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Abstract    

 

     

   The subject of this research is the role of shame in  deviation behaviors. The goal of the study 

is to determine which social norms are in Georgian society today, What do women and men 

think about behavior, what kind of behaviors do they like or dislike, What are  the most 

important values for Human being and What’s difference of these values between the 

generation and gender,  Also depending on personal experiences understanding how affects or 

not the feeling of shame at the human behavior. 

    Different surveys (for example: Caucasus barometer, World value research and research of 

values of Georgian society) show us that Georgian society is mostly traditional, but we meet also 

elements characteristic of modernist and sometimes post-modernist society. 

     According to my hypothesis: ,,Today's Georgian society is more traditional  in the sense of 

that  the social norms require more obedience to women, also adherence, Shyness and less 

pretenses, and for man more self-sacrifice, bravery and independence. Of course there is 

differences between generation, for example, older people are more likely to be traditional than 

young people, and there is a difference between sexes, in this case, I think men are more 

traditional than women. The society was more strict and demanding half a century ago than it is 

now and the individual has more freedom now than s/he had before. The sense of shame limits 

actions that contradict the norms and encourage behaviors that are in full compliance with 

social norms.” 

      According to these theories which I was reviewing there is becoming clear that human is a 

social being, which lives and operates in society and for normal functioning s/he needs a feeling 

of safety and security, The society creates this feelings by its rules, laws, and moral norms and 

prevents chaos and disorder. It is obvious that not every person is always in the framework of 

norms and laws, Sometimes they turn away from the moral or legal boundaries and do what 

sociologists call deviation behavior, and the persons- deviant. The society has so-called 
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"punishment methods" to reduce deviant behavior, formal and informal, S/he may be expelled 

from the public or to be punished within the law. What decides how a person behaves like 

becoming or not becoming a deviant depends on his views and emotions. Conventionally, if it is 

possible that anger can provoke any behavior, it also can sense of  shame, With the feeling of 

shame it is possible to avoid any action or opposite, implemented. 

This study is of qualitative nature, Which uses to connect with the respondent the most 

convenient type of Non-Probability Sampling - Snowball and to get comprehensively 

information i use in-depth interviews, which containing a semi-structured questionnaire. 

 

Key Word: Society, Human, Value, Shame, behavior. 
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