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کلیات

شدهنامیدهانیتانسیابشریتکهکیفیتیاند،کردهخطاباجتماعیحیواناترابشرافرادبرخی•
3ص.یابدمیفعلیتوتحققاجتماعیزندگیظرفدر
وکونتسهمباناحیهیکدرکهاندمتقابلروابطدارایافرادازگروهیجامعه،خالصهطوربه•

4ص.دارندمشارکتفرهنگیکدر
6ص.داندمیطبیعیوهنجاربهراخودفرهنگیانفعاالتوفعلایجامعههر•
راماعیاجتنقشاماتصاحبرااجتماعیمنزلتشخص،.استروشننقشومنزلتبینتفاوت•

7ص.کندمیاجرا
9ص.اندکردهتعریفآنهامیلخالفبرلوودیگرانرفتارکنترلتواناییراقدرت•
میالقاط«اعمالی»و«هاانسان»بهمشخصا(رویکجوروکج)رفتاریکجورفتارکجمفهوم•

11ص.کنندمیردراهاآنقویامردمکهشود



کج رفتاری اجتماعی

جامعه یا رفتاری است که مردم ان را برای کل(. کارکرد)کج رفتاری رفتاری•
ص . رندافراد معینی مضر می دانند و در نتیجه چنین رفتاری را مجاز نمی شما

13
د ایده های بر فرایندی که یک گروه طی آن موفق می شو. کج رفتاری ارزشی •

15ص . اخالقی خود را بر جامعه و قوانین آن تحمیل کند تاکید دارد
ت که که از نقطه نظر تضادی به مساله نگاه کرده معتقد اس( 1973)هاوراد بکر•

ه دیگران کج رفتاری ب« انگ»بعضی از انسان های مقتدر  می توانند به راحتی 
16ص . بزنند

ه اجرا قوانین هنجارهایی هستند که دولت به وسیله نظام مجازات های رسمی ب•
18ص . می گذارد



کج رفتاری: کلیات

جامعهدرنممکاستمجازاتمستوجبجامعهیکدرکهرفتارییعنی.استنسبیرفتاریکج•
20ص.کنندنمیتلقیپاداشمستحقحتییاگرفتهنادیدهدیگر

نترلکنظام.استپذیرامکاناجتماعیکنترلنظامیکوجودصورتدرتنهااجتماعینظم•
22ص.جامعهانتظارموردومقبولهایکانالدرمردمرفتارتامینابزارازاستعبارتاجتماعی



بینعیاجتمامسائلبابرخورددربایدکهاستمعتقدمیلزرایتسی•
.دشقایلایعمدهفرق«عمومیمشکالت»و«شخصیهایگرفتاری»

25ص
میلیونانزدهپاگرشاغلنفرمیلیونپنجاهباایجامعهدر:استمعتقدمیلز•

اقتصادیمنظاتحلیلوتجزیهبایدآنچهباشد،داشتهوجودبیکارنفر
27صبیکاراشخاصفردیخصوصیاتنهواستجامعهآنسیاسی

دممرآنچهخالفبررویکجکهکردمطرحدورکیمایملباراولین•
تفسیروتعبیرچگونگیبهمنوطبلکهنیسترفتارماهیتکنند،میخیال

29ص.استرفتارآنازدیگران



چرا مردم کج رفتاری می کنند؟

بزرگگروهدوبهتوانمیانددادهارائهرفتاریکجازتعریفیکهرانظرانیصاحبمجموعه•
.کردتقسیم

تارهایرفازکهدانندمیصفاتیدارایو«واقعی»ایپدیدهرارفتاریکجکهآنانگروهیک•
33ص.استتفکیکوتشخیصقابلبهنجار

متهمناحقبههککسانیبسیارندچهونیستواقعیلزومارفتاریکجاندمدعیکهآناندومدسته•
31ص.خورندمیبرچسبمرضوغرضرویازیااشتباهبهوشوندمیکاریبه



اثبات گرایی و کج رفتاری

یکاررفتکجومشاهدهقابلموضوعیکرفتاریکجکهاندمدعیهمچنینگرایاناثبات•
-استسرمیطبیعیعلومدرکهگونههمان–عینیصورتبهرااوتوانمیکهاستواقعیموجد
35ص.کردمطالعه

بهخودهایتعریفدررفتارهازنندگانانگوکنندگانتعریفکهاندمدعیگرایانبرساخت•
برانهاکاردلیلهمینبهودارندتوجهگرمداخلههایشاخصسایرومکانزمان،هیامتغیر

37ص.استمبتنینسبیت
مسحانهرقتسوتجاوزقتل،مثلرفتاریکجترشدیدانواعتوضیحبرایگرااثباترویکرد•

موادبهاعتیادمثلهااریرفتکجخفیفترانواعتبییندربیشترگراساختبررویکردوداردمناسبت
39ص.آیدمیکاربهفروشیخودومخدر



فرصت های نامشروع افتراقی

شدیاداانهازرفتاریکجتعریفبخشدرکههمچنانگرایاناثبات•
انتوانمیکهدانندمیجبریوعینیواقعی،ایپدیدهرارفتاریکج

23ص.کردگیریاندازهومشاهدهمتمایز،رفتارانواعسایرازرا
فتاریرکجموجبابزارواهدافبینشکافکهبودمدعیمرتناگر•

امیناکواسطهبهابزارواهدافبینشکافگویدمیکوهن.است
46ص.شودمیرفتاریکجموجبمنلزتی

رفتارجکعلتاینبهافرادکهاستاینسادرلندنظریهاصلینکته•
غیرهایارتباطازبیشانانانحراتفیارتباطهایتعدادکهشونددمی

28ص.استشانانحرافی
بهنگارانهاماشینرویکردیسادرلندکهنظریهاستمدعیگلیزردانیل•

49ص.داردرفتارانکج



نظریه های کنترل اجتماعی

جامعهحوزهوذنفباهاینظریهازاجتماعیرفتاریهایکجتبیینوتحلیلدرنیزکنترلنظریه•
51ص.استبودهجرمواجتماعیانحرافاتشناسی

جبمونیزمقرراتوقوانینرعایتواجتماعیهنجارهاینظاماخالقیاعتباربهافراداعتقاد•
رفتاریکجبرایراراهاعتقادیچنینضعفوشودمیدیگرانبهنسبتاخالقیوظیفهاحساس

53ص.کنندمیهموار
ورفتارکجینبتعاملپیامدهیبهعمدتاشدهنامیدههممتقابلکنشرویکردکهزنیانگنظریه•

57-56صص.پردازدمیاجتماعی،کنترلرسمیعواملویژهبهنوا،همجامعه



برخی انتقادات وارده به نظریه انگ زنی

انگارانرفتکجآنهانظرازاستمثبتمعموالزنندمیانگکهکسانیبرایزنیانگپیامد•
59ص.گیردمیخودبهایقیافهچهشیطانکهدهندمینشانخورده

فقطنند،کنمیبررسیهستواقعاکهطورآنراپدیدهگرایان،اثباتشناسان،پدیدارنظراز•
61ص.کنندمیمطالعهپدیدهازراخودتصورات

اندپرداختهموضوعیناتحلیلوبررسیبهرفتاری،کجواقعیتبهدستیابیدنبالبهپدیدارشناسان•
وافکارچهدیگرانموردودرخودشانمورددرشانفرفتاریکجمرددررفتارانکجکه

63ص.دارنداحساساتی



برخی انتقادات وارده به نظریه پدیدار شناختی

نکردههتوجایناناماهستند،(اختیار)آزادارادهدارایهاانسانکهاستاینشناسانپدیدارفرض•
کوبسرزندگیبارفالکتشرایطدرآزادشانارادهندارندقدرتازسهمیکهافرادیکهاند

66ص.کننداعمالراخودآزادارادهتوانندنمیشده
معجواعمدههایویژگیازکهاجتماعیهماهنگیوارزشیوفاقجایبهصنعتیمدرنجوامع•

ماهیتازیحاککهدادندبروزخودازمتنوعیومتعددفرهنگیواجتماعیهایتضادبود،سنتی
67ص.آنهاستناهمگونوپیچیدهمتکثر،



نظریه تضاد

هایتشرکنظیر–متنوعهایگروهناسازگارمطالباتونیازهامنافع،بهاجتماعیهایتضاد•
لیبرال،سیسیاهایگروهیاکارانمحافظهتضادکارگری،هایاتحادیهباآنهاتضادهایوتجاری

67ص.شودمیمربوط–سیاهانوسفیدانهایتضاد
استابزاریشدهمتجلیقانوندرآنجبارنیرویکهدولتداری،سرمایهنظامدرکویینینظربه•

70ص.استهدرامددارسرمایهحاکمطبقهمنافعخدمتبهکهایشدهاستثمارطبقهکنترلبرای
•



:  نظریه مارکسسیتی

یتضادهاینظریههایکاستیجزءمعموالچیست،رفتاریکج(های)علتکهایناعالم•
سرمایهثمارگراستطبیعتبرمشخصاتضاد،حوزهمارکسیستپردازاننظریهاماشود،میمحسوب

71ص.کنندمیتاکیدافرادرفتاریکجاصلیعلتعنوانبهداری



نظریه فمینیستی

کجاینورنددیگجنسیآزارهایوتجاوزقربانیانعمدتازنانفمینیستینظریهمدعایاساسبر•
73ص.دانندمیمردانسلطهحفظوزنانسرکوببرایساالرپدرجامعهتالشراهارفتاری



فرامدرنیستینظریه 

صحنهبهفلسفیجنبشیکعنوانبهفرانسهدروبیستمقرناوایلدربارنخستینهافرامدرنیست•
دادهقرارانتقادموردراغیرهوعینیتنواوری،عقالنیت،یعنیمدرنیسماساسیهایارزشوامدند

تاشدندراییگذهنیتوالهاماحساس،قبیلازفرامدرنیستیهایارزشبهبیشترتوجهخواستار
76ص.شوددارترمعنیوترغنیپندارندمیانانکهچنانآنزندگی



وقوانینعمالانتیجهبلکهنیستشدهانجامکهرفتاریویژگیرفتاریکجزنی،انگمنظراز•
79ص.انددادهانجامرارفتارآنکهاستافرادییافردمورددرمربوطهایمجازات

مرتکباغلبیدانسفیقهزیرااستکمترسفیدانیقهجرایمبانیزاجتماعیکنترلنظامدرگیری•
رایباحترامونفوذقدرت،منابعمهمترهمهازوپیچیدگیمهارت،بهکهشوندمیجرایمی
83ص.دارندنیازمحاکمهوبازرسیازگریزی

فاقدوالتمحصغذایی،موادتوزیعوتولیدحوزهبهمشتریعلیهرفتاریکجانواعترینمعمول•
85ص.شودمیمربوطکالهبرداریوکنندهاغفالتجاریتبلیغاتایمنی،ضوابط

فردیورتصبههاشرکتواداراتسفیدیقهکارکنانومشاغلصاحبانکههاییرفتاریکج•
میوارداندیگربهکمتریزیانوضررهاشرکتسازمانیتخلفاتبامقایسهدردهندمیانجام
ص.کندمیلتحمیجامعهبرخیابانیجرایمبهنسبتبیشتریبسیارهایهزینههمهنوزاماسازد

88





کج رفتاری های اقتصادی دون پایگان 

میخودکارمحلازراچیزیمعموالامریکادرکارکنانازدرصد30کهشدهزدهتخمین•
پاازدستبقیهدرصد40ولیشوندمیتحریککاریچنینبهگهگاهیهمدرصد30دزدند،

91ص.کنندنمیخطا
کردتقسیمبزرگدودستهبهتوانمیراپایگاندوناقتصادیهایرفتاریکج•
مردماموالسرقت(1•
93صیافتهسازمانجرایم(2•



درظاراتانتتحقیقدرشکستازسرخوردگیاحساسونسبیمحرومیتاغلبسرقتانگیزه•
98ص.استجامعهپایینطبقات

حدودسالههمه،1990دهههایسالدرکهاستآنازحاکیامریکادادگستریوزارتگزارش•
وخودرربودنبهموفقسارقآنمواردازنیمیدرکهشدهخودروسرقتبهاقدامبارهزار49

102ص.استشده
کشورنایگذشتهدرعمیقهایریشهمتحدهایاالتدرمافیاییمخوفهایسازمانگیریشکل•

قمارسارقان،وامریکاهایرودخانهوبنادرازبسیاریدرهجدهمقرندردریاییدزدان.دارد
.اندداشتهفعالیتکشوراینمرزیوروستاییمناطقدرنیزبردهشکارچیانوبازان



حوزهدرداردریبیشتبسیاراجتماعیوسیاسینفوذایتالیامافیای
عملرتقدرتمندوترنفوذباحکومتازحتیخودفعالیتهای
108ص.کندمی

چینبه1997سالدرکهکنگهنگانگلستانسابقمستعمره
ویمالمرکزسومینلندنونیویورکازپسشد،بازگردانده

تبهش»بهراآنموضوعهمینورودمیشماربهجهاناقتصادی
109ص.استکردهتبدیلجهان«یافتهسازمانجرایم
وستامشغولیافتهسازمانجرایمبهکهژاپنیتبهکارخانواد
.استگرفتهنام«نخوردردبه»معنیبهیکوزا
مزانازیشترببسیارنفوذیوقدرتگستردگی،باروسیهمافیای

.کندمیفعالیتشورویجماهیراتحادفروپاشیازقبل
هنگ کنگ



خشونت

انعلتکهشودمیتلقیجامعهدرخشونتوجودمهمهایشاخصازیکیجمعیدستهنزاع
برعالوهآندرکهاستافرادازجمعیبیناخالقیوعقیدتیباایقبیلهوقویماختالفاتعمدتا
118ص.دبرسنقتلبهنیزنفرچندیتایکاستممکنتخربورسانیآسیبوجرح،ضرب



خودشکمبهراشمشیریهاراکیریمراسمدرژاپنیخوردهشکستوشدهتحقیرسردارانواشراف
.انددادهمیخاتمهخودحیاتبهوکردهفرو

اینویتراسممطیکنندمشارکتخانوادهمعاشتامیندرتوانندنمیکههنگامیاسکیموپیرمردان
((inuit152ص.بمیرندتاروندمیایگوشهبهشدهجداگروهاز

رودمیشارمبهشخصیکنشترینفردیکهراانچهخودفگرایانهکارکردرویکردبادورکیم
هیچشیخودکگرچهکهاستداشتهاظهاروساختهمرتبطاجتماعینظامبه(خودکشییعنی)

یابیشترافرادازیهایگروهچهکهکردبینیپیشتوانمیامانیستفبینیپیشقابلکامالفردی
153ص.گیرندمیقرارخودکشیخطرمعرضدرکمتر



درهنهفتاجتماعیالگوهایآن،انواعوخودکشیازدورکیمتحلیلدر•
وگراندیبافرداجتماعیروابطبراصلیتاکیدوآشکارفردیسطح

.استشدهگذاشتهجامعهوگروهبهنسبتویتعقالت
راخودکشتنقصدواقعاکهکسانی)زندگیبهدهندگانپایانمورددر•

داقلحمرگازپیشآنهاسومدوحدود.استمتفاوتوضعیتنیز(دارند
بهرادخوقصدنحویبهبیشترشانوکردهخودکشیبهاقدامباریک

156ص.کنندمیمنتقلدیگران
خواهانهعذرموضعیاند،دادهپایانخودزندگیبهکهکسانیازبسیاری•

157ص.اندداشتهخودبازماندگانبهنسبت
•



رویسال25-14سنیندرهاخودکشیبیشترخودکشی،برایرفتهکاربهشیوهازنظرصرف•
161ص.استداده

ستگیهمبمیزانبابودکردهاعالمدورکیمکههمچناننیزمذهبیهایگروهدرخودکشینرخ•
169ص.داردارتباطمختلفمذاهبطرفداراناجتماعی

همینویروانبیمارحالهربهراخودکشیبهمتمایلافرادخودکشی،بهکاوانهروانرویکرد•
وجودوفرویدقدیمیدیدگاهبرهمروانکاوانازبرخی.داندمیآنهاخدکشیعلترابیماری
میاکیدتکشاندمیخودکشیسمتبهراافرادایگودفاعشکستکهاینومرگیغریزه
175ص.کنند



می داند که سرانجام نظریه فرایند خودکشانه، ممنوعیت هی اجتماعی علیه خودکشی را از معناهایی•
176ص .مردم به آن نسبت می دهند

. ه استخودکشی کننده خود را متقاعد می سازد که مشکالت پیش روی را خود به وجود نیاورد•
177ص 



می ( صابمغز و سلسله اع)مواد مخدر را می توان بر اساس تاثیری که بر سیستم عصب مرکزی •
: گذارند به سه دسته عمده تقسیم کرد

(باالبرنده ها)محرکها-1•
(پایین برنده ها)کند کننده ها -2•
توهم زاها-3•


