
بررسی جمالت
رویکردهای نظری هفت گانه در بررسی مسائل اجتماعی: نام کتاب

ارل رابینگتن، مارتین واینبرگ: نویسندگان
رحمت اهلل صدیق سروستانی: ترجمه

چاپ سوم. انتشارات دانشگاه تهران
1386



مسائل اجتماعی و جامعه شناسی

اکم روزنامه ها اغلب گزارش هایی از مسائل اجتماعی گوناگون مانند جنگ، آلودگی هواف تر•
11ص . امد و شد و جرائم ارائه می دهند

.  نددلیل حوزه مطالعات  مسائل اجتماعی را تحت تسلط خود گرفته ادو جامعه شناسان به•
میظرنبهکهآمدوجودبهزمانیدرستپیش،قرنیکحدوددرشناسیجامعهکه،اینیکی•

12ص.اندآوردهدرلرزهبهراسنتیجامعهبنیادهایشهرنشینیوشدنصنعتیرسید
میایستهشاجتماعیمسائلمطالعهدرویژهبهراخودعلم،یکعنوانبهشناسیجامعهکهایندوم•

ارهایرفتنفرچندیادوآندرکهشرایطیآنیعنیاجتماعیروابطباشناسیجامعه.دانند
12ص.دارندکاروسرکنند،میهمسازرایکدیگر



تعریف مساله اجتماعی

ئله جامعه شناسان معموال  مسچه عاملی پدید اورنده  مسئله اجتماعی است؟ •
اجتماعی را وضعیت اظهار شده ای می دانند که با ارزش های شمار مهمی از 

صص . دمعتقدند باید برای تغییر آن وضعیت اقدام کر. مردم  مغایرت دارد و
12-13

مردم . ردمنظور وضعیتی است که گفته می شود وجود دا: وضعیت اظهار شده•
عات در مورد آن صحبت می کنند و ممکن است در رادیو، تلویزیون و مطبو

13ص . هم پوشش خبری داشته باشد
ی را مردم در چارچوب نظام ارزشی مورد قبولشان وضعیت: مغایرت با ارزش ها•

.مسئله اجتماعی می دانند
ی افراد شمار مهم چند نفر است؟ این پرسش پاسخ روشنی ندارد و البته برخ•

14ص . از دیگران اند« مهم تر»



توسعه جامعه شناسی آمریکایی

.استکردهمطالعهآنمورددرواندیشیدهجامعهدرخودزندگیبههاقرنانسان•
یکازییگانگواجتماعینظمچوناموریدربارهاروپاییمتقدمشناسانجامعهبزرگپرسش•

15ص.بوددیگرسویازاجتماعیتغییروتوسعهوسو
درارشناختیجامعهمطالعات،متقدمانازکارامدیومقتدردسته،1918و1905هایسالبین-1

16ص.نهادندبنیانامریکاییهایکالجازتعدادی
کهراهاییامیدواریاولجهانیجنگدوران،ایندر:(1935-1918)علمیگذاریسیاست-2

.بردبینازبودامریکاییشناسیجامعهاولدورانویژگی
دورانوتبلیغدورانرانخستدورانبتواناگر(1935-1954)کاربردوتحقیقنظریه،تلفیق-3

17ص.خواندعلمیهایمشارکتدورانتوانمیرادورانایننامید،گردعقبدورانرادوم



توسعه جامعه شناسی آمریکایی

هم.رسیدبلوغمرحلهبهشناسیجامعه،1950دههاواسطدر(1954-1970)کردنتخصصی-4•
همرویآمریکا،در1946تا1926ازمثالعنوانبه.شدبرابرچندشناسیجامعههایدرستعداد

(173سالیانهمتوسط)شداعطادکتریدرجه1094رفته
ردنظریرشتهیکعنوانبهشناسیجامعهبهحمله(1985-1970)کالننظریهدوبارهظهور-5•

سالدرکهگلدنرغربشناسیجامعهبحرانکتابورسیدخوداوجبه1970دههاولیههایسال
.کرداعالمراشناسیجامعهتوسعهدرمرحلهآخرینشدچاپ1970



رویکرد های جامعه شناختی به مسائل اجتماعی

19ص . رویکرد به طور کلی عبارت است از شیوه نگاه کردن به چیزی•
ضاد ازرش ها، آسیب شناسی اجتماعی، بی سازمانی اجتماعی، ت: رویکرد های هفت گانه عبارتند از•

20ص . کج رفتاری، انگ زنی، رویکرد انتقادی و رویکرد برساخت گرایی اجتماعی



اجزای پنج گانه رویکردهای هفت گانه

رد های هفت هر یک از رویک. پیش از این، تعریفی کلی از مسائل اجتماعی ارائه دادیم: تعریف-1•
20ص . گانه به طور تلویحی به همین تعریف اشاره دارد

20ص . هر رویکردی شامل پندارهای علی خویش است: علت ها-2•
ل اجتماعی هر رویکردی نیز چیزی، اشکار یا ضمنی در مورد شرایطی که تحت ان مسائ: شرایط-3•

20ص . به وجود آمده و توسعه پیدا می کند، برای گفتن دارد
این که البته در مورد. هر هفت رویکرد مسائل اجتماعی را زیان آور تلقی می کنند: پیامدها-4•

.  اثرات زیان آور مسائل اجتماعی چگونه توصیف می شوند، با هم فرق دارند
هر یک از رویکرد ها متضمن مفاهیم خاصی است که چگونه می توان مسائل: راه حل ها-5•

21ص . اجتماعی را حل کرد



مفهوم مسائل اجتماعی

-شهرینظامیآمدنپدیدشاهدنوزدهمقرنآمریکای•
.بودصنعتی

کهندبودمتوسططبقهطلباناصالحاینکارآغازدر•
تلقیاجتماعیمسائلراشهرهادرموجودشرایط
23ص.کردند

رفتارعیطبیقوانینکشفصدددرمتقدمشناسانجامعه•
اتاصالحبربتوانندآنهاکمکبهتابودندانسان

24ص.بگذارندتاثیراجتماعی



ریشه های رویکرد آسیب شناسی اجتماعی

25ص.داردارگانیکتمثیلدرریشهاساسیطوربهاجتماعیشناسیآسیبرویکرد•
فعالیتدرهکحدیدرهانهادیااشخاصاند،بستهکاربهراارگانیکتمثیلکهمولفانیبرای•

25ص.شوندمیتلقیاجتماعیمسئلهکنند،اختاللاجتماعیارگانیسممعمولهای
یناکارآمدهمو(اقتصادیوابستگیمانند)فردیناسازگاریهممتقدم،شناسانآسیب•

26ص.دیدندمیاجتماعیپیشرویدرموانعیرا(اقتصادیبحرانمانند)نهادی
ارگانیسمیکراجامعهکهایاسطورهبرخودنخستینشکلدراجتماعیشناسیآسیبرویکرد•

27ص.بودمبتنیداندمی



تحوالت رویکرد آسیب شناسی اجتماعی

ناسانشجامعهبرخیویافتدوبارهرونقیاجتماعیشناسیآسیبرویکرد1960دههدرالبته•
27ص.زدندقلمزندگیشناسیآسیبدربارهمجددا



ویژگی های رویکرد آسیب شناسی اجتماعی

اما.شمردبرمسالرااجتماعیخوشایندرفتارهایکهاستایگونهبهتنظیماتوشرایط:تعریف•
28ص.نندکتلقیبدنتیجهدروبیماراند،گرفتهفاصلهخوشایندرفتارهایباکهراآنانی

28ص.دانندمیمعیوبذاتاراافرادبرخیمتقدماجتماعیشناسیآسیب:شرایط•
اجتماعیمنظیکحفظهایهزینهاجتماعینامالیماتمتقدمشناسیآسیبرویکرددر:هاپیامد•

28ص.دهندمیافزایشرامشورع
حلراهکهامراینمورددراجتماعی،شناسیآسیبمتاخرومتقدمرویکرددوهر:هاحلراه•

29ص.اندکردهبحثگیرند،میخودبههاییشکلچهاجتماعیمسائلهای



تمثیل ارگانیک

شناسیآسیبباخاصیمشابهتاجتماعیعلمدرشناسیآسیب•
30ص.داردپزشکیعلمدر
ازنابهنجارطبقاتبینمتقابلرابطهاجتماعی،شناسیآسیبدر•

.هاستواقعیتترینمهم
ها،اقعیتوبهنسبتدقیقیشناختاگراجتماعیشناسیآسیب•

ربابزارکشفبهکهاجتماعیمشکالتحلهایراهواصول
کندنارائهشوند،میمنتهیبیماریاجتماعیعللکردنطرف

31ص.بودخواهدایفایدهبیکار



مبانی اخالی آسیب شناسی اجتماعی

اند،ستهبکاربهرااجتماعیشناسیآسیبرویکردکهکسانی•
پزشکاننگرشبهکهدارنداجتماعیمسائلبهنسبتنگرشی

38ص.داردشباهتافرادجسمیمشکالتبهنسبت
هایانیسمارگبینتمثیلاجتماعی،مسائلتبیینمشهورترین•

شناسیبآسیمطالعهدر.استبستهکاربهرااجتماعیوزیستی
یماریبهاینشانهتوانمیکهداردوجودارگانیسمیشدهفرض

38ص.کردمشاهدهآندررا



مفهوم بهنجاری

39ص.شناخترابهنجاریبایدنخستشناختیآسیبهاینشانهمطالعهدر•
دشمنماری،بیکهدارداشارهنکتهاینبهشودمیانجاممعموالکهچنانآنشناسی،آسیببحث•

40ص.استحملهبرایمناسبیلحظهمنتظرهمیشهوآنازخارجزیستی،ارگانیسم



شناسیآسیبمطالعاتبرایایپایهعنوانبه«سالم»جامعهیک•
ص.استشدهمشاهدهآنازتخلفکهاستهنجاریاجتماعی

41

یهایآلایدهیاهنجارها؟استکدامجامعهترینمطلوبپس•
چیست؟شماریممیبیمارراخودجامعهانهااساسبرکه

نهاتاست؟بیمارواقعاجامعهآیاکهدانستتوانمیچگونه•
ص.نیمبداتوانیممینهودانیممینهرااینکهاستاینپاسخ

42



ایحظهمالقابلعدهکهجامعهازهاییوضعیتیاخصوصیاتجزنیستچیزیاجتماعیمسائل•
43صکمترنهوبیشترنههمین،دهند،تغییرراآنهااندتالشدرمردماز



رویکرد بی سازمانی اجتماعی

برایهمتوجهیقابلفرهنگیهایستیزمهاجرت،•
داخلیمهاجرتبرایهموخارجبهاروپاییمهاجران

بهبجنوروستاهایازمردمحرکتمثال)آمریکابومیان
45ص.آوردوجودبه(شمالشهرهای

1920دههطولدراجتماعیسازمانیبیرویکردظهور•
ناسیشجامعهتوسعهبرایکهاستهاییتالشبازتاب

47ص.گرفتمیصورتعلمیرشتهیکعنوانبه
آندرهکوضعیتیازاستعبارتاجتماعیسازمانیبی•

ازیگریکدبارامنظمارتباطاستممکنمختلفاجزای
47ص.شوندخارجردیفازوبدهنددست



49ص. مفهوم سازی کرده استفروپاشی سنت ها بی سازمانی اجتماعی را به عنوان کولی،•



ویژگی های رویکرد بی سازمانی اجتماعی

51ص . وضعیت عدم توفیق مقرراتبی سازمانی اجتماعی عبارت است از •
51ص . بی هنجاری، ستیز فرهنگی و اختالل: سه نوع عمده بی سازمانی عبارتند از•



تغییرات اجتماعی و بی سازمانی اجتماعی

بانظریهوکردهمطالعهاجتماعیسازمانبرراآوریفنتاثیراتبرنآگ•
رگرایانجبازکاملمکتبیکوکردارائهرافرهنگیواماندگینفوذ

52ص.دادپرورشراتکنولوژیک
نتسورسومبرمبتنیدارد،وجودهمسایگیوخانوادهدرکهسازمانی•

تثبیتگویدمیآدابوقومیهایشیوهراآنسامنرآنچهوسیلهبهاست
53ص.شوندمی



بی سازمانگی خانوادگی

جدیدهایارزشنفوذدربایدراخانوادگیسازمانگیبیبهمربوطهایپدیدهتمامواقعیعلت-1
58ص.کردجووجستخاصی

روضمفعلتیکازدیگریمعلولهرماننداستممکنفردگرایانهجدیدهاینگرشظهور-2
یکنندهرکوبسکههاستمعلولازترکیبینتیجهوگیردقرارهاعلتسایرهایمعلولباضتاددر

59ص.استجدیدهاینگرش
تماعیاجشرایطوفردهاینگرشپیامدفردی،رفتاردرخانوادگیسازمانیبیهایتجلی-3

59ص.است
60غیر ممکن است، ص آن احیای روحیه اصلی خانوادگی پس از فروپاشی -4

نشان «جامعه حاشیه خیابان»هنجارها و ارزش های حاشیه نشینان آن چنان که وایت در کتاب خود، 
62ص . داده بسیار سازمان یافته است



رویکرد تضاد ارزش ها

1905)آمریکاییشناسیجامعهتوسعهنخستمرحلهدودر•
درتضاداهمیتبهپردازاننظریهازتعدادی(1935تا

63ص.اندکردهاشارهجامعه
لمتقابکنشازشکلیعنوانبهراتضادزیملجرج•

63ص.استکردهتحلیلاجتماعی
جامعهناکامیبازتاببود،گرفتهنام«سازمانیبی»آنچه•

هکاستافرادیمیاندردهیسازمانشناختدرشناسان
63ص.نداشتندرامتوسططبقهزندگیهایشیوه



هاارزش ویژگی رویکرد تضاد 

66ص.استمنافعیاهاارزشتضاداجتماعی،مسائلایریشهعلل•
آنهاایهارزششفافیتبهوکشاندمیمخالفقطبدوبهراهاگروهمتواتر،هایارزشتضاد•

67ص.شوندمیظاهرتوافقخصولیازنیچانهزوراعمالشکلبههاحلراهوانجامدمی



تضاد ارزشها

فهمانشناسجامعهزیرانیستندبرخوردارچندانیمنزلتازاغلباجتماعی،مسائلدرسکالس•
رندگیمیسرچشمهآنهاازمسائلکهایاجتماعیهایپدیدهماهیتازدرستیودقیقچندان
67ص.ندارند

برایعمومیرویکردیتوانندمیشناسیجامعهآیاکهشودبحثموردایندرداردارزش•
محوریناآیاودهدارائهشناختیجامعههاییپدیدهعنوانبهمتنوعاجتماعیمسائلبابرخورد

69ص.ماندبپایداردرسیکتابیکدریاتحصیلیترمیکطولدرتواندمیتحلیلاصلی



70ص . چه کسی صالحیت دارد که وضعیت خاصی را تخلف بخواند•
اجتنابطوربهآناماپیامدهایشود،نمیارزشیهایداوریشاملزلزلهخودکهحالیدر•

71ص.داردنیازایبرنامههایتصمیموارزشیهایداوریبهناپذیری
کهاندهاییوضعیتنمایشگرمسائلگونهاین.گیردمیقراراصالحیمسئلهدوم،سطحدر•

براییهایبرنامهسربرتوانندنمیامااندموافقموردهردرآنهاناخوشایندیسربرمردممعموال
72ص.برسندتوافقبهیکدیگرباهاوضعیتآناصالح



73ص . در سطح سوم مساله اخالقی  قرار می گیرد•
قرار می توان گفت امروز مسائل اندکی وجود دارند که از نظر ماهوی  در دسته مسائل اصالحی•

75ص .می گیرند، چون بیشتر آنها هیچ شفافیت تعریفی و ارزیابی اخالقی ندارند



مراحل یک مساله اجتماعی

برخیازلفتخعنوانبهافرادازتوجهیقابلتعدادتوسطکهاستوضعیتیاجتماعیمساله-1•
76ص.استشدهتعریف،آناناحتراممورداجتماعیهنجارهای

76ص . وضعیت عینی برای یک ایجاد مساله اجتماعی الزم است، اما کافی نیست•
د ایفا می های عینی که مسئله  تلقی می شوندر وضعیت ارزش های فرهنگی، نقش علی مهمی -3•

77کنند ص 
...و •



آگاهی

ارزشوندشمتوجهکهداردبستگیمنطقههرمردمآگاهیمیزانبهاجتماعیمسئلههرپیدایش•
ص.اندهگرفتقرارتهدیدموردشود،میتشدیدمدامکهشرایطیتحتخاصیاحترامموردهای

78



سیاستگذاری

بهمربوطهایبحثبهنوبتاجتماعیمسئلهیکمورددرآگاهیآمدنوجودبهازپسبالفاصله•
82ص.رسدمیهاحلراهانواعازاستفادهبرایمختلفهایسیاستگذاری

ذیتلفمخهایگروهاتحادازوجهیبهترینبهتوانمیراگذاریسیاستموضوعسربرتضاد•
83ص.کردمشاهدهاند،کردهگذاریسرمایهمسالهحلبرایکهنفع



84ص .  مرحله تاریخ طبیعی یک مسئله اجتماعی استآخرین اصالح •
ونهگاینولیاستفمهموالزمهماصالحمرحلهدرهاگذاریسیاستبهمربوطتصمیمات•

وزهحدرواستاهدافبهدستیابیابزاربهمربوطفنیکامالامورشاملمعموالتصمیمات
85ص.گیردمیقرارمربوطهکارشناسان



ار آیا روش تاریخ طبیعی را می توان به طور مساوی در مورد همه انواع مسائل  اجتماعی به ک•
86بست؟ ص 

ه لحاظ بنابراین حتی این گونه مسائل هم که در سطح ملی مطرح اند، لزوما در سراسر کشور ب•
87ص .مراحل  توسعه در وضعیت مشابهی قرار ندارند



نقدی بر رویکرد تضاد ارزش ها

اجتماعیازمانیسبیرویکردبرایقبولیقابلعنوانهنوزاجتماعیشناسیآسیبکهزمانیحتی•
89ص.بودندناراضیآنازمتعددیشناسانجامعهبود،

تعریفولمحصعکسبربلکهنیستند،عینیهایپدیدهاجتماعیمسائلکهاستمدعیبلومر•
90ص.افرادندازجمعیذهنی



.دخوانعمومیهایهزینهرویکردتوانمیرااجتماعیمسائلشناسیجامعهرقیبرویکرد•
یکیفرهنگاجتماعیتامینسازمانازخاصیشکلهایهزینهرامسائلرویکردفبنابراین
91ص.دانندمیمفروضجامعه

.است«اقتصادیرشدهایهزینه»(1967)میشانکارعمومی،هایهزینهرویکردازدیگریمثال•
92ص



یگانگیبکرده،تاکیدآنبرفانسکهصنعتیجامعهاصلیهزینه•
94ص.استکارگر

وآیدرنظبهضروریجامعهوضعیتدرساختاریتغییراتجنانچه•
ایحرفههایمهارتکهشودتلقیفردیعنوانبههمشناسجامعه

بتمناسعمومیهایهزینهرویکرداستاستفادهقابلراهایندراو
95ص.دارد

امعهجدیگروخاصطوربهآمریکاییشناسانجامعهکهایندلیل•
محدودخودشانجامعهبهراخوداندمایلعام،طوربهشناسان
جامعههایارزشدیگریکسهرمثلهمانهاکهاستاینسازند،

96ص.کنندفرضمسلمراانهاگیرندمییادوکردهدرونیراخود



رویکرد کج رفتاری-5

چرا رویکرد بی سازمانی اجتماعی عمری چنین طوالنی یافت؟ 
شناسیامعهجتفکردرمکتبدوشناس،جامعهبیشتریتعداددیدنآموزشبا

وتماعیاجساختاربرتاکیدباهاروارددانشگاهدرمکتبیکیشد،ایجاد
98ص.یافتکزتمراجتماعیفارنیدبرتاکیدباشیکاگودانشگاهدردیگری

واقعیتتوصیفرببیشترشناسانجامعهبیشترعکسبهشیکاگو،دانشگاهدر
98ص.کالننظریهتاکردندمیتاکیدها



متمرکزماعیاجتپیوندطبیعتبرکهکردبندیصورتراخودکشیازایشناسینوعدورکیم•
100ص.نامیدخودخواهانهخودکشیراخودکشیازنوعیاوبود

بسیارهمقال(هاروارددانشگاهدرپارسونزشاگردانازیکی)مرتنرابرت:آنومینظریهتوسعه•
101ص.ساختمنتشر«آنومیواجتماعیساختار»عنوانبامهمی



ظهور نظریه پیوند افتراقی

رفتاریجکرویکردگیریشکلدرایالعادهفوقتاثیرهمشکاگودانشگاهازسادرلندادوین•
102ص.استداشته



ظهور نظریه پیوند افتراقی



ظهور نظریه پیوند افتراقی

نظریهبراستایمهتکلواقعدرافتراقیپیوندنظریهکهشدندنکتهاینمتوجهبعدیشناسانجامعه•
تماعیاجحیاتازبخشیرفتاریکجگویدمیکهرادورکیمیاصلاین،نظریهدوهر.انومی
102ص.دهندمیگسترشاستف

آمد،بازاربه1957سالدربودشدنوشتهرفتاریکجرویکرداساسبرکهدرسیکتابنخستین•
بودشدهوشتهنکلیناردمارشالتوسطوداشتنام«رفتاریکجشناسییجامعه»کهمزبورکتاب

103ص.کردمیمعرفیرارفتاریکجرویکردکهبودایشدهتدویناثرنخستین



ویژگی های رویکرد کج رفتاری

هنجارهازاکههاییوضعیتیاهارفتار.بهنجاراندانتظاراتازتخلفانعکاساجتماعیمسائل•
104ص.اندکجرویبگیرند،فاصله

105ص.اشتدتاکیدفرایندبرکهشیکاگومکتبوداشتتمرکزساختاربرهارواردمکتب•



یادگیری  کج رفتار شدن

شناسانجامعهازبسیاریامااست،بهنجارای،جامعههردرجرماستمدعیدورکیمچندهر•
.دانندمیفردیبیماریازناشیرارفتاریکجهمهنوز

107ص.رفتارخودنهاست،رفتاربودنمجرمانهرفتارتبیینشناسیجرمدرمسئله•
یکبرایفرصتیکهدارداهمیتدلیلاینبهزیادیحدودتاجرمارتکاببرایعینیوضعیت•

109ص.کندمیفراهممجرمانهکنش
110ص.استیادگرفتنیمجرمانهرفتار•



یادگیری کج رفتار شدن

آنمخالفهایتعریفنسبتبهقانونازتخلفطرفدارهایتعریففراوانیعلتبهفردیک•
111ص.شودمیبزهکار

مانندلیکهایارزشوهاکششراهازمجرمانهرفتارتبیینبرایاندیشمندانازبسیاریتالش•
هماکنونوودهببیهودهسرخوردگی،یاپولیهایانگیزهمنزلت،کسببرایتالشخوشبختی،

112ص.استطورهمین



نظریه  و واقعیت: آنومی

برحدچهاتنظریهاینکهومفاهیمسازگاریوشفافیتبرمعموالانتقاد•
114ص.کندمیتاکیددارد،انطباقهاواقعتی

امریکاییفرهنگدر«اهداف»کرده،فرضکهمرتنخالفبرلمرت•
هاپیوندماهیتازبرخاسته«شدهدنبالاهداف»استمعتقددارند،وجود

یننوآوریفنوافرادازارزشیچندانتظاراتجدید،پیچیدهجوامعدر
115ص.است

واستلتحلیوتجزیهواحدفرد،مرتن،نظراز»کهکندمیتکیدلمرت•
آنهاویکجروهمنواییبرکهافرادمتقابلکنشصحنهعنوانبهگروه
116ص.شودنمیمطرحگاههیچگذارد،میتاثیر

گروهتمطالبابابلکهنیست،مختارخودهایارزشانتخابمورددرفرد•
118ص.استشدهمحدوددارد،تعلقآنهابهاوکهمتنوعیهای



عقب نشینی به عنوان نشانه سازگاری ابزار و اهداف

انومی،بینمریمستمتقابلرابطهکهدهندمینشانخودتحلیلیپاردایمدرگگنانولینداسمیت•
120ص.نداردوجودمخدرموادبهاعتیادونشینیعقبکجروی،



ارزیابی نظریه پیوند افتراقی

122ص .د نیستآشکارا باید گفت شکل مشهوری از انتقاد به نظریه پیوند افتراقی، اصال  انتقا•
وجودنهست،ابزهکاریاحتمالافزایشعاملکنترل،فقدانکهاستدادهنشانتجربیتحقیقات•

123ص.بزهکاریموافقرفتاریالگوهای
اماکند،مییدتاکانتقالاجتماعیفرایندبرافتراقیپیوندکهاستاینجاایندراصلیعقیده•

124ص.دهدمیتقلیلرافردیدریافتفرایند
ص . اوت باشندمتف« شدت»این نظریه به نکته اشاره دارد که پیوندهای افتراقی ممکن است از لحاظ •

125



پیوندنظریهدگویمیپیشیناتقادنوعچهارازتریکلیصورتیبهنظریهاینبهانتقادنوعی•
ص.استتهگرفکمدستشود،مییادگیریآنطریازمجرمانهرفتارکهرافرایندیافتراقی،

127
127ص.نیستمتمرکزفردیمجرمیتبرفقط،افتراقیپیوندنظریه•



رویکرد انگ زنی

132ص.تهاسوضعیتازافرادتعریفچگونگیمورددرهاییفرضیهمحتویزنیانگرویکرد•
سادهوایکلشیهنحویبهرویکجپدیدهبهزنیانگرفتاری،کجرویکردطرفداراننظراز•

134ص.کندمینگاهانگارانه



ریشه های فلسفی رویکرد انگ زنی

میمهسرچشاجتماعیمتقابلکنشجریانازخودانگارهبودمعتقدمید•
135ص.گیرد

کهبودعموضوایندادننشانوسیلهبهاجتماعینظمتبیینپیدرشوتز•
ص.دهندمیشکلجهانمورددرراهانمادسازیازایمجموعهافراد،
136



ویژگی های رویکرد انگ زنی

استممکنتاررفکجوکجروییااجتماعیمسئلهبهوضعیتیکیاشخصیکتعریف:پیامدها•
137ص.ینجامدببیشتر«کجروی»بهخودکهشودمنتهیانسانیمتقابلروابطدرتحولبهطوری



غریبه ها

ص.بودآنتخصصیهایحوزهگیریشکل1954ازپسهایسالدرشناسیجامعهویژگی•
139

ص.انددمیتوافقموردمقرراتبرخیازتخلفراکجرویشناختی،جامعههایدیدگاهازیکی•
139

همشخصیکبهدیگرانهایواکنشوهاپیامددیگر،مواردجزبهکجرویکهجاییآناز•
وردهخکجروانگکهافرادیمطالعههنگامبهتوانندنمیجرویحوزهنظرانصاحبهستف
140ص.اندمواجهافرادازهمگوندستهیکباکهکنندفرضچنیناندف



.داردبستگیآنبهنسبتدیگرانواکنشبه...کنشیکمحسوبکجروی•
وشدهشکنکنشآنمرتکبکسیچهکهاینبهشود،محسوبکجرویکنش،یککهاین•

143ص.داردبستگینیزشدهمتضررکنشآنازکهکند،میاحساسکسیچه
ویژگیبینوزهیکهتمایزیازتوانمیفردیکبهرفتارکجهویتانتسابپیامدهایتحلیلدر•

145ص.کرداستفادهشده،قایلکمکیهایمنزلتوبرترمنزلتهای
هایتمنزلتمایزآنوگرفتبهرهآنازتوانمیکهداردوجودهیوزتحلیلدردیگریعنصر•

146ص.استذاتیوبرتر



کجروی اولیه و ثانویه

ص.ردکتفکیکانحرافیهاینقشعللازراانحرافیهایکنشعللبایداستمدعیلمرت•
147

رود،میپیشخودکجروانههایگرایشترکمسیردرمدتچهوکجاتاشخصیدقیقاکهاین•
ود،شتلقیبهنجاریهاینقشازمزاحمیاجزایصرفااوهایگرایشگونهاینکهطوریبه

148ص.نیستمعلوم
ذهنیهاینهقریواجتماعیهایتعریفکهکنندمیبروززمانیشخصیتی،تغییراتترینمهم•

150ص.شوددادهتعمیمآنهابهمربوط



قدیس هاو  قلدرها

151ص.استاجتماعیطبقهزنی،انگعواملازیکی•
ظرنصرفوجرمانواعبرخیکردنمجازاتواقدامکردنپیدا-زنیانگوگزینشیدرک•

ویاستسبیرک،خودرو،بدونفقیر،هایبچهکهاستمعنیبدین–دیگربعضیازکردن
169ص.نباشدخواهوباشدبزهکارانهشدتبهآنهارفتارخواهکنند،میجلبراتوجهخشن



نقد رویکرد انگ زنی

میناشیهاشنقپذیرشوانتسابازکهداردتاکیدانسانیتعاملفرایندهایبرزنیانگنظریه•
171ص.شوند

نگرش،نوعهمیننتیجهدررازنیانگمکتب{کجرویبهبزهکاریتبدیلرویکردبرتکیهبا}•
«ایم؟گرفتهارکسیچهجانبما»پرسندمیآنسخنگویانواندخوانده«ستمدیدهفلسفه»نگرش

172ص.داندنمیمهمراکجروانهایتفاوتزنیانگپردازاننظریه•



امتیازات فرضیه انگ زنی

:استزیراحتمالدوبهآنتوجهدرزنیانگفرضیهارزش•
تارهایرفبهتادهندنشانواکنشدیگرانازخودهایتعریفبهبیشتراستممکنمردم(1)•

دیگران
وممحکراآنخودکهشودموجبرارفتارهاییهماناستممکنکنندهبدنامهایتعریف(2)•

173صکندمی



معایب رویکرد انگ زنی

ورد انتقاد قرار نظریه انگ زنی به دلیل نادیده گرفتن  تفاوت های رفتارهایی که انگ خورده اند، م•
173ص. گرفته است

ن امر ناشی از و ایقدرت پیش بینی کمی برخوردار است فرضیه انگ زنی در مورد رفتار فردی از •
176ص .انکار  تفاوت های شخصیتی توسط این فرضیه است



معایب رویکرد انگ زنی

عنوکدامدررفتارهایینوعچهداندنمیکسهیچزیرادعواست،موجبکهماستجهلاین•
چهجانبازواکنش،نوعکدامتاثیرتحتحد،چهتازندگی،«مرحله»کدامدرهاشخصیت

178ص.گیردمیقرارهایی،وضعیتچهدروکسانی



معایب رویکرد انگ زنی

میرممجکهکسانیکهکندمیفرضچنینزنیانگنظریه•
رفتاردیگرانمانندکهحالیهماندرکهاندآنهاییشوند،عمدتا

بهمجرمانگکهانهایییاخورندمیانگتصادفاکنند،می
برخییرازهستند،خوردنانگمستحقبیشترخودزند،میکسی
تهساخمجرمانمورددرجامعهدرکهایمتعصبانههایکلیشه

179ص.استصادقهمهاآنمورددرشده
.اندادهندسواالتاینبهمناسبیپاسخزنیانگپردازاننظریه•

از»کهدحاینبهگذاریسیاستبرایزنیانگفرضیهتوصیه
180ص.یابدمیکاهش«کنیدخودداریبیجازدنانگ



معایب رویکرد انگ زنی

180ص . الگوی ارزش ها، منزلت و هنجارها، هسته اصلی نگرانی های اجتماعی مهم اند•
شابه مردم ، منافع و ارزش های طبقاتی خود را از راه پیوند با دیگرانی که دارای وضعیت های م•

180ص .اقتصادی با آنان باشند،  یاد می گیرد



رویکرد انتقادی

183ص.استشخصیمنافعجویوجستوبازاررقابتبرمبتنیداریسرمایهاقتصادینظام•
انپایواترگیت،رسواییآندرکهشدکشیدههم1970دههبه1960دههتالطم{آمریکا،در}•

185ص.دادروینفتبحرانواقتصادیرکودویتنام،جنگ



ویژگی رویکردهای انتقادی

.  مستله اجتماعی است که از استثمار  طبقه کارگر ناشی می شود•



جرم و رشد سرمایه داری

تولیدابزارنندهککنترلومالککهایطبقهیعنیمسلط،طبقهمنافعافزایشوحفظبرایدولت•
189ص.آیدمیوجودبهاست

زارابباشد،اجتماعیعرفنمایندهکهاینجایبهقانونکنند،میفکرهمهآنچهبرخالف•
190ص.استگرفتهقراررشدبهرودارسرمایهطبقهمنافعخدمتدرکهاستحکومت

راخودکنترلاستعداداستقادرخودتولیدبازمتنوعکارهایوسازکمکبهداریسرمایه•
191ص.برساندبیشینهحدبهشهروندان

نظامفظحطیکهاندجرایمیازدستهآناست،داریسرمایهسلطهعمدهویژگیکهسلطهجرایم•
192ص.دهدمیرویاقتصادیموجود



سازگاری و مقاومت

ص.یابدازگاریسداریسرمایهشرایطبابایداست،تولیدابزارکنترلومالکیتفاقدکهایطبقه
193

193ص.استطبقاتیمبارزهمبانیازداری،سرمایهشرایطبهنسبتمقاومتوسازگاری
نفعبهسرمایهاشتانبسویکاز.دیالکتیکیمتضادمنافعبیناستمستمریجنگطبقاتیمبارزه

دیگر،سویازودارنددستدرراتولیدابزارکنترلومالکیتولیکنند،نمیکارکهاقلیتطبقه
196ص.کنندمیکارواقعاکهآنهاییتوسطتولید،مالکیتوکنترل

197ص.استسوسیالیسمداری،سرمایهبحرانپایدارحلراهتنها



کاست، طبقه یا جنس ستم کشیده: زنان

اوریجمعربمبتنیاقتصادازانتقالتوانمیرازناناجتماعیمنزلتتنزلموجدکلیدیعوامل•
ص.دانستهریشدستیصنایعودامداریکشاورزی،تولیدپیشرفتهبسیارشیوهبهشکاروغذا

199
بهنیزوادهخاننهادوگرفتنداختیاردررااجتماعیتولیدبهمربوطهایفعالیتمردانکههمین•

200ص.باشندخودهایخانوادهوشوهرانخدمتدرتاشدندفرستادهخانهبهزنانآمد،وجود
انزمدرمتداولسهتهیخانوادهباکامالکرد،ظهورخانوادهنظامآغازدرکهزوجییخانواده•

201ص.داشتتفاوتما



وجربهنستندتوامیفقطآنها.اندبودهاجتماعیمبارزهابزارفاقدوابسته،دارانخانهعنوانبهزنان•
باجنسودبینبرخورد.بپردازندشانزندگیهایبدختیمورددرخودهایبچهوشوهربابحث

204ص.شدآشکارتروترعمیقمردان،ازآنهافرمانبریوزنانباررقتوابستگی
205ص.داردایهستهیخانوادهازتجلیلبرایکافیهایدلیلداریسرمایه•



آمدوپدیدختاریدرکاستیمراتبسلسلهنخستهستند؟کاستیکزنانآیاکهایننخست•
شخصدرتولدمراههبهفورتریابرترردهدرعضویت.شدطبقاتینظامپیشیننمونهواولیهالگوی
206ص.بودطبقاتینظامیآغاز،ازوذاتاهمکاستینظام.شدمیتثبیتکاستمراتبسلسله

207ص.کنیمحسابخاصطبقهیکرازناناگراستبزرگتریاشتباهدیگرسویاز•
ائتالفیباحتییازنانبافقطتواننمیاست،داریسرمایهکهرازنانکشیدگیستماصلیمنبع•

209ص.بردبینازطبقات،همهزناناز
امالاستنتاجیهبمنطقابایددهندمیتشکیلجداییطبقهیاکاستزنان،کهاینبیاننهایت،در•

انقالبیبینیخوشبانیزموضوعاینکهشودمنتهیجنسدوبینخصومتباارتباطدربدبینانه
210ص.استتضاددرمارکسیستی



ارزیابی رویکرد انتقادی

نمییاراختدرکجرویامدنپدیدوجرمارتکابچگونگیمورددراطالعیچندانتضادنظریه•
213ص.گذارد

قدرتعمنافواجتماعیطبقهروابطدربارهبحثبهراخودحدازبیشمارکسیستی،دیدگاه•
213ص.استکردهمحدودجرموکجرویکنندهتنظیمهنجارهایبااقتصادی

وقانونعوضفرایندهایسایرمانندجنایی،قوانینمحتوایقدرتصاحبهایگروهکهفرضیهاین
212ص.استکلیخیلیکنند،میدیکتهخودشانمنافعدرجهتراقوانینآناجرایچگونگی



کج رفتاری نیست« علت»وجود قانون 

هم وجود اگر قانونی برای ممانعت از برخی انواع کج رفتاری وجود نداشته باشد، کج رفتاری•
215ص . نخواهد داشت، اما وجود قانون برای پدید آمدن رفتار کافی نیست



نظریه به عنوان ایدئولوژی

مجموعه بودن رس پذیرش نهایی نظریه تضاد، به ویژه دیدگاه مارکسیستی، فقط تا حدودی به در دست
216ص .ای از شواهد تجربی موید ادعای رویکرد، بستگی دارد



رویکرد برساخت گرایی

جنگپایانازپسبالفاصله1970دههاوایلو1960دهههایآشوب•
معمولارکبهودانشجویانهادانشگاهاستادانوکردفروکشویتنام

219ص.بازگشتندخویش
داروینیسم،مانند)اندداشتهماندگارنفوذکههایینظریههمه•

یافتهتقلیل،انگاریسادهنوعیبهنهایتدر(فرویدیانیسمومارکسیسم
50ازبیششناسانجامعهاندمدعیاسپکتوروکیتسوز220ص.اند

درعیواقنظریهیکبهونوشتهمطلباجتماعیمسائلمورددرسال
223ص.بودندنیافتهدستاجتماعیمسائلمورد



رشد، توسعه و تحول رویکرد برساخت گرایی

رسیدچاپبه1980سالدربارنخستینبرایکه«پزشکیوکجروی»نامبااشنایدروکنرادکتاب•
ویکردرکهداشتهاظهاروزدهپیوندیکدیگربهراگراییبرساختوزنیانگرویکردهای

224ص.استگیریشکلحالدرجدیدی
زنیانگوارزشیتضادرویکردهایازسنتزی:دادندانجاممهمیکارهایاسپکتوروکیتسوز•

«منبع»،عینیشرایطنهوذهنیهایتعریفشدندمدعیوکردندواژگونرامسالهکلساختند،
صدددرکهاستشناسانیجامعهازدستهآنمطالعهبرایمناسبیهدفووبدهاجتماعیمسائل
245ص.انداجتماعیمسائلشناختیجامعهینظریهبهدادنشکل



ویژگی های رویکرد برساخت گرایی

زنی،انگرتکلینگاهیکازحدودیتاکیتسوزواسپکتور•
کرفمردمکهاندچیزهاییآناجتماعیمسائلکهاندمدعی

226ص.انداجتماعیمسئلهکنندمی
ی،فرهنگلحاظبهکهاندهاییوضعیتاجتماعیمسائل•

شدهتعریفیرتغیبهنیازمندوتغییرقابلگسترده،پردردسر،
226ص.اند



موضع تضاد ارزشی

228ص.دارندتاکیداجتماعیمسائلازذهنیآگاهیوعینیشرایطبر(1941)مایرزوفولر•
نعملشاکهاینحسببرراآنهااجتماعی،مسائلازخودبندیدستهدر(1941)مایرزوفولرز•

.اندردهکبندیطبقهاستفاخالقیاختالالتیاارزشیهایداوریفیزیکی،رویدادهایشامل
229ص

مربوط،یاجتماعشرایطتاثیراتوتوزیعشدت،مقیاس،مورددرادعاهاییباتوانمیراتعریف•
نظریحاظلبهونداردضرورتیکارایناماساختهمراهباشند،تاییدقابلهمتجربینظرازکه
231ص.نیستآنبهنیازیهم



موضع تضاد ارزشی

مانهبهنهدهند،میدستازیاانداوردهدستبهچیزییاکهاندکسانینفعذیهایگروه•
جامعهدرسکهرزیراآن،ازباالتروبیشتربلکهشود،میمتاثردیگریازهرکسکهایاندازه

237ص.گیردمیقرارتاثیرتحتگذاریسیاستیاقانوندرتغییراز



موضع تضاد ارزشی

موضوعازخودمطالعهموضوعبینتمایزازاجتماعیمسائلپیشینمفاهیمکهداشتیماظهارما•
کجوزشیارتضاداجتماعیسازمانیبیاجتماعی،شناسیآسیبچونایوابستهحوزهیمطالعه

233ص.استماندهعاجزرفتاری



موضع تضاد ارزشی

شدتبهنفعذیهایگروهازبسیاریکندمیاشاره(38ص،1951)ترومنکههمچنان•
233ص.ندارندمنفعتیهیچانهادرکهکنندمیحمایتاهدافیازوانددیگرخواه



ی چگونگی بر ساخت موفقیت آمیز یک مسئله اجتماع

ه دعوی به کار خط مشی هایی که اقامه کنندگان دعوی برای افزایش احتمال باور مخاطبان نسبت ب•
می بندند چیست؟ 

را حتی در برساخت تفاوت اهمیت دارد، زی. نخستین خط مشی، برساخت تفاوت در همسانی است•
238ص . حوزه مسائل اجتماعی هم نو را طراوتی است دگر

اشد،بدعویاقامهدرموثریمشیخطاستممکنهمسانی،میاندرتفاوتچهارچوببرساخت•
توجهوایدافزمیآنبهایتازهچیزهایوکندمیاستفادهشدهپذیرفتهپیشترآنچهاززیرا

کندمیجلبرامخاطبان



برساخت یک مساله عمومی

«گتربزراعداد»قانوناجتماعی،مسائلبازی•
انقربانیتعدادچههر.بنددمیکاربهرا

کهداردمالاحتبیشترباشد،بیشترشرایطی
اجتماعیمسئلهراشرایطآنمخاطبان،

241ص.کنندتلقی
بلکهند،نیست«مسئله»فقطاجتماعیمسائل•

یمبرساختشدیدتریهایلحنبااغلب
یا«گیرهمهمشکل»،«بحران»یعنیشوند،
243ص.شوندمیتقلیدفاجعه



نمیقرارداوریموردعلمیشواهدمنطقیهایپایهاساسبرفقطرادعاویمعموالمخاطبان•
ورنجودردمورددرمخاطباحساساتچگونهکهایناساسبرراآنهابیشتربلکه،دهند

245ص.کنندمیداوریشودمیتحریکقربانیانخصوصهایدلواپسی



خاطبانمکهکنیممیزندگیغریبیدنیایدرما•
مجرمانمورددرچیزیخواهندنمیاغلب

ودنکرمحکومبههمرغبتیچندانوبشنوند
247ص.دهندنمینشانافرادسرزنش

بهاستممکنمناسبزماندردعاویطرح•
زمانیدردعاویاگرکهباشدهممعنیاین

وادهافتاتفاقموضوعیقبالکهشوندمطرح
خواهدترموثرگرفته،همایرسانهپوشش

250ص.بود



مناقشات مربوط به رویکرد برساخت گرایی اجتماعی

برآنها.کنندمیتعریفدعوی،اقامهچهارچوبدررااجتماعیمسائلمقابلدرگرایانبرساخت•
ند،اعتنایبیآنهابهگرایانعینکه(استاجتماعیمسالهیکxکهدعاوی)ذهنیهایداوری
252ص.دارندتاکید

است؛انحصاریرویکردیگراییبرساختکهاندشدهنکتهاینمتوجهگراعینیتمنتقداندیگر•
254ص.کنندمیمحکومراآنانهاکههمان

:اندداشتهاظهارآلیوروفرسیت•
نگرفته،صورتمهمیتغییرپرسش،موردفعالیتدربارهکهاستاینگراییبرساختبحثاساسا•

257ص.اندشدهتهشناخمسئلهبودند،نشدهتعریفسازمسئلهاینازپیشکههاییفعالیتبلکه



گرایبرساختکتابکهاستکیتسوزآیجانمطلقگراییبرساختموضعحامیتریننفوذبا•
259ص.استنوشتهاسپکتوربارا«اجتماعیمسائلبرساخت»کالسیک

نیازمندختیشناجامعههایتحلیلتمامنیافتنیدستومبهماستهدفیمطلقگراییبرساخت•
مسلماعیاجتمجهانازبخشیکمدستدادنقرارسوالموردوتحقیقموضوعازگرفتنفاصله
261ص.استشدهفرض

قرارمطلقگراییبرساختوپدیدارشناسیمخالفقطبدوبینگرایانبرساختتحقیقاتبیشتر•
263ص.گیرندمی

موضوعاترسایوشرایطهایگونهعمومیهاینظریهبهبازگشتجایبهمتنیگراییبرساخت•
264ص.استآنخودبافتدردعوییاقامهبررسیپیدرانتزاعی،



269ص.دارددعاویاحتمالیکنندگاناقامهبرایایآموزندههایدرسگرابرساختتحقیقات•
کهاستنایمهمشده،مطرحگرایانبرساختسویازکهمتنوعیسواالتبهپاسخگوییبرای•

اینکهایاعیاجتمشرایطتوسطشدنمنحرفازتابماندباقیخودقوتبهدعویاقامهبرتاکید
272ص.آیدعملبهجلوگیریشدهمطرحآنهامورددردعاوی

خاصاشبراجتماعیشناسیآسیبرویکرد.دارندراخودخاصهایتاکیدرویکرد،هفتهر•
وهاارزشبرهاارزشتضادرویکردمقررات،براجتماعیسازمانیبیرویکردکند،میتاکید
ص.دعویاقامهندفرایبرگراییبرساخترویکردوطبقاتیروابطبررفتاریکجرویکردمنافع
277

گیرندگان،کارهب.کندکارجامعهبرایاساسابایدشناسیجامعهمنتقدانوکارگیرندکانبهنظراز•
اصخاجتماعیمسائلبرایهاییحلراهمنظوربهشناختیجامعهنظریهیکضمنیمعنایاز

280ص.گیرندمیالهام



دوریهایجنبشوفکریهایرقابتوهاتضاددیگر،دانشگاهیحوزههرمثلشناسیجامعه•
283ص.استداشتهخودداخلدراجتماعیتفکر


