ،حائز اهمیت است؛ زیرا بسیاری از
و یژگیهای اخالقی و اجتماعی افراد ،در این سنین ،درجمع همساالن امکان بروز پیدا میکند .در واقع
میتوان گفت که فعالیت والدین ،مبلغان ،مربیان و همه کسانی که بهنوعی الگوی رفتاری نوجوانان
محسوب میشوند ،میتواند در جهت حل مشکالت هنجاری آنها ،تا حد زیادی مؤثر باشد .البته ذکر
این نکته ضروری است که همیشه نمیتوان روشهای مستقیم را به بهانه اینکه روشهای غیرمستقیم
مؤثرترند ،کنار گذاشت .تبیین مرزهای ظریف و باریک ،و استفاده مناسب از همه روشها ،نیازمند
تفکر نظری کافی است و از طریق تالش و ممارست در انجام تجربی این روشها به دست میآید.

 .5توجه به کاربرد مناسب هنر
استفاده از ابزارهای هنری در فرایندهای تبلیغی و هنجارسازی ،نهتنها ایجاد هنجارهای مورد نظر را
تسهیل و روان میسازد ،بلکه در تثبیت ،دوام و ماندگاری آنها نیز تأثیر بسزایی دارد .برای استفاده
مطلوب از هنر ابتدا باید آن را شناخت و با زبان خاصش آشنا شد تا بتوان از آن بهره برد .هنر در اغلب
جاهایی که به کار برده میشود ،به معنی زیبایی و ایجاد جذابیت در موضوع است .در واقع هنر باعث
بهرهگیری از میل طبیعی نهفته در بین انسانها میشود و در راستای رسیدن به هدف ،کاربردی خاص
دارد .هنر ،یک شیوه بیان و ادای مقصود است که اگر بهموقع و درست از آن استفاده شود ،پیام خود را با
رساترین و جذابترین شکل منتقل میکند.
اگر پیامهای فرهنگی در قالبهای تکراری و همیشگی بیان شود و دارای روح تحرک و نوگرایی
ً
نباشد ،عمال زمینه بیتوجهی مخاطبان را فراهم میکند و بدین طریق از میزان تأثیرگذاری آن پیـام
کاسته میشود .مبلغان دینی باید بهنحوی خالقانه ،پو یایی پیام هنجاری را مد نظر قرار دهند و از طریق
ابزارهای هنری که دائم در حال پیشرفت و تحولاند ،همواره درصدد ایجاد خالقیتهای مـفید در
شـیوههای انتقال و بیان مفاهیم باشند و بهصورتی هدفمند برنامهها و پیامهای خود را پو یا سازند.
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 .6آشنایی با ظرفیتهای رسانهای و استفاده از آنها
امروزه نقش بیبدیل رسانههای دیداری ،شنیداری و مجازی در حیات فردی و اجتماعی هیچ
جامعهای ،پوشیده نیست .تحوالت و پیشرفتهای شگرف رسانهها ،چه در بعد ّ
کمی و چه در ابعاد
کیفی ،عالوه بر افزایش برد ارتباطات و انتقال پیامها با ترکیب مؤثر با ابزارهای هنری ،موجب نفوذ
عمیق در مخاطبان گشته است؛ بهگونهای که با از بین رفتن مرزهای فرهنگی و سیاسی در جهان
رسانهای نو ین ،افراد دائم در معرض انتشار پیامها از جوانب مختلف قرار گرفتهاند .در واقع امروزه
َ
بخش زیادی از هنجارهای محقق در هر گروه و اجتماعی ،حاصل انتقال از ابزارهای رسانهای جدید
است .برخی رسانهها ،به دلیل کارکردهای منفی و تزریق مستقیم آن در درون خانواده ،پدیده بیهو یتی
یا بیهنجاری را ایجاد میکنند که با هنجارهای بخش اعظم جامعه در تضاد است و هو یت جدیدی را
بر جامعه تحمیل میکند که نمیتوان مانع آن بود .با توجه به اینکه رسانهها امکانات متفاوتی را در
اختیار مردم قرار میدهند ،لذا کارآیی و کارکردهای متفاوتی دارند .بنابراین مردم نیز با توجه به نوع
نیازهای ارتباطی و اهدافی که دارند ،از رسانههای خاصی استفاده میکنند.
آنچه مسلم است ،در فرایندهای هنجارسازی ،هرچه ابعاد ّ
کمی گروههای مخاطب افزایش یابد
و از سطوح خرد فراتر رود ،استفاده از رسانههای جمعی اجتنابناپذیرتر میشود .دراینمیان،
رسانههایی که از عنصر تصو یر برای انتقال و القای پیام بهره میبرند ،بهمراتب تأثیرشان بیشتر است.
متناسب با این افزایش تصاعدی تأثیرگذاری ،اهمیت آشنایی و کاربرد دقیق هر رسانه و
حساسیتهای استفاده از آن نیز بیشتر میشود؛ ز یرا با کوچکترین اشتباه در محاسبات و
طراحیهای مربوط به هنجارسازی ،احتمال ایجاد مشکالت و مسائل جبرانناپذیر هم افزایش
مییابد .در هر صورت ،علیرغم فرصتها و ظرفیتهای ارزشمندی که رسانهها برای تسهیل و
افزایش گستره تأثیرگذاری در هنجارسازی ایجاد میکنند ،توجه به حساسیتها و شیوههای مؤثر
کاربرد آنها توسط مبلغان و هنجارسازان فرهنگی ،ضروری مینماید.

 .7بهرهگیری از شیوه انتقال
منظور از استفاده از شیوه انتقال در فعالیتهای تبلیغی و هنجارسازی ،ایجاد همبستگی احساسی و
معنایی بین پیام مورد نظر با امر یا موضوع مورد عالقه مخاطب است .در واقع ،در این شیوه با استفاده
ً
از اصل تداعی معانی ،میان پدیده مورد نظر با عالیق ،احساسات ،ادراکات و خاطراتی که عموما در نزد
مخاطبان جنبه خوشایند دارد ،رابطه عاطفی ایجاد میشود .آنچه در این شیوه مهم است ،اطالعات و
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آشنایی کافی در مورد همین عواطف و عالیق مخاطبان و ایجاد ارتباط مثبت میان آنها با پیام هنجاری
است .بنابراین هرچه هنجارهای مدنظر دارای آثار احساسی خوشایند برای هنجارپذیران باشد ،احتمال
پذیرش و رعایت شدن آنها نیز بیشتر خواهد بود.

 .8توجه به نقش گروههای مرجع در جامعه
هایمن ،1به عنوان یک روانشناس اجتماعی ،در اهمیت تأثیرگذاری گروههای مرجع میگو ید:
«انسانها در شکلدهی به نگرشهایشان بیش از آنکه به خود متکی باشند ،به گروههایی که با آنان در
ارتباطاند ،تکیه دارند .افراد در انتخاب این گروهها خود را محدود نمیسازند و بهراحتی گروههایی را
برمیگز ینند که عضو آنها نیستند( .صدیق سروستانی و دیگران .)152 ،1381 ،هایمن تشخیص داد که
ً
باید میان گروه تعلق (گروهی که شخص واقعا به آن تعلق دارد) و گروه مرجع (گروهی که فرد به عنوان
مبنایی برای مقایسه و ارزیابی خود انتخاب میکند) تفاوت قائل شد(.مورتون و کرواس)30 ،1374،
یك گروه مرجع ممکن است برای برخی افراد نقش مثبت ،و برای افراد دیگر نقش منفی داشته
باشد .گروه مرجع ممکن است در زمان حاضر برای فرد موجودیت نداشته باشد و متعلق به گذشته
باشد؛ برای مثال ،معتقدان به مذهب معینی ،پیشوایان دینی خود را که در گذشته بودهاند ،اکنون نیز
گروه مرجع به حساب میآورند و دیگر آنکه گروه مرجع ،با گذشت زمان و تغییر مکان ،ثابت نمیماند
و نسبی است.
گروههای مرجع به لحاظ شدت ،دامنه و ماندگاری تأثیر بر افراد و سایرگروهها ،در پیوستاری از
شدت و ضعف سطحبندی میشوند؛ برخی در سطوح باالی پیوستار و بعضی در میانه و سطوح
پایین پیوستار قرار میگیرند .جابهجایی در این پیوستار در اثر عوامل گوناگون ،امری بدیهی است.
همچنین تغییر این گروه ها را در سنین مختلف رشد انسان نباید از ذهن دور داشت .آنچه در
فعالیتهای تبلیغی و هنجارسازی اهمیت دارد ،شناخت دقیق گروههای مرجع متناسب با مخاطبان
و همه کسانی است که برای آنها هنجارفرستی انجام میشود .بدیهی است متناسب با ابعاد گروههای
اجتماعی ،نوع و تعداد گروهها مرجع نیز تغییر میکند .بهطور طبیعی در سنین خردسالی و نوجوانی
ً
به تناسب محیطهای اجتماعی که افراد غالبا در آنها به سر میبرند ،گروه مرجع شامل والدین،
فرزندان بزرگ تر و در مرحله بعد ،دوستان نزدیک و مهم و شخصیتهایی است که از طریق
1 - Haiman.m
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رسانههای مرتبط به عنوان الگو مطرح میشوند .ظرافت مهم در هنجارسازی در وهله اول ،شناسایی
دقیق این گروه ها و استفاده منطقی و اخالقی از ظرفیتهای گروهها و کسانی است که در راستای
اهداف فرهنگی فعالیتهای هنجارسازی قرار میگیرند .نقش این گروه ها ،به و یژه طبقات اجتماعی
باالی جامعه ،در ایجاد هنجارهای جدید قابل توجه است؛ ولی از آن مهمتر ،تأثیر ز یادی است که
این افراد و گروهها در گسترش و اشاعه الگوهای رفتاری در جوامع دارند و با برنامهر یزی صحیح،
قابل هدایت به هنجارهای مطلوب و مورد نیاز اجتماع است.

 .9حمایت از کنشگران اولیه

ً
برای ایجاد یک هنجار جدید در یک محیط اجتماعی ،غالبا چندین چالش اساسی در مسیر استقرار و
گسترش آن قرار میگیرند .چالش نخست ،استقبال نکردن اکثریت اولیه از هنجار عرضهشده است .اگر
در این مرحله ،جامعه و افراد هدف ،از ایده جدید و الگوی پیشنهادی ،به هر دلیل استقبال نکنند،
احتمال شکست آن بسیار زیاد است .بنابراین در یک طرح هنجارسازی باید از افراد پیشرو حمایت
کرد؛ زیرا این افراد نقطه شروع گسترش یک نوآوری هستند و جلب توجه و عالقه این گروه ،به طور
ضمنی به معنای جذب اکثریت ثانو یه نیز هست .بدیهی است نوع و نحوه این حمایت نیز به دامنه گروه
هدف و هنجاری بستگی دارد که قصد عمومیت بخشیدن به آن وجود دارد .همچنین این حمایتها
میتواند جنبه مادی و معنوی به خود بگیرد.
چالش بعدی ،حمایت کافی نکردن از نوآوری است .این واقعیتی انکارناپذیر است که طرح و
استقرار یک ایده جدید و تبدیل آن به یک الگوی رفتاری و هنجاری ،هز ینهبر است و بدون حمایت
مالی شکست میخورد؛ اما اگر گروههای هدف توجیه شوند که َصرف این هز ینهها ارزشمند است،
حمایت صورت میگیرد.
یکی از بهترین راههای فائق آمدن بر این چالشها ،شناسایی و استفاده از همکاری بهترین عوامل
انسانی در یک طرح هنجارسازی است .در موارد زیادی ،این عوامل انسانی ،با آنچه در مورد افراد و
گروههای مرجع ذکر شد ،منطبق میشود؛ ولی درعینحال نقش این عوامل ،بهخصوص در مراحل اولیه
و شروع یک فرایند ،بسیار حیاتی و مهم است .مرحله بعد ،کاهش هز ینههای اجتماعی رفتارهای
منطبق با هنجارهای جدید ،از طریق تشو یق و حمایت معنوی از کنشگرانی است که رفتار خود را بر
مبنای هنجار جدید تنظیم کردهاند .روشن است که این هز ینهها بابت غلبه بر فشار کنترلهای اجتماعی
است که بهطور معمول در هنجارهای سنتی و مستقر در هر محیط اجتماعی شکل گرفته است.
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جمعبندی و نتیجهگیری
ایده پرداختن به هنجارسازی اجتماعی در فعالیتهای تبلیغی ،از چند پیشفرض تشکیل شده است:
اول اینکه هنجار اجتماعی یکی از مفاهیم اصلی و بنیادی در بحث تغییرات اجتماعی و فرهنگی
است .در این پژوهش ،هنجار اجتماعی عبارت از قواعد ،الگوها و شیوههای تثبیتشده رفتار در
گروههای اجتماعی است؛ دوم اینکه ،هنجارها در تمام سطوح حیات اجتماعی وجود دارند و عاملی
مهم در تنظیم روابط اجتماعی و ایجاد نظم اجتماعی هستند؛ و سوم اینکه از طریق شناخت عوامل
اصلی و همچنین سازوکارهای شکلگیری و گسترش هنجارهای اجتماعی ،تا حدودی میتوان به
سمت کنترل ناهنجاریهای شایع و اشاعه الگوهای رفتاری ضروری و مطابق با اصول فرهنگی و
مطلوب جامعه ،حرکت کرد؛ و باالخره اینکه ،به نظر میرسد بسیاری از مسائل و مشکالت جاری
در جامعه ،ماهیتی اجتماعی و فرهنگی دارند .درنتیجه یکی از مهمترین شیوههای مهار و کنترل آنها
نیز استفاده از روشها و الگوهایی در فعالیتهای تبلیغی است که از طریق مفاهیم مربوط به مباحث
هنجارسازی ،معرفی میشوند.
در واقع هدف اصلی این مطالعه در مرحله اول ،شناسایی شرایط و عوامل خرد و کالنی است که
چه بهصورت عاملی و چه فرایندی ،در ایجاد هنجارها مؤثرند و در مرحله دوم تحلیل وجوه
هنجارسازی اجتماعی و بهکارگیری آن در تحقق فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی است.
از مطالب گذشته ،وجوه خاصی به این شرح را برای فرایندهای هنجارسازی میتوان ذکر کرد:
 )1فرایند هنجارسازی ،همراه با ابهام و نامعین است :با توجه به وجود عوامل مختلف تأثیرگذار
در فرایندهای هنجارسازی ،پیشبینی ّ
کمی و کیفی دقیق برای نتایج آن ،قطعی نیست؛ زیرا
نتایج هنجارسازی را بهسختی میتوان با تجربیات قبلی سنجید و به عبارتی نمیتوان پیشبینی
مشخصی از نتایج کرد.
 )2فرایند هنجارسازی ،مبتنی بر دانشافزایی و یادگی ری است :فرایند هنجارسازی ،بهو یژه در مورد
ایجاد و استقرار هنجارهای جدید در محیطهای اجتماعی ،موجب تقو یت دانش جدید
میشود و متکی بر هوش و خالقیت فردی و یادگیری متقابل است .همچنین به دلیل سرعت
تجربیات جدید حاصل از این فرایندها ،پیوند و ارتباط سریع و تنگاتنگ تمام افراد درگیر در
امر هنجارسازی در هر نقطه از فرایند آن ،ضروری است .برخی از صاحبنظران ،ایننوع
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فرایندها را بررسی موشکافانه و یادگیری 1میدانند؛ بدین معنی که کارگزاران هنجارسازی،
اهداف خود را با بررسی دقیق و بالقوه در گروههای هدف شروع میکنند و با بازخوردگیری
مداوم و بررسی موشکافانه جهت توسعه فرایند اقدام میکنندLynn and ( .
)others,1996: 27
 )3فرایند هنجارسازی در تقابل با برخی فعالیتهاست :هنجارسازی اغلب مستلزم حذف برخی
فعالیتها در محیط اجتماعی خواهد بود و بهنوعی در تقابل با آنها قرار میگیرد .برخی اوقات
ً
تقابل فعالیتها با طرحهای نو ،موجب به خطر افتادن قدرت و اساسا تهدیدی برای
ساختارهای شکلگرفته در محیط اجتماعی خواهد شد.
جنبه مهم دیگر موضوع ،در ارتباط هنجارسازی با مفهوم آنومی است .همانگونه که اشاره شد ،در
جوامعی همانند جامعه ما ،هنجارها در اکثر مواقع ،بهو یژه در سطوح کالن اجتماعی ،بطور ناخودآ گاه
و برنامهریزینشده ،شکل میگیرند و معلوم نیست هنجارهای ایجادشده تا چه میزان برای بقای
ارزشها و دستیابی به اهداف اجتماعی ،الزم و ضروری و احیانا مخرب و اخاللگر باشند؛ به طوری که
در موارد بسیار نسبت به این اهداف حالت آنومی پیدا کرده ،زمینه تضعیف و جایگز ینی ارزشهایی را
که در دورهای خاص از نظر اجتماع مهم تلقی میشد ،فراهم میآورد.

1. Probe and Learn Process.
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منابع و مآخذ
منابع فارسی

 )1بالمی ،الکس ،1386 ،جوامع امن و همسایگان ،ترجمه محمود یزدانفام و پریسا کریمینیا،
تهران ،پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 )2توسلی ،غالمعباس ،1369،نظریه جامعهشناسی ،تهران ،سمت.
 )3چلبی ،مسعود ،1375 ،جامعهشناسی نظم :تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی ،تهران،
نشرنی.
 )4ــــــــــــــ  ،1385 ،تحلیل اجتماعی در فضای کنش ،تهران ،نشر نی.
 )5حسینیخواه ،علی« ،1387 ،بررسی نظریه انتشار نوآوری در حوزه آموزش» ،فصلنامه

نوآوریهای آموزشی ،شماره  ،27سال هفتم.
 )6خسروی ،زهره و خسرو باقری« ،1387 ،راهنمای درونی کردن ارزشهای اخالقی از طریق
برنامه درسی» ،مجله مطالعات برنامه درسی ،بهار  ،1387شماره  ،8ص  81ـ .105
 )7خندان ،محسن ،1374 ،تبلیغ اسالمي و دانش ارتباطات اجتماعي ،تهران ،مرکز چاپ و نشر
سازمان تبلیغات اسالمي ،چ.1
 )8ذاکریان ،مهدی و حسین مفید احمدی؛1391؛«پایبیندی به قواعد نظام بین الملل از منظر
نظریه های هنجاری روابط بین الملل»؛ فصلنامه تحقیقات سیاسی بین الملل ،شماره
دوازدهم  ،1391صص .184-153
 )9رفیعپور ،فرامرز ،1378 ،آنومی یا آشفتگی اجتماعی ،تهران ،سروش.
 )10ــــــــــــــــ ،1387 ،آناتومی جامعه :مقدمهای بر جامعهشناسی کاربردی ،تهران ،شرکت
سهامی انتشار.
 )11روشه ،گی ،1370،کنش اجتماعی ،ترجمه هما زنجانیزاده ،مشهد ،انتشارات دانشگاه
فردوسی مشهد.
 )12سپنجی ،امیرعبدالرضا و نفیسه مؤمندوست« ،1390 ،اقناع و تغییر نگرش ،جایگاه آن در
سیره ارتباطی امامان معصوم» ،فصلنامه علمی -پژوهشی دین و ارتباطات ،سال هجدهم،
شماره دوم ،صص .144-117
 )13سلطانی تیرانی ،فلورا ،1387 ،نهادی کردن نوآوری در سازمان ،تهران ،مؤسسه خدمات
فرهنگی رسا ،چاپ دوم.
135

135

دوفصلنام مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه سال سوم ،شماره پنجم ،بهار و اتبستان 1398
 )14صدیق سروستانی ،رحمتالله و هاشمی ،سیدضیاء« ،1381 ،گروههای مرجع در
جامعهشناسی و روانشناسی اجتماعی با تأ کید بر نظریههای مرتن و فستینگر» ،مجله نامه
علوم اجتماعی ،شماره  ،20صص .167-149
 )15کلمن ،جیمز ،1377 ،بنیادهای نظریه جامعهشناسی ،ترجمه منوچهر صبوری ،تهران ،نشر
نی.
 )16کوئن ،بروس ،1371،در آمدی به جامعهشناسی ،ترجمه محسن ثالثی ،تهران ،فرهنگ
معاصر.
 )17ماهپیشانیان ،مهسا « ،1389،جامعهشناسی تهدیدهای نرم» ،مجله پگاه حوزه ،شماره .289
 )18معتمدنژاد ،کاظم  ،1383،وسایل ارتباط جمعی ،چاپ چهارم ،تهران ،انتشارات دانشکده
عالمه طباطبایی.
 )19مورتون ،دوچ و کرواس ،رو برت؛1374؛ نظریه ها در روان شناسی اجتماعی؛ ترجمه مرتضی
کتبی؛ تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 )20نیکگهر ،عبدالحسین ،1371،مبانی جامعهشناسی ،تهران ،نشر توتیا.
 )21واگو ،استفان ،1372 ،درآمدی بر تئوریها و مدلهای تغییرات اجتماعی ،ترجمه احمدرضا
غرویزاد ،تهران ،انتشارات جهاد دانشگاهی.
 )22وثوقی ،منصور و علیاکبر نیکخلق ،1370 ،مبانی جامعهشناسی ،تهران ،انتشارات
خردمند..
 )23یزدانفام ،محمود« ،1387 ،قواعد و هنجارهای بینالملل ،پیدایش ،تحول و تأثیرگذاری»،
فصلنامه مطالعات راهبردی ،سال یازدهم• ،شماره چهارم ،صص .878 -857
 )24یوسفی ،نریمان ،1382 ،شکاف بین نسلها بررسی نظری و تجربی ،تهران ،پژوهشکده علوم
انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
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