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 1ی ن ی د   غ ی تبل   رد   ی اجتماع   ی هنجارساز   ی راهبرداه 
  2یرسندسیم محسن دیس

 دهیچک

 ق ی حوزه نفوذ خود از طر جی و ترو یماندگار ت، یاثبات حقان یبرا  تالش ، یعتی و شر نیهر د اصول  زا
 یرفتارهای جلوه  و ینیدهای آموزه  نوع به و یستن امستثن قاعده نیاسالم هم از ا نی. داست ینید غیتبل
 بهافراد نتوانند  ینید یباورها و اعتقادات اگر واقع در. دارد ای ژه ی و توجه یو اجتماع یفرد  یزندگ در آن

 تحقق یبرا  دیشا. داشت نخواهند یچندان ارزش شوند،  منجر نیدنظر  مورد  ومتناسب با خود  رفتار
 ن ی ترمؤثررسد می  به نظر  یول  ؛باشد داشته وجود یمتفاوتهای راه آنها گسترش  و ینید مطلوب  یرفتارها

 در یاجتماع مطالعات که است ییسازوکارها قی طر از مناسب یهنجار و یرفتار یالگوها جادیا آنها
 درمطرح کرده و  «یاجتماع یهنجارسازرا در قالب مفهوم » هاتیفعال نیا مجموع . گذارد یم اریاخت

 خصوصه آن و ب یباال تیظرف  یمعرف و ییشناسا به ی، نید غیتبل با آن ارتباط یبررس ضمن نوشتار نیا
 3.میاپرداخته جهت نیا در یعمل یدهارراهب یبرخ  یمعرف 

 .یرفتار یالگو ، یهنجارساز ،هنجار ، ینید غیتبل ،فرهنگ :یدیکل واژگان
  

 
 10/4/98؛ تاریخ پذیرش:   20/1/98. تاریخ دریافت:  1

مشهد.  یانشگاه فردوسد یدکتر یو دانش   یپژوهشگاه عل م و فرهنگ اسالم یعلم یئتعض  ه.  2
m.sondosi@isca.ac.ir     

. این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عن ان »درآمدی بر هن ارسازی اجتماعی« است که ن یسنده ان ام  3
 داده است.



 

 

 دوفصلنام مطالعات فرهن گی اجتماعی حوزه              سال سوم، شماره پنجم، بهار و اتبستان 1398

112 
 

 مقدمه

بر  ، یطیو مح یماد یهااز ضرورت  جدا  آن،  نی ترنکال تا لیتحل سطح نی ترکوچک از ، یاجامعه ره
 نیا از یادی ز بخشرسد می نظر به. ابدییقوام م یو اجتماع یاز عناصر فرهنگ یامجموعه یمبنا

 جهتکنشگران  انیم دررفتارها  و هاتیذهن ها، نگرش  بهکه  است ییهنجارها و هاارزش شاملعناصر 
 از  یبخش عنوان به یاجتماع طیمح کی شدهرفته یپذ و موجود یهاارزش نیب هرچهواقع  در. دهدی م

فرهنگ  ینیو عناصر ع یرفتارهای قالب و الگوها عنوان به یاجتماع یهنجارها و فرهنگ یذهن عناصر
خواهد  ی شتریب یانسجام و ثبات فرهنگ یباشد، آن جامعه دارا  ی شتریب یک یجامعه تناسب و نزد  کی

  جامعه  آن یکارآمد و ییای پو ، باشد شتریب اجتماع کی در یفرهنگ نسجام ا زانیهرچه م نیهمچنبود. 
 نیا. شود یتلق جامعه آن رکنندهیپذجامعه ینهادها قیتوف  یهااز نشانه یک ی تواندیم ، افتهی شیافزا  زین

به جهات گوناگون  ، جوامع اکثر که ابدییم تیاهم جهت نیا از دوران نیا در خصوص هب نشانه
 اند.قرار گرفته دی و شد عی سر یو اجتماع یفرهنگ راتییو... در معرض تغ ینسل ، یباطتحوالت ارت 

 در ینید یهاها و ارزشآرمان نیب برانگیزتأملفاصله  ِی امشاهده درک  از نوشتار نیا یاصل دهیا
 لسؤا نیو ا ؛است گرفته شکل بزرگ،  یشهرها در خصوص هب ،مردم  ینیع یرفتارهابا  رانیجامعه ا

 شکاف و فاصله افراد جامعه یواقع یو رفتارها ینید و یفرهنگهای آموزه  نیب دیکه چرا با ح استمطر
و با  رانیا یچه در داخل و چه در خارج مرزها ی، ادی ز قاتیتحق ، موضوع  نیا در باشد؟ داشته وجود

  ت یاهم نوشته نیدر ااست. آنچه  نداشته را  آنها به محقق قصد ورود که انجام شده ، متفاوت  یهادگاهید
  از  توانیم چگونه که است بوده موضوع نیا ، در حد مقدور به آن پرداخته شود شده تالش و داشته

 ینید غاتیتبل درمطلوب  یهاآموزه  یو هنجار یرفتار یبه الگوساز ی، اجتماع یسازوکارها قی طر
 ینوع متضمن، مینظر گرفت در «یاجتماع یکه ما آن را »هنجارساز فرایند نیا جهینت .افتی دست

گاهانه  و  ن ید مدرسه،  خانواده،  از)اعم ی و فرهنگ یاجتماع ینهادها مؤثرتر عناصر حضور و ورود آ
یژه به ، اقتصاد( یو حت استیس  خواهد  روش یپ یفرهنگ یهاچالش ه بادر مقابل ی نید غیکارگزاران تبل و

گاه محصول  آنکه از شیب ، موجود یهنجار یفضارسد می نظر به نیهمچن. بود  ، یاجتماعهای یخودآ
 یازهاین و جاناتیه احساسات،  جهینت غالباً  باشد،  جامعه یاجتماع و یفرهنگ یهاتی ری مد و ریتداب

و  یاجتماع یهنجارسازهای تیظرف یمعرف  جهت در اندک  یتالش ، نوشتار نیا .است بوده یمقطع
 .است رانیا در ینید غیتبل یکارآمدساز ارتباط تنگاتنگ آن با
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 مسئله طرح

رسد می نظر به .است یغیتبلهای تیفعال ،ینیدهای آموزه  و فرهنگ انتشار و گسترش یهاراه از یک ی
 اوست یوجودهای جنبه تمام  در یانسان کمال به یابیدست اسالم،  عتی شر در غیتبل یینها و یکل هدف

 ،واقع در. دی آنمی دسته ب هاانسانو رفتار  باور شه، ی بر اند هدفمند ی گذارتأثیر قی طر از جزمهم  نیو ا
و   نشیب در نتواند اگر بلکه ، ستین مخاطبان به ینیدهای ام یپ رساندنصرفًا  یغیتبلهای تیفعال هدف
کید. بود نخواهد یموفق غیتبل عمالً  ،دهد رییتغ مخاطبرفتار  از باب  زین شهی در تفکر و اند رییبر تغ تأ

های آموزه  وها نگرش  کهی مادام و دارند یانسان یرفتارهادهی شکل است که نوع باورها بر یتیماه
 سطح در یخاص اتفاق ، نشوندمنجر ها انسان  درمتناسب با خود  و یو رفتار واقع اعمال به یغیتبل

 افتیمهم دست  اریو بس یگزاره منطق نیبه ا توانمی جهینت در. افتاد نخواهد زین جامعهو  یفرد  حاالت
 اعمالترک  ومطلوب  یرفتار یالگوها جادیا قی جز از طر یاسالم عتی شر مطلوب و  یکه کمال انسان

 محقق نخواهد شد.  ، نامناسب
 یاجتماع تی هو با ینوعبه و نبوده اجتماع و جمع از دهی بر گاهچیه اسالم،  انسان گرید یی سو از

 یاجتماع یهاکنش تیفیهم نوع و ک ، واقع در. دارد  یمستحکم و متقابل وندیپ و رابطه( امت) مسلمان
 کالن و خردهای طیاست و هم نوع فرهنگ مح مؤثر تی هو نیا بهدهی شکل در مسلمان افراد کیکای

 . است لیدخ آنان یرفتارها بهدهی شکل در مسلمانان یاجتماع
 یبرا  را  یمختلفهای راه نید نیا که تاس نیا ، اسالم  نیمب نیدهای آموزه  و فرهنگ یبررسنتیجه 

کید ،یاجتماعهای کنش نهیزم در. است کرده یمعرف  یانسانهای کنش انواعدهی شکل و یالگوساز  تأ
 ، قتیحق در. شودمی یتلقها راه نیا از یک ی، منکر از ینه و معروف امربه ضهی فر انجام بر عتی شر ادی ز
کید،  نیا یواال اهدافاز  یک ی  یمناف یهاناهنجاری اشاعه از ی ریجلوگ  و مطلوب  یهنجارها جی ترو تأ

کید نی. آنچه استامورد نظر خداوند  یو اجتماع یبا کمال انسان  ما بحثدر ارتباط با موضوع  را  تأ
 بهدهی شکل یبرا  ،یو اجتماع یگروه یهنجارها وها ارزش در که است ییباال تیظرف  سازد،می مهم

 اتیادب در که هنجارها یاجتماع توان  و قدرت  نیا به توجهدارد.  هاانسان یو اجتماع یرفتار فرد 
یژهبهو  1،شودمی ادی «کنش یهنجار لیتما» بهآن  ازشناسی جامعه  یبرا  که ییسازوکارها و

 مهم نکته نیا دی ؤم ، رد یگیم قرار نظر مورد پذیری، جامعه یهافرایند در یرفتار یالگوها یسازیدرون
 

 .71ج  50، ص1367زاده، برای مطالعه بیشتر ر.ک: زن انی.  1
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و کالن  یانیم ، یدر سطوح فرد  یغیتبلهای تیفعال یکارآمدساز و تی تقوهای راه از یک ی که است
 .آنهاست ی ریکارگهب و این سازوکارها با کارگزاران و نهادهای تبلیغی ییآشنا ، یاجتماع

 قیتحق مسئله یبررس ضرورت و تیاهم

ه ب ، یانسان یهنجارها در قوام اجتماعات و گروها یاتیش و کارکرد حاز نق  ، موضوع نیا یبررس تیهما
 وجود بدونمهم است که  تیواقع نیا یای گو ، یبشر جوامع در یاجتماع یزندگ تجربه. دی آیم دست

جامعه  نظم زانیم و رد یگنمی شکلی در جامعه مؤثرغالبًا ارتباط  ، شدهرفتهیپذ یهنجارها و الگوها
 نیبرا افراد دارد. بنا انیآنها در م تیمناسب و رعا یرفتار یوجود هنجارها و الگوها با یمیرابطه مستق

 وفاق احساس کهای گونههب ،دنک ترمؤثر وتر روان ،ترجامعه را شفاف یهنجار یفضا دبتوان چیزی کههر
عف مضا یتیاز اهم ، دکن تی قوت را  جامعه و یاجتماع یهاگروه بر حاکمهای ارزش با یهمراه و

 صورت  ییهامطالعه و پژوهش ریاز مس ، اهداف نیاز ا یبخش تحقق است یهیبرخوردار است. بد
 یافول هنجارها ای گیریشکل طیشرا  وها نهیزم عوامل،  شناخت یبرا  را یمناسب نهیزم که رد یگی م

 . کنندیفراهم م یاجتماع
 ،یقو یجمع تی هو و یپندارذاتهم با باال،  یاجتماع یبستگهم با اجتماع کی در نی»بنابرا 

 ، یشناختاز لحاظ روش  قتیاست. در حق ادی ز  اریبس یقواعد اخالق تیدر قبال رعا فیاحساس تکل
 در  دیبا بیترت به( کالن سطح) یاجتماع و( خرد  سطح) یفرد  سطح دو در را  یبستگهم نوعن یا زانیم
 .(134 ، 1385 ، ی)چلب کرد« یابیرد  یاجتماع یبستگهم و «ما» به اعضا یوفادار زانیم

در ارکان فرهنگ و اجتماع، در  یساختار راتییتغ جادیا دلیلبه  رانیجامعه امروز ا گر، یدای جنبه از
 یهااز گروه ، در سطوح مختلف جامعه یاجتماع یهنجارها زی آماختالل یمهندس یمعرض نوع

 ریچشمگ اریبس کارکرد  و تیاهم قرار گرفته است. ، و کالن یانیم یهاتا گروه گرفته کوچك مثل خانواده
 ،است که طراحان دهیسبب گرد ، جامعه درنظم  جادیو ا یروابط اجتماع میدر تنظ یاجتماع یهنجارها

اختالل ». دهند قرار خود مهم اریبس اهداف از یک یرا  یاجتماع دیمف یهنجارهااختالل در  جادیا
 یمنطق تناقض ای یداریناپا ، یهنجار تضاد ،یشدن هنجار یدر قالب پنج نوع قطب توانمی را  یهنجار
 .(112 ، 1375 ، همو) «1داد  حیتوض  یهنجار قواعد فقدان ای یهنجاریب ، یهنجار ضعف ، یهنجار
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. کندیم دا یپ 1یآنوم مفهوم  با یهنجارساز بحث که است یارتباط موضوع، تیاهم از گرید یاجنبه
 مهم آنها یبرا  که یاهداف وها ارزش با ناسبمت جامعه ای گروه کی در دیمف یهنجارها ألخ به یآنوم
یژه به ، در اکثر مواقع ، هنجارها جادیا ازآنجاکه. دارد اشاره  ، شودی م یتلق  ،یدر سطوح کالن اجتماع و

گاه و  طورهب  جادشدهیا یتا چه اندازه هنجارها ستیمشخص ن رند، یگیشکل م شدهنیزی ربرنامهناخودآ
  دشدهیتول یهنجارها ، گرید انیب به. کنندیم تیکفا یاجتماع اهداف به یبایدست وها ارزش یبقا یبرا 

 و هستندجامعه  یواقع یازهایبا ن ارتباطیو ب دارند یخودهغالبًا حالت خودب ، یاجتماع یهافراینددر 
 ایدوره  در کهرا  ییهاارزش  ینی گزیو جا فیتضع نهیزم ، کرده دا یپ یاهداف حالت آنوم نیبه ا مرور به

 جادیا یهافرایند فهم تیاهم زیجا ن نی. از همدن آوریم فراهم ، شدیم یتلق مهم اجتماع نظر از خاص
 با متناسب یضرور و الزم  یهنجارها دیتول  و یعموم یهاناهنجاری کنترل و  یاجتماع یهنجارها

 .شودیمشخص م ، جامعه هر یواقع یازهاین
 ینفوذ در بسترها یبرا  گانگانیو نرم ب شدهیزماندهسا تالش  ما،  موضوع با مرتبط گرید مهم مسئله

در  رییآن تغ تبِع به و یاجتماعهای ارزش ییجاهجاب ، یفرهنگ میرمستقیغ اشاعه قی طر از ، یفرهنگ
 خصوصهب و نی نوهای رسانه روزافزونهای شرفتیپ با امروزه . است لیاص یهنجارها و سبک زندگ

  مرموز  یفرهنگ اهداف به لین یبرا  انی جوشده است که سلطه روشن ، آن با مرتبط یعلم یسازوکارها
مقابله با  ی. آنها برا اندرا هدف قرار داده رانیجوامع همچون ا یبعض یهنجارها وها کانون ارزش ، خود

به  تیو در نها ، هنجارند عناصر مضر و مبتذل را به ارزش و کنی تالش م ، اسالم  یو غن لیاص فرهنگ
و هموار  لیتسهها سهیدس گونهنیطراحان ا یرا برا  فرایند نیا تواند ی. آنچه مکنند لی تبد مسلطفرهنگ 

گاهناکند،  افراد جامعه از  ، یحالت نی. در چناست تیخالق فقدانو  ، نکردن فکر یعلم و یعمل ، یآ
ونه و مستعد هرگ ، لی تبد یمنفعل یو ارزش ی کنندگان فکربه مصرف  فقطو  شوندمی تفکر فعاالنه خارج

 و بی تخر التهاب، اسراف،  ، یمصرف های فرهنگ ایجادند. گرد یم یاجتماعپذیری بیو آس یناهنجار
اهداف  نی ترمهماز  ی انگری و نوش و عر شیع ، یرانشهوت  ز، یهجوآم یرفتارها گسترش  ،ی انگریعص

 رییامعه تغج ینظام فرهنگ ، قی طر نی. از ااستمذکور  کرد ی با رو یطراحان جنگ نرم در عرصه فرهنگ
  ،یفرهنگ رییتغ نیا ی. در پشودیم لی تبد یبی تخرـیبه مصرف  ، یکارکرد ـی دیو از تول کندمی 

فرهنگ  رییتغ یغرب های د. در نگاه دولتکنی م رییتغ تدریجهب زیمردم جامعه هدف نهای تیشخص
 

1. Anomi. 
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 نیا در را ی ز ؛دگرد یم محسوب  نرم  جنگ در تیموفق روش نی بهتر یبی تخر ـیجامعه به فرهنگ مصرف 
 (1389 ان، یشانیپماه) شودیم نیجامعه تضم یمتوالهای نسل یافتادگعقب که است حالت

 یبرخ  ییضرورت دارد با شناسا مؤثر،  یهنجارها جادیا وها بیآس نیجبران ا یبرا  مجموع در 
 تی به تقو ،باشند تهداش را  جامعه ابعاد و سطوح تمام  در یریکارگهب تیقابل که یهنجارسازهای زم یمکان

یژه به ؛گماشت همت یاجتماع و یارتباطهای انیبن  یبرا هاپژوهش گونهنیا جینتا کهای نهیاز زم دیبا و
 هدف »اگر. د کر ادی ، کندیفراهم م یو چه در سطح سازمان یچه در سطح فرد  ، ینید غیتبلهای تیفعال
 ،1371 گهر، ک ین) م«یرفتار در افراد بدان رییتغ ادجیرا ا یتیو ترب  یغیو تبل یفرهنگ تیفعال کی یینها

 ای یغیو تبل یمؤسسات فرهنگ قی که از طر ینیو د یاجتماع یهااز آموزه  یاریبسرسد می نظر به( 193
 آحاد انیم در ی تأثیرو  شوندیم میعق ، یاجتماع یبه هنجارها لی تبد فراینددر  ، دن شویم جی ترو مبلغان
 و یفرهنگ یهاتیفعال بهبود بر عالوه نهیزم  نی ا در مؤثر شناخت با دارد  رورت ض لذا. ندارند جامعه

 می حساس شو هاتیفعال نوعنیا یوهرزَر  به ، یغیتبل

 مسئله یمفهوم لیتحل

یژه به  ، ی اصل  می مفاه  ی برخ  ی مفهوم  طرح  از  ، یهنجارساز  با مرتبط مباحث  به ورود  یرا ب  هنجار مفهوم »  و
گیری شکل  به  منجر  ی ها فرایندبهتر  ن یی تب  ی برا  ، واقع در . ناگزیریم  ، آن ابعاد و مختصات  ، «ی اجتماع 

 نی تر مهم شود.  اشاره  مسئله  با  مرتبط  های از جنبه  ، م یمفاه  ن ی ا  ی الزم است به محتوا  ، ی اجتماع  ی هنجارها 
 نی همچن  ، در روند بحث  ی اشتراك ذهن  ی نوع  جاد یو ا  ی مفهوم  ی روشن شدن فضا ، مباحث ن ی ا  کارکرد 
 .شوند ی م   استفاده   هم   یجا ه ب   اناً یکه اح  است   یم ی مفاه   ر یاز خلط مباحث در سا   ی ری جلوگ 

 یاجتماع هنجار( الف

هنجارها به  تیدر اهم 2است. کلمن یشناسجامعه یو اصل یمرکز میاز مفاه یک ی 1یاجتماع نجاره
رفتار  نییوم هنجار در تببه اندازه مفه یمفهوم چیبه ه یکه »دانشمندان اجتماع کندینکته اشاره م نیا

 .(368 ، 1377 )کلمن،  کنند«یاستناد نم یانسان

 
1. Social norm. 

2. J.Coleman. 
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رفتار در  شدهتیتثب یهاوه یعبارت از قواعد، الگوها و ش ،یهنجار اجتماع یی، ابتدا  فی تعر کی در
 ،ك جامعه خاصین در یط معیکنند که مردم در شرا ین مییاست. هنجارها تع یاجتماع یهاگروه

شوند تا انطباق با یمتوجه انحراف از هنجارها مشتر یدر جامعه ب افراد ،در واقع ؟کنند د رفتاریبا چگونه
 .(197 ، 1369، ی)توسل ست«هابه وجود هنجارها و ارزش یمتک  ، آنها. »انتظارات متقابل در گروه

 یشکالو متابعت از اَ  یرویبه پ ، یمختلف اجتماع یهانوع رفتار افراد در گروه ، گرید یسو »از
 یفشار هنجار ، متابعت نیا لیدال از یک ی. است افتهی ت یومو عم ]شده[ رفتهیپذ هاگروه  توسط که است

مجبور به  ، لیتما رغمیکه در موارد مخالفت، عل یاگونهبه ؛شودی م جادیافراد در گروه ا یاست که برا
. شوندی مواجه م یاجتماعاز کنترل  یبا سطوح مختلف ، یرویپ عدم  صورت  در و باشندی م هااز آن یرویپ

مقاومت کنند، مقاومتشان  ییرویاگر بتوانند در مقابل هر ن هاانساناست که  یاگونهفشار به نیشدت ا
فشار  1م یاز دورک یرویبه پ تزل یو فشار را درا  روین نیکمتر است. ا ، یهنجار یروین نیدر مقابل ا

 .(197 ، 1378 ، پوررفیع) نامد«یم یهنجار
 رفتارهای ی ژگی از و یبرخ  به دیبا ، رفتار شدهتثبتو  یتوافق یالگوها عنوانه ب هنجار قیدق فهم یبرا 
ها رفتار نیا یول  ، وجود دارد  یاجتماع یرفتارها از ایمرتبه زین واناتیح در. د کرتوجه  زین انسان

نسان به علت در ا بالعکس ؛است زه ی غر بر یمبتن بلکه ، شودیممورد توافق انجام ن یالگوها براساس
 ،یفطر یازهاین از هنجار خود. کنندیم فایرا ا زه ی نقش غر هنجارها شعور، تفکر و  باالتر سطح

 تصور که گونههمان(. 1378 ، پوررفیع)رد یگیسرچشمه م ، و احترام  یبه روابط اجتماع ازیباالخص ن
و جوامع  هاگروهود وج ست، یممکن ن ، آنها در زیغرا بدون وجود  ، واناتیح انیدر م یاجتماع اتیح

های ط یدر مح یانسانهای کنش انجام  هنجارها،  را ی ز ؛است ذهن از دور زیبدون هنجارها ن یانسان
 . سازندی م ریپذامکان و لیخود تسه ینماد کارکرد  قی را از طر یجمع

 دیاست که با یزیتما ،یهنجار اجتماع یمفهوم لیتحل در گری د برانگیزتأملنکته  ، ینیع جنبه از
 تیبه ماه ، جنبه عام داشته یانسانهای کنش واقع در. شد قائل کنش انجام  وه یش و)عمل(  کنش نیب

خود را  یستی ز یازهاین هاانسانهمه  مثالً  ؛شوندیم مربوطاو  یزندگ طیمح و زمان از نظرصرف  ، انسان
 ؛سازندیم دهبرآور... و دمثلیتول استراحت،  دن، یپوش دن، یمثل خوردن و آشام یاعمال قی از طر
. شودیم گرانید باتفاوت آنها  موجبها کنش نیانجام ا یاجتماع ای یفرد های وه یش نوع کهی درحال

 
1  .  Durkheim.Émile. 
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 در کنشگران ریسامورد توافق  ، یذهننیب شکل به و رودی فراتر م یفرد  سطح ازها وه یش نیکه ا یهنگام
تبدیل  یاجتماع یبه هنجارها د، رد گیم تیتثبو در عمل  شودی م واقعخاص  یاجتماع طیمح کی

 یاجتماع هنجار شکل به کهو...  دن یهمانند خوردن، پوش ییرفتارها انجام های وه یش و نحوه . دشومی 
 ییهاانسان ریسا با آنها زیتما موجب متعدد،  یکارکردها بر وهعال ، است آمدهدر از افرادای عده  انیدر م

ای عده چنگال،  و قاشق باای عده مثالً  ؛دهندیم انجام  گریدهای وه یش به را  اعمال نیهم که شودی م
 .دهندیم انجام  ا خوردنعمل غذا  ، هم با دست یو افراد ، چوب  دو با گرید

 و طیشرا  در را مردم  فیتکل ،مشخص یرفتار یالگوها به عنوان قواعد و ،یاجتماع یهنجارها پس
گاه هیدر سا جامعه،  كی یااعض و گروه كی. افراد کنندیم نییمختلف تع یهاتیموقع از  یآ

 ها،را انجام دهند. در واقع هنجار گرانیمتناسب با انتظارات د یرفتارها توانندیم که هنجارهاست
 یاست که در جامعه مشخص زندگ یافراد هیکل قرارگرفته توافق مورد  و شدهنییتع یرفتار یالگوها

 گفته زیعمل ن یالگو ،هنجار به لیدل نیهم به. رندخوردابر یکسانی ایمشابه  یفرهنگ نهیزم از و کنندی م
 رفتار، همان هنجار جامعه است. ینادرست ای یدرست سنجش مالك چون ؛شودی م

 :دارد  یچند مشخصه اصل یهنجار اجتماع ، مجموع در
 ؛(یاجتماع کنش و مشترک  تیفعال ، یاجتماع روابط می)تنظ یاجتماع رفتار استاندارد  و قاعده (1

 ؛تی اکثر کردن تیرعا (2

 .نشدن تیرعاصورت  در( یررسمیو غ ی)رسم مجازات (3

(. 15 همان، )  شودیم یاجتماع رفتار دستورالعمل کی واقع در هنجار عامل،  سه نیا جهینت در
. اصطالح دی آیم هاکه به دنبال آن است ییهادر مجازات ، هنجارها انصراف و بیترغاز قدرت  یبخش

  تواند یم یعنی ؛باشد مثبت ای یمنف تواندیم مجازاتگرفت.  هینبصرفًا به مفهوم ت دیمجازات را نبا
 .(53-51 ، 1370روشه، ) باشد هیتنب ای پاداش صورت به

 یوقت. کندیم کمک شوند، ی م جادیا چطور نکهیا فهم به کنند، یم  رییتغ چطور هنجارها نکهیا فهم
به تدریج   ، زمانمبداء  به توجه با وانندتی م زین دهیچیپ یهنجارها یباشد، حت ریپذامکان نده، یفزا  رییتغ

که نوآور هنجار  یهنجار و فرد رییبر تغ ، هنجار کی نقض یبرا  نیسنگ یهامجازات. ابندی تکامل
صورت به  توانندیم ، هستند یکه قو ییکه چطور هنجارها دهدی نشان م. کوران گذارد ی م تأثیراست، 

. است ترآسان آنها ِاعمال از هنجارها یبرخ  جادیشوند. ا العماِ  مردم  دیعقا با ایبروند  نیاز ب یناگهان
 یسو از. است خودخودبه صورت به آنها مجازات را ی ز ؛است آسان نسبتاً  یهمکار یهنجارها جادیا
 عمالشاِ  ، شد جادیا که یوقت یول  ؛است دشوار ، است یچندجانب هیتنب مستلزم  که یهنجار جادیا گر، ید
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 یابعاد یراستا در هنجارها یگوناگون . دی آینم وجود به کنندهنقضبا  یرونیب نهی آسان است و مشکل هز
 محدود را دیمف میتعم دامنه ، یاجتماع اهداف با قیتطب و اعمال وهیش و یداریپا ، یکارآمد همانند

 .((Posner,2000کندی م

 هنجارها انواع

آنها  ی ریکارگهکه در نحوه ب یاراتهنجارها و به اعتب یچگونگ وها دگاهیبه تناسب د یاجتماع ینجارهاه
 نیا ارائه. اندکرده دا یپ یمتنوعهای یبندمیتقس ابند،ییم تیها اهمدر مطالعات و پژوهش

یژهبه هایبندمیتقس  یاز آن جهت الزم است که بتوان متناسب با فضاها ،یهنجارساز نهیدر زم و
 آن لیو به تحل داد صیرا تشخ یوع خاصن دارد،  وجودای که در در هر جامعه یمتنوع یاجتماع

 .میکنیم شاره  هادگاهید نیااز  یبرخ ما به  نجای. در اپرداخت

 تیرسم زانیانواع هنجارها براساس م .1

 لهیوس به ، یرسم یشوند. هنجارهای م میتقس  یررسمیو غ یگونه رسم به دو هنجارها کرد، ی رو ینر اد
از آنها مجازات در نظر گرفته  یچینقض و سرپ  یو برا  ، گذار جامعه وضعقانون  و یرسم ینهادها

و عوامل کنترل اند گرفته شکل جامعه در یعرف  و یجی صورت تدربه یررسمیغ یشود. هنجارهای م
ب  از یناش یفشارها ای یررسمیغ  یادامه در. هستند آنها یاجرا  ضامن ، یاجتماع سرزنش و خیتو

توان به آداب و یم ،یررسمیغ یهنجارها یو در ادامه ، قرراتم و نی توان به قوانیم ، یرسم یهنجارها
 دولت با مردم میمستق رابطه میتنظ یبرا  یرسمریغ یهنجارها واقع دراشاره کرد.  یو بوم یرسوم محل

 اند آمده  وجوده ب ، دارند سروکار گری کدی با متقابالً  که مردم  یاجتماع روابط در بلکه اند، نشده میتنظ
 .(91 ، 1378 ، پوررفیع)

 آنها بودن ینیردیغ ای ینیانواع هنجارها براساس د .2

ق در هر جامعه و مح ینجارهاه و  ینیدهای با نوع ارزش متناسب ، یاجتماع طیموجود و محقَّ
شرح  این به قسم چند مبنا نیا بر. دن شوی م بندیتقسیم زین  دارد  نید  همان دارانن ید یکه برا  یدستورات
 :است متصور

 وها خواسته باکه  است و جامعه یاجتماع یهاگروهموجود در  یهنجارها از دسته آن ، اول
 ینیو د یاخالق لتیکه متناسب با فض ییگوراست هنجار مثالً  ؛استمنطبق  ، ینیدهای مطلوب 

 .صداقت است
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با  یتعارض ایندارند  جامعههای با ارزش یخاص نسبت ای از هنجارها که اصوالً  یبخش ، دوم 
 ایدر صبحانه  ریپن و نان خوردن در انیرانیا غالب هنجار مثل ؛ندارند ینید هایدستور وها رزشا

 ؛چنگال و قاشق با خوردن غذا
 وها با ارزش ،و جامعه هاگروه یآنها در بعض ی ریفراگ و گسترش  رغمیکه عل ییهنجارها ، سوم

 وع یش یاجتماع لحاظ به هرچند فتارهار نوعن یا واقع در. دارند تعارض آنها نید نظر مورد  اصول 
 مثالً  ؛شوندیم یتلق یناهنجار و نامطلوب  ، ینید منظر از شوند، یم یتلق هنجار یحد تا و رنددا
وجود  یاجتماع تیاز واقع یدر سطح یول  ، منع شده است ینید نظر از گفتن دروغ و کردن بتیغ

 هنجار شده است.  عمالً ها طیمح یدارد و در برخ 
و  کنندیم دا یمذهب خاص در جامعه معنا پ ای نیدر ارتباط با د ، ذکرشدههای نسبت است یهی بد

 یگوناگون های صورت  ت، یو اقل تی اکثر با توجه به و یمذهب و ینید تنوع باای جامعهدر  تیوضع نیا
 .یستن فراهم آنها یاجتماعهای جنبه وها این صورت نوشتار مجال پرداختن به  نیکه در ا ابدیی م

 یرفتارهای زهیانگ اساس بر هنجارها انواع .3

به  ، دهدیم سوق آنها تیرعا یکه افراد را به سو ییهازش یانگ منشاء یبر مبنا را یاجتماع ینجارهاه
به  یو کس میاکرده 1یرا درون آنهاکه ما  یدرون یهنجارها ، »اولکرد:  بندیتقسیم  توانیم یکل دسته دو

از درون، خود را  ، یرونیخود، بدون احساس اجبار بو ما خودبه دهدینم ی، دستورما درباره آن قاعده
هنجارها که قسمت اعظم  گونهنی. امیکنیم تیرعا را  آنها ، خود لیو با م میدانیم یرویموظف به پ

گاه زانیاز نظر م ، عموماً رندیگیم برما را در  یو اجتماع یخصوص  یزندگ بودن )نوع  یو رسم یآ
 جانب از که یرونیب یهنجارها م، دو ؛(219 ، 1378 ، پوررفیع) «ها( درحد کم تا متوسط هستندهنجار

 ی، بدون آنکه اعضاشوندی م نییتعجامعه  یبرای اعضاها نامهنییآ و نیدر قالب قوان ، مافوق قدرت  کی
 یدرون روشن است که(. 91، همان) .باشند داشته یجمع مشارکت هنجارها آن نییجامعه همه در تع

 و سو كیافراد از  شتریب الزام و ثبات زانیم بهبلکه  ؛ ستیبودن آن ن دیمف یبودن هنجار، الزامًا به معنا
 یدرون ینسبت هنجارها نیهمچن. است گرید یسو از آن تیرعا یبرا یرونیب یهانبودن به کنترل  ازین

 یثبات در ساخت اجتماع زانیم بهموضوع  نیااست و  ریها و جوامع مختلف متغدر گروه یرونیو ب
است که  یضرور جهت نیاز ا یدرون یهنجارها تیتوجه به اهم .شود یم مربوط جامعه و ها گروه

 
1. Internalized. 
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نزد افراد  ی شتریب یآوراز الزام  اجرا، در مرحله  واست  یسازیدرونپذیری، جامعه یهافرایند هجینت
 یسازیدرون یکردهای توجه به رو ، یازهنجارس  یاز اهداف اصل یک یلحاظ  نی برخوردار است. بد

 در جامعه است. یضرور یهنجارها

 یو گستره اجتماع یریفراگ اساس بر هنجارها انواع .4

 یهاگروهآن در سطح  یریفراگ زانیهر هنجار با م یاجتماع فشار زانیم نیب یمیمستق ابطهر
از  یتابع ی،اجتماع شارف زانیم نیا که گرفت جهینت توانیم نیهمچن. شودیم دهی د ی،اجتماع

هر گروه و جامعه  یبرا یو مکان یزمانهای تیخاص در موقع یرفتار یالگویک است که  یتیاهم
جامعه  كیخاص  یهاگروه در سطح  تنهانه که کرد مشاهده توانیرا م ییالگوها ،اساس نیا بر. ددار
 یبعض نیهمچن. شوندیم تیااز جامعه رع  یترعیبلکه در گستره وس ادند،ی ز یهنجارفشار  یدارا

 در و ی باشندادی ز یفشار اجتماع یمهم و دارا هاگروه  یبعض در مکن استمخاص  یهنجارها
 ،هرصورت در. گردند یتلق زین یرفتار یناهنجاربلکه  ،شوندن تیرعا تنهاجامعه نه یهاگروه  یبعض
و  یاجتماع وفاقهای صاز شاخ یکیبه عنوان  ،اجتماعدر  یضرور یهنجارها یریفراگ تیوضع

 . گرددیم یابی ارز جامعهدر  یهنجار

 یهنجارساز( ب

 یاقدام، هنجار کیتا  دهندیها آن را انجام متمرکز دارد که افراد و گروه یتیفعال بر یهنجارساز هی ظرن
کردن هنجارها و  وارد  یدرباره چگونگ ، مسئله ی(. هسته اصلMurray&others,2010: 2شود)
 یسازهنجار ، واقع در .(502 ، 1387 ، پوررفیع)  انتشار آن است ایو اشاعه در جامعه  دی جد یهاارزش
 در و ، گرفته نظر در هنجار صورت به هاکنش و هادهیا هانآ قی طر از که ستا یاجتماع یهافرایند درباره 

 . شوندیم انگاشته یهیبد و یعیطب روزمره،  یزندگ
 قبول  ای آنها دادن رییتغ که شودیم سبب هنجارها یو باطن قیعم رش یپذ ، یشناسجامعه هی نظر در

 قیعم رش یپذ راه از هم هنجارها، شدن یمراسم و شدن ینهاد. گردد دشوار اریبس گرید یهنجارها
 هر شدن ینهاد. فریک و پاداش ستمیس جادیا قی طر از هم و دشویمدر نزد فرد انجام  آنها یباطن

 رفتار و دهیعقفقط  ، موارد  شتریب در ؛ستین ییقضا ای یحقوق  یهادستگاه با همراه الزاماً  یهنجار
 (. Peyton,2007: 171) یو حقوق  ی فریک یهانه دستگاه ، نگهبان و پاسدار هنجارهاست ، یعموم
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 :ستین خارج صورت  سه از ، نوشتار نیا در نظر مد یهنجارساز ، مجموع در
محیط اجتماعی)خرد یا  سطح در آن هاشاع و دی جد یهنجارها جادیا و ینوآور مورد  در ای (1

 ؛استکالن( 
 ؛آنهاست گسترش یبرا  تالش  و موجود یهنجارها تی تقو به معطوف ای (2
کاهش  یو تالش برا  ، موجودهای ارزش با متعارض و ریفراگ یهاناهنجاری ییشناسا ای و (3

 1.است جامعه درها آن یعموم

 3و اشاعه 2ینوآور( ج

 که زندیم دور یاجتماع ارزش و هنجار کی به دهی پد کی لی تبد حول  همسئل ، یاجتماع یهای نوآور رد
 (. 501 ، 1387 ، پوررفیع) ابدییم انتشار ای کندیم رخنه مردم  نی ب در جی تدربه و شودیم جامعه وارد 

 کنندیم دا یگسترش پ جامعه در ، یعناصر فرهنگ گریو د هاینوآور ، است که در آن یفرایند اشاعه، 
 نیبا اشاعه در ا یتفاوت نوآور(. 18 ، 1372 واگو، ) ندنکیم جادیا را در جامعه ی ترعی سر راتییو تغ

 ؛کندیمدر درون جامعه رشد  مستقلد و شوینم اقتباس گرید جوامع از اغلب ینوآور که است
 یت انتقال فرهنگ و اکتسابیقابل است.ان جوامع یانتقال عناصر فرهنگ مهای اهاشاعه از ر کهی حالدر

به مبادله عناصر  یرارادیا غی یو اراد یاریاختای گونهبودن آن موجب شده است ملل مختلف به
 .گر بپردازندیمختلف فرهنگ جامعه خود با جوامع د

ضمن  ؛و ارتباط بوده است لیدو عامل تما تأثیرتحت  همیشه ،امر اشاعه فرهنگرسد  می نظر به
 .کنندنمی اخذ  آورند،  وجود به ی رییو بدون آنکه در آن تغ ییتنهارا بهای صهیخص چیغالبًا ه نکهیا

  

 
رغم مذم م ی است که علییهات جه به ناهن اری صرفاً ،روشن است منظ ر ما از م رد س م .1

رفتارهای ترافیکی یا  همانند بعضی عادات و ؛ی داردیباال ب دن از نظر جامعه، شی ع نسبتاً
های اجتماعی با بحث انحرافات و آسیب و اص الً های دینی مثل دروغ و غیبت و...ناهن اری
 ست.متفاوت ا

2  .  Innovation. 

3. Diffusion. 
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 ینید غیتبل( د

الگوها به  نیرفتار با هدف قبوالندن ا یمفهوم یجز اشاعه الگوها ست ین یزیچ ، امر تینها در غیتبل»
 ایاشخاص  ختنیبرانگ ، در اغلب موارد  غیهدف تبل ، گرید عبارت  به ؛دهدیکه مخاطب قرار م یمردم
 ؛است یانفعال یدعوت مردم به رفتارها ، غیاز موارد هم هدف تبل یادر پاره  یول  ؛ها به عمل استگروه

 یارتباط اقناع ینوع غ، ی(. تبل138 ، 1371 گهر، ک ین) و«وجپرس  بدون شدهانجام  عمل رفتنیپذ یعنی
 جادیا از است عبارت  غرب،  در غیتبل. رودیم کار به مردم های نگرش  وها دگاهید رییتغ یاست که برا 

 ،گرید عبارت  به ؛یالهیوس هر به مشخص اهداف به دنیرس منظور به یعموم افکار در مطلوب  راتییتغ
 وها وه یش نی ترمؤثربا  هاانسانبر افکار و اعمال  یدر جهت اثرگذار شهی رر اندانتقال مک  یبه معن غیتبل

 ابعاد شدنتر دهیچیپ و گسترده تبعبه .(122 ، 1390 دوست، من ؤمو  ی)سپنجاست  مشروع یابزارها
 ده ش لی تبد دهیچیپ یادهی پد به زین غیتبل ،در عصر حاضر هاانسان یو ارتباط یاجتماع اتیح مختلف

در  میتحوالت عظ ، یدگ یچیپ نیا اصلی یمحورهااز  یک یاست.  یگوناگون قابل بررس یکه از منظرها
در وجه   غیکامل تبل یاتکا ل یبه دل اصوالً . است یمجازهای شبکه ندهیفزا  رشد و یجمع ارتباط لیوسا

 زین مدرن  غیتبل ، اندشده  نوآمدتر و دتری جد ابزارها نیا چههر ، یجمع ارتباط لیوساآن بر  یرسنتیغ
 یارتباط دی جد لیوسا یدستاوردها نی ترمهم. است داشته خود یرو شیپرا  ینی نو یهاافق و امکانات

و  ، مخاطبان در سطح جهان یبودن آن برا  ریو فراگ ، یغیتبل ام یپ انتشار مداومت و سرعت غ، یتبل یبرا 
یژه به  . (19 ، 1383 معتمدنژاد، )است مطلب واحد  کی یو القا انیب یبرا  متنوعهای فراهم شدن قالب و

 غیست. تبلابه مردم  نید هایآموزه  و احکام  دنیرسان ، ینید غیتبل از مراد ذکرشده،  فی تعار تبعبه
 :د کر میتقس توان یم مختلف اعتبارات بهرا  ینید

 ؛یسازمان غیو تبل یفرد  غیغ، به تبل( از نظر مبلّ الف
 ؛یو رفتار یو اعتقاد یاخالق ام یبه پ ام، ی( از نظر پب
 ؛رمکتوب یمکتوب و غ ای دی و جد یبه سنت ، یارتباط لهی( از نظر وسج
 ؛رمسلمانیو مسلمان و غ یو جمع ی( از نظر مخاطب، به فرد د
 ؛رمکرریمکرر و غ ای یو سلب یجابیا ای میرمستقیو غ میبه مستق ، ( از نظر روشه
گاهو  . (182ـ181، 1374 خندان، ) یبخش و اقناعی( از نظر هدف، به آ
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 یهنجارساز طیشرا و عوامل لیتحل

روشن از عوامل مهم و  نسبتاً  و یکل یتصور نداشت بدون ، یهنجارساز یهافرایندشدن در  ریرگد
است  نیاست، ا شتریب توجه حائز آنچه .بردینم ییجا به ره  ًعمال آن، گیری شکل هاینهیزم خصوص هب

متفاوت خواهد بود و  ، یاجتماع طیشرا  و هات یوامل و عناصر بر حسب موقعع نیکه نقش هرکدام از ا
ابتدا  نجایا در آنها خواهد داشت. ق یو توف  دادن جهیدر نت یادی ز تأثیر مهم،  نسبتاً  اتئیجز  نیدقت در ا

 .میکنمی اشاره  لیدخ یاصل عوامل به سپس وتر یعموم طیشرا از  یبه برخ 

 راد از هنجارهااف نکردن یرویپ( الف

  زان یم و تیوضع دارد،  میرمستقیغ تأثیرهنجارها  تیتثب وگیری  شکل که در یطیشرا  وها نهیزم  از یک ی
 تی ذکر شد، اگر اکثر قبالً  که طورهمان. است جامعه در  دی مف و یاساس یهنجارها از ی عموم یرویپ

خورد و جامعه دچار یم هم به یتماعاج نظم نکنند، یرویپ جامعه یاساس یهنجارها از جامعه یاعضا
  ان یدر م نکردن یرویپ نیا .(237 ، 1378 ، پوررفیعگردد )یم یآنوم ای یاجتماع یآشفتگ یماریب

 یازهاین اساس بر که یرسم یهنجارها انیم دررسد می به نظر یول  ،مختلف متفاوت است یهنجارها
هنجار شدن آنها تالش  یبرا  یتیحاکمهای دستگاه زین غالباً  و شودیم احساس یعموم و مشترک 

ه ب ، یرسم یهنجارها یاز برخ  نکردن متابعتگفت  توانی م واقع در. دارد  ی شتریب وعیش د، کننی م
 . شودیم یاجتماع هنجار ینوع به لی تبد خود ، متابعت عدم  گسترش  واسطه
هنجارها  نکردن تیرعادر  تواند یم یعلل و عوامل مختلف ، یاجتماع طیمح کی در ، یکل طوربه

 :میکنیم ذکر نجایاز آنها را در ا یکه برخ  دباش مؤثر
 ؛هنجار نداشتن  وجود (1
گاه (2   ؛هنجار از یآ
 ؛ ساختار یناگهان راتییتغ  (3
 ؛ ازین یامکان ارضا تی محدود (4
 ی؛رونیب یهنجارها (5
 ؛ازین یامکان ارضا  تی و محدود ازی تضاد با ن (6

 ی؛اجتماعهای کنترلضعف  (7
  ی؛هنجاری آموزش ب (8

 ؛ ازین احساس دیتشد عامل یطبقات هفاصل (9
 .یهنجار تضاد (10
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 یهنجارساز در یجابیا طیشراو  عوامل( ب

  در  قیتدق ازمندین ،یفرهنگ کارگزاران و محققان شناسان، جامعه یبرا  یمفهوم هنجارساز اربرد ک
ن سه و در نظر گرفت نهیزم  ن یمطرح در ا اتی نظر مرور با. است مفهوم  نیا با مرتبط یهاحوزه  و اتی نظر
 فرایند نیدر ا گذارتأثیرطرح عوامل  یبرا یبه سه دسته کل ،یهنجارساز فرایند ازین مورد  یاصل نهیزم

و مخاطبان هنجار )گروه  ، هنجار خودِ )کارگزاران(،  هنجارسازانسه دسته شامل  نی. امیابییم دست
 .میکنیم مطرح  جداگانه را هرکدام  نجایا در که استهدف( 

  1)کارگزاران(یا هنجارآوران  ازان. هنجارس1

. است هنجارآوران عهده بر آموزش امر فهیوظ هدف،  جامعه در هنجار کی رییتغ ای جادیمنظور ا هب
 در ی امر شدن هنجارمند و شدن یدرون بر که است یمختلف نعامالکنش  هنجارآوران، از منظور

 :دنریگدر دو دسته قرار  دنتوانیم نعامال نیا .(1386 روشه، ) گردندیمؤثر واقع م جامعه، 
 (.افراد از ی ریکث عده یبرا  یهنجارساز و ینوآور غی)تبل یگروه یهارسانه (1

 از افراد(.  یعده کم یبرا  یو هنجارساز ینوآور غی)تبل یفرد انیم یهاشبکه (2
به عنوان  هنجارسازان ، یاجتماع یهاط یدر مح یو رفتار یاجتماع راتییمنظر تغ از

 صیتخص و ساختار رد رییتغ)خرد و کالن(،  یاجتماعهای طیمح در راتییتغ جادیا یهاستی استراتژ
 دارند.  یادی کنترل ز قدرت  و تأثیر الزم، منابع 
هستند  یهنجارساز فرایند ریغالبًا درگ غیتبل فرایندکه در  یبه عنوان کسان ینید مبلغان تیموفق یبرا 

باشد که به  ایمه ییهانهیزم و طیشرا  دیبا آنها،  ساختن ینرودو  ینید یهنجارها آموزش به ینوعو به
 :شودیم اشاره  آنها نی ترمهم

 ؛یهنجارسازعوامل مختلف  نیب یهماهنگ (1
 ؛به هنجارسازان 2یاجتماع اعتماد (2
 ؛اقناع قدرت  و یآوراستدالل (3

 .مبلغان یاز سو رانیهنجارپذ طیمخاطب و شرا لیتحل (4

 
و ند در مت ن مختلف عل م اجتماعی، کلمات هن ارگذار، هن ارفرست، هن ارآور و هن ارساز تقریباً معادل یکدیگر .1

ط ر آگاهانه در جهت ت لید یا اشاعه هن اری خاص در جامعه هد که بنر فرد، گروه یا سازمانی داللت دارهمگی ب
  ش د.سازی گفته میفرهنگ دبیات عم می جامعه نیز به این ن ع فعالیت معم الًکند. در اتالش می

2 . Social Trust. 
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 رانیهنجارپذ. 2

ییم که نباشد اقاغر د ی اش  فقط به خاطر  ، یارتباط  متخصصان  و ی فرهنگ کارگزاران  ی اصل  ت یفعال  بگو
 نظر از . است ی هر نوع عملکرد هنجارساز ی هدف اصل  ، مخاطب. است  مخاطب رش ی و پذ  جذب 

 استفاده مورد  تواند ی م  شتر ی ب  باشد،  ی و ی ازها ی ن  و  انتظارات  ی گو پاسخ  شتر ی که بتواند ب  ی منبع  ، مخاطب
 ی مگر آنکه خالف آن برا   کند، یم   فرض   ی قطع   و   مسلم  را   آن   در   شدهعرضه اطالعات   ، مخاطب   و   رد یگ   قرار 
 منظور ن ی هم  به  . باشد معتبرتر  یو  نزد  که  کند یم  استفاده  ی منبع  از  مخاطب  لذا . شود  اثبات  وی 

 .ندی و ج ی م   بهره   مخاطب   نظرات  و  ء آرا   حصول   ی برا   ی گوناگون   ی هاوه ی ش و  ها روش   از   مختلف   ی ها سازمان 
 ،ساختن آنها مؤثر و ینرودو گسترش هنجارها و  جادیهنجارسازان در امر ا تیمنظور موفق به

 :شودیم اشاره  آنها نی ترمهماست که به  مؤثر ، رانیهنجارپذ انیم در ییهانهیزم و طیشرا 
 ؛رانیهنجارپذ در 1یاجتماع یبستگهم انسجام و  تیوضع  (1
 ؛نرایهنجارپذ ادراک سطح و  نوع  (2
 ؛رانیهنجارپذ یازهای ن سطح و  نوع  (3

 ؛...(و نفس عزت )هوش،  رانیهنجارپذ یشناختروان یهایژگ ی و (4
 .....(و یاجتماع طبقات الت، یتحص جنس،  سن،  ت، ی)قوم رانیهنجارپذ یاجتماع یرهایمتغ (5
 هنجار .3

و باور  موزه آ کیو استقرار  جادیخود هنجار است. ا ، یهنجارساز فرایند کیدر  یو محور یکانون  نقطه
است که در نظر نگرفتن  یخاص یهایژگی مستلزم و ، یاجتماع طیمح کیدر  یرفتار هنجار عنوان به

تر یعموم البته و یضرورهای مشخصه از یبرخ . شودی م منجر فرایند نیماندن ا میعق ایاختالل  بهآنها 
 :است نی ری ز موارد  تیدر فعال هنجار
  ؛رانیهنجارپذ یعواق یهاازین با هنجار تناسب  (1
 ؛هنجار یداریپا و یهماهنگ ،  ضوحو (2
 ؛ (2هنجار ی)سودمندی فرد  منافع با هنجار تناسب (3
 جامعه. یشهنجار با منابع ارز یهماهنگ (4

  

 
1 - Social Solidarity 
2- Usefulness Norm 
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 ینید غیتبل در یهنجارساز یسازوکارها

 ،قسمت نیاشاره شد. در ا ییاز اصول اجرا  یبه برخ  ، به تناسب طرح مطالب ،ر خالل مباحث گذشتهد
 فرایندآنها در  ی ریکارگهکه ب یمپردازمی  ینید غیتبل در یهنجارساز یکاربرد یهاوه یش هب ، شتریب تمرکز با

 دارد.  ییبسزا  تأثیر آنها یگسترش هنجار و ثابت یرفتار یالگوها به ینید یباورها وها آموزه  لی تبد

 هنجارها یسازینهاد .1

در  ایدر داخل جمع افراد گروه تراوش کرده و  یکه از ذهن فرد  دی رفتار جد ای دهیا كیشدن  ینهاد یرا ب
 دی جد دهی پد نیابتدا ا دیبا یعیطور طبهب شود، یمنتقل م ، با خارج از خود یاجتماع طیمح کیارتباط 

 یها و باورهاارزش ها، ش در نگر رییتغ ، امر نی. الزمه اردیقرار گ رش یاز افراد مورد پذ یادر ذهن عده
 ،علت نیروش نو اعتقاد و باور داشته باشند. به هم ایبه آن فکر  دیکه با یمعن نی بد ؛است ادآن افر

 استافراد همراه  یها و رفتارهادر نگرش  رییتغبا ابتدا  ، یاجتماع طیفکر نو در هر مح كیکردن  ینهاد
و رفتار  نگرش  رییتغ نیا دیبعد با رحلهاست و در م یسازمان ی ر یادگیآموزش و  یو مستلزم نوع

نو از فرد شروع  یهاده یشدن ارائه ا یگردد. نهاد تیتثب یادر ذهن، نگرش و رفتار عده ، آمدهعملبه
 ی که نهاد یو برحسب موضوعاش یاجتماع تیو به علت ماه شودیهرگز به آن ختم نم یول  شود، می 

عمل  كی شدن ، انجامی ریمنظور از فراگ نی. بنابرا دگرد یم ریفراگ جامعه گرید یهادر بخش ، شودی م
  بین آن  رش یفرد، پذ كیشده در یامر نهاد كیی ریفراگ ی. البته برا است جامعهاز افراد  یاریتوسط بس 

 ، هر رفتار یکردن و هنجارساز یاست. نهاد یضرور ، بودن آن دیو مف دی به جد آنهاو باور  گریافراد د
 . باشدیهمه افراد سازمان م یمی و قد یسنت یباورها رییو تغ دی جد یباورها جادیمستلزم ا

 یهنجارساز فرایند. استفاده از مشارکت افراد در 2

است.  یرونیب یاز هنجارها شیمراتب بشده بهیدرون یهنجارها یآورالزام  ، که اشاره شد طورمانه
ت قدرت انتخاب و مشارکاستفاده از  کند، ی م لیشدن هنجارها را تسه ی که امکان درون یاز عوامل یک ی

و   شیدا یپ فرایند چنانچه ، یاجامعه است. در هر یاجتماع یهنجارها جادیافراد جامعه در ا یجمع
انتظام  یو قواعد مهم برا  یرونیب ینشود، هنجارها تیهنجارها رعا یو خودجوش و مردم یجی تولد تدر 

 تیرعا زین تی راکث ی... از سویادار  طیمح کیو قواعد انجام کار در  یقواعد رانندگ رینظ ، یاجتماع
 اینهفته است که مردم  ن یدر ا آندارند. علت  زیو مشخص ن شدهنوشتههای مجازات نکهیبا ا؛ شودنمی

شده و مانع  لیو از باال، به آنها تحم رونیهنجارها از ب نیکه ا کنندیگروه احساس م کی یاعضا
به  نکنند، عموماً  یرویاز هنجارها پ مردم گونه موارد نیاگر در ا .استعاجلشان  یازهایآنها به ن یابیدست



 

 

 دوفصلنام مطالعات فرهن گی اجتماعی حوزه              سال سوم، شماره پنجم، بهار و اتبستان 1398

128 
 

را به مردم بفهمانند و  آن دهیفا ، یمشارکت یهابا استفاده از روش اند نتوانسته نآن علت است که مسئوال
 زیمردم ن که یطورهب کنند؛ لی تبد یهنجار درون کیرا به  آن وجود آورند وه به آن هنجار را ب ازیدر آنها ن

  .کنند ازیزوم و وجود آن هنجار احساس نبه ل یطور ذهنهب

 یهنجار یهاتی. تمرکز بر اولو3

است و َصرف منابع محدود  نشدنیانکار تیواقع کی ،منابع تیمحدود ، یمعنو یو حت یجهان ماد رد
 راتییجمله تغاز ، یفرهنگ راتییندارد. تغ اییجهنت یدیمتنوع،  جز هدر دادن آنها و ناام یهادر شاخه

 یهایزی ردر برنامه  ، یلذا همانند تمام امور فرهنگ ؛بر استو زمان  یطوالن یعیطور طبهب ، یهنجار
چند هنجار مهم تمرکز نداشته  ای ک یاز  شیدر زمان واحد بر ب کندیم جابیا ، یمعطوف به هنجارساز

 نیضرورت ا ، وجود دارد  یاجتماعهای طیابعاد مح یکه به اقتضا ییهاتی. مجموعه محدودمیباش
و  یانسان ، یمال ، یروان ، یذهن یهایانرژها تیمحدود نیا نی ترمهم. سازد یم تریتمرکز را جد

 گونهنیدر ا حیصح ی و راهبر تی ری الزم است. نقش مد ، هرچند اندک  یتیاست که در هر فعال یتی ری مد
 اثر، یپراکنده و ب یهایو تمرکز انرژ عی( است که با تجمنیبمحّدب )ذره  یعدس کی، همانند هاتیفعال

 تیعالف کیتمرکز بر و  ترکوتاه یهازمان به بازه  می. تقسکندیم یلتبدسوزان و اثربخش  یآنها را به آتش
از صرف منابع و امکانات در زمان  ی ترمناسب یها، قطعًا دستاوردهازمان نیمشخص در ا یهنجار
 متنوع دارد.های تیو فعال یطوالن
  ن یتوجه به ا تیمتنوع و متعدد در سطح جامعه، اهم یفرهنگ یهاد سازمان وجو گر، ید یاجنبه از

و اهداف  فی تعار ، ینیو د یفرهنگ یهانهادها و سازمان نیا شتریجامعه ما ب. در کندیم شتریراهبرد را ب
آحاد جامعه جزو  یو رفتار یفرهنگ یارتقا ، از موارد  یاریکه در بس یاگونههب ؛با هم دارند یمشابه

و  یفرهنگ یها، خألیکاری سفانه موارد موازأمت یول  ؛شودی م یآنها تلق یضرورت وجودترین یاساس
و  یاخالق یاز نزول رفتارها ینگران که یطورهب ؛ستندیکم ن زیمتقابل نهای تیکردن فعال یخنث

 ن یا یشده و کارآمد دی روزه تشدهر هاناهنجاری یبرخ  شیو افزا  رانیدر جامعه ا دیمف یهنجارها
ف یمتناسب با حوزه وظا ، یچنانچه هر واحد سازمان ،اساس نیاست. بر ا دهینهادها را به چالش کش

 عیتجمبا  نیشده است، همچن فی آن تعرهای تیفعال یکه برا یضرورت انحصار یخود و بر مبنا
شخص از مسائل مای حل حوزه  بر ، یزمانهای بتواند در بازه  ، یو تجرب  یو انسان یمادهای تیظرف 

 بود. میسسات خواهؤها و منهاد نیاهای تیدر مجموعه فعال ی بهتر آثارشاهد  قطعاً  ، متمرکز گردد
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 میمستقریغهای وهیبر استفاده از ش تأکید. 4

گوها به هدف ودر خالل گفت  حی صرمهین ای حی طور صرهمطالب که ب یالقا میمستق یهاوه یش خالفرب
شود،  ختهیمخاطبان برانگ هیاز ناح یتیبدون آنکه حساس ، میرمستقیغای هوه ی اشاره دارند، در ش ام یپ کی
 یبرا  میرمستقیغ یهااز روش  استفاده. رد یگیقرار م یمطالب و حواش ریمورد نظر در ضمن سا ام یپ

یژه به ، یهنجارساز  یغیتبل یهاطیمح ها وکوچک، کالس  یهادر سطوح ُخرد مثل خانواده، گروه و
 از یاریبس را ی ز ؛است تیحائز اهم ، یو نوجوان یکودک نیخصوص در سنهب ، کوچک و اردوها

. در واقع کندی م دا یدرجمع همساالن امکان بروز پ ن، یسن نیافراد، در ا یاجتماع و یاخالقهای یژگی و
نوجوانان   یرفتار یالگو ینوعکه به یو همه کسان انیمرب  مبلغان،  ن، ی والد تیگفت که فعال توانی م

باشد. البته ذکر  مؤثر یادی ز حد آنها، تا یحل مشکالت هنجار جهت در تواندیم وند،شیمحسوب م
 میرمستقیغ یهاروش  نکهیرا به بهانه ا میمستق یهاروش  توانینم شهیاست که هم ینکته ضرور نیا

 ازمندین، هاو استفاده مناسب از همه روش  ک، ی بار و فی ظر یمرزها نییمؤثرترند، کنار گذاشت. تب
 .دی آیدست م هها بروش  نیا یتالش و ممارست در انجام تجرب  قی از طر و است یکاف ی ر نظرتفک 

 . توجه به کاربرد مناسب هنر5

مورد نظر را  یهنجارها جادیتنها انه ،یهنجارساز و یغیتبل یهافراینددر  یهنر یاز ابزارها ستفادها
استفاده  یدارد. برا  ییبسزا تأثیر  زین هاآن یردوام و ماندگا ت، یبلکه در تثب ، سازدیو روان م لیتسه

. هنر در اغلب برد آشنا شد تا بتوان از آن بهره  شآن را شناخت و با زبان خاص دیمطلوب از هنر ابتدا با
در موضوع است. در واقع هنر باعث  تیجذاب جادیو ا ییبای ز یبه معن ، شودیکه به کار برده م ییجاها
خاص  یکاربرد  ،به هدف دنیرس یو در راستا شودیمها انسان نینهفته در ب یعیطب لیاز م ی ریگبهره 

خود را با  ام یپ ، از آن استفاده شود تموقع و درسمقصود است که اگر به یو ادا انیب وه یش کی ، دارد. هنر
 . کندیشکل منتقل مترین و جذاب نی رساتر

 ییو نوگرا  تحرک  روح یشود و دارا  انیب یشگیو هم یتکرار یهادر قالب یفرهنگ یهاام یاگر پ
 ـام یآن پ یگذارتأثیر زانیاز م قی طر نی و بد کندیرا فراهم م انمخاطب یتوجهیب نهیزم عمالً  ، نباشد
 قی را مد نظر قرار دهند و از طر یهنجار ام یپ ییای پو ، خالقانه ینحوبه دیبا ینید مبلغان. شودیم کاسته
در  دیمـفهای تیخالق جادیدرصدد ا همواره  اند، و تحول  شرفتیدر حال پ ائمکه د ی هنر یابزارها

 سازند. ای خود را پو یهاام یها و پبرنامه هدفمند ی صورت باشند و به میمفاه انیانتقال و ب یهاوه یشـ
  



 

 

 دوفصلنام مطالعات فرهن گی اجتماعی حوزه              سال سوم، شماره پنجم، بهار و اتبستان 1398

130 
 

 آنهاو استفاده از  یارسانه هاییتظرف با یی. آشنا6 

 چیه یو اجتماع یفرد  اتیدر ح یمجاز و یداریشن ، یدارید یهارسانه لی بدینقش ب ه زمروا
و چه در ابعاد  یچه در بعد کّم  ، هاشگرف رسانههای شرفتی. تحوالت و پستین ده یپوش ،یاجامعه

موجب نفوذ  ، یهنر یبا ابزارها مؤثر بیبا ترکها ام یو انتقال پ اتبرد ارتباط شیعالوه بر افزا  ، یفیک
در جهان  یاسیو س یفرهنگ یرفتن مرزها نیکه با از ب یاگونههب ؛در مخاطبان گشته است قیعم

اند. در واقع امروزه از جوانب مختلف قرار گرفتهها ام یپ انتشار معرض افراد دائم در  ، نی نو یارسانه
 دی جد یارسانه یابزارها حاصل انتقال از ، یق در هر گروه و اجتماعمحَق  یاز هنجارها یادی بخش ز

 یتی هوی ب دهی آن در درون خانواده، پد میمستق قی و تزر یمنف یارکردهاک لیها، به دلرسانه یاست. برخ 
را  یدی جد تی بخش اعظم جامعه در تضاد است و هو یکه با هنجارها کنندیم جادیرا ا یهنجاریب ای

را در  یتامکانات متفاوها رسانه نکهیبا توجه به ا توان مانع آن بود.نمی که کندیم لیبر جامعه تحم
با توجه به نوع   زیمردم ن نیدارند. بنابرا  یمتفاوت یو کارکردها ییلذا کارآ دهند، ی قرار م ردم م اریاخت

 .کنندیاستفاده م یخاصهای از رسانه ، که دارند یو اهداف یارتباط یازهاین
 ابدی شیمخاطب افزا یهاگروه  یهرچه ابعاد کّم  ،یهنجارساز یهافراینددر  ،آنچه مسلم است 

 ، انیمنی. دراشودیم رتریناپذاجتناب یجمع یهاو از سطوح خرد فراتر رود، استفاده از رسانه
. استر شتیب شانتأثیرمراتب به برند،یبهره م امیپ یانتقال و القا یبرا ری که از عنصر تصو ییهارسانه

هر رسانه و  قیو کاربرد دق ییآشنا تی، اهمیگذارتأثیر یتصاعد شیزااف نیمتناسب با ا
اشتباه در محاسبات و  نی تربا کوچک رای ز ؛شودیم شتریب زیاستفاده از آن نهای تیحساس
 شیهم افزا ریناپذمشکالت و مسائل جبران جادیاحتمال ا ،یمربوط به هنجارسازهای یطراح

و  لیتسه یها براکه رسانه یارزشمند یهاتیها و ظرففرصت رغمیعل ،د. در هر صورتابییم
 مؤثر یهاوهیو ش هاتیتوجه به حساس کنند،یم جادیا یدر هنجارساز یگذارتأثیرگستره  شیافزا

 . دینمایم یضرور ،یفرهنگ هنجارسازان و نامبلغکاربرد آنها توسط 

 انتقال وهیاز ش یریگ. بهره7

و  یاحساس یبستگهم جادیا ، یهنجارساز و یغیتبلهای تیفعالانتقال در  وه یاز استفاده از ش نظورم
با استفاده  وه ی ش نیدر ا ، موضوع مورد عالقه مخاطب است. در واقع ایمورد نظر با امر  ام یپ نیب ییمعنا

که عمومًا در نزد  یخاطراتق، احساسات، ادراکات و ی عال بامورد نظر  دهی پد انیم ، یمعان یاز اصل تداع
اطالعات و  ، مهم است وه یش نیدر ا  آنچه. دشویم جادیا یرابطه عاطف ، دارد  ندیمخاطبان جنبه خوشا
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 یهنجار ام یآنها با پ میان ارتباط مثبت جادیو ا ناق مخاطبی عواطف و عال نیهم در مورد  یکاف ییآشنا
احتمال  ، باشد رانیهنجارپذ یبرا  ندیخوشا یآثار احساس یمدنظر دارا  یهرچه هنجارها نیاست. بنابرا 

 خواهد بود.  شتریب زیآنها ن شدن تیو رعا رش یپذ

 مرجع در جامعههای . توجه به نقش گروه8

: دی گویمرجع م یهاگروه یگذارتأثیر تیدر اهم ، یشناس اجتماعروان کی، به عنوان 1منیاه
که با آنان در  ییهاباشند، به گروه یاز آنکه به خود متک  شیب شانیهابه نگرش  یدهدر شکل هاانسان»

را  ییهاگروه یراحتو به سازندیها خود را محدود نمگروه نیراد در انتخاب ااف .دارند هیاند، تک ارتباط
داد که  صیتشخ منیها (.152، 1381 یگران، و د یسروستان یق)صد .ستندید که عضو آنها نننی گزیبرم

که فرد به عنوان  یبه آن تعلق دارد( و گروه مرجع )گروه که شخص واقعاً  یگروه تعلق )گروه انیم دیبا
 (30، 1374، .)مورتون و کرواس( تفاوت قائل شدکندیخود انتخاب م یابی و ارز سهیمقا یبرا  ییمبنا

داشته  ینقش منف گریافراد د یو برا  ،افراد نقش مثبت یبرخ  یگروه مرجع ممکن است برا  كی
نداشته باشد و متعلق به گذشته  تیفرد موجود یباشد. گروه مرجع ممکن است در زمان حاضر برا 

 زین اکنوناند، خود را که در گذشته بوده ینید انیشوایپ ، ینیمعتقدان به مذهب مع ، مثال یشد؛ برابا
 ماندیثابت نم ، مکان رییگذشت زمان و تغ آنکه گروه مرجع، با گریو د آورندیگروه مرجع به حساب م

 است. یو نسب
از  یوستاریدر پ ،هاگروه ریساتأثیر بر افراد و  یمرجع به لحاظ شدت، دامنه و ماندگار یهاگروه 

و سطوح  انهیدر م یو بعض وستاریپ یدر سطوح باال یبرخ  ؛شوندیم یبندشدت و ضعف سطح
است.  یهیبد یدر اثر عوامل گوناگون، امر وستاریپ نیدر ا ییجاه. جابرندیگیقرار م وستاریپ نییپا

از ذهن دور داشت. آنچه در  دیمختلف رشد انسان نبا نیها را در سنگروه  نیا رییتغ نیهمچن
مرجع متناسب با مخاطبان  یهاگروه  قیشناخت دق ،دارد تیاهم یو هنجارساز یغیتبل یهاتیفعال

 یهااست متناسب با ابعاد گروه  یهی. بدشودیانجام م یتآنها هنجارفرس  یاست که برا یو همه کسان
 ی و نوجوان یخردسال نیدر سن یعیر طبطوه. بکندیم رییتغنیز  ها مرجعنوع و تعداد گروه  ،یاجتماع

 ن،یشامل والد ، گروه مرجعبرندیسر م هکه افراد غالبًا در آنها ب یاجتماع یهاطیبه تناسب مح
 قی است که از طر ییهاتیو مهم و شخص کینزددوستان  ،تر و در مرحله بعدفرزندان بزرگ 

 
1 - Haiman.m 



 

 

 دوفصلنام مطالعات فرهن گی اجتماعی حوزه              سال سوم، شماره پنجم، بهار و اتبستان 1398

132 
 

یی در وهله اول، شناسا یدر هنجارساز. ظرافت مهم شوندیمرتبط به عنوان الگو مطرح م یهارسانه
 یاست که در راستا یها و کسانگروه  یهاتیاز ظرف یو اخالق یها و استفاده منطقگروه  نیا قیدق

یژه طبقات اجتماعبه ،هاگروه  نیا ش. نقرندیگیقرار م یهای هنجارسازتیفعال یاهداف فرهنگ  یو
است که  یادی تأثیر ز ،ترمهماز آن  یول  ؛وجه استقابل ت دیجد یهنجارها جادیدر ا ،جامعه ی باال

 ، حیصح یزی ردر جوامع دارند و با برنامه یرفتار یش و اشاعه الگوهاها در گسترافراد و گروه نیا
 .است اجتماع ازیمطلوب و مورد ن ینجارهابه ه تیقابل هدا

 هیاز کنشگران اول تی. حما9

استقرار و  ریدر مس یچالش اساس نی غالبًا چند ، یتماعاج طیمح کیدر  دی هنجار جد کی جادیا یرا ب
شده است. اگر از هنجار عرضه هیاول  تی اکثر نکردن . چالش نخست، استقبالرندیگیم گسترش آن قرار

د، کنناستقبال ن لیلبه هر د ، یشنهادیپ  یو الگو دی جد دهیاز ا ، جامعه و افراد هدف ، مرحله نیدر ا
 تیحما شرویپ افراداز  یدبا یطرح هنجارساز کیدر  نیت. بنابرا اس ادی ز اریاحتمال شکست آن بس

به طور  ، گروه نیهستند و جلب توجه و عالقه ا ینوآور کیافراد نقطه شروع گسترش  نیا را ی ز ؛کرد 
به دامنه گروه  زین تیحما نیاست نوع و نحوه ا یهی ست. بده زین هی ثانو تی جذب اکثر یبه معنا یضمن

ها تیحما نیا نیبه آن وجود دارد. همچن دنیبخش تیکه قصد عموم ارد د یبستگ یهدف و هنجار
 . رد یخود بگ هب یو معنو یجنبه ماد تواندی م

است که طرح و  ریانکارناپذ یتیواقع نیاست. ا یاز نوآور نکردن یکاف تیحما ، یبعد چالش
 تیست و بدون حماا برنهی هز ،یو هنجار یرفتار یالگو کیآن به  لی و تبد دی جد دهیا کیاستقرار 

است،  ارزشمند هانهی هز نید که َصرف ان شو هیهدف توج یهااما اگر گروه ؛خورد یشکست م یمال
 . رد یگیصورت م تیحما
عوامل  نی بهتر یو استفاده از همکار ییها، شناساچالش نیفائق آمدن بر ا یهاراه نی از بهتر یک ی
با آنچه در مورد افراد و  ، یعوامل انسان نیا ، یادی ز است. در موارد  یطرح هنجارساز کیدر  یانسان
 هیول خصوص در مراحل اهب ، عوامل نیحال نقش ان یدرع یول  ؛شودیمنطبق م ، مرجع ذکر شد یهاگروه

 یرفتارها یاجتماعهای نهی کاهش هز ، بعد مرحلهو مهم است.  یاتیح اریبس ، فرایند کیو شروع 
بر  را  است که رفتار خود یکنشگران از یمعنو تیو حما قی وتش قی از طر ،دی جد یمنطبق با هنجارها

 یاجتماعهای بابت غلبه بر فشار کنترل  هانهی هز نیاند. روشن است که اکرده میتنظ دی هنجار جد یمبنا
 شکل گرفته است.  یاجتماع طیو مستقر در هر مح یسنت یر هنجارهادطور معمول هاست که ب
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 یریگجهینت و یبندجمع

 :است تشکیل شده فرضشیپ چند از ی،غیتبلهای تیفعال در یاجتماع یهنجارساز به پرداختن هدیا
 یفرهنگ و یاجتماع راتییتغ بحثدر  یادیو بن یاصل میاز مفاه یکی یاجتماع هنجار نکهیا اول

رفتار در  شدهتیتثب یهاوهیعبارت از قواعد، الگوها و ش یهنجار اجتماع ،پژوهش نیاست. در ا
 یوجود دارند و عامل یاجتماع اتیحدر تمام سطوح  هنجارها نکه،یا دوم ؛است  یاجتماع یهاروه گ

 عوامل شناخت قی طر از نکهیا سوم و ؛هستند ینظم اجتماع جادیو ا یروابط اجتماع میمهم در تنظ
 به توانیم یتا حدود ی،اجتماع یهنجارها گسترش  وگیری شکل یسازوکارها نیهمچن و یاصل

 و یفرهنگ اصول با مطابق و یضرور یرفتار یالگوها اشاعه و عیشا هایناهنجاریکنترل  سمت
 یجار مشکالت و مسائل از یاریبسرسد می نظر به نکه،یا باالخره و ؛دکرحرکت  ،جامعه مطلوب

 اآنه کنترل و مهار یهاوهیش نتری مهماز  یکی جهیدارند. درنت یو فرهنگ یاجتماع یتیماه ،جامعه در
 مباحث به مربوط  میمفاه قی که از طر است یغیتبلهای تیفعال در ییها و الگوهااستفاده از روش زین

 .شوندیم یمعرف ی،هنجارساز
است که  یو عوامل خرد و کالن طیشرا  ییشناسا ، اول مرحله در مطالعه ن یا یاصل هدفواقع  در
 وجوه لیتحل دوم  همرحل درو  ندمؤثرهنجارها  جادیا در ، یفرایندصورت عاملی و چه چه به

 .است یغیو تبل یفرهنگ یهاتیفعالآن در تحقق  ی ریکارگو به یاجتماع یهنجارساز
 :کرد  ذکر توانمی یهنجارساز یهافرایند یبرا  را شرح  این به یخاص وجوه  گذشته،  مطالب از
  گذار تأثیروجود عوامل مختلف با توجه به : است نینامع و همراه با ابهام  ی،هنجارساز فرایند (1

 رای ز ؛ستین یقطع ، آن جینتا یبرا  قیدق یفیک و یکّم  ینیبشیپ ، یهنجارساز یهافراینددر 
 ینیبش ی پتوان نمی یعبارت  به و دیسنج یقبل اتیتجرب  با توانیم یسختبه را  یهنجارساز جینتا

 . کرد جیاز نتا یمشخص
یژه به ی،هنجارساز فرایند: است یریادگیو  ییافزا بر دانش یمبتن ی،هنجارساز فرایند (2 در مورد  و

 دی جد دانش تی موجب تقو ی،اجتماعهای طیدر مح دیجد یو استقرار هنجارها جادیا
 سرعت لیدله ب نیمتقابل است. همچن ی ریادگیو  یفرد  تیبر هوش و خالق یمتک  و شودی م

در  ریدرگ افراد تمام تنگاتنگ و عی سر ارتباط و وندیپ ها،فرایند نیحاصل از ا دی جد اتیتجرب 
 نوع نیا، نظراناز صاحب یبرخ است.  یآن، ضرور فراینددر هر نقطه از  یامر هنجارساز
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 ،یهنجارساز کارگزارانکه  یمعن نی بد ؛دانندی م 1ی ریادگیموشکافانه و  یبررس را ها فرایند
 یریبازخوردگ باو  کنندیشروع م هدف یهاوهگر در بالقوه  و قیدق یبررسرا با  خوداهداف 

 Lynn and) .کنندیاقدام م فرایندموشکافانه جهت توسعه  یبررسمداوم و 

others,1996: 27) 
 یبرخ  حذف مستلزم  اغلب یهنجارساز :هاستتیفعال یبرخ  با تقابل در یهنجارساز فرایند (3

اوقات  یبرخ . رد یگیدر تقابل با آنها قرار م یوعنخواهد بود و به یاجتماع طیمح در هاتیفعال
 یبرا یدی موجب به خطر افتادن قدرت و اساسًا تهد ،نو یهاطرح  با هاتیتقابل فعال
 خواهد شد. یاجتماع طیمح در گرفتهشکل یساختارها

 در شد،  اشاره  که گونههمان. است یبا مفهوم آنوم یهنجارسازدر ارتباط  موضوع،  گرید مهم جنبه
یژه به ، مواقع اکثر در هنجارها ما،  جامعه همانند یوامعج گاه  ، یدر سطوح کالن اجتماع و بطور ناخودآ

 یبقا یبراتا چه میزان  جادشدهیا یهنجارها ستینو معلوم  رندیگیم شکل شده، نیزی رو برنامه
 که یطور به ؛اشندب اخاللگر و مخرب  انایاح و یضرور و الزم  ، یاجتماع اهداف به یابیدست وها ارزش

 را ییهاارزش  ینی گزیو جا فیتضع نهیزم ، کرده دا ی پ ی اهداف حالت آنوم نینسبت به ا اریبس موارد  در
 . آورد یم فراهم ، شدیم یتلق مهم اجتماع نظر از خاصای دوره  در که

  

 
1. Probe and Learn Process. 
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 مآخذ و منابع

 یفارس نابعم
 ا،ینیمی کر سای پر و فام دانزی محمود ترجمه ،گانیهمسا و امن امعو ج ، 1386، الکس ، یبالم (1

 .یراهبرد مطالعات پژوهشکده ، تهران

ر ، 1369، غالمعباس ، یتوسل (2  سمت. ، ، تهرانیشناسجامعه  هینظ

ر: نظم یشناسجامعه ،1375، مسعود ، یچلب (3  تهران، ، یاجتماع نظم ینظر لیتحل و حیتش
 .ینشرن

 .ین رنش تهران، ، کنش یفضا در یاجتماع لیتحل ، 1385 ــــــــــــــ ،  (4

فصلنامه  ، «آموزش حوزه  در ینوآور انتشار هی نظر یبررس» ، 1387، یعل خواه، ینیحس (5
 .هفتم سال، 27 شماره  ، یآموزش یهاینوآور

 قی از طر یاخالق یهاکردن ارزش یدرون یراهنما، »1387 ی، باقر خسرو و زهره  ، یخسرو (6
 .105 ـ 81 ص ، 8شماره  ، 1387ر بها ،یمطالعات برنامه درس مجله  ، ی«درس برنامه

چاپ و نشر  مرکز تهران،  ،و دانش ارتباطات اجتماعيتبلیغ اسالمي ، 1374، سنمح خندان،  (7
 .1چ ، سازمان تبلیغات اسالمي
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