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تحلیل محتوای مستند شوک با تأکید بر نظریههای انحرافات اجتماعی
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اجتماعی انجام شده است .اينکه از چه نظرياتی با چه فراوانی استفاده شده است و چه كسانی به آنها اشاره كردهاند ،از مهمترين پرستشهتايی
بوده كه در مقاله به آن پاسخ داده شده است .همچنین ،در اين مطالعه طیف وسیعی از آراء انحرافتات اجتمتاعی  -مجموعتا  70نظريته  -در 0
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روش تحلی محتوای كمی و با كمک چکلیست ساختهشده به دست پژوهشگر انجام شده و جامعه آماری آن 01 ،قسمت ،بتا  72موضتو را
ازجمله اعتیاد ،زورگیری ،سرقت مسلحانه ،جرالم اينترنتی و  ...در بر میگیرد .نتايج پژوهش نشان میدهد نظريتههتای فشتار از مترتن ،پیونتد
افتراقی از سادرلند و پیوند اجتماعی از هیرشی ،به ترتیب پركاربردترينها و نظريههای قانون در عم از ويلیام چمبلیس و واقعیت اجتمتاعی از
ريچارد كويینی كمكاربردترينها بودهاند.
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مقدمه و بیان مسأله

برخورد رسانه با انحرافات گوناگون را در اين پژوهش مدنظر

كج رفتاری و انحرافات اجتماعی ازجمله رفتارهايی هستند كته

قرار دادهايم و درپی آن هستیم تا با بررسی يکی از برنامههتای

بدون شک ،در هر اجتماعی وجود دارنتد و انتوا و شتدت و

صداوستتیما بتتا عنتتوان شتتوک ،میتتزان استتتفاده از نظريتتههتتای

فراوانی آنها متفاوت است كه از جامعه ای به جامعه ديگر فرق

انحرافات اجتماعی را در اين برنامه بستنجیم و رويکترد كلتی

دارند و جامعه ايران نیز از اين قاعده مستثنی نیست .تترمیم و

اين برنامه را درباره انحرافات اجتماعی بشناسیم .براساس ايتن

اصالح كجرویها آنقدر ضتروری استت كته چنانچته امتروز

مطالب ،اين مطالعه میخواهد با روش تحلیت محتتوای كمتی

برای فهم عل پیدايش ،نحوه گسترش و پیامدهای آنها كتاری

میزان استفاده از آراء مختلتف انحرافتات اجتمتاعی را در ايتن

انجام نشود ،به راحتی نظام اجتماعی به ورطه انحطاط و سقوط

برنامتته بفهمتتد و ايتتن موضتتو را دريابتتد كتته كتتدام نظرهتتا

خواهد افتاد.

پركاربردتر و كدام كمكاربردتر هستند .همه كسانی كه در ايتن

برخی متفکتران ،همچتون جاليتیپتور  ،7930رفیتعپتور

برنامه حضور داشته اند ،به  2دستته كتج رو ،مجتری و رستانه،

 7930و  7932و كاتوزيت تان  ،7937بتتته حالتتتت آنومیتتتک و

كارشناسان و همنوايان تقسیم شدهاند و به هر ستکانس از هتر

بیهنجاری اشاره میكنند كه جامعه ايران در گذر از ستنت بته

برنامه  ،يک چک لیست اختصتا

داده شتده استت؛ بنتابراين،

مدرنیته به آن دچار شتده استت .در ايتن حالتت ،ارزش هتا و

تعداد چک لیستهای هر برنامه ،احتماال با بقیته تفتاوت دارد.

هنجارهای قبلی برای مشخصكردن خط مشی رفتتار بهنجتار،

لیست برنامههای تحلی شده در جدول ( )9در پیوستت آمتده

قدرت خود را از دست داده اند و ارزش ها و هنجارهای جديد

است.

نیز آنقدر قتدرت نیافتته انتد كته بتهوضتوح ،ارزشگتذاری و
هنجارگذاری كنند.

بررسی پیشینه

در دنیتتای امتتروز ،بتتا پیشتترفت فنّتتاوریهتتای ارتبتتاطی و

مطالعات كجروی و بزهکاری و بهطوركلی ،حتوزه انحرافتات

باتوجه به وجود رسانه های گوناگون مثت اينترنتت ،روزنامته،

اجتماعی از قديمیترين حوزههتای جامعتهشناستی استت .بتا

تلويزيون و ،...نقش رستانه هتا در ايجتاد ،افتزايش ،كتاهش و

پیشرفت تکنولوژیهای متدرن در عرصته ارتباطتات و ظهتور

كنترل انحرافات اجتماعی مهم دانسته میشود .رسانه های ملتی

رسانههای جمعی همچتون تلويزيتون ،اينترنتت ،روزنامته و...

ايران ،مخصوصا صداوسیما در برخورد با انحرافات اجتمتاعی

انديشتتمندان حتتوزه انحرافتتات اجتمتتاعی و ارتباطتتات ،بتته

گوناگون ،رويههای متفاوتی اتخاذ كردهاند كه طیفی از انکار و

تأثیرگذاری اين رستانههتا و رابطته آنهتا بتا بزهکتاری توجته

كتمان (مث همجنسگرايی) و سکوت معنادار (مثت گستترش

كردهاند و مطالعات متعتددی بتا محوريتت ايتن موضتو  ،در

بیماری ايدز از راه تماس جنسی) تا پرداخت هتای متعتدد بته

سرتاسر دنیا انجام شده است.

مسئله تکراری (مث اعتیاد يا طالق) را شام متی شتود (بترای

در اين حوزه ،نتايج پژوهشهای مختلتف انجتامشتده در

مثال اگر در آرشیو برنامههای شبکه  0واژه اعتیاد ،طالق ،ايتدز

ايران و ديگر كشورها نشان میدهد رسانهها بهصورت مهمتی

و هتتتمجتتتنسگرايتتتی را از تتتتاريخ  7930/7/7تتتتا تتتتاريخ

در چگتتونگی شتتک گیتتری افکتتار عمتتومی درزمینتته جتترم و

 7931/70/72جستجو كنید ،برای هر عنوان به ترتیب  7،9،2و

بزهکاری نقش ايفا می كنند (فرجیها .)7911 ،محمد فرجتیهتا

 2برنامه نمايش داده خواهد شد) .نقش تأثیرگذار صداوسیمای

برای شناسايی معیارهای گزينش اخبار جنايی ،تحلی محتوای

ملی و موضع و رويکرد آن در قبال انحرافات اجتمتاعی بترای

گزارشهای جنايی و نیز كشف ارتباط متقابت و پیچیتده بتین

جامعه ما بسیار پراهمیت و تأثیرگذار است؛ بنابراين ،متا روش

محتوای گزارشهای جنايی و ديگر ابعاد ساختارهای اجتماعی
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در شک گیری رفتار مجرمانه ،با روش تحلی محتوا مطالعهای

احمدی و عربی با استفاده از روش پیمتايش و بتا هتدف

انجام داده است كه طبق يافتههای پژوهش او)7 :خبرنگتاران و

مطالعه رابطه بین مصرف رستانهای و تترس از جترم در میتان

دبیران سرويس روزنامهها و مديران تنظتیم خبتر ،بتا گتزينش

شهروندان بزر تر از 71ساله كرج پژوهشی انجام دادهاند كته

اخبار جنايی و تعیین چگونگی بازتاب پديتدههتای جنتايی در

براساس نتتايج آن ،تماشتای شتبکههتای تلويزيتون داخلتی و

رسانهها در شک گیری افکار عمومی دربتاره جترم و عتدالت

خارجی و مطالعه مطبوعات ،با ترس از جرم بهصورت مستقیم

بهطور مؤثری نقش ايفا میكنند )0 ،وجودنداشتتن جنبتههتای

و مثبتی باهم رابطه دارند .همچنین ،ازلحاظ آماری بتین میتزان

تحلیلی و تأكید بتر توصتیف پديتدههتای جنتايی در اخبتار و

استفاده از اينترنت و گوشدادن به برنامههای راديويی با ترس

رويدادهای جنتايی ايجتاد درک و بیتنش صتحی مخاطتب را

از جرم ،رابطه معناداری وجود نتدارد .در ايتن میتان ،مطالعته

نسبت به عوامت وقتو جترم و راههتای كنتترل آن ،بتا متانع

مطبوعات در مقايسه با ديگر متغیرهتا در پتیشبینتی تترس از

روبتتهرو متتیكنتتد و  )9گتتزينش اخبتتار جنتتايی بتتر مبنتتای

جرم ،بیشترين ضريب تأثیر را دارد و بهطتوركلی ،بتین میتزان

شاخصهای تعیینكننده «ارزش خبری» پیامدهای بتیشتماری

مصرف رسانهای و ترس از جترم مخاطبتان ،رابطته معنتاداری

را ازجمله بتزر نمتايی جترمهتای خشتونتآمیتز و افتزايش

وجود دارد .الگوبرداری از صتحنههتای غیرواقعتی فتیلمهتای

احساس ناامنی در اجتما به دنبال دارد (فرجیها.)7911 ،

تلويزيونی نیز احتمال دارد به افزايش میزان جرالم منجر شتود

يکتتی از راههتتای پیشتتگیری ،تتأثیر رستتانههتتای مختلتتف

(احمدی و عربی.)7930 ،

گروهی است كه امروزه ،به شک مهمی در توستعه ارتباطتات
جهانی و ملی نقش دارد (مؤذنزادگان و افشاری .)7930 ،رسانههتا

چارچوب نظری

با آموزش جرم و نحوه ارتکاب آن يا برعکس نقش آموزشتی

نظريههتای انحرافتات اجتمتاعی را عمومتا در  0دستته كتالن

پیشتتگیرانه از جتترم ،بتتر احستتاس امنیتتت اجتمتتاعی تتتأثیر

متتیشتتود قتترار داد كتته نخستتتین آنهتتا اثبتتاتگتترا 7و دومتتی

میگذارند .در اين زمینه ،فريبا شايگان در پژوهشی بتا هتدف

برساختگرا  0است .در حوزه نظريههتای انحرافتات اجتمتاعی

بررسی نقش آموزش جرم در رسانهها با روش تحلی محتوای

اثبات گرايی ابتدا با نظرياتی مطرح شد كه در مقايسه با مستال

كمی نقش حوادث مطرحشتتده در روزنامة جامجم را بررسی

جامعه شناختی بیشتر رنتگ و بتويی زيستت شتناختی داشتتند.

كرده استتت .براساس نتايج ،از  911حادثته ذكرشتتتده021 ،

درواقع ،ردّ نظريتههتای انحرافتات اجتمتاعی را متی شتود تتا

مورد به جرالم توجه كرده بودند و بیشترين جرم مطرحشتتده،

نخستین نظريههای حوزه زيست شناسی پیگیتری كترد؛ يعنتی

ستتتتترقت ( )٪91و پتتتس از آن قتتتت ( )٪73و ستتتتت س

جايی كه در آن فیزيولوژی و آناتومی بدن ،بتهصتورت بستیار

كالهبرداری ( )٪71بوده است .محتوای حوادث ذكرشده ايتن

زيادی با كج روی و بزهکاری ارتباط پیدا می كنند .آن دستته از

روزنامه ،به آموزش جرم كم توجه كرده و میزان ترسانندگی و

نظريههای اثبات گرايی كه نسبت به امور جامعهشناختی بیشتتر

بازدارندگی حوادث هم كم استت ( ٪ 07حتوادث ذكترشتده

زيست شناختی هستند ،بهدلی واردشدن نقدهايی جدی بر آنها

بازدارنده هستتند) .در حتوادث مطترحشتده ،چهتر مثبتت و

در تحلی های نهايی كاربردی ندارند.

متتوفقی از پلتتیس نشتتان داده شتتده استتت و همتتین امتتر ،در
پیشگیری از ارتکاب جرم خوانندگان هم نقتش

دارد (شتايگان،

.)7913
Positivist
Constructivist
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كمتربودن فرصت های مشرو طبقات محروم برای دستیابی به

نظریههای فشار اجتماعی
سؤال اصلی در نظريه فشار اين است كه چرا مردم كج رفتتاری

اهداف مقبول اجتماعی درست است؛ امتا فتر

می كنند .پاسخ كلی اين نظريه به اين سؤال ايتن استت كته در

خودكتتار و موفقیتتتآمیتتز ايتتن افتتراد در مواجهتته بتتا نبتتود

جامعه ،عواملی به برخی از مردم فشار متیآورد و آنتان را بته

فرصت های مشترو  ،درستت نیستت؛ زيترا اعضتای طبقتات

 .)Agnew,رابرت مترتن،0

فرودست ،پس از مواجهه با نبود فرصت های مشترو افتراقتی

اين فشار را ناشی از ناتوانی شتخص در دستتیابی بته اهتداف

با فرصت های نامشرو افتراقی هم مواجه می شوند .به برختی

مقبول اجتمتاعی متیدانتد .او متیگويتد كتجرفتتاری حاصت

اعضتای طبقته پتايین بتترای ارتکتاب كتجرفتتاری فشتتار وارد

فشارهای ساختاری  -اجتماعی خاصتی استت كته فترد را بته

میشود؛ اما آنها لزوما نمیتوانند كج رفتاری كنند .دلی اين امر

كجرفتاری وادار میكند (.)Merton, 1968: 158-248

آنستتت كتته از فرصتتتهتتا يتتا ابزارهتتای نامشتترو الزم بتترای

كجرفتاری مجبور میكند

(1992: 35

آلبرت كوهن ،ناكامی در رستیدن بته جايگتاه واال را در

كتجرفتتاری

كجرفتاری بیبهرهاند (گروسی و محمدیدولتآبادی.)17 :7932 ،

جامعه ،عام فشار محسوب میكند .او يکی از پژوهشتگران

رابرت اگنیو ،1ازجمله كسانی است كه با تجديتد نظتر در

مشهوری است كه ضمن استتفادهكتردن از نظريته مترتن ،در

اين نظريه ،در پی پاسخگويی به انتقادات وارد شده بر آمتد .او

جامعه آمريکايی اصطالح منزلتت 9را بتا موفقیتت 2جانشتین

بتتا معرفتتی نظريتته فشتتار عمتتومی نشتتان داد كتته بستتیاری از

كرده است .افراد طبقات ضعیف در رقابت با طبقات قویتتر

نظريههای موجود در جامعه كه در دهه  1930وجود داشتهاند،

از خود در می مانند و ضمن ناكامی و تحقیر می بازند .به باور

حتی امروز هم كاربرد

دارنتد (ستوتهی و همکتاران- 712 :7919 ،

كوهن ،اين افراد برای جبران ناكامی ختود ،در رقابتت بترای

 .)713نظريه فشار عمومی اگنیو نه ساختاری است و نه فردی

دستیابی به منزلت« ،خرده فرهنتگ »1بزهکتاری را بته وجتود

فتتردی و ستتعی متتیكنتتد وقتتو جرمتتی را تبیتتین كنتتد كتته از

میآورند .درواقع ،طبقه محروم نیز شیوههای ختود را بترای

فشارهای پیشروی فرد در زندگی ناشی شده است .همچنین،

دستیابی به منزلت پیدا می كنند كه اين امر ،ازطريق اشتغال به

اين نظريه قادر است مقیاسهتای فشتار ،انتوا اصتلی فشتار،

Cohen, 1971:49-73; Thio,

رابطه بین فشار و بزهکاری ،رويکرد تقابلی نستبت بته فشتار،

امتور ختالف تحقتق متیيابتد (

1

عام رفتار بزهکارانه يا غیربزهکارانته و نظريتههتای سیاستی

 ،2001:20-21ممتاز.)727 - 720 :7911 ،
كلووارد و اوهلین ،1در تکمی نظريه سادرلند ،به اهمیتت

اخذشده از اين نظريه را تعريف كند .بهجز اين متوارد ،نظريته

فرصتهای مشرو و نامشرو اشاره میكنند .ازنظر آنها افتراد

فشار عمومی اين قابلیت را دارد كه برای توصتیف بزهکتاری

منحرف اجتمتاعی بايتد بترای دريافتت ارزشهتا و يتادگیری

بین گروهها و برای مثال ،میزان بزهکاری مردان در مقاب زنان

مهارتهای الزم برای اجرای نقش انحرافی خود ،بته محیطتی

نیز استتفاده شتود ( .)Siegle, 1998: 179بترخالف نظريتههتای

مناسب دسترسی داشته باشند تا پس از يادگیری نقش در ايتن

فشار قبلی كه بتر فشتار اقتصتادی متمركتز بودنتد ،اگنیتو بتر

محیط ،با حمايت و تشويق گروه ،رفتار ختود را ادامته دهنتد.

پیچیتدهبتودن فشتار در جامعته متدرن تأكیتد دارد (

كلتتوارد و اوهلتتین ،ادعتتا متتیكننتتد كتته فتتر

متترتن دربتتاره

& Siegle

.)Sienna, 1997: 169
در نظريه فشار عمومی منابع اصلی فشار عبارتاند از:

1

Social Strain Theories
Merton
3
status
4
success
5
subculture
6
Cloward and Ohlin
2

Agnew
general strain theory

7
8

تحلی محتوای مستند شوک با تأكید بر نظريههای انحرافات اجتماعی

1

كج رفتاران يا ايدههای كج رفتتاری) علتت اصتلی كتج رفتتاری

الف) فشار ایجادشده برای به دست نیااوردن اهادا

آنهاست.

ارزشمند مثبت (،)Agnew, 1999: 127
ب) فشار درنتیجه حذ

انگیزههای ارزشمند مثبات از

روانشناختی مرضی با اصول يادگیری اجتماعی بهتر متیتتوان

افراد ( )Agnew, 1999:127و
ج) فشااار درنتیجااه وجااود انگیاازههااای منفاای
(.)Siegle, 1998: 180
بنابراين ،نظريه فشار عمومی راهکارهتای تقتابلی غیتر از
جرم (راهکارهتای تقتابلی شتناختی ،احساستی و رفتتاری) را
معرفی كرده است كه افراد به كمک آنهتا در چتارچوب ابتزار
قانونی قادرند با فشار

سادرلند ،معتقد است كه كج رفتاری را در مقايسه با اصول

مقابله كنند (علیوردینیتا و همکتاران:7911 ،

.)39

تبیین كرد (.)Sutherland & Cressy, 1970: 77 -83
دانی گلیزر ،2معتقد است كه نظريه سادرلند رويکتردی
ماشینیانگارانه به كتج رفتتاران دارد و چنتین متیپنتدارد كته
تعام با كج رفتاران ،شتخص را بته طتور مکتانیکی بتا امتور
كتتجرفتارانتته درگیتتر متیكنتتد و بتتا ايتتن كتتار ،قابلیتتهتتای
تصمیمگیری و پذيرش نقش فرد ناديده گرفته شده است .او
برای اصالح اين تصوير ماشینانگارانه از كتج رفتتاران گفتته
است تعام با كج رفتاران (واقعی يا مجازی) به ختودیختود
ضرری ندارد؛ مگر اينکه به حدی برسد كه فترد ختود را بتا

نظریههای یادگیری اجتماعی
به اعتقاد تمام صاحبنظرانی كه موضو يادگیری اجتمتاعی را
مطرح كردهاند ،كج رفتاری و هم نوايی طی فرآينتدهايی مشتابه
آموخته متیشتوند و دلیت كتجرفتتاری يتادگیری ارزشهتا و
هنجارهای انحرافی به ويژه ،در چارچوب خترده فرهنتگ هتا و
گروههای همساالن محسوب میشود؛ بنابراين ،نکته اصتلی در
اينگونه نظريهها اين است كه افتراد ،كتجرفتتاری را در طتول
تعام خود و طی فرآيندهای خاصی ياد می گیرند كه توضتی

كج رفتاران يکی بداند و هويت خود را از آنها بگیرد .پلتیس،
زندانبان ها ،جرمشناسان و مددكاران اجتماعی با افراد مجترم
معاشرت دارند؛ اما كج رفتار نمیشوند .علت آن اين است كه
اين افراد ،الگوی رفتار جنايتكاران را تأيیتد نمتیكننتد .بته
اعتقتتاد گلیتتزر ،پیونتتد افتراقتتی رفتتتار كتتجرفتتتاران را شتتک
نمیدهد؛ بلکه علت اصلی كج رفتاری دخالتت متغیتر ستوم،
يعنی هويتپذيری از كج رفتاران يتا هويتتپتذيری افتراقتی
است (صديقسروستانی.)23 - 12 :7913 ،

داده خواهد شد.
نظريه پیونتد افتراقتی 0ستادرلند ،9مشتهورترين نظريته از
مجمو نظريتههتای جامعته پتذيری يتا يتادگیری در مباحت
كج رفتاری اجتماعی است .نکته اصلی اين نظريه اين است كته
افراد به اين دلی كج رفتار متی شتوند كته تعتداد ارتبتاطهتای
انحرافی آنها بیش از ارتباطتات غیرانحرافتی شتان استت .ايتن
تفاوتِ تعام افراد با كسانی كه ايدههتای كتج رفتارانته دارنتد،
نسبت به افرادی با ايدههای هم نوايانه (ارتبتاط بیشتتر آنهتا بتا

مطابق نظريه تقويت ،در روانشناسی ادامه يا تقويت هر
نو رفتاری به تشويق يا مجازات بستگی دارد؛ يعنی تشتويق
به ادامه رفتاری خا

و مجازات به توقف آن منجر خواهتد

شد و رابرت برگس و رانلد اكرز ،1برايناساس اين نظريه را
به چالش كشیدهاند .به بیان ديگر ،اين دو ادعا متیكننتد كته
صرف پیوند با كج رفتاران ،كسی را كج رفتار نمیكنتد؛ بلکته
همین افتراد ،كتج رفتتاری را درصتورتیكته  -بتا فراوانتی و
احتمال بیشتر  -رضايتبخشتر بیابند ،آن را بته هتم نتوايی

1

ترجی خواهند داد .برگس و ايکرز ،بر مبنای قتانون نیتروی
1

4

2

5

Learning Theory
differential association
3
Edwin Sutherland

Glaser,D
Burgess & Akers
6
Conformity

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال هفتم ،شماره پیاپی  ،02شماره اول ،يهار 7931

1

تقويت افتراقی میگويند اگر چند (تعدادی) عامت نیروهتای

و كج رفتاری اشخا

تقويت كننده تولید كنند ،عتاملی بیشتترين احتمتال وقتو را

طرف نابهنجاری ناشی شتده باشتد ،محصتول وجودنداشتتن

دارد كه بیشترين تقويت كننده را ازلحتاظ مقتدار ،فراوانتی و

ممانعتتت استتت .همچنتتین ،درزمینتته متفکتتران ايتتن مکتتتب،

احتمال تولید كرده است؛ بنابراين ،ازنظر اينها دخالت متغیتر

می شود به هیرشی ،0ت.ركلس 9و.نای اف ،2تتوبی .ج ،1اكتر.

سوم ،يعنی تقويت افتراقی در فضتای پیونتد افتراقتی ،علتت

رُ ،1ويلکینسن .ک 1و چند تن ديگر اشتاره كترد (

اصلی كج رفتاری محسوب میشود

(برگس و ايکرز  7311به نق

 ،بیش از آنکه از نیروهتای محترک بته

Reckless,

.)1973: 55-57 and Nay, 1958: 3-9
رويکرد كنترل اجتماعی هیرشی نظريه پیونتد هتم نامیتده

از سروستانی.)12 :7913 ،
نظريه يادگیری اجتماعی ( )SLTاكرز ،يکی از نظريههای

میشود (سلیمی و همکتاران )937 :7911 ،و ايتن رويکترد ،علتت

مسلط در حوزه رفتارهای مجرمانه و نظريه ای كلی استت كته

هم نوايی افراد با هنجارهای اجتماعی را پیونتد اجتمتاعی آنهتا

بهطور موفقیت آمیزی در طیف وسیعی از رفتارهای انحرافی و

دانستته استتت .براستاس بتتاور او پیونتتد میتان فتترد و جامعتته،

 )Akersهمچنتین،

مهم ترين علت هم نوايی و عام اصلی كنتترل رفتارهتای فترد

بهشدت از آن حمايت شده استت ( .)Pratt et al., 2010بتهجتز

است و ضعف اين پیوند يا نبود آن را علت اصلی كج رفتتاری

اين ،فرمهای متنو تری از جترالم و انحرافتات ،بتا استتفاده از

میداند .ازنظر هیرشی  2جزء اصلی پیونتد فترد بتا جامعته ،از

اين نظريه تست و توسط دادهها حمايت و تأيید شتدهانتد كته

بروز كجرفتاری جلوگیری میكنند و او آنها را چنین شناستايی

مجرمانته كتاربرد دارد و

(and Seller, 2009

برای مثال ،اين موارد ذكر میشوند :ستوءاستتفاده از داروهتای
تجتتويزی

(& Ford,2012

 )Schroederخشتتونت  -بتتهطتتور

میكند )7 :وابستگی 1يا تعلق خاطر؛  )0تعهد3؛  )9درگیتری

72

درگیری 72و  )2اعتقاد.)Hirschi, 1973: 16-26( 77

دوطرفه  -میان دو شريک زندگی صتمیمی ()Seller et al.2009

جان بريتويت 70هم مث هیرشی دلی وجود هم نوايی را

 )Sellersو ستترقت و جاسوستتی

كنترل رفتار افراد توسط عوام مختلف می داند؛ اما بته بتاور

قربتتانیكتتردن

(et al., 2005

هیرشتتی شتیوه ايتتن كنتتترل «پیونتتد» فتترد بتتا جامعتته استتت؛

سايبری (.)Hinduja & Ingram, 2009

درحالیكه بريتويت ،از كنترل افراد توستط جامعته ،ازطريتق
نظریههای کنترل اجتماعی

شرمندهسازی بح

ازجمله نظريههای تأثیرگذار حوزه جامعه شناسی انحرافتات،

ابزار طرد اجتماعی نسبت به رفتاری ختا

نظريه كنترل در تبیین و تحلیت كتج رفتتاریهتای اجتمتاعی

ندامت در شتخص ختالف كتار استت .بريتويتت ،از  0نتو

است كه اين نظريه  ،علت اصلی كتج رفتتاری را نبتود كنتترل

شرمندهكردن صحبت میكند -7 :شرمندهكردن جداكننده كته

اصتلی ايتن

طی آن كج رفتار ،مجازات ،بدنام ،طرد و درنتیجته ،از جامعته

اجتماعی میداند .مطابق ديدگاه فرويتد ،فتر

دارنتد و درصتتورت نبتودن كنتتترل ،چنتین رفتتتار متیكننتتد؛
شده است كته

همه به طور طبیعی برای ارتکاب كج رفتاری انگیتزه دارنتد و
تبیین اين انگیزه هتا الزم نیستت .درحقیقتت ،آنچته نیتاز بته
توضی و تبیین دارد ،هم نوايی با هنجارهای اجتماعی استت
control theory

بترای تحريتک

هم نوايان تبعید می شود و  -0شرمندهكتردن پیونددهنتده كته

نظريه اين است كه افراد به طور طبیعی به كج رفتتاری تمايت
بنابراين ،در نظريههای كنترل اجتماعی فر

میكند .ازنظتر او شترمندهكتردن نتوعی

1

2

Hirshi
3
Reckless
4
Nye
5
Toby
6
Aker
7
Wilkinson
8
attachment
9
commitment
10
involvment
11
belief
12
Braithwaite
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1

ضمن اعالم درک احساس كج رفتار و ناديدهگرفتن تخلف او

تلقی میشود .در رأس همه برساختگرايان ،هاوارد بکر ،ادعتا

و حتی ابراز احترام به او نوعی احساس تقصتیر در او ايجتاد

میكند كج رفتاری رفتاری است كه مردم اين انگ (كج رفتاری)

شده كه) و نهايتا او را از ادامه كج رفتاری بتاز

را به آن بزنند و كج رفتار ،كسی است كه اين انگ به او خورده

میكند (فر

میدارد و از بازگشت او به جمع هم نوايان استتقبال متیكنتد
(.)Cohen, 1971 and Braithwaite,1989 in: Thio, 2001: 92

باشد (،)Becker, 1963: 12
 .0جامعهشناسان برساختگرا ،كج رفتاری را تجربه ذهنی
و آن به اصطالح كج رفتتار را شخصتی متیداننتد كته آگتاهی،

دکترین بازدارندگی

احساس ،فکر و تأم دارد و بین او بته شتک ستوژه فعتال و

دكترين بازدارندگی بر اعمال كنترل اجتماعیِ رسمی بتهوستیله

اشیاء و غیرانسان ها (موضو مطالعات علوم طبیعی) بهصورت

قضاوت و ساير عوام اجرای قانون تأكید دارد .فر

ابژهای منفع  ،فرسنگها فاصله است و

اصتلی

اين نظريه اين است كه انسان ها اساسا عقالنی عمت و دربتاره

 .9جامعتتهشناستتان برستتاختگتترا بتتر ايتتن باورنتتد كتته

ارتکاب هر نو كج رفتاری بتهصتورت داده  -ستتانده تحلیت

كج رفتاری عملی ارادی استت و بتهدلیت قتوه اختیتار و اراده

میكنند و درصورت بیشتربودن هزينه ارتکتاب از منفعتت آن،

انسان متجلی میشود.

از كج رفتاری خودداری خواهند كرد .باتوجهبته ايتن مطالتب،
فر

اصلی ديدگاه بازدارندگی تهديد به مجازات كیفتری يتا

اجرای آن برای كاهش انگیزه جترم استت؛ يعنتی درحقیقتت،

در ذي نظريههای برساختگرا  9نظريه انتخاب شتده انتد
كه  0تای نخست ،بیشتر رنگ و بويی ماركسیستی دارند.
از ديتتدگاه ماركسیستتتی صتتاحبنظرانتتی چتتون ويلی تام
9

2

1

استفاده از مجازات بهصورت بازدارندهای كه از وقو يا تکرار

چمبلتتیس  ،مکنتتوف و پیتترس بتتر ناكارآمتتدی قتتوانین،

جرم جلوگیری میكنتد و بتهطتوركلی ،انگیتزه ديگتران بترای

بازتابینبودن روحیه جمعی اعضای جامعه و انحصاریشتدن

اين نظريه اين است

قانون و قدرت نزد طبقه حاكم جامعه تأكید دارند .براستاس

كه هرچه شدت ،قطعیتت و سترعت اعمتال مجتازات بیشتتر

اين ديدگاه ،قدرت در دست كسانی است كه نیروهای تولید

ارتکاب جرم را نیز كاهش میدهد .فر
باشد ،قدرت بازدارندگی

آن بیشتتر خواهتد شتد (تبیتت:7912 ،

و كنترل آنها را در اختیار دارند .دولت به شتک ابتزار طبقته
حاكم ،قوانینی را وضع میكند كه از منافع اين طبقه حمايت،

 Thio, 2001:29 ،010و دادبان و آقايی)701 :7911 ،

قدرت آن را حفظ و طبقه تحتت ستلطه را كنتترل متیكنتد؛
برساختگرایی (نظریههای مارکسیستی و انتقادی)

بنابراين ،در اين جوامع قوانین وفاق ارزش را نشان نمیدهد

رويکرد برساختگرا به كج رفتاری بتر  9فرضتیه مهتم استتوار

و بازتابی از ايدلولوژی طبقه حاكم هستتند .چمبلتیس ،بیتان

است كه در مقاب آنچه در بح

مربوط به اثبات گرايتی آمتد،

به «نسبیت گرايی« ،»0ذهن گرايتی» و «اختیتار گرايتی» مشتهور
شدهاند .به بیان ديگر ،برساختگرايان مدعی شدهاند:
 .7كج رفتاری انگی بیش نیستت و تتا زمتانی كته تصتور
نشود ،هیچ ويژگی ذاتی ندارد؛ يعنتی هتر رفتتاری درصتورت
تصور نابهنجاربودن آن ،از طرف بعضتی از افتراد كتج رفتتاری

میكند قوانین از منافع طبقه حاكم بهصتورت مستتقیم دفتا
میكند؛ اما اعضتای طبقته حتاكم ،قتوانین جزايتی را ناديتده
میگیرند (.)Lawson & Heaton, 2010: 122
نظريته ريچتتارد كتتويینی بتته نظريتته «واقعیتتت اجتمتتاعی»
مشهور است .كويینی از  0نگرش ماركسیستی و پديدارشناسی
تتتأثیر پذيرفتتته استتت (بختتارايی .)197 :7911 ،او بیشتتتر در پ تیِ
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بررسی و شناخت تأثیر ساختار قتدرت و جامعته بتر پیتدايش

صنعت فرهنگ تمهیتدی استت كتته بتتورژوازی بتترای

تعاريف مختلتف از رفتارهتای انستان و همچنتین ،چگتونگی

دستتآموزی افکتار و اطتوار تودهها به كار میگیترد .صتنعت

تبدي آنها به بخشی از جهان اجتمتاعی بتوده استت .كتويینی

فرهنگ ،رواج نوعی فرهنگ استاندارد با بهترهگیتری از انتوا

بهجز پذيرش نظر چمبلیس ،مبنتی بتر اجترای ظالمانته قتانون

سرگرمیهای متنحط و تتودهگتری استتت كتته متتردم را در

عادالنه بهدلی الزامات و جبر سازمانی ،ضمن سترزش قتانون

چنتگ ختود استیر متیكند .ايتن فرهنگ ،فرديتت و آزادی را

ظالمانه نظتام سترمايه داری بته شتک مستتقیم ،معتقتد استت

از میان میبرد و بتهايتنترتیتب ،مقاومتت پرولتاريتتا نیتتز رو

ويژگیهای اقتصادی نظام سرمايه داری علتت اصتلی پیتدايش

بته خاموشی میگذارد (پوالدی 29 : 7919 ،و سعیدی.)12 :7911 ،

جرم و جنايت هستند.

عنصر اساسی مفهوم صنعت فرهنتگ ،رستانههتا هستتند.

كويینی معتقتد استت دولتت در نظتامهتای سترمايه داری

رسانههای گروهی عصر مدرن مث راديو ،تلويزيتون ،ستینما و

ابزاری برای حفظ منافع قدرتمندان و ثروتمندان است و قانون

مطبوعات ،با قدرت اثرگذاری شگفتانگیزی انستانهتتا را در

را ابزاری در دست نظام سرمايه داری میبینتد كته از آن بترای

چَمبر خود گرفتار میكنند و انديتشة آنتان را بته هتتر طترف

جلوگیری از هرگونه تهديد علیته ختود استتفاده متیكنتد .بتر

مطلتتوب ختتود متتتیكتتتشانند .از نگتتتاه انديشتتمندان مکتتتتب

مبنای ادعای او ايتن تهديتدات همتان هتايی استت كته نظتام

فرانکفتتتورت ،در جوامتتتع ستتترمايهداریِ تحتتتت حاكمیتتتت

ستترمايهداری آنهتتا را كتتجرفتتتاری و جتترم تلقتتی متتیكنتتد .او

ختردابتزاری ،طبقتات متنفتذ بتورژوا رستانههتا را در اختیتار

همچنین بیان می كند كه برای از بین بردن اين كتج رفتتاریهتا

دارنتد؛ برايناساس ،تمتتامی تتتوان و امکانتتات ختتويش را

بايد ك نظام سترمايهداری دگرگتون شتود؛ بتهايتنترتیتب ،او

برای تداوم سیطر سرمايهداری و نهادينهكتردن ارزشهتای آن

اصالحات ادعايی سرمايه داران برای رفع و رجو مشکالت را

به كار میبندند .باتوجهبه اين موضو  ،رستانههتا بته ستفارش

بیثمر میداند (.)Quinney, 1978: 32-52

طبقة حاكم ،فرهنگی قتالبی تولیتد متیكننتد كتته بتتا تمايت

نظريه برچسب تأكید میكند كه نفس رفتتار ،منحرفتان را

نظتتتتام ستتترمايهداری بتتتهخصتتتو

گستتتترش روزافتتتزون

از غیرمنحرفان جدا نمی كند؛ بلکه اعمال اعضتای ستازش كتار

مصرفگرايتی بترای ستودآوری هرچته بیشتتر همستو باشتد

جامعه است كه اين تمتايز را بته وجتود متیآورد .ايتن اعضتا

(سعیدی.)11 - 13 :7911 ،

برخی از اين رفتارهای انحرافی را تفسیر میكننتد و برچستب

بهطور خالصه ،میشود گفت نظريههای فشتار اجتمتاعی

انحرافی را به افتراد نستبت متیدهنتد (بته ديگتران برچستب

بیشتر بر وضعیت آنومیک و فشار اجتماعی برای دستتیابی بته

انحرافی میزنند) .درواقع ،فرد كج رو پس از اينکه با برچستبی

ارزشهای مطلوب اجتماعی تأكیتد دارنتد كته يتن وضتعیت،

كجروانه شناخته شد ،بیشتر ممکن است كج روی خود را ادامه

درنهايت ،افراد را به انحراف میكشاند؛ درحالیكه نظريههتای

دهد (ستوده.)791 :7919 ،

يادگیری اجتماعی ،انحرافات اجتماعی را امری آموزشپذير و

در اينجا الزم استت بتهطتور كوتتاه بته انديشته صتنعت

انتقالپذير از فردی به فرد ديگر میداننتد .نظريتههتای كنتترل

فرهنگی در مکتب فرانکفورت اشاره بکنیم .بتهطتور خالصته،

اجتماعی نیز با پیشفر

كجروبودن انسان ،بر ايجاد اوضاعی

صنعت فرهنگ را میشود به معنای تولید فرهنگ استتاندارد و

در جامعه تأكید دارند كه با كنترل اجتماعی هم از طرف افتراد

قتالبی ازطريق ابزارهای مُدرنی چتون رستانه ،بترای كنتتترل،

جامعه و هم از طرف دستگاههای نظارتی رسمی از كنشهتای

مهتار و هتدايت افکتار تتودههتا در جهتتی همسو با تمايالت

كجروانه افراد جامعه جلوگیری كند.

طبقة حاكمه در نظتر گرفتت.

تحلی محتوای مستند شوک با تأكید بر نظريههای انحرافات اجتماعی

3

روش تحقیق

آنومیتتک 7يتتا بتتیهنجتتاری  -0فشتتار اجتمتتاعی و ستتاختاری

روشی كه بیشتر در مطالعته وستاي ارتبتاط جمعتی بته كتار

(.)Merton, 1968: 158-248

0

میرود ،تحلی محتوا است .اين روش فرصتی فراهم میكند

در تمام مواردی كه سخنان افتراد ايتن مضتمونهتا را بته

كتته محققتان بتتهطتتور سیستتتماتیک متتدارک را مطالعتته و بتتا

نحوی بیان میكرد ،تئتوری مترتن قلمتداد شتده استت :فکتر

شمارش آيتمهای خاصی در قالب مقولههتای تعريتف شتده،

نمیكردم اين راه خالف باشد ،هتدف و نیتت بتدی نداشتتم.

مشاهدات ختود را دربتاره محتتوای وستاي ارتبتاط جمعتی

نمیدانستم اين كار اشتباه است (برحستب وضتعیت آنومیتک

طبقهبندی كنند .اين پژوهش هم از انوا تحقیقات توصتیفی

جامعه كه هنجارهتا كتامال مشتخص نیستتند) و واژههتايی بتا

محسوب میشود و به همتین دلیت  ،در آن از روش تحلیت

معانی همچتون ،مجبتور بتودم ،راهحت پتیش رويتم بتود ،راه

محتوای كمی استفاده شده است.

ديگری نداشتم و( ...برحسب فشارهای اجتماعی و ستاختاری

براساس نظر كري ندورف ،در هر تحلی محتوا (كمّتی -
كیفی) بايد به اين  1پرسش توجه شود:

شدهاند) .در جرالمتی مثت سترقت مستلحانه ،گلدكولستت و
زورگیری بیشتر فشارهای ساختاری و اجتمتاعی مثت مضتیقه

 -7چتته دادههتتايی بايتتد تحلی ت شتتوند؛  -0اطالعتتات

مالی ،فقر و ...دخی بودهاند كه افراد مجبور شتدند فعتالیتی را

چگونه تعريف میشوند؛  -9دادهها از چته جمعیتتی گرفتته

انجام بدهند كته ازنظتر اجتمتاعی تخلتف و نابهنجتار دانستته

شده است؛  -2ارتباط متن با اطالعتات تحلیت چیستت؛ -1

میشود و در جرالمتی همچتون تصتادفات ،ستودای شتهرت،

محدوديت های تحلی كدام است و  -1نتايج تحلی چیستت

رمالی و مُد ،بیشتر اوضا آنومیک زمینهستاز بتروز ناهنجتاری

(كري ندورف.)01-93 :7937 ،

بوده است.

در اين پژوهش ،داده هايی كه تحلی می شوند ،گفته ها و

ناکامی منزلتی :ناكامی منزلتی وضعیتی است كه فترد در

اظهارنظرهايی استت كته گوينتدگان ،آنهتا را علت كتج روی

هنگام مقايسه خود با ديگران ،در به دست آوردن امتیتازات و

میدانند و البته ،اين گفته ها مطابق بتا تئتوریهتای ذكرشتده

مزايای گوناگون میدان اجتماعی شکست خورده باشد و برای

دسته بندی می شوند .همچنین ،جمعیتی كه اطالعتات از آنهتا

جبران آن ،سعی كند روشهای نامطلوب و ناهنجار را به كار
(1971: 49-73

 .)Cohen,درحقیقتتتت ،بیتتتان حتتتس

گرفته می شود ،به  2دسته كج رو ،مجری و رسانه ،كارشناسان

ببتتترد

و هم نوايان تقسیم شدهاند .ازجمله محدوديتهای اين مقاله،

سرخوردگی با جمالتی مانند منم میخواستم مث اونها باشم،

نبودن فهرست دقیقی از برنامههای شوک بود كته سترانجام،

چرا اونها داشته باشند و من نداشته باشم و مگه متن چتیم از

محقق ،آرشیو شبکه  9صداوستیمای جمهتوری استالمی بته

اونا كمتره ،عام مهمی برای ارجا به نظريته كتوهن قلمتداد

آدرس ( )Chi.irرا منبع اصلی قترار داده و جامعته آمتاری و

شده است .برای مثال ،در قسمت جرالم اينترنتی جبتران ايتن

نمونههای آماری خود را بر طبق جتدول ايتن وب ستايت از

ناكامیها در فضای مجازی با دروغگويی راحتتتتر و بیشتتر

برنامه شوک ،تنظیم كرده است.
 7آنومی  :Anomieبه فقدان هنجار يا بیهنجاری اطالق متیشتود .ايتن امتر بته

تعریف فضای مفهومی و عملیاتی متغیرها

معنای استقالل شخص و جامعه است كه به چندپاره شدن جامعه میانجامتد .ايتن
اصطالح ،با سخن جامعه شناس فرانسوی ،امیت دوركتیم ،در كتتاب تأثیرگتذار او،

آنومی و فشار ساختاری:

خودكشی ( )7131مشهور شد.

در ذي نظريه مرتن 0 ،نکته بیشتر اهمیتت دارد -7 :وضتعیت

 0معنای كلی فشار اجتماعی عبارت است از نیروهای بالفعت يتا بتالقوه اجتمتاعی
برای كنترل انديشه ،رفتار يا عم انسانها يا هدايت آن در مسیری ختا
محدودتر اين اصطالح ،به فشار اجتماعی بر افکار عمومی اطالق میشود.

 .معنتای
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ظاهر شده است.

براش و ،...مصاديقی از اين نظريه در نظتر گرفتته شتدهانتد .در

فرصتهای نامشروع افتراقی :فرصتهای نامشرو افتراقتی

مثتتالی در قستتمت اعتیتتاد ،دختتتری در شتترح حتتال چگتتونگی

حالتی است كه افراد طبقه عموما محتروم جامعته ،در پتی در

معتادشدن ختود ،از دوستتی و عالقته شتديد بته دوستت پستر

دسترس نبودن راههای نامطلوب برای نی به اهداف ،ابتدا در

معتادش حرف زده است .اين عالقه ،برای دختر عام مهمی در

خردهفرهنگهای جنالی ،تضاد و كنارهگیران عضو میشوند و

الگو قرار دادن آن شتخص محستوب متیشتد و سترانجام ،بته

س س اعمال بزهکارانه را انجام میدهند (وضعیتی كته حتتی

معتادشدن خود دختر منجر شده بود.

مسیرهای نامطلوب نیز در دسترس نیست و ابتدا بايد آنهتا را

تقویت افتراقی :اراله پاداش در ازای هر رفتتاری موجتب

آموختتت) (گروستتتی و

تقويت و تکرار آن رفتار میشود و همچنین ،تنبیته و مجتازات

از ختتردهفرهنتتگهتتتای بزهکارانتته

محمدیدولتآبادی .)17 :7932 ،ارجا به اين نظريه با گفتههتايی
انجام شده است كه مضامین و مفاهیمی مث  :اول من را بردند
تو گروهشان ،من و رُفقام يک باند بوديم ،ما همه بتاهم ايتن
كار را میكرديم ،اول دوستام يتادم دادنتد؛ بعتد بتاهم انجتام
داديم و ...را در بر داشتهاند.
پیوند افتراقی :نکته اصلی نظريه سادرلند اين است كه افتراد
به اين علت كج رفتار میشوند كه تعداد تماسهای انحرافتی
آنتتتان بتتتیش از تمتتتاسهتتتای غیرانحرافتتتیشتتتان است تت
(صديقسروستانی .)23 - 12 :7913 ،مالک ارجا به ايتن نظريته،
مفاهیم و واژههايی بوده است كه به نحوی رابطه بتا دوستتان
كجرو را نشان میدهتد و علتت كتجروشتدن فترد را ارتبتاط

در ازای يک رفتار ،احتمال تکرار آن را كم میكنتد .در تقويتت
افتراقی  -كجروشدن فرد  -اتفتاقی كته متیافتتد آن استت كته
شخص در ازای رفتار كجروانه ،به شیوههتای مختلفتی تنبیته و
مجازات نمیشود و بلکه تشويق هم متیشتود و درنتیجته ايتن
امر ،احتمال تکترار رفتتار كتجروانته و كتجروی فترد افتزايش
میيابد (برگس و ايکرز  ،7311به نق از صديق سروستتانی.)12 :7913 ،
برای مثال ،از اين نظريه میشود به بخش «مدشده» رجو كترد.
زمانی كه جوانی با آرايشی غیرمعمول میگويد دوستانم آرايش
من را تشويق و تحسین میكنند ،اين دوستان برای او نه اقلیت،
بلکه تمام جامعه محسوب میشوند.
در ارجا به اين نظريته ،جمتالت و واژههتايی همچتون:
همیشه از من تعريف میكردند ،مرا تحسین میكردند ،تشويقم

بیشتر با حلقه كجروها بیتان متیكنتد .بترای مثتال :خیلتی از

میكردند ،پول (پول بهصورت مزيت و پاداش) ختوبی بترايم

دوستام اون موقع فتالن كتار  -متواد متیكشتیدند ،دزدی يتا

داشت ،بعد از انجامش حس خوبی پیدا میكتردم و ،...متالک

پیروی از مد نامتعارف و -...را میكردند يا بیشتر دوستانم هم

بودهاند.

همین كار را میكردند .دوست يا دوستتانی داشتتم كته متواد

پیوند اجتماعی :اين موارد ،از مصتاديق در نظتر گترفتن

میكشیدند .او برای اولینبار بهم حشیش داد .رفیقم گفت بیتا

اين نظريه برای دلی رخدادن كجروی هستند :نداشتن تعهد و

بريم دزدی و . ...شايد اصتطالح كلیشته ای «رفیتق نابتاب» را

دلبستگی يا تعلتق ختاطر بته بدنته اجتمتا و اعتالم تنفتر و

بتوان عصاره اين مبح

دانستت كته كتجروان بترای توجیته

كجرفتاری خود از آن استفاده میكنند.

بیاعتقادی به هنجارهای جامعه (.)Hirschi, 1973: 16-26
واژههايی مث هیچ دوستی نداشتم ،جامعه و ديگران برايم

هویتپاذیری افتراقای :هويتتپتذيری بته معنتای الگتو

اهمیتی نداشتند ،برايم مهم نبودند ،فرقی برايم نمی كترد كته...

قراردادن و تالش برای همگونشدن با ويژگتیهتای شخصتیت

و اصتتطالحات ديگتتری بتتا همتتین مضتتامین ،تعهدنداشتتتن و

مرجع است .جمالتی مث از كارهاش خوشم میآمتد ،دوستت

بیعالقگی فرد به اجتما و درنتیجته ،شتکگیتری شخصتیت

داشتم منم مث اون باشم ،شده بود الگوی من ،هركار متیكتردم

تحلی محتوای مستند شوک با تأكید بر نظريههای انحرافات اجتماعی

انزواطلب و ضداجتماعی فرد را نشان میدهند كه متعاقبا برای
اين نظريه ،بهصورت عملیاتی تعريف شدهاند.
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شام طیف وسیعی از صفات میشود كه ازلحاظ معنايی بتار
منفی دارد و اشخا

آنها را يادآوری و بیان كردهاند .مثال بته

نظریه شرمندهکردن از بریتویت :شترمندهكتردن نتوعی

من گفت معتاد مُفَنگی .شبیه ترياكیهايی .برای مثتال ،فتردی

 ،بترای تحريتک

كه از طرف ديگران با برچسب معتاد شناخته شود ،كمتر برای

ندامت در شخص خالفکار است؛ يعنی تمام اعمالی كه برای

ترک انگیزه دارد .همچنین ،افتراد پتذيرش برچستب معتتاد و

ايجاد احساس شرم و گناه در فترد بزهکتار يتا مجترم انجتام

شناختهشدن خود از جانب ديگران بتا ايتن صتفت را دلیلتی

ابزار طرد اجتماعی نسبت به رفتاری ختا

میشود (

2001:28-29

 Thio,و سروستانی .)19 -12 :7913 ،اين مسال

ازجملته رفتارهتتای شترمندهكتتردن در نظتتر گرفتته شتتدهانتتد:

برای انجام ديگر كجرویها ازجمله پرخاشتگری ،دزدی و ...
میدانند.

چپچپ نگاهكردن ،خنديدن (بتا بتار منفتی و تمستخرآمیز)
گفتن متلکها و جمالتی با بار منفی و فعالیتهتای متفتاوت

تحلیل نتایج

ديگری كه برای نکوهش شخص بودهاند .مثالی از اين نمونته

در اين بخش ،بهطور مفص و بتا ارجتا بته جتدول ،اهتداف

در قسمت مُد ،چپ چپ نگاهكردن هم نوايان به كسانی استت

اصلی و فرعی مقالته را توضتی و نشتان ختواهیم داد میتزان

كه با آرايشهای غیرمعمول در جامعه ظاهر میشوند.

فراوانی هريک از نظريهها چقدر است و همچنین ،باتوجتهبته

دکترین بازدارندگی :در سط اجتمتا  ،ظهتور ابزارهتای
كنترل اجتماعی مانند افزايش دوربینهای مداربستته ،افتزايش
نیروهای انتظامی و امنیتی در شهرها ،ابالغ و اجترای قتوانین
سختگیرانهتتر و در مقیتاس ختانواده ،كنتترل و نظتارت بتر
فرزندان در حوزههای خصوصی و ...قادرند انجام كنشهتای
كجروانه و مجرمانه را كنترل و از بروز آنها جلتوگیری كننتد.
اعتراف به اين مسئله ،باع

شده است اين مباح

را در ذي

نظريه دكترين بازدارندگی تأيید كنند .مثالی از ايتن نمونته در
سکانس نخست از قستمت تصتادفات استت كته كارشتناس
انتظامی بیان می كند درصد تخلفات رانندگان با ديدن مأموران
راهنمتتايیوراننتتدگی كتتاهش متتیيابتتد و همچنتتین ،بايتتد در
محیطهای گوناگون ،از رانندگان مختلف امتحان گرفته شتود
و محدوديتهايی برای تردد آنها در نظر گرفته شود.
نظریااه برچسا زناای  :ازجملتته مصتتاديق ايتتن نظريتته،
نسبتدادن هرگونه ننتگ يتا صتفاتی بتا بتار منفتی و عمومتا
مجرمانه از طرف افتراد هتمنتوا بته كتجروان (و در متواقعی
بهاشتباه به فردی همنوا) قلمداد شده است .ايتن برچستبهتا
 7اين نظريه ،بیشتر با نام انديشمندانی همچون گافمن ،تاننبالوم ،لمرت ،بکر و كاتز
شناخته شده است.

تقسیمبندی چهارگانه ،استنادكنندگان به آراء هر گروه بته چته
نظرياتی بیشتر يا كمتر استناد كردهاند.
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جدول  -درصد و فراوانی نظریههای بهکاررفته ،به تفکیک  4گروه کجرو ،مجری و رسانه ،همنوایان و کارشناسان
شماره

نظریهپرداز

عنوان نظریه

7

نظريه مرتن

فشار

0

كوهن

ناكامی منزلتی

9

كلووارد و اوهلین

فرصتهای نامشرو افتراقی

2

سادرلند

1

گلیزر

هويتپذيری افتراقی

1

برگس و ايکرز

تقويت افتراقی

1

هیرشی

پیوند اجتماعی

1

بريتويت

شرمندهسازی

3

7

برنارد برودی ،هنری
كسینجر ،والتر میلیس

پیوند افتراقی يا فراوانی
معاشرت

دكترين بازدارندگی

72

هاوارد بکر

77

ويلیام چمبلیس

قانون در عم

70

ريچارد كووينی

واقعیت اجتماعی

درصد ستونی

ك

انگزنی يا برچسبزنی

7

کارشناسان

همنوایان

کل

کجرو

مجری و رسانه

70.10

772

01.30

17.17

7.17

73.23

93.11

99.99

01.19

722

02.11

2.12

1.3

2.01

91

27.11

2

91.11

73.22

1.11

2

72.01

70.31

2.11

2

2.01

0.70

722

11.11

2

07.07

07.07

99

77.77

2

1.72

70.31

1.11

2

0.70

0.70

722

19.12

2

77.32

72.01

20

71.70

2

1.72

77.77

3.10

2

7.17

7.10

722

32

2

2

72

72

1.01

2

2

7.11

0.19

2

2

2.92

722

11

72

01

2

02

1.12

99.99

1.72

2

9.31

2.12

7.17

2

722

00.1

0.1

10.1

00.1

22

1.01

71.11

07.20

71.11

0.19

2.92

1.91

0.19

722

2

72.01

01.11

11.72

1

2

71.11

0.22

1.22

2

2.92

2.17

7.07

722

1.99

2

12.19

02.19

02

7.71

2

71.92

3.01

2.17

2

1.71

7.17

722

17.02

2

72.01

72.01

1

0.30

2

7.20

7.11

7.17

2

2.92

2.92

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

717

1

31

12

903

722

722

722

722

722

نظريههای قانون در عم  ،از ويلیام چمبلیس و واقعیت اجتماعی از ريچارد كويینی بهدلی فراوانی صفر از جداول بعدی حذف شدهاند.
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هدف ابتدايی اين مقاله ،بررسی وجتود يتا وجودنداشتتن

وجود دارد؛ هرچند در ايتن مطالعته ،بتهدلیت حضتور بستیار

نظريههای جامعهشناسی انحرافات است كه نتايج بهدستآمتده

كمرنگ جامعهشناسان ،بهسختی می شتود اشتاره ای مستتقیم را

نشان می دهد درزمینه نظريتههتای گونتاگون فراوانتی مناستبی

به نظريههای جامعهشناسی انحرافات پیدا كرد.

شکل  -فراوانی نظریههای بهکاررفته به تفکیک 4گروه کجرو ،مجری و رسانه ،همنوایان و کارشناسان
از ديگتتر اهتتداف ايتتن پتتژوهش ،يتتافتن پركتتاربردترين و

نظريه فشار رابرت مرتن ،بتا بیشتترين فراوانتی پركتاربردترين

كمكاربردترين نظريه جامعهشناستی انحرافتات در ايتن برنامته

نظريتته و نظريتتههتتای قتتانون در عمت از ويلیتتام چمبلتتیس و

بوده استت كته ايتن جتدول ،بته ختوبی فراوانتی نظريتههتای

واقعیت اجتماعی از ريچارد كتويینی بتدون حتتی يتک متورد

بهكاررفته در تمام برنامه ها را بهصورت يکجا نشتان متیدهتد.

اشاره ،كمترين فراوانی را از آنِ خود كردهاند.
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همچنین ،بتا تکیته بتر شتک ( )7و مقايسته گتروههتای

ازنظر كارشناسان حاضر در اين برنامه ،فشار اجتمتاعی و

مختلف (كجروان ،هم نوايان ،مجری و رستانه و كارشناستان)

پیوند اجتماعی ضعیف ،عل عمده كج روی هستند .همچنتین،

مشاهده می شود كه كج روها از نظريته مترتن ،بیشتتر از ستاير

پس از آن ،اشاره به دكترين بازدارندگی بیشترين فراوانی را در

گروه ها و نظريههای ديگر استفاده كردهاند .پتس از آن ،نظريته

بین كارشناسان دارد كه اين موضو اعتقاد آنها را بته كنتترل و

سادرلند قرار دارد و اين امر احتماال ايتن  0موضتو را نشتان

نظتتارت بیشتتتر مراجتتع قتتانونی بتترای مبتتارزه و جلتتوگیری از

میدهد :حضور افراد كج رو در كنار هم نوايان ،چقدر بتر روی

كجروی نشان میدهد.

كج رو كردن ديگران میتواند تأثیرگذار باشد و البته ،اين نکتته

در میان اشاره هم نوايان به نظريههای گوناگون ،بیشتترين

كه شايد كجروان در پی توجیه اعمال بزهکارانته ختود ،ستعی

فراوانی باز هم بته نظريته مترتن مربتوط استت و پتس از آن،

دارند ديگران را بهصورت مقصر اصلی نشان دهند.

نظريه پیوند اجتماعی هیرشی قرار دارد.

جدول  -2فراوانی نظریهها برحس
مرتن

کوهن

کلوارد و
اوهلین

سادرلند

گلیزر

موضوع و عنوان برنامه
برگس و
ایکرز

هیرشی

بریتویت

دکترین
بازدارندگی

برچس

اعتیاد

71

2

77

71

3

7

72

7

0

1

سرقت مسلحانه

1

7

7

7

2

2

0

2

2

2

زورگیری

9

2

0

7

2

2

2

2

2

2

تصادفات

70

2

2

2

2

2

9

7

1

7

گلدکوئست

2

1

2

9

7

2

2

2

2

2

مد

77

0

9

2

2

9

9

1

2

2

ازدواج

2

71

2

2

2

2

2

2

2

2

جرائم اینترنتی

71

1

1

1

2

77

77

2

1

7

بازیگری

71

9

7

0

2

2

2

2

7

رمالی

1

0

7

1

2

2

0

2

1

2

فوتبال

1

7

72

2

2

7

1

2

1

2

يکی از اهداف فرعی اين پژوهش ،يافتن پركاربردترين و

با مصرف مواد اشاره كردهاند .همچنین ،دوستتان و نزديکتانی

مرتبط ترين نظريه برای تحلی كج رویهای مختلف بوده است

كه برای نخستینبار ،آنهتا را بته مصترف تشتويق كتردهانتد -

كتته بتتا استتتناد بتته جتتدول ( )0توضتتیحاتی دربتتاره هريتتک از

استتتناد بتته نظريتته ستتادرلند  -قادرنتتد بتتهمنظتتور تنظتتیم يتتک

موضوعات بیان میشود .براساس يافته ها درزمینه اعتیاد نظريته

سیاستگذاری برای كنترل اعتیاد در كشور سرنخ باشند .بهجز

سادرلند ،مترتن و هیرشتی بیشتتر از ديگتر نظريته هتا مطترح

اين ،عام مهم احتمالی ديگر درزمینه ابتالی افتراد جامعته بته

شدهاند .ارجا افراد معتاد بیشتر به اين  9نظريه بتوده استت و

اعتیاد ،پیوندنداشتن و بیعالقگتی اجتمتاعی مناستب بتا بدنته

فشتار و وضتعیت

همنوايان اجتما است كه بهوسیله نظريه هیرشی پیگیری شده

آنومیک ،به رهاشدن از دغدغهها و مشکالت زنتدگی روزمتره

است .در سترقت مستلحانه و زورگیتری دستتیابی بته ثتروت

در تبیین ايتن فراوانتی ،معتتادان در بحت

تحلی محتوای مستند شوک با تأكید بر نظريههای انحرافات اجتماعی
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بهصورت هدف اجتمتاعی مطلتوب و پذيرفتته شتده ،كته بتا
ابزاری نامطلوب پیگیری شده است .ايتن مستئله باعت

شتده

كرد و همین امر ،امکان برقتراری رابطته بتا ديگتران را بستیار
راحتتر میكند.

است نظريه مرتن ،بیشترين فراوانی را داشته باشتد .در جترالم

بازيگری بیشتر با محوريت كسب شهرت ،ازطريق ستینما

راهنمايیورانندگی نیز تأكید بر تئوری بازدارندگی خصوصا از

و تلويزيون است و در اين زمینه ،نظريه مترتن در صتدر قترار

طرف كارشناسان ،موجب شده است كه بعد از نظريته مترتن،

دارد .كسب شهرت ،بهخودیخود از طرف جامعه بتهصتورت

دهتد .نظريته

هدفی مطلوب شناخته شده است كه متأستفانه راه رستیدن بته

كوهن ،برگس و ايکرز و مرتن ،در اين عنوان  -گلدكولست -

آن ،از روشهای بهنجار برای همه امکانپذير نیست؛ به همین

نسبت به بقیه نظريهها بیشتر فراوانی دارند؛ زيرا عموما طبقات

دلی  ،افرادی با هدف كستب ستود متادی از افترادی ناشتی و

ضتتعیف جامعتته ،خصوصتتا از بُعتدِ اقتصتتادی بیشتتتر بتته ايتتن

بیاطال در اين حوزه ،كالهبرداری میكنند .اين افتراد ناآگتاه،

شركتها جذب میشوند .اين امتر بتا نظريته ناكتامی منزلتتی

بدون داشتن تخصص خا

 ،تماي دارنتد بخشتی از ثتروت

كوهن توجیه میشود و همچنین ،سود مادی در كوتاهمتدت و

مادی خود را به شهرت تبدي كنند.

اين نظريه جايگتاه دوم را بته ختود اختصتا

نیز تشويق دوستان و سرشاخهها برای ترغیب افراد بته ادامته،

در مبح

رمالی فراوانی نظريتههتای مترتن ،ستادرلند و

مهمترين دالي زيادبودن فراوانی نظريه برگس و ايکرز استت.

دكترين بازدارندگی نسبت به ساير نظريهها بیشتر است .كسب

گذشته از آن ،نبود قوانین صريحی در عرصه اقتصاد ،كه عمدتا

سود مادی ازطريق رمتالی میتزان استتفاده از نظريته مترتن را

شده استت

توجیه میكند .تبلیغكردن برای ايتن امتور و ترغیتب آشتنايان

دستیابی به سود مادی بهصورت هتدفی مطلتوب و همتراه بتا

استفادهكرده از خدمات رماالن ،باع

میشود افراد بهنجار نیتز

انتخاب ابزاری نامشرو  ،پیگیری شود كه درنتیجه ،اين مستئله

به خرافهگرايی روی آورند و همچنین ،اين مسئله به گستترش

از حالت آنومیک جامعه سرچشمه میگیرد ،باع

شده است نظريه مرتن بیشترين فراوانی را داشته باشد.

بازار متالی و افتزايش مشتتريان بترای رمتاالن موجتود منجتر

باع

كجرویهای رخداده با نتام ازدواج ،عمومتا جتزء جترالم

میشود .در اين حوزه ،كارشناسان ،مردم هتمنتوا و همچنتین،

نیستند و در اين گونه موارد ،دلی ارجا زياد به نظريه كوهن،

مالباختگان و فريبخوردگان ،بتر كنتترل و برختورد ستخت

جبتتران ناكتتامیهتتای منزلتتتی بتتا هزينتتههتتای گتتزاف و بعضتتا

نیروهای قضايی و انتظامی تأكید داشتهانتد كته ايتن موضتو ،

غیراخالقی است .البته گفتنی است كته وجتود برختی قتوانین

ارجاعی بر دكترين بازدارندگی است.

نامناسب با وضعیت اجتماعی امروز ،خصوصا دربتاره مهريته،

در عنوان آخر ،صحبت از تخلفهتا و ناهنجتاریهتای-

موجب شده است مشکالت دوچنتدانی در ايتن حتوزه بتروز

متتواردی چتتون داللتتی بازيکنتتان ،فحاشتتی در استتتاديومهتتا و

كند.

تخريب اموال و - ...عرصه فوتبال است كته در اينجتا تئتوری
در بح

جرالم اينترنتی كسب سود مادی ازطريق اخاذی

را میشود با نظريه فشار مرتن توجیه كرد .همچنین ،كتمبتودن
میزان پیوندهای اجتماعی در فضای واقعی باعت

كلوارد و اوهلین ،در صتدر هستتند و ست س ،نظريته مترتن و
بازدارندگی قرار دارند .همه ارجاعات به نظريه مرتن ،به بح

شتده استت

داللی بازيکنان برای كسب سود مادی بر می گردد و ارجاعات

افراد ازطريق تقلب و دروغ ،سعی كنند در فضتای مجتازی بتا

به نظريه كلوارد و اوهلین ،نشان میدهنتد عمتده فحاشتیهتا،

ديگران ارتباط يابند؛ زيرا فضايی استت كته بستیار راحتتتتر

تخريب اموال و ...كه در مسابقات اتفتاق متیافتنتد ،از ظهتور

میشود خود را بهجای هويت واقعی با هويت دلختواه مطترح

بزهکاری در خردهفرهنگهای نابهنجار ناشی میشوند؛ جتايی
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كتته بتترای راهحتت آن ،كارشناستتان ،بتته نظتتارت و كنتتترل و

شک ارزشی مطلوب در بین بسیاری از افراد جامعته پذيرفتته

پیشگیری از جرالم ،با تکیه بر دكترين بازدارندگی نظر دارند.

شده است؛ درحالیكه برای همه افراد جامعه ،ابتزار مشترو و
روشهای قانونی برای رسیدن به اين هدف وجود ندارد .دلی

نتیجه

اين مسئله ،بهويژه شرايط نامستاعد اقتصتادی امتروز ايتران و

نظريه فشار رابرت مرتن ،بیشترين فراوانی را در بین نظريههتا

روبهرو شدن با چالشها و بحرانهای متعدد است.

در هر چهار گتروه بته دستت آورده استت .در جامعته امتروز

در اين برنامته ،نظريته پیونتد افتراقتی ستادرلند و پیونتد

ايران ،در حین گذر از سنت به مدرنیته ،دلی اين امر ،گسترش

اجتماعی هیرشی به ترتیتب رتبتههتای دوم و ستوم را ازنظتر

ارتباطات فرهنگتی و ...و آشتنايی بتا هنجارهتا و ارزشهتای

میزان كاربرد داشتهاند .بهتر است ايتن دو نظريته در كنتار هتم

جديد است كه اين هنجارهتا بته كتمرنتگ شتدن ارزشهتا و

تفسیر شوند؛ زيرا تأكید هردوی آنها بر پیوند اجتماعی استت.

هنجارهای قبلی منجتر شتدهانتد و البتته خودشتان نیتز هنتوز

يکی از آنها پیوند با هم نوايتان را علتت نبتودن كتج رفتتاری و

بهاندازه كتافی بترای پتذيرش و اطمینتان كت جامعته قتدرت

ديگری پیوند با كجروان را دلی كج رفتاری می دانتد؛ بنتابراين،

ندارند .ازجمله مهمترينِ اين امور ارزشهای مادی هستند كته

آنها را در يک طیف میشود جا داد .در يک طرف اين طیتف،

در اين مقاله ،دلی بسیاری از بزهکاریها محسوب شدهاند .بتا

معاشرت زياد فرد با دوستان كج رو و در طترف ديگتر ،پیونتد

گستتترش نگتتاه ستترمايهداری و بتتورژوازی در كشتتورهای

مناسب با بخش همنوای جامعه قرار دارد.

توسعهيافته و ايران ،بهصورت كشوری درحالتوسعه ،پتول بته
كجروی

همنوايی

معاشرت با گروههای كجرو

پیوند اجتماعی زياد با همنوايان

سادرلند

هیرشی

نکته مهم و تأم برانگیز ديگری كه میشود آن را از نقاط

همچنتتین ،در دو قستتمت از برنامتته ،بتتا عنتتوان فوتبتتال نیتتز

ضعف جدی و مهم اين مستند دانست ،حضور بسیار كمرنتگ

كارشناسان ورزشی به شک پررنگی حضور داشته اند و اظهتار

جامعه شناسان است .كارشناسانی كه در اين برنامه از نظر آنهتا

نظرهای آنها وقت زيادی از برنامه را به ختود اختصتا

داده

استفاده شده است ،در درجته نخستت ،كارشناستان قضتايی و

است.

قضتات دادگستتری (در قستتمتهتای اعتیتاد ،ازدواج ،جتترالم

كمرنگ بودن حضور كارشناسان جامعه شناسی را در ايتن

اينترنتی ،سرقت مسلحانه ،تصادفات و گلدكولست) بعد از آن،

برنامه ،به راحتی نمیشود توضی داد؛ اما باتوجهبه موضو های

كارشناسان نیروی انتظامی (در بخش اعتیاد ،زورگیری ،سرقت

مطرح شده در اين برنامه كه عمدتا انحرافها و كتج رویهتای

مستتلحانه ،تصتتادفات و گلدكولستتت) و در درجتته ستتوم،

اجتماعی هستند ،استفادهنکردن از كارشناسان علتوم اجتمتاعی

كارشناسانی با تخصص روانشناسی و علوم رفتاری بتوده انتد.

نقطهضعف بزرگی برای اين برنامه مستند محسوب میشود.

تحلی محتوای مستند شوک با تأكید بر نظريههای انحرافات اجتماعی
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پیوستها
جدول  -3عنوان و تعداد قسمتهای برنامهها
عنوان برنامه

تعداد قسمتها

شماره

عنوان برنامه

تعداد قسمتها

شماره

بازيگری

9

8

ازدواج

0

2

سودای شهرت

9

9

فستفود

0

3

اعتیاد

9

1

سربازی

7

4

رمالی

0

مد شده

7

5

فوتبال

0

2

گلدكولست

7

6

جرالم اينترنتی

0

3

سرقت مسلحانه

7

7

زورگیری

7

4

تصادفات

7

مجموع

4

25

شركت سهامی انتشار.
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