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نحوه اداره کالس
:هدف کالس1)

 ،استفهم امر اجتماعی توسط امر اجتماعی هدف اصلی در تدریس کالسی  .
برای رسیدن به این هدف، از بحث گروهی، سمینار و تحقیق کالسی استفاده خواهد شد  .

:مدت و نحوه حضور در کالس2)
5دقیقه بعد از حضور استاد، حضور و غیاب انجام می شود  .
 برخوردار استبحث و گفتگو و تدریس کالس از دو بخش.

تشکیل می شود13/50الی 13بخش تدریس، از ساعت : قسمت اول.
وقت استراحت است14الی 13/50: قسمت دوم.
تشکیل می شود14/30الی 14شامل بحث و پرسش و پاسخ، از ساعت : قسمت سوم.

 دجلوگیری از بی نظمی در کالس، از صحبت کردن و رفت و آمد غیرضروری خوداری کنیبرای.
آوردن مهمان  به کالس تنها با اجازه استاد مجاز است.



ارزیابی کالسی 

(تستی و تشریحی) نمره 7: میان ترم1)

(تستی و تشریحی) نمره 10: پایان ترم 2)

نمره 3(: تحقیقی) سوال باز 3)

نمره2: در بحث های کالسیمشارکت 4)

نمره 3(: 20مازاد بر . اختیاری) سمینار 5)

ورت سوال های امتحانی کتبی به دو ص: شیوه طرح سوال میان ترم و پایان ترم6)
می س کوئن کتاب جامعه شناسی بروسوال های تستی از . تستی و تشریحی است

.استکتاب و جزوه باشد و سوال های تشریحی از 



زمان بندی مباحث کالس
سمینار دهندهعنوان بحث تاریخ ردیف

عدم تشکیل194/06/21
کلیات294/06/28
فصل اول:کلیات394/07/4
( 6,13,14 ,4)جامعه و فرد 494/07/11
(6,13,14 ,4) جامعه و فرد594/07/18
(3،5،11،12)فرهنگ و شخصیت 694/07/25

عاشورا794/08/02
(3،5،11،12)فرهنگ و شخصیت 894/08/09

میان ترم994/08/16
(7،19،17)سامان مندی و نظم اجتماعی 1094/08/23

(7،19،17)سامان مندی و نظم اجتماعی 1194/09/30

(2) جامعه شناسی روش تحقیق در1294/09/07

سمینار دانشجویان1394/09/14
شهادت امام رضا1494/09/21
ه های جامعه شناسی چگونبا نظریه: مقاله جالئی پور1594/09/28

سمینار دانشجویان/ روبرو شویم؟



(سوال باز) کارتحقیقی 

 استیک  مقاله علمی پژوهشی بر مبنای مطالعه ( تحقیق) باز سوال.

 ویی توسط استاد طراحی و به دانشجویان برای پاسخگکلی از مقاله سوال یک
.اعالم می گردد

نددانشجو می بایست مقاله را مطالعه نموده، پاسخ سوال را از مقاله استخراج ک.

 دون سوال را بپاسخ دانشجو در تاریخ تعیین شده توسط استاد موظف است که
.رجوع به جزوه و در قالب آزمون پاسخ دهد

 ی بانظریه های گوناگون جامعه شناس» : عنوان مقاله تحقیقی عبارت است از
«نویسنده حمیدرضا جالئی پور / چگونه روبرو شویم؟ 



سمینار کالس

 خاب استاد را به انتمنابع کمکی جامعه شناسی دانشجویان عالقمند می توانند یک بخش از کتاب
.سمینار دهند

صاص سمینار حتما بایستی در قالب پاور پوینت ارایه شود در غیراینصورت نمره ای به آن اخت
.نمی یابد

رتی برای ضرو. ) هر بخش پاورپوینت بایستی نکات مهم مطرح شده توسط نویسنده را ارایه نماید
.(ذکر تمام جزئیات نیست

 دقیقه قابل ارایه باشد15مطالب پاور بایستی به نحوی باشد که حداکثر در.
 این صفحات به شکل زیر بایستی تقسیم بندی شود. بخش باشد6پاورپوینت بایستی:

 عنوان
 فهرست مطالب
مساله و پرسش سازنده : طرح مساله
 موضوعروش تحلیل
 نکات مهم کتاب/ نویسندهاستدالل های
نتیجه گیری



کارگروهی در کالس

در این شیوه، . بخشی از مباحث کالس، از طریق کارگروهی انجام خواهد شد
ن دانشجویان در گروه در قالب گروه های سه نفره و دو نفره با همکاری هم تمری

.  خاصی را انجام خواهند داد
تجریه و تحلیل متن یکی از تکنیک های کارگروهی خواهد بود؛ در این روش:

 متن تدریسی ( دقیقه10حدود )پیش یا پس از تدریس استاد برای مدت کوتاهی دانشجویان
.  را مطالعه و مطالب مشکل فهم را مشخص می نماید

در نهایت بحث گروهی و . سپس بطور گروهی با دانشجوی همکالسی خود بحث می کند
.پرسش و پاسخ انجام می شود

  کتاب درسی معرفی شده در ساعات تشکیل کالس ضروری استآوردن.



بخش اول 

چیستی جامعه شناسی  



فهرست مطالب جلسه اول

تعریف جامعه شناسی 1)

اهمیت جامعه شناسی2)

تفاوت علم جامعه شناسی از برداشت های عامه از جامعه3)

اصول حاکم بر مطالعه علمی جامعه4)

روش پژوهش علمی  5)

رشد تاریخی جامعه شناسی6)

خ و اقتصاد علم سیاست،تاری) مقایسه جامعه شناسی سیاسی با سایر رشته های علمی 7)
... (و 



پرسش ها

جامعه شناسی چیست؟



تعریف جامعه شناسی
(کوئن.)علم زندگی گروهی انسان ها می توان تعریف کرد1.
شناسی مطالعه زندگی اجتماعی انسان، گروه ها و جوامع انسانی جامعه 2.

(گیدنز.)است
ش جامعه شناسی مطالعه علمی رفتار معنادار و نظامند شخص انسان با هم نوعان3.

)نیک گهر. )است
(دورماگن.)شناسی تحلیل  امراجتماعی با امر اجتماعی استجامعه 4.
گرفتن از داشتن نگرش جامعه شناختی، مستلزم آن است که ما بتوانیم با فاصله5.

روال های معمول در زندگی روزانه مان بیندیشیم و به آن نگاه تازه ای 
(گیدنز.)بیندازیم

هدف جامعه شناسی، مطالعه و شناخت علمی زندگی اجتماعی انسان ها و فهم 6.
(2کوئن،. ) رفتارها و پیوندهای گروهی است

ی، جمعیت شناسجامعه شناسی علم اجتماعی در کنار سایر علوم اجتماعی مانند 7.
(10ن،کوئ)استمردم شناسی، انسان شناسی، تاریخ اجتماعی ، باستان شناسی



پرسش ها

جامعه شناسی چگونه پدیدار شد؟



رشد تاریخی جامعه شناسی
.جامعه شناسی دانشی برای شناخت خود و عصر مدرن به شیوه ای عقالنی است1.
:بود19و 18پدیدار شدن جامعه شناسی متاثر از دو انقالب بزرگ قرن 2.

 پیروزی ارزش های دنیوی برابری و آزادی بر نظم ا (: 1789: 18قرن )انقالب فرانسه
جتماعی سنتی

 انقالب صنعتی:
وامعگسترش تکنولوژی باعث دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی گسترده در ج
 پیدایش صنعت،مهاجرت روستاییان ، ایجاد نظام کارخانه ای و...

پیشگامان جامعه شناسی عالقمند به فهم نتایج این دو انقالب بزرگ
جامعه شناسان کالسیک3.

 (1838)« شناسی جامعه » کنت و تاسیس مفهوم آگوست
 (1876)«  تکامل اجتماعی» هربرت اسپنسر و نظریه
مارکس
 ( :  1895)امیل دورکیم و قواعد روش جامعه شناسی
 ماکس وبر



پرسش ها

پرسش های سازنده جامعه شناسی چیست؟



پرسش های جامعه شناختی
است؟( ساخته شده) آیا خصلت اجتماعی انسان ذاتی یا امر صناعی 1.
(از خانواده به کالن شهرها و دولت ها) رشد زندگی اجتماعی چه خط سیری دارد؟ 2.
چه شکلی از مناسبات و روابط هنجاری در هر کدام از گونه های جماعت برقرار 3.

(...رفتارها، سنت ها، اخالق، رسوم، اعمال و ) بوده است؟ 
آیا روند حاکم بر زندگی بشر تکاملی است؟4.
آیا حیات اجتماعی از نظم و قانون برخوردار است؟5.



پرسش ها

ی وجه تمایز زندگی اجتماعی انسان ها از زندگ
مانند مورچه گان، زنبور) اجتماعی حیوانات 

چیست؟...( و



ویژگی های انسان اجتماعی
چار زندگی انسانی خصلت متحول دارد؛ الگوهای زندگی جمعی در گذر زمان د1.

.تغییر می گردد
غییری در زندگی اجتماعی حیوانات تحت سلطه طبیعت است و برخالف انسان ت2.

.د را داردآن نمی توانند بدهند؛ انسان توانائی دگرگون کردن محیط طبیعی خو
جربیات زندگی اجتماعی انسان ها خصلت تکاملی دارد؛ شاهد انباشت دانش و ت3.

(نگیحرکت از سادگی به پیچیدگی ؛ تکامل فره.) در زندگی بشر هستیم



پرسش ها

چرا شناخت جامعه از اهمیت برخوردار است؟



اهمیت و فوائد جامعه شناسی
فهم محیط اجتماعی خود و سایر گروه های اجتماعی1.
اطالع از تفاوت های فرهنگی2.
عی پیش بینی و کنترل رفتارها؛ کمک به دولت ها در تدوین برنامه اجتما3.

(16کوئن،)
ی خودروشنگری؛ درباره چرایی اعمالی که انجام می دهیم و درباره عملکرد کل4.

.جامعه بیشتر بدانیم



پرسش ها

ی تفاوت برداشت های موجود درعلم جامعه شناس
از برداشت های عامه از جامعه چیست؟



منابع جامعه شناسی
ه گذار جامعه شناسی از بهره گیری از عقل سلیم و شهود برای قضاوت دربار1.

پدیدارها
روش ارزیابی انتقادی گزاره ها و عقاید روزمره درباره امور اجتماعی با استفاده از2.

علمی
استفاده از روش منظمی برای جمع آوری داده ها و مشاهدهات؛ سنجش و 3.

آزمایش آنها و اثبات درستی و نادرستی آنها



مقایسه جامعه شناسی با سایر علوم اجتماعی

مطالعه روان فردی: روانشناسی 1.

مطالعه حکومت و سازمان اداری دولت ها: علوم سیاسی 2.

مطالعه تولید، توزیع و مصرف کاالها و خدمات در جامعه: اقتصاد 3.

جمعیت مطالعه نقش انسان در فرآیندهای مختلف، مانند رشد و کاهش و تحرک: جغرافیای انسانی 4.
در سطح زمین

بررسی رویدادهای گذشته بشری: تاریخ 5.



جامعه و فرد: بخش دوم

ی؛ ؛ گروه های اجتماعی ؛ پایگاه و نقش ؛ قشربندی اجتماعجامعه
؛طبقات اجتماعی؛ تحرک اجتماعی 

(4،6،13،14:فصول)



جامعه و فرد

جامعه

گروه های 
اجتماعی

پایگاه و 
نقش

قشربندی
اجتماعی

طبقات 
اجتماعی

تحرک 
اجتماعی



جامعه
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تعریف جامعه
رده و جامعه به گروهی از انسان ها اطالق می شود که در طول هزاران سال با یکدیگر زندگی ک

ز از در سرزمین معینی سکنا گزیده اند، و سرانجام خود را به عنوان یک واحد اجتماعی متمای
.  گروه های دیگر سازمان داده اند

ت دارند، و جامعه جمعیتی سازمان یافته از اشخاص است که باهم در سرزمینی مشترکت سکون
ارکت در با همکاری در گروه ها نیازهای اجتماعی ابتدایی و اصلی شان را تامین می کنند و با مش

(نیک گهر.) فرهنگی مشترک به عنوان یک واحد اجتماعی متمایز شناخته می شوند

رکی هستند جامعه مبتنی بر وجود مستمر انسان هایی است که با یکدیگر دارای زمینه های مشت
(محسنی. )و روابطی میان آنها برقرار است

 مولفه های جامعه  :
 واحد جمعیتی
فضای جغرافیایی
 همکاری
 (تفکیک کارکردی) ساختار
تجانس فرهنگی
 هویت فرهنگی

29



ساختار و کارکرد جامعه
ساختار جامعه:

سازمان درونی جامعه، یا موقعیت اجزایش نسبت به یکدیگر است .

 میان این اجزای متوجه می شویم که روابط منظم و وابستگی متقابل... بانگاه به جامعه به مثابه کل
(نیک گهر. )اصلی جامعه وجود دارد

کارکرد جامعه:
 ش باشد، کارکرد پاسخی به پرس« جامعه چه هست؟ » اگر ساختار جامعه پاسخی به پرسش «

(نیک گهر. )می باشد« جامعه چه می کند؟ 

30



گروه های اجتماعی 
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تعریف و انواع گروه اجتماعی
ت خود گروه مرکب از تعدادی از انسان هاست که با یک دیگر روابط متقابل داشته، از عضوی

.در یک جمع که اعضای آن از یک دیگر انتظار اعمال  و رفتار مشترکی دارند، آگاه اند

نوع اول، دوم و سوم: انواع گروه.

نوع اول:
 فته میشود؛ به آن تجمع یا جمع نیز گ-باشندگرفتههرگونه تجمع انسانی است که افراد در کنار هم قرار
 کان، با وجه مشترک برجسته میان آنان این است که همگی، به طور اتفاقی، در یک زمان و در یک متنها

اند؛ انگیزه واحدی جمع شده 
مسافران یک هواپیما، تماشاگران فوتبال در استادیوم؛: مانند

 دومنوع:
 ؛(مقوله یا رده)به تعدادی از افراد اطالق می شود که ویژگی های مشترکی دارندگروه
 نسی که یک گروه هم سن و سال را تشکیل می دهند، زمینه مشترک قومی، نژادی، شغلی یا جافرادی

.دارند

نوع سوم :
و منظم سومین نوع گروه عبارت است از تعداد افرادی که در نوعی الگوی سازمان یافته روابط متقابل

سهیم اند؛
اعضای یک گروه که به یک مسلک، یک باشگاه ورزشی یا یک اتحادیه محلی
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درون و بیرون: مرزبندی در گروه 

(:ما)درون گروه
عبارت از تعداد افرادی است که فرد خود را متعلق بدان ها دانسته، در حضور آنان احساس

.راحتی و خود مانی بودن می کند
معموالً حاصل تجربه های مشترک و همگانی اعضای آن گروه است.

(:گروه آنها)برون گروه
عبارت از افرادی است که شخص، بین خود و آنان منافع مشترکی نمی بیند .
چنین شخصی، به ظاهر اطمینان دارد که به آن افراد تعلق ندارد.

 اجتماعیفاصله
ند، میزان احساس نزدیکی یا پذیرشی را که اعضای یک گروه در قبال اعضای گروه دیگر دار

.ودبرای سنجش درجه صمیمیت ممکن در روابط اجتماعی به کار می ر. مورد سنجش قرار دهیم
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انواع جوامع از حیث نسبت با عقالنیت
تقسیم بندی فردیناند تونیس(Ferdinand Tönnies )از جوامع برحسب عقالنی بودن مناسبات

 اجتماع سنتی(:Gemeinschaft / Community)
 اجتماع مدرن)جامعه (: )Gesellshaft /Society)

گمینشافت(gemeinschaft)
گره همباشی ای است که در آن مردم به وسیله ی پیوندهای شخصی ،سنتی و فرقه ایی به هم

د خورده اند واین پیوندها معرف روابط اجتماعی  هستند که گرایش به ارتباط دو جانبه دارن
.وانسانها به مثال یک کل درکنارهم هستند

 ا را پیوندهای نزدیک و صمیمانه و عالیق شخصی، روابط اعض( گمینشافت)در اجتماع محلی
ارند،مشخص می کند و افراد به سالمت، رفاه، اعتماد متقابل و همکاری با یکدیگر توجه خاص د

گزلشافت(geseIIschaft  )
 رفت و بر رقابت، دنبال کردن منافع شخصی، کارایی فردی، پیش( گزلشافت)در جامعه روابط

هری رشد می به اعتقاد تونیس، به تدریج که شهر نشینی وزندگی ش. تخصص گرایی مبتنی است
.  کند
 شه دیده افراد بی ری.است که درآن روابط شخصی ناشناخته ،غیر شخصی و مجزا هستندهمباشی

بلکه بیشتر بوسیله ی نیازها بهبراساس ویژگی های سنتی تلقی وارزشیابی نمی شوند،.می شوند
.هستندهمدیگر مرتبط 

ها، نماد گزلشافتملت -دولت
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سنتی و مدرنمقایسه اجتماع

گزلشافت-اجتماع مدرن  گمینشافت: اجتماع سنتی 

نش مبتنی بر کردارهای عقالنی و ک-1
شدهحساب

رونی، مبتنی بر احساس وابستگی د–1
عاطفی ، حس دگر خواهی

فرد گرایی-2 کلیت گرایی ،جمع گرایی -2

تخصصی شدن نقش ها-3 پایگاه انتسابی -3

عضویت ارادی ،تعقلی، اختیاری-4 انسجام مکانیکی -4

ی قانون ریشه گرفته از ارزیابی ها-5
سودمندگرایانه وعقالنی 

قانون به مثابه ارزش ها و سنت ها-5

روابط برابر براساس حقوق  -6
شهروندی

روابط پدرساالرانه -6

گسترش نهادهای مدنی -7 عشیره اییو نهادهای خانوادگی -7



گروههای نخستین و گروههای ثانوی

د، و ویژگی های بنیانی گروه نخستین، تماس مستقیم و صمیمانه و چهره به چهره افرا
.پیوندهای عاطفی نیرومند و پایدار و محبت میان اعضا می باشد

گروه های ثانوی در حالت ایدئال خود، دارای این ویژگی هاست:
 بین اعضای این گروهها، پیوند های عاطفی ضعیف و موقت، برخورد ها فقط برای هدف های

.عملی خاص و روابط چهره به چهره بسیار کم و محدود است
 اه بوده و توسعه صنعت و شهر نشینی، با توسعه روز افزون روابط گروه های ثانوی همررشد

.است
شافت مزایای گزلشافت این است که به تقویت گروه های ثانوی کمک می کند؛ زیرا گزل

کارایی سازمانی را به صورت روز افزونی ارتقا می دهد، همچنین، استعداد های فردی را از
طریق تخصص پرورش داده
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ساخت رسمی و غیر رسمی
روابط میان اعضای گروه ممکن است شکلی کامالً رسمی یا غیر رسمی داشته باشد.
ساخت رسمی:

ی ساخت رسمی یک سازمان با قواعد، نظام ها و موقعیت هایی که نقش های اعضای آن را تعریف م
.  کند
یره مبتنی بر اسناد و مدارکی مانند اساس نامه ها و آیین نامه ها، مصوبه ها و نمودار سازمانی زنج

.فرماندهی است که سلسله مراتب را مشخص می کند

 عمده ساخت سازمان های رسمی عبارتند ازمشخصات:
الگوهای ثابت ارتباطات
اِعمال انضباط و نظم رسمی
مشخص کردن و تفکیک مسئولیت ها وظایف تخصصی
سلسله مراتب به رسمیت شناخته شده قدرت
اعضا به کار اِعمال پاداشها و مجازاتهای مثبت و منفی که از قبل تصویب شده، برای تشویق و تنبیه

.می رود

ساخت غیر رسمی:
ساخت غیر رسمی نیز مزیت هایی دارد؛ از جمله اینکه به افراد انعطاف پذیری می دهد و بدون

ا فراهم امکان سازگاری با اوضاع متغیر ر-انتظار برای تصمیمات رسمی در مورد تغییرات سازمانی
.  می سازد

 سازمان یکدیگر را می شناسند و روابط شخصی بین آنان برقرار می شوداعضای  .
 توسعه یابد« وسیع تر»های غیر رسمی محدودتر، در درون ساخت رسمیساخت.
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چهار مساله عمده گروههای اجتماعی

در ضمن پژوهشهای خود درباره گروه ها، چهار مسئله عمده را که هر گروه با آن مواجه می
:  شود، هر گروه باید بداند

ار و که چگونه خود را با عوامل خارج از گروه که بر کارکرد آن تأثیر می گذارد، سازگ
منطبق کند؛

،گروه باید نظارت خود را بر عوامل داخلی که آن را به هدف هایش نزدیک می سازد
حفظ کند؛

الزم است نظارت خاصی بر احساسات اعضای گروه وجود داشته باشد.
ه باشدباید بین اعضای گروه امکان حفظ یکپارچگی، به صورت مطلوبی وجود داشت.
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پایگاه و نقش 
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(  Status)تعریف پایگاه 

 یک موقعیت اجتماعی و جایگاهی اطالق می شود که فرد در گروه یا در مرتبه اجتماعیبه
قوق و پایگاه و موقعیت اجتماعی فرد ح. گروه، در مقایسه با گروه های دیگر، احراز می کند

.مزایای شخص را تعیین می کند
 رایش در اجتماعی، آن مقام یا موقعیتی است که معاصران یک شخص به طور عینی بپایگاه

.قایلندنظام اجتماعی جامعه ای که در آن زندگی می کنند، 
 ت، اعم از حقوق و تکالیفی است که بیانگر موقعیت یک فرد در رابطه دیگران اسمجموعه

ط با منافع، اینکه این روابط افقی یا عمودی، مبتنی بر تساوی و یا سلسله مراتب؛ یا مرتب
.اعتبار اجتماعی و یا افتخار باشد
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(Role)تعریف نقش 

 استپایگاه اجتماعی، با نقش های خاص همراه هر.
 ضمیمه اجتماعی، در حقیقت مجموعه انتظاراتی است که به یک پایگاه اجتماعی خاصنقش

.است
قش اگر پایگاه اجتماعی، موقعیت ویژه ای باشد که شخص در جامعه اشغال کرده است، ن

.رفتاری است که از چنین شخصی انتظار می رود
هر نقش های اجتماعی، توقعاتی را که به صورت اجتماعی تعریف می شوند و هرکس در

.موقعیت اجتماعی معینی از آن ها پیروی می کند
تظار نقش، به رفتاری اطالق می شود که از فردی که پایگاه معینی را احراز کرده است ان

.ی شودنقش های مناسب به صورت بخشی از فرآیند اجتماعی شدن به فرد آموخته م. دارند
 هرگاه تعدادی الگوهای رفتاری در اطراف یک کارکرد اجتماعی متمرکز شوند و هدف

.اجتماعی خاصی را دنبال کنند، یک نقش اجتماعی به وجود می آید
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(Role)و نقش ( Status)مقایسه پایگاه 

قش اگر پایگاه اجتماعی، موقعیت ویژه ای باشد که شخص در جامعه اشغال کرده است، ن
.رفتاری است که از چنین شخصی انتظار می رود

در .) ستپایگاه اجتماعی، موقعیت یک شخص نسبت به اشخاص دیگر در فضای اجتماعی ا
خص چه ش» ولی نقش اجتماعی به ما می گوید ( پاسخ به پرسش در کجا قرار گرفته است؟

«چه کارکردی دارد؟» و « می کند؟
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پایگاه انتسابی و پایگاه اکتسابی
پایگاه انتسابی:

از آغاز توّلد به فرد محول شده، عمدتاً بر زمینه های خانوادگی نوزاد استوار است.
 جنسیّت، دین، نژاد، ثروت و معیارهای اجتماعی، همگی از طریق والدین و خانواده به فرد

.  منتقل می شود
ز طریق کار و پایگاه فرد برنسب او مبتنی است، نه بر شایستگی های فردی و نه آن چیزی که ا

. کوشش به دست آورده است
پایگاه اکتسابی:

عداد ها به موقعیتی اطالق می شود که براساس تالش و کاری که فرد از خود بروز داده یا است
.  و مهارت هایی که از خود نشان داده است، استوار است
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بی ثباتی و تضاد پایگاه اجتماعی 

د، نسبتاً از نظر تاریخی، در اکثر جوامع پایگاه هایی که افراد در گذشته به دست می آوردن
.پایدار و ثابت بود

دشغل فرد، تعلق قومی و طبقه ای و غیره، همگی با یکدیگر متناسب و هماهنگ بو  .
د؛در جوامع صنعتی جدید که پایگاه ها، هم جنبه انتسابی و هم جنبه اکتسابی دارن
نین به چ. در جوامع جدید،  فرد می تواند تعداد بسیاری پایگاه را در یک زمان دارا باشد

.  موقعیتی، ناهمسانی پایگاه می گویند
مانند کسانی که در پایگاه های ناهمسان و احیاناً متضاد قرار می گیرند، ممکن است با ه

ن تر کردن خود با هر یک از پایگاه های متعارض و انکار وابستگی خود به پایگاه پایی
.  واکنش نشان دهند
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جنبه های مختلف نقش اجتماعی
نقش محول و نقش محقق:

شیوه ایفای نقش طبق انتظارات جامعه را نقش محوّل می نامند.

نقش محقق، شیوه ای است که فرد در عمل، در ایفای یک نقش معین به کار می برد.

شخصیت و ایفای نقش

باشد که او را به برای آنکه شخصی بتواند نقشی را به درستی ایفا کند، باید دارای شخصیتی
.  انجام آن نقش هدایت کند

دلسردی ازایفای نقش

به حالتی که در آن فرد نقش خاصی را به رغم میل و احساسات شخصی ایفا می کند ،
.دلسردی از نقش می گویند

فشار نقش

ود و این گاه اتفاق می افتد که فرد در انجام نقشی که از او انتظار می رود، دچار مشکل می ش
ه این ب. به دلیل تعارض نقش ها و وظایف یا انتظاراتی است که در قبال آن نقش وجود دارد

.وضعیت، فشار نقش می گویند
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جنبه های مختلف نقش اجتماعی
تعارض نقش ها:

یا فردی را در نظر بگیرید که با یک یا چند نقش که مستلزم انجام رفتار های متناقض
نین برای انجام دادن چ. چنین حالتی را تعارض نقش می گویند. متعارض است، سروکار دارد

ر حتی د. نقش هایی که با هم در تعارض اند، فرد دچار اختالل فکری و بی نظمی می شود
.  مورد یک نقش نیز ممکن است فرد دچار تعارض شود

شکست در ایفای نقش

 ممکن است یک فرد ضرورتاً چندین نقش را هم زمان ایفا کند و بدین سان، در معرض
ر ایفای نقش در چنین موقعیتی غالباً اتفاق می افتد که شخص د. انتظارات متعارضی قرار گیرد

.خود دچار شکست شود

شبکه نقش ها:

دیگری مفهوم شبکه نقش ها به مجموعه روابط و مناسباتی اطالق می شود که شخص با افراد
ایگاه او باید نقش های مختلف دیگری را که با پ. که با آنان در تماس است، برقرار می کند

. ویژه ای مطابقت دارد انجام دهد
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گروه های مرجع و نحوه ایفای نقش 

ا الگوی افرادی که می کوشند به ارزیابی شیوه های ایفای نقش بپردازند، گرو ههای مرجع ر
. کار خود قرار می دهند

 گروههای مرجع، یکی از معیارها و الگو هایی است که هر کس نقش خود را در یک
.  موقعیت معین، براساس آن ارزیابی می کند

ی گروه های مرجع برای فرد از این لحاظ اهمیت دارند که الگو هایی را برای داوری و ارزیاب
از ما برای آنکه رفتار، استعداد، ظواهر بدنی، ارزش ها و اموری. او از خود به دست می دهند

ه گروه این قبیل را در مورد خود بیازماییم و ارزیابی کنیم، به معیار هایی رجوع می کنیم ک
.های مرجع در اختیار ما قرار می دهند
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طبقات اجتماعی
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چیستی و شاخص ها: طبقات اجتماعی 

تعریف:
نزلت طبقات اجتماعی به بخشی از جامعه اطالق می شود که به لحاظ داشتن ارزش های مشترک، م

ب اجتماعی معین، فعالیت های دسته جمعی، میزان ثروت و دیگر داراییهای شخصی و نیز آدا
.معاشرت، با دیگر بخش های همان جامعه متفاوت باشد

تند و از طبقه اجتماعی را گروهی از افراد دانست که دارای پایگاه اجتماعی بالنسبه مشابهی هس
اوی با هم تقریبا مسحرفه ای، آموزشی و درآمد لحاظ عواملی مانند امتیازات خانوادگی، و شرایط 

.می باشند
یشتر سنخی از اشخاص که سبک زندگی مشابه و پایگاه اجتماعی هم سطح دارند و با سهولت ب

.میان خودشان رابطه نزدیک برقرار می کنند

شاخص ها:
دی، ثروت و درآمد؛ سطح و کیفیت آموزشی؛ شغل و موقعیت حرفه ای ، خانواده و گروه خویشاون

قدرت و نفوذ سیاسی
 وند که عبارت جوامع صنعتی پیشرفته، سه شاخص اصلی برای تعیین طبقه اجتماعی به کار می ردر

عالوه بر این شاخص های عمده، متغیر های مهم دیگری . درآمد، شغل و میزان تحصیالتاند از 
گی های مانند نژاد، مذهب، ملیّـت، جنس، محل سکونت، پیشینه خانوادگی و نیز به طور کلی، ویژ

.فرهنگی، جزو شاخص های طبقه اجتماعی به شمار می روند
د کاست در جوامع مختلف، طبقات اجتماعی اشکال گوناگون دارند؛ مثالًدر هندوستان، جامعه به چن

نعتی، به مختلف، دراکثر کشورهای جهان سوم، به طبقات باال، متوسط و پایین و در کشور های ص
.طبقه پایین، طبقه کارگر، طبقه متوسط و طبقه باال تقسیم می شوند
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نماد های منزلتی 
دان، نماد های منزلتی، از جمله داشتن اتومبیل های گران قیمت، جواهرات و امالک را ثروتمن

.  برده اندمدت ها برای کسب تشخیص و تضمین جدایی آنها از دیگر طبقات اجتماعی، به کار می
.به دالیل گوناگون، نماد های منزلتی اهمیت و اعتبار خود را به تدریج از دست داده اند

فراغت، امکان را برای بیشتر خانواده های طبقه متوسط فراهم آورده است تا از اتومبیل، اوقات
بهره مند -د بودکه تا مدتی فقط در اختیار افراد بسیار ثروتمن-تعطیالت، تفریح و خانه شخصی

. شوند

اده تغییر در ارزش های اجتماعی، عالقه مردم را به بسیاری از این نماد های منزلتی کاهش د
است؛
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طبقات اجتماعی در امریکا
پایین، کارگر و اتفاق نظر بر این است که مردم ایاالت متحد، به طبقات باال، متوسط باال، متوسط

.پایین تقسیم شده اند

طبقه باال:
یت وجوه مشخصه این طبقه، انباشتن ثروت، نفوذ در بخش دولتی و خصوصی جامعه، جمع

.نسبتاً محدود، درامد باال، تحصیالت عالی و ثبات زندگی خانوادگی است

طبقه متوسط:
ا افزایش رشد صنعت و ایجاد مؤسسات بزرگ بازرگانی در ایاالت متحد، از آغاز قرن بیستم، ب

.  نیاز به کارکنان اداری، مدیران و متخصصان توأم بوده است
ص می شودطبقه متوسط باال، با درامد بسیار، سطح آموزشی عالی وسطح پایین بیکاری مشخ .

طبقه اعضای. این طبقه برای پس انداز و برنامه ریزی برای آینده، ارزش فراوانی قائل است
فعال متوسط باال، در مشاغل حرفه ای و مدیریت ها به کار اشتغال می ورزند، از نظر سیاسی

.اند و در فعالیت های اجتماعی مشارکت باالیی دارند
ه وران جز، طبقه متوسط پایین، عمدتاً شامل کارگران یقه سفید، کارکنان امور دفتری، پیش

ه عموماً به همان ارزش هایی پایبندند ک. نمایندگیهای فروش، معلمان و مدیران جزمی شود
.  طبقه متوسط باال بدانها قائل اند
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طبقات اجتماعی در امریکا
 طبقه کارگر:

تجاری طبقه کارگر، عمدتاً از کارگران یقه آبی و نیمه ماهر تشکیل شده است که در همه مشاغل
ه پس انداز اکثر اعضای طبقه کارگر، دستمزد نسبتاً کمی دارند، قادر ب. و صنعتی شرکت دارند

. نیستند، به جای برنامه ریزی برای آینده، نیازهای آنی خود رابرطرف می کنند

 طبقه پایین:
ار و بی اکثر اعضای این طبقه بیک. اعضای طبقه پایین در پایین ترین سطح جامعه قرار دارند

این افراد، پس انداز ندارند، عموماً بی. سوادند وعمدتاً با اعانه های دولت امرار معاش می کنند
ز اعضای سوادند یا سوادکمی دارند، سالمت جسمی ندارند وامید به زندگی در آنان بسیار کمتر ا

.طبقات دیگر اجتماعی است
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طبقه در برابر کاست

د آزادانه از کاست به یک نظام خشک قشر بندی اجتماعی اطالق می شود که اعضای آن نمی توانن
د، باید سرتا کسی که در یک کاست خاص متولد می شو. یک کاست به کاست دیگر انتقال یابند
.سر عمرش را در آن کاست باقی بماند

 ت؛ در این اس« باز»نظام طبقاتی، در مقایسه با نظام کاستی، این تفاوت را دارد که نظام طبقاتی
.نظام، حکومت، مذهب یا فرهنگ، تحرک از یک طبقه به طبقه دیگر را محدود نکرده است
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کمیابی، تقسیم کار و طبقه اجتماعی

یان ثروت، منزلت و قدرت مزایای نادری است که مانند کاالهای کمیاب، به طور یکسان در م
. اعضای جامعه تقسیم نمی شود

ت که موقعیت اجتماعی اشخاصی که از این مزایا برخورداراند، باالتر از موقعیت اشخاصی اس
.فاقد این مزایا هستند
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سبک زندگی و ارتباط آن با طبقه اجتماعی 
باورها و وجهه نظرهای . هر طبقه اجتماعی، مجموعه ای از باور ها و وجهه نظر های مقبول خود را دارد

.طبقه اجتماعی، شیوه زندگی طبقه را تعیین می کند
امید زندگی:

هر قدر پایگاه اجتماعی فرد باالتر باشد، امید زندگی او بیشتر است.

بهداشت روانی:
د باالتر باشد، هر قدر که طبقه اجتماعی فر. بهداشت روانی با عضویت در طبقه اجتماعی ارتباط مستقیم دارد

.احتمال اختالل روانی در او کمتر است

آموزش و پرورش:
باشد، سطح هر قدر طبقه اجتماعی فرد باالتر. سطح تحصیالت فرد نیز به طبقه اجتماعی او بستگی دارد

.تحصیالت او نیز باالتر است

شغل:
 ای طبقه اعض. اشتغال دارند وفاقد مهارت یا نیمه ماهرندیدی اعضای طبقه پایین اجتماعی معموالً به کارهای

.متوسط و باال، عموماً به مشاغل حرفه ای، مدیریت و مصادر دولتی مشغول اند

رفتار سیاسی:
طبقه میان.طبقه اجتماعی ظاهراً مهم ترین شاخص تعیین کننده گرایش ها و رفتار سیاسی افراد است

تماعی معموالً هر قدر که طبقه اج. اجتماعی و میزان مشارکت در سرنوشت سیاسی جامعه ارتباط وجود دارد
.فرد پایین تر باشد، کمتر در رأی گیری شرکت می کند

استواری زناشویی:
ودهر قدر که طبقه اجتماعی پایین تر باشد، احتمال گسیختن پیوند زناشویی، بیشتر خواهد ب.
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وابستگی مذهبی:
قه باال اعضای طب. میان طبقه اجتماعی و عالیق مذهبی اعضای هر طبقه، ارتباط نزدیکی وجود دارد

ارکت در میزان مش. بیشتر به دنبال سِمَت رهبری هستند و به جنبه های ذوقی مذهب عالقه مندند
ای طبقه امور مذهبی را معموالً اعض. فعالیت های مذهبی محدود است و بیشتر جنبه تشریفاتی دارد

؛واکنش اعضای طبقات پایین جامعه به مذهب، بیشتر عاطفی است. متوسط اداره می کنند

همکاری اجتماعی:
بجوشد و هر اندازه فرد متعلق به طبقه اجتماعی باالتری باشد، احتمال اینکه آن شخص با دیگران

در فعالیت های اجتماعی شرکت جوید، بیشتر است؛

وجهه نظر:
تر آینده طبقات پایین برآوردن فوری نیازهایشان را بر بهره مندی از پاداش های بزرگتر و طوالنی

افظه دیدگاه اعضای طبقه پایین در همه موارد، جز در موارد اقتصادی، بیشتر مح. ترجیح میدهند
.دیدگاه اعضای طبقات متوسط و باال غالباً لیبرالیستی است. کارانه است
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نظریه مارکس و وبر درباره طبقه اجتماعی

کارل مارکس و طبقات اجتماعی
ی داردوی اعتقاد داشت که موقعیت طبقه اجتماعی فرد به روابط او با ابزار تولید بستگ.
دصاحبان منابع طبیعی و کارخانه ها موقعیت های طبقه باال را در جامعه اشغال می کنن .
 ( ولتاریاپر)و کارگران ( بورژوازی)مارکس جامعه را به دو طبقه اساسی صاحبان وسایل تولید

.تقسیم کرد
تعریف مارکس از طبقه اجتماعی صرفاً مبتنی بر مالک اقتصادی بود.

مارکس وبر:
به عقیده وبر، طبقه بر سه عنصر قدرت، ثروت و منزلت مبتنی است .
به پایین شخص ممکن است بر حسب یک متغیر در رتبه باال و بر حسب متغیر دیگر در رت

.قرار گیرد
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برداشت متعارض از قشر بندی اجتماعی 

کارکردگرایان:
هتری اعتقاد دارند که علت وجودی قشر بندی اجتماعی این است که نیاز های جامعه به نحو ب

.  برآورده شود
ی در به گمان آنان، پاداشهایی از قبیل درآمد، قدرت و پایگاه اجتماعی، باید به طور نامساو

وجود در میان اعضای جامعه توزیع شود تا مهم ترین موقعیت ها نصیب شایسته ترین افراد م
.جامعه گردد

نظریه پردازان کشمش  :
اعتقاد دارند که پاداش ها باید به طور یکسان در میان اعضای جامعه توزیع شود .
کشی به نظر آنان نابرابری نتیجه کارکرد سالم جامعه نیست، بلکه صرفاً ناشی از بهره

. ثروتمندان از فقر است
ستنظریه پردازان کشمش، معتقدند که بقای جامعه منوط به توزیع ناعادالنه پاداش ها نی.

58



قشر بندی اجتماعی 

طبقه نظام قشر بندی، افراد را با توجه به امتیازاتشان رتبه بندی می کند و آنان را در آن
امعه امتیازات اجتماعی را فرهنگ و ج. اجتماعی که با این امتیازات متناسب است، جای میدهد

.تعیین می کند

ی را قشربندی اجتماعی شامل الیه های افقی از وضعیت های مشابه افرادی است که جامعه ا
.تشکیل می دهند

 ،و داشتن اجتماعی عبارتند از تحصیالت عالی، درامد باال، ثروت کالنامتیازات در جوامع جدید
وجات یا شغلی که از منزلت باالیی برخوردار باشد، اما ممکن است در فرهنگ های دیگر، تعدّد ز

.داشتن تعداد بیشتر دام مزیت اجتماعی به شمار آید

59



روش های مطالعه قشر بندی

تند از این روش ها عبار. برای مطالعه ساختار طبقاتی جامعه، از سه روش عمده استفاده می شود
.روش اشتهاری، ذهنی و عینی

روش اشتهاری:
ی جامعه شناس در این روش، از افراد می پرسد که افراد دیگر را در کدام طبقه اجتماع

.می توان قرار داد

روش ذهنی:
در این روش، از افراد می . در روش ذهنی، فرد طبقه اجتماعی خود را تعیین می کند

خواهند که خود را در آن طبقه اجتماعی که به گمان آنان متعلق به آن اند، قرار می 
.دهند

روش عینی:
ه پژوهشگر، با به کارگیری این روش نسبتاً اختیاری، مالک های عضویت در طبق

افراد بر . اجتماعی و تعداد طبقاتی که جامعه به آنها تقسیم شده است را تعیین می کند
ب با حسب مالک های تعیین شده سنجیده می شوند و سپس در طبقه اجتماعی متناس

.مالک های مذکور جای می گیرند
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ینسبت پایگاه اجتماعی و طبقه اجتماعی و قشربندی اجتماع
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(افقی) طبقه اجتماعی

(عمودی) پایگاه اجتماعی

قشربندی اجتماعی



تحرک اجتماعی
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تعریف تحرک اجتماعی

اعی دیگر اصطالح تحرک اجتماعی به جا به جایی افراد از یک پایگاه اجتماعی به پایگاه اجتم
.اطالق می شود

ایفا در تعیین میزان تحرک اجتماعی که در یک جامعه معین وجود دارد، عوامل بسیاری نقش
.تحصیالت، نژاد، جنس، وشغل پدر برخی از این عوامل اند. می کنند

تحرک نزولی:
( نزولی)ینیا به سمت پای( صعودی)باید توجه داشت که تحرک اجتماعی ممکن است به سمت باال

.  صورت گیرد
عوامل مهمی که اغلب موجب تحرک نزولی می گردد عبارت اند از تحصیالت ناقص، ازدواج در

ر آمدن در سن پایین، آوردن فرزند در سن پایین، متولد شدن در یک خانواده پر فرزند یا گرفتا
.یک بحران اقتصادی یا شغلی
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انواع تحرک اجتماعی

جامعه شناسان چهار نوع تحرک را مشخص کرده اند:
تحرک عمودی:

ه اجتماعی که عبارت است از تغییر پایگاه فرد، هنگامی که از یک طبقه اجتماعی به طبق
.دیگر انتقال می یابد

تحرک افقی:
ح استعبارت از انتقال فرد از یک پایگاه اجتماعی به پایگاه اجتماعی دیگر در همان سط.

تحرک میان نسلی:
نوعی تحرک اجتماعی است که از نسلی به نسل دیگر رخ می دهد .
زشک هنگامی که دختر یک راننده تاکسی، به تحصیالت دانشگاهی می پردازد و یک پ

.ونددموفق از آب در می آید، از نسلی به نسل دیگر، تحرک میان نسلی به وقوع می پی
تحرک درون نسلی:

ان نسل عبارت از تغییر یا تغییراتی است که در پایگاه اجتماعی یک فرد یا گروه در هم
.رخ می دهد
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جوامع باز و جوامع بسته

ی در جامعه باز ممکن است نابرابری های. همه جوامع دارای نظامی از قشر بندی اجتماعی اند
قه خاص وجود داشته باشد، اما افراد آن از فرصت های اجتماعی مناسبی برای صعود به طب

.اجتماعی باالتر برخوردار باشند
گاه های در نظام اجتماعی باز، افراد اگر لیاقت و پشتکار داشته باشند، می توانند به پای

.اجتماعی باالتر دست یابند
ود وبدون در جامعه ای که کامالً بسته است، پایگاه اجتماعی شخص در بدو تولد تعیین می ش

ع پایگاه، این نو. تحرک به باال و پایین، در همان پایگاه اجتماعی، تا پایان عمر، ثابت می ماند
.پایگاه محوَّل نامیده می شود
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ساخت باز و بسته در مناطق شهری و روستایی

بسته جامعه شناسان دریافته اند که جوامع ما قبل صنعتی یا کشاورزی، عمدتاً از نوع جوامع
پایگاه معموالً افرادی که در جوامع روستایی زندگی می کنند، در سراسر زندگی شان یک. اند

.  اجتماعی ثابت دارند
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تغییرات در بازار کار و تأثیر آن بر تحرک اجتماعی 

یگاه در جامعه صنعتی شهری، پایگاه محقق، برای بخش اعظم جمعیت، بسیار مهم تر از پا
ای محول است؛ زیرا جامعه صنعتی برای مهارت های تخصصی که برای تحصیالت و دوره ه

.کار آموزی طوالنی نیاز دارد، ارزش بسیاری قائل است
ی، مدد شخص برای ورود به پیشه هایی از قبیل مهندسی معماری، پزشکی، حقوق، حسابدار

را نیز به کاری اجتماعی و بیمه، باید نه تنها آموزش الزم را ببیند، بلکه باید صالحیت خود
ازه نخواهد شخص تا زمانی که نخست سطح شایستگی خود را ثابت نکند، اج. اثبات برساند

.داشت عهده دار شغل حسّاسی شود
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عوامل مرتبط با تحرک اجتماعی
حجم خانواده  :

ان بیش از فرزند-که اغلب در شهر ها سکونت دارند-فرزندان خانواده های کم جمعیت
.خانواده های پر جمعیت امکان تحرک عمودی دارند

نژاد و قومیت :
ادی و در تجارت، صنعت و مدارس، تبعیض های گوناگونی نسبت به اعضای گروه های نژ

ی پیشینه نژادی و قومی از عوامل بسیار مهمی است که بر فرصت ها. قومی وجود دارد
.دستیابی به تحرک عمودی تأثیر می گذارد

تحصیالت  :
میزان تحصیالت فرد به میزان درامد او بستگی دارد.

جنسیت و ترتیب تولّد  :
در اغلب جوامع و حتی در جامعه صنعتی، مانند جامعه امریکا، مردان و زنان به گونه های

دانشگاهی زنان، بنابر سنت، تشویق نمی شدند به تحصیالت. مختلف تربیت می شوند
.بپردازند یا در شغل حساسی به کار اشتغال ورزند

 والدین ممکن است بیشتر منابع مالی خود را صرف فرزنداول، فرزند آخر یا تنها
معموالً فرزندانی که بین تولد اولین و آخرین فرزند به دنیا می آیند،. فرزندشان کند

. فرصت کمتری برای تحرک عمودی دارند
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ازدواج  :
هر قدر. تحرک عمودی ممکن است از طریق ازدواج با فردی از طبقه باالتر حاصل شود

.که شخص به هنگام ازدواج جوان تر باشد، مجال او برای تحرک صعودی کمتر است
کامروایی معوق :

خود کامرایی معوق عبارت است از این که فرد مزایای آنی را فدای آینده می کند و منابع
ی را برای اهداف آینده، که پاداش هایی به مراتب بیشتر برای او به ارمغان می آورد، م

افرادی که در دوران جوانی از کامروایی چشم می پوشند، بیش از افرادی که هر. اندوزد
.لحظه را غنیمت می شمرند، مجال دستیابی به تحرک صعودی دارند

برنامه های دولتی :
ات در جامعه صنعتی پیشرفته، دولت ها برنامه های گوناگونی را برای کمک به طبق

هم متوسط و پایین اجرا می کنند تا از این طریق امکان تحرک عمودی را برای آنان فرا
.سازند
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مشکالت زندگی در جامعه باز

احساس شکست و . رقابت اغلب دچار فشار روحی و احساس محرومیت می شوند
لشان سرخوردگی کسانی که توانایی رقابت را دارند، این احساس آزارشان می دهد که از اصو

د، به این امکان وجود دارد که پس از آنکه شخص به یکی از اهدافش رسی. دست کشیده اند
قه اجتماعی کسانی که از طبقه اجتماعی پایین به طب. سیر نزولی تحرک اجتماعی گرفتار آید

همکار باالتری صعود می کنند، ممکن است برخی از دوستانی را که زمانی با آنها شریک و
اند ازدبوده 
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تماعینسبت پایگاه اجتماعی ،طبقه اجتماعی ، قشربندی اجتماعی و تحرک اج
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قشربندی اجتماعی

عی
ما

جت
ک ا

حر
ت

(پایین) پایگاه اجتماعی

(پایین) طبقه اجتماعی

(باال) طبقه اجتماعی



مرتبط با جامعهمفاهیم

تحرک اجتماعیطبقه اجتماعینقشاجتماعیپایگاهگروه اجتماعیجامعه
از افراد تعدادیجمعیت

دارای روابط 
متقابل

موقعیت فرد در 
جامعه از منظر 

دیگران

رفتاری است که
از فرد انتظار می
اه رود در یک پایگ
اجتماعی انجام 

.دهد

بخشی از جامعه 
دارای ارزش های 

مشترک

جابجایی در 
پایگاه اجتماعی

وانتظاراتمنافعجغرافیا
مشترک

ل در پاسخ به سوا
ه کجا قرار گرفت: 

است؟

مجموعه الگوهای 
رفتاری حول یک
کارکرد اجتماعی

پایگاه اجتماعی
یکسان

موقعیت یک بادوامفرهنگ مشترک
ه بشخص نسبت

اشخاص دیگر در
فضای اجتماعی

برخوردار از 
امتیازات مشابه

اعضای گروه آگاهروابط متقابل
به روابط

سبک زندگی 
یکسان

ز یک برش افقی اگروهیتداوم
جامعه

یک کل

متمایز از سایر 
گروه ها



فرهنگ و شخصیت: بخش سوم

انحرافی؛ اجتماعی شدن؛ نظارت اجتماعی ؛ رفتار فرهنگ

(  3،5،11،12فصول ) 



فرهنگ و جامعه

فرهنگ و نماد

هنجارهای 
فرهنگی

سازمان فرهنگ

خرده فرهنگ و 
ضد فرهنگ

وحدت فرهنگی ،
قوم مداری و 
ینسبیت فرهنگ

دگرگونی و 
تحول فرهنگی



فرهنگ چیست؟ 
چه نسبتی میان فرهنگ و جامعه وجود دارد؟
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تعریف فرهنگ

 فرهنگ
ف کردو ویژگی اعتقادی اعضای یک جامعه معین تعریاکتسابی به عنوان مجموعه رفتار های  .
 ای است که فرهنگ را از رفتار هاکتسابیکلمه اساسی و مهم در تعریف یاد شده، کلمه

.  برخاسته از وراثت و ویژگی های زیستی متمایز می کند
جامعه و فرهنگ

 جامعه به گروهی از انسان ها اطالق می شود که در طول هزاران سال با یک دیگر زندگی
عی کرده و در سرزمین معینی سکنا گزیده اند و سرانجام، خود را به عنوان یک  واحد اجتما

.متمایز از گروه های دیگر، سازمان داده اند
هر جا که جامعه ای. ممکن نیست که فرهنگ جدای از جامعه یا جامعه جدای از فرهنگ باشد

.هست، فرهنگ منطبق بر آن نیز وجود دارد
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چگونه فرهنگ شکل گرفته، منتقل می شود؟
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ارتباطات نمادی و فرهنگ
چیستی نماد

عالمت–3. مظهر، نشانه -2. نماینده ، سَمبُل -1: نماد در تعریف
 این نشانه های. از نشانه های ساده ای برای احضار معانی به ذهن بهره گرفته است

.قراردادی، نماد، سمبل، شعار و مظهر نام دارند 
«آینه تمام نمای معنا است « نماد.

عالی یکی از ویژگی های خاص انسان، توانایی و مهارت او در برقراری ارتباط با دیگران، به
.ترین و پیچیده ترین شکل است

کن می ارتباطات نمادی، اکتساب فرهنگ را آسان، و انتقال آن را از نسلی به نسل دیگر مم
.سازد

ارتباط نمادی آدمیان به سه شیوه اساسی صورت می گیرد .
زبان .زبان گفتاری است که عبارت از الگوهای صوتی و معانی پیوسته به آن است

ی است دومین شیوه ارتباط، زبان نوشتار. گفتاری آموزش و ارتباطات را آسان می کند
.که عبارت از ثبت تصاویری از گفتار است

زبان نوشتاری آموزش و حفظ میراث فرهنگی را تسهیل می کند  .
سومین روش، زبان جسمانی است که از ادب عامیانه گرفته شده است و به معنای

.برقراری ارتباط، با حرکات دست و صورت، و به طور کلی با ایما و اشاره است
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هنجارهای فرهنگی چیست؟
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هنجارهای فرهنگی 

 ،ا رفتاری، هستند که گروه، به لحاظ فکری یمعیارهای رفتار های ثابتی هنجارهای فرهنگی
.  از افراد انتظار دارد یا آنها را تأیید می کند

کننداین انتظارات و رفتار های حاصل از آن، غالباً از فرهنگی به فرهنگ دیگر تغییر می.
ارزش ها:

احساسات ریشه دار و عمیقی است که اعضای جامعه در آن شریک اند.
آداب و رسوم:

به آن دسته از شیوه های رفتاری عادی اطالق می شود که در جامعه رواج دارد.
رسوم اخالقی:

ت عبارت از رسومی هستند که ویژگی های معناداری از رفتار های درست یا نادرس
.  را در بر می گیرند

رسوم اخالقی هر جامعه در نظام حقوقی و آموزش های مذهبی آن متبلور می شود.
قوانین بخشی از رسوم اخالقی هستند که به صورت قواعد و مقررات درآمده اند.
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فرهنگ آرمانی و فرهنگ موجود

رد، در فرهنگ آرمانی آن است که الگوهای رفتاری آشکار و رسماً تأیید شده را در بر می گی
.آن چیزی است که عمالً بر جامعه حاکم است( واقعی)حالی که فرهنگ موجود

بسیاری از رفتار هایی که در نظر  عموم مردم شدیداً محکوم و نهی شده است، به مقیاس
.  وسیعی در مکان های خصوصی و خلوت رواج دارد
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عناصر مختلف فرهنگ چگونه سازمان می یابد؟
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عناصر فرهنگی، مجموعه فرهنگی و نهادها: سازمان فرهنگ 
ا برای افراد هر فرهنگ به شیوه نظام یافته ای سازمان می یابد تا امکان روابط متقابل مؤثر ر

.  و گروه ها فراهم کند
ارت، به کوچک ترین واحد فرهنگ اطالق می شود که ممکن است یک عب: عنصر فرهنگی

.  شی، حرکت یا نماد باشد
دبه مجموعه پیچیده ای از عناصر منسوب به آن فرهنگ بر می گرد: مجموعه فرهنگی  .
د ها و نظام روابط اجتماعی الگو شده و سازمان یافته ای است که در قالب آن، کار کر:  نهاد

.برآوردن نیازهای ضروری فردی و گروهی ممکن می شود
مثال

نگ، جزو ، جوراب، لباس مخصوص، تور، راکت ودیگر اشیا به کار رفته در بازی پینگ پتوپ
ویژه، قواعد و اصطالحات خاص بازی نیز در همین شمار حرکات . عناصر فرهنگی است

. است

 به آن بازی پینگ پنگ مجموعه ای فرهنگی است که از مجموعه عناصر فرهنگی منسوباما
.استشدهساخته 

را این مجموعه، خود جزئی از نظام روابط اجتماعی و سازمان یافته و سیع تری است که آن
.نهاد تفریح و فراغت می نامند
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ی چه نسبت« ضد فرهنگ ها» و « خرده فرهنگ ها» 
با فرهنگ جامعه دارند؟
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خرده فرهنگ  و ضد فرهنگ ها 

خرده فرهنگ
گروهی کوچک تر از جامعه است .
 خرده فرهنگ از فرهنگ کل جامعه متمایز است، زیرا برخی هنجارها و موازین خاص خود را

.دارد
یکی از نمونه های یاد شده در این مورد خرده فرهنگ بزهکاران است.

ضد فرهنگ
 گروه هایی اطالق می شود که با هنجارها و موازین فرهنگ غالب در جدال هستند و آن را به

.شدیداٌ طرد می کنند
ر برای اینکه فرهنگ به شکل مؤثر عمل کند و هدف های جامعه را تأمین نماید، باید عناص

. مختلف آن به خوبی با یکدیگر هماهنگ باشند
 فرهنگی، انسجام سازمانی و عملیاتی همه عناصر و مجموعه های فرهنگی است که وحدت

.  کارکرد واحدی دارند
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آیا فرهنگ جوامع می بایست یکپارچه باشد؟
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یکپارچگی فرهنگی

 عناصر اینکه فرهنگ به شکل مؤثر عمل کند و هدف های جامعه را تأمین نماید، بایدبرای
.  مختلف آن به خوبی با یکدیگر هماهنگ باشند

 که فرهنگی، انسجام سازمانی و عملیاتی همه عناصر و مجموعه های فرهنگی استوحدت
.  کارکرد واحدی دارند

کی با فرهنگ یکپارچه، فرهنگی است که عناصر و مجموعه های پیچیده آن پیوند نزدی
یکدیگر دارند، چنان که دگرگونی دریک مجموعه، موجب دگرگونی در مجموعه های 

دیگر، و نیز در کل فرهنگ می شود؛ 
بهودندشقمعوقلعوسیعهایدشتدرشمالی،امریکایسرخپوستانکهزمانیمثالبرای

منبعتنهاازشدند،محکوممحدودیومشخصهایگاهاقامتوهااردوگاهدرزندگی
ریآوگردعادتبعد،بهزمانآناز.کردندامیدقطعبود،گاومیشکهخودتغذیهمرسوم

عتقاداتاوهاارزشازبرخیترتیب،بدینوکردآشکاریتغییرایشانبیندرغذاییمواد
آزمایشهنگامبهآنشکاربهدادناهمیتیاگاومیششمردنمقدسدربارهآنان

تغییرموجبپارچه،یکفرهنگازبخشدرتغییرواقع،دروشدسستنیزپسرفرزندان
.شدآنازدیگریبخشدر
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آیا احساس برتری و بالیدن به فرهنگ خود امری
مطلوب است؟
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قوم مداری
 قوم مداری:

 گرایشی است که برحسب آن، افراد جامعه فرهنگ خود را برتر از فرهنگ دیگران می
قوم عادت ها و سنت ها، غالباً ما را با استفاده از وجهه نظر های اجتماعی ریشه دار، به. پندارند

ه داوری به این ترتیب، هنگامی که اعضای یک گروه درباره دیگران ب. مداری ترغیب می کنند
.می نشینند، غالباً قوم مداری آنان را به احساس خود بر تربیتی سوق می دهد

رابطه شخصیت و قوم مداری
ان می دهند، مطالعات نشان داده است که اشخاصی که نسبت به نفع یک گروه معین تعصب نش

.غالباً گرایش دارند که بر ضد بسیاری دیگر از گروه ها نیز تعّصب داشته باشند
آثار مثبت قوم مداری

 مداری این فایده را دارد که احساس مشروعیت گروه، وفاداری، میهن دوستی و ملیت قوم
.خواهی فرد را تقویت می کند

ار می قوم مداری، با حفظ وضع موجود، به منزله نیرویی مقاوم در برابر دگرگونی ها نیز به ک
.  آید

زیان های قوم مداری
د می شاید زیان بار ترین اثر قوم مداری این باشد که غالباً مانع نوآوری های احتماالً سودمن

.شود
ود قوم مداری افراطی به طرد غیر ضروری و بیهوده خرد و دانش دیگر فرهنگ ها منتهی می ش

.  و از هر گونه مبادله فرهنگی و غنی سازی فرهنگ خودی جلوگیری می کند
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آیا همه فرهنگ ها از ارزش واحد برخوردار 
هستند؟
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نسبیت فرهنگی و دگرگونی فرهنگی 
نسبیت فرهنگی:

داوری درباره معنی و ارزش هر عنصر فرهنگی را باید در خصوص زمینه فرهنگی آن انجام
. داد
ارزش هر رسم، بسته به سهمی است که در فرهنگ مربوط به خود دارد.
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آیا فرهنگ ها ثابت هستند؟
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فرهنگ پذیری و تاخیر فرهنگی
دگرگونی فرهنگی

 ،هر چند مردم نسبت به رها کردن سنت ها، ارزش ها و آداب و رسوم خود برای قبول سنت ها
چار ارزش ها و رسوم تازه انعطاف ناپذیر و سخت گیرند، کمتر فرهنگی است که در طول تاریخ د

.  دگرگونی هایی نشده باشد
 هر جا که عناصر جدید و مجموعه هایی نو در فرهنگ ظاهر شود و بدین سان، محتوا و ساخت

.فرهنگ را تغییر دهد، دگرگونی فرهنگی رخ می دهد
شدید از مقاومت در برابر دگرگونی هنگامی بیشتر آشکار می شود که این دگرگونی ها با انحراف

.ارزش های سنتی و رسوم همراه باشد
 هایی که با یک دیگر تماس مستقیم دارند، هر دو دچار دگرگونی می شوندفرهنگ  .
 دگرگونی ممکن است در یک فرهنگ خیلی عمیق تر از فرهنگ دیگر باشداین.
این جریان، فرایند فرهنگ پذیری نامیده می شود.

تاخر فرهنگی
 فرهنگ را می توان به عناصر مادّی و غیر مادّی آن تقسیم کردهر.
 ظاهراً مردم دگرگونی در فناوری را که جزئیات حوزه مادّی فرهنگ است می پذیرند، حال آنکه

ی، نتیجه این ناهماهنگ. کمتر هنجارها، ارزش ها، باور ها یا سازمان اجتماعی خود را تغییر می دهند
.  استتأخّر فرهنگی 

 رخ می دهد که عناصر غیر مادّی فرهنگ سعی دارند وضعیت خود را در تاخر فرهنگی، هنگامی
.کنندمیان دگرگونی های عناصر مادّی فرهنگ حفظ 
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سرچشمه دگرگونی های اجتماعی و فرهنگی 
 به نظر می رسد که امروزه فناوری، مهم ترین عامل مؤثر بر دگرگونی های اجتماعی و

.فرهنگی است
گی ناشی از دگرگونی های فناورانه سرعت و شتاب بیشتری پیدا کند، دگرگونی هایی فرهن

.آن بیشتر شود
محیط طبیعی:

دگرگونی های ناگهانی و شدید در محیط طبیعی کمتر رخ می دهد، اما در صورتی که رخ دهد ،
.تأثیر عمیقی بر جای می گذارند

دگرگونی در جمعیت  :
 هر گونه دگرگونی عمده در شمار و توزیع جمعیت یک کشور، همواره دگر گونی های

.اجتماعی متناسب با خود را به دنبال دارد
نیازهای شناخته شده  :

شرط دگرگونی اجتماعی این است که جامعه نیازهای خود را بشناسد.
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پرورش اجتماعی و شخصیّت
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پرورش اجتماعی 
شخصت و کنترل 

اجتماعی

اجتماعی شدن

اهداف، عوامل و 
انواع اجتماعی 

شدن

ساخت هویت 
فردی

نظارت اجتماعی

مکانیسم های 
نظارت اجتماعی

رفتار انحرافی



اجتماعی شدن چیست؟
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اجتماعی شدن  

اجتماعی شدن فرایندی است که  :
 ،به انسان، راههای زندگی کردن در جامعه را می آموزد
،شخصیت می دهد
و ظرفیت های او را در جهت انجام وظایف فردی و به عنوان عضو جامعه، توسعه می بخشد.

 به اعضای جامعه می شودالگوهای رفتار مشترک اجتماعی شدن باعث آموزش.
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اهداف ، عوامل و انواع: اجتماعی شدن 
اهداف اجتماعی شدن

باید مهارت های ضروری را که برای زندگی در جامعه ضروری است فرا بگیرد.
نوشتن و شخص باید بتواند به صورت مؤثری با دیگران ارتباط برقرار کند و توانایی خواندن ،

.سخن گفتن پیدا کند
فرد باید بتواند نیازهای زیستی خودبه شیوه های قابل قبول جامعه برآورد.
فرد باید ارزش ها و اعتقادات اساسی جامعه را در ذهن خود متمرکز کند.

عوامل اجتماعی شدن
 عمده ترین عوامل اجتماعی ساختن کودک، خانواده، مدرسه، گروه های همسال و رسانه های

.جمعی است

انواع اجتماعی شدن
رسمی و غیررسمی
ه تری، نهاد های آموزشی و نظامی، نمونه نهادهای رسمی است که به صورت دستگاه ساخت یافت

.مسئول انتقال شیوه های پذیرفتنی عمل و اندیشه جامعه به فرد است
ه های اجتماعی شدن ممکن است از طریق روابط متقابل با گروه های همبازی یا عضویت در گرو

.غیر رسمی و باشگاه ها نیز صورت پذیرد
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هویت فردی در فرآیند اجتماعی شدن چگونه 
ساخته می شود؟
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سانیخود، پویایی خود، خود آئینه سان و دگر: اجتماعی شدن و هویت فردی

خود(self  )
نظردرمستقلومشخصجدا،ذاتیکراخودکهآموزدمیشدناجتماعیحیندرفرد

.کندمتمایزاشیاءواشخاصهمهازوبگیرد
،دهندمینشانکنشاوبرابردردیگرانکهاستمشخصیهویتیکدارایخود.

پویایی خود
ایفاایدببیشوکماوکهنقشیچگونگیساختنمشخصدرمهمیسهمخود،ازفردتصویر

.داردکند،
یمعملآنآمیزموفقیتانجامبرفراوانیاثرکار،هردادنانجامدرفردنفسبهاعتماد

.استوابستهآنبهوگذارد
خود را در آئینه جمع دیدن

هایواکنشآندرتوانیممیکهاستجامعهبیند،میآندرراخودفردکهآیینهازمنظور
.کنیممالحظهدهیممیانجامکهرفتاریواعمالبرابردررادیگران

ابتماسضمنزندگی،طولدروگیردمیسرچشمهخانوادهازکودک،نزددرخودتصویر
.کندمیرشدهمساالنگروهوهمبازیها

کندمیمشخصوتعییندیگرانهایواکنشوسیعیحدتارارفتار.
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سانیخود، پویایی خود، خود آئینه سان و دگر: اجتماعی شدن و هویت فردی
دگری تعمیم یافته

«ترکیبی از انتظاراتی است که فرد گمان می کند دیگران از او دارند«دگری عام ، .
 خود را به نحوی می سنجد که گویی شخص دیگری استشخص .
 ی خود آگاه« دگری تعمیم یافته»از « بازی کردن نقش»و « نقش پذیری»با فرایند فرد

.بیشتری می یابد

 عهده گرفتن نقشبر:
ری توسعه مهارت در برقرار کردن ارتباطات در فرد، کودک را قادر می سازد که نقش دیگ

.را به عهده بگیرد و به شیوه ای عمل کند که با نقش دیگری سازگار باشد

 نقشبازی کردن

دگری مؤثر و با نفوذ:
 ،ودنامیده می ش« دگران مؤثر»اشخاصی که تأثیر عمده ای بر وجهه نظر افراد می گذارند .
تور بیشتر مردم می کوشند که رضایت و خشنودی دگری مؤثر را جلب، و از نصایح و دس

.  های آنان تبعیّت کنند
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«من اجتماعی»و « من فردی»تمایز میان 
 تقسیم می کند« من اجتماعی»و « من فردی»جرج هر برت مید، خود را به  .

 «من اجتماعی»:
انعکاس و بروز هنجارها و ارزش های جامعه در فرد است .

«من فردی»:
معرف جنبه شخصی و منحصر به فرد شخص است.

 ردی چنین ف. خود رفتار کرده است« من فردی»شخصی که مرتکب قتلی می شود، از جنبه
. یردممنوعیت اجتماعی قتل و ارزشی را که جامعه برای حیات فرد قائل می شود، نادیده می گ

 معرف هنجار و ارزش هایی است که به عنوان (ممنوعیت و ارزش اجتماعی) دو مفهوماین ،
.  در وجود او جایگزین شده است« من اجتماعی»بخشی از 

 ی کند، تا حدی غریزی و سرکش است، شخصی که از این جنبه رفتار م« من فاعلی»آنجا که از
.در آنچه می خواهد انجام دهد تأمّل چندانی نخواهد کرد
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نظارت اجتماعی
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پرورش اجتماعی 
شخصت و کنترل 

اجتماعی

اجتماعی شدن

اهداف، عوامل و 
انواع اجتماعی 

شدن

ساخت هویت 
فردی

نظارت اجتماعی

مکانیسم های 
نظارت اجتماعی

رفتار انحرافی



چیستی، اهمیت: نظارت اجتماعی 

نظارت اجتماعی
دنباله فرایند اجتماعی شدن است  .
ارات نظارت اجتماعی به ابزار ها و روش هایی اطالق می شود که برای وادار کردن فرد به انطباق او با انتظ

.گروه معین یا کل جامعه، به کار می رود
ودهرگاه نظارت اجتماعی، در عمل تحقق پیدا کند، رفتار فرد با نوع رفتار مورد انتظار هماهنگ می ش .
ر می گذاریم و نظارت اجتماعی به صورت متقابل نیز بین افراد اعمال می شود؛ یعنی ما بر رفتار دیگران تأثی

.در مقابل، دیگران نیز بر رفتار ما تأثیر می گذارند

اهمیت نظارت اجتماعی
یی که برای اینکه سازمان اجتماعی و جامعه بتوانند سطح مطلوب و نظم خود را حفظ کنند، باید رفتار ها

.صورت الگو به خود گرفته اند، پیش بینی پذیر باشند و استمرار و ادامه یابند
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مکانیسمهای رسمی و غیر رسمی : نظارت اجتماعی 
ت نظارت اجتماعی ممکن است از طریق عوامل بیرونی نیز اعمال گردد که خود ممکن اس

.صورت رسمی یا غیر رسمی داشته باشد
نظارت رسمی:

ف نظارت اجتماعی رسمی ممکن است به وسیله تعداد زیادی از سازمان ها و مؤسسات مختل
.درون جامعه اعمال شود

 پلیس، زندان، مراکز نگهداری جوانان بزهکار، دادگاه ها، مؤسسات رفاهی و مددکاری
اجتماعی

تی نظارت اجتماعی رسمی ممکن است با استفاده از زندان، جریمه، التزام و آزادی مشروط و ح
.در بعضی جوامع، با محکومیت به مرگ انجام گیرد

نظارت اجتماعی غیر رسمی:
 غالباً در گروه های نخستین آشکار می شود و در حقیقت، یک از کارکردهای گروه های

.استنخستین 
 از گروههای نخستین، خانواده، گروه همساالن، گروه های همکار یا گروه های اجتماعیمنظور

.کوچک دیگر است
از آن طیف وسیعی از مکانیسم های غیر رسمی نیز برای نظارت اجتماعی در دسترس ماست؛

از آنجا که فرد . جمله است تمسخر، خندیدن، زخم زبان زدن، شایعه پراکنی، طرد و غیره
رترین شدیداً تمایل دارد مورد قبول گروه واقع شود، بیم از طردشدن توسط گروه، یکی از مؤث

.عوامل نظارت اجتماعی به شمار می رود
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رفتار انحرافی 
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تعریف 

 انحراف هر گونه رفتاری است که با انتظارات جامعه یا یکی از گروه های مشخص درون
.  جامعه منطبق و سازگار نباشد

دوری جستن و فرار از هنجارهاست و هنگامب رخ می دهد که فرد یا گروهی انحراف ،
.معیارهای جامعه را رعایت نمی کند

109



مرتبط با جامعهمفاهیم

تحرک اجتماعیطبقه اجتماعینقشاجتماعیپایگاهگروه اجتماعیجامعه
از افراد تعدادیجمعیت

دارای روابط 
متقابل

موقعیت فرد در 
جامعه از منظر 

دیگران

رفتاری است که
از فرد انتظار می
اه رود در یک پایگ
اجتماعی انجام 

.دهد

بخشی از جامعه 
دارای ارزش های 

مشترک

جابجایی در 
پایگاه اجتماعی

وانتظاراتمنافعجغرافیا
مشترک

ل در پاسخ به سوا
ه کجا قرار گرفت: 

است؟

مجموعه الگوهای 
رفتاری حول یک
کارکرد اجتماعی

پایگاه اجتماعی
یکسان

موقعیت یک بادوامفرهنگ مشترک
ه بشخص نسبت

اشخاص دیگر در
فضای اجتماعی

برخوردار از 
امتیازات مشابه

اعضای گروه آگاهروابط متقابل
به روابط

سبک زندگی 
یکسان

ز یک برش افقی اگروهیتداوم
جامعه

یک کل

متمایز از سایر 
گروه ها



مرتبط با جامعهمفاهیم

رفتار انحرافینظارت اجتماعیاجتماعی شدنفرهنگ

ی رفتار اکتسابی و ویژگ
های اعتقادی اعضای 

جامعه

یادگیری راه های زندگی
اجتماعی بطور مستقل

وادار کردن فرد به 
انطباق با هنجارهای 

الگوهای )جامعه 
(رفتاری

دوری جستن از 
هنجارها

کسب هویت اجتماعی حاصل گذار از طبیعت 
مستقل

تخطی از هنجارها

)  جمع آموخته های انسان 
(میتربیت رسمی و غیررس

ای انتقال فرهنگ به اعض
بویژه نسل جوان) جامعه 

...(و مهاجران و 

یادگیری عضویت در روش زندگی اعضای جامعه
جامعه

ارزش ها و هنجارهای 
جامعه

ین عامل اتصال فرهنگی ب
نسل ها

ن سازگاری و همنوایی میا
افراد جامعه



سامانمندی و نظم اجتماعی: بخش چهارم

؛ نهادهای اجتماعی؛ سازمان رسمی؛  رفتار جمعیالگوهای رفتاری ؛ 

(  7،19،17فصول ) 



تعریف  نهاد

 ز رفتار است که برخی االگوهای اجتماعی نهاد، نظامی به نسبت پایدار و سازمان یافته از
.های نظارت شده و یکسان را با هدف برآوردن نیازهای اساسی جامعه، در بر می گیرد

هر نهاد کارکرد و مسئولیت های خاصی دارد که به آن نهاد اختصاص یافته است.
 جگانه طور معمول، پنج نهاد بنیادی را در همه جوامع می توان بازشناخت، این نهادهای پنبه

:  عبارتند از
 خانوادهنهادهای،
 ،آموزش و پرورش
دین ،
 اقتصاد
و سیاست  .
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خصوصیات نهاد های اجتماعی 6

هدف هر نهاد، ارضای نیازهای اجتماعی معینی است.
واده هر نهاد، برای رسیدن به اهداف مورد نظر، باید چندین کارکرد داشته باشد؛ برای مثال، خان

.  یش استمسئول نظارت بر کارکرد تولید نسل، اجتماعی کردن کودک و تأمین اقتصادی اعضای خو
.نهاد حکومت، مسئول حفظ نظم در جامعه، دفاع در برابر حمالت خارجی و استقرار قانون است

متضمن ارزشهای نهایی است که اعضا درآن مشارک دارندنهادها ،.
امور در کشورهای مبتنی بر دموکراسی، ارزشهای مستقر در نهاد حکومت شامل امکان دخالت در

.حکومت، انتخابات آزاد، قوه قضاییه مستقل و برابری در مقابل قانون است

 پایدارندها به طور نسبی نهاد.
م تا حدی که الگوهای ثابت رفتار در درون نهاد ها، به صورت بخشی از سنت و فرهنگ مرسو

.جامعه درآمده است
رهنگ در بیشتر جوامع، ازدواج به صورت یک سنت نیرومند در آمده است و خانواده رکن اساسی ف

هر به عالوه، اعضای خانواده، همگی نقش و پایگاه معینی دارند که تابع سن و جنس. جامعه است
.  یک از اعضاست
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خصوصیات نهاد های اجتماعی 6
حتماالً بنیان های اجتماعی نهادها آن چنان عام وگسترده است که هر تغییر چشم گیری درنهاد ا

.موجب تغییر در دیگر نهادها می شود
دروه های تورم. همه نهاد های یک جامعه تحت تأثیر نواسانات شدید نهاد اقتصادی قرار دارند ،

تواری و کسادی ورکود اقتصادی، فقط بر شغل فرد تأثیر نمی گذارند، بلکه ممکن است بر اس
ه مردم، استحکام نهاد خانواده، کیفیت آموزش و پرورشی و توانایی دولت در ارائه خدمات ضروری ب

.تأثیر عمیقی باقی گذارد

 جارها، چند همه نهاد های جامعه به هم وابسته اند، هر یک از نهاد ها به تنهایی، بر مبنای شبکه ای از هنهر
.ارزش ها و الگو های رفتاری مورد انتظار، به حد اعال ساخت و سازمان یافته است

 های یک نهاد را معموالً بخش عظیمی از اعضای جامعه، چه در حال حاضر در آن مشارکت داشته یاآرمان
.نداشته باشند، پذیرفته اند
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نهادی شدن
وسته نهادی شدن، فرایند توسعه نظامی از هنجارها، پایگاه ها ونقش های مشخص و به هم پی

.  است که جامعه آن را پذیرا شده است
فتار نظام از طریق نهادی شدن، رفتارهای خود انگیخته و پیش بینی ناپذیر، جای خود را به ر

.یافته و پیش بینی پذیر می دهد
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رابطه میان نهاد ها و انجمن

د به در درون هر نهادمعین، ممکن است این افراد، سازمان یا انجمن تشکیل دهند تا بتوانن
.صورت مؤثر تر نقش های خود را، یا سازمان یافتگی الزم ایفا کنند
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کارکرد های عام نهادها
قعیت های نهادها، الگوی رفتارهای شایسته اجتماعی را در مو: تعیین الگوهای شایسته رفتار

مختلف در اختیار افراد قرار می دهند و از طریق فرایند اجتماعی شدن شیوه درست و 
.نادرست رفتار را به افراد منتقل می کنند

 رای نهادها نقش های گوناگونی را برای افراد و رفتار های ویژه ای را ب: تعیین نقش افراد
.فرد مشخص می کنند

 فتار، نهادها به افراد جامعه می آموزند که بهترین شیوه ر: ثبات بخشی به فرهنگ جامعه
همان رفتار نهادی شده است و افراد به شیوه های نهادی شده، با منزله شیوه های خاص 

.رفتار، اُنس می گیرند

جا که از آن. نهاد ها در جهت تنظیم رفتارها و نظارت بر آنها عمل می کنند: نظارت بر رفتارها
کن است نهاد ها انتظارات پذیرفته جامعه را فرا می گیرند، نادیده انگاشتن این انتظارات مم

.به مجازات فرد بینجامد
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کارکرد های خاص نهادها
کارکردهای خانواده:

تنظیم رفتارهای جنسی.
نشاندن یک نسل به جای نسل دیگر از طریق تولید مثل.
مراقبت و حمایت از کودکان، معلولین وسالمندان.
اجتماعی کردن کودکان.
تثبیت جایگاه اجتماعی و پایگاه فردی.
 حسوب می که به عنوان واحد بنیانی تولید اقتصادی و مصرف م–تأمین اقتصادی اعضای خانواده

.شود

کارکردهای نهاد آموزش و پرورش
آماده سازی افراد برای ایفای نقش شغلی.
عمل کردن به عنوان حامل و ناقل میراث فرهنگی
آشنا سازی افراد با نقش های مختلف اجتماعی.
آماده سازی افراد برای ایفای برخی از نقش های خاص مورد انتظار.
فراهم کردن بنای ارزشیابی و فهم پایگاه های اجتماعی.
ایجاد دگرگونی در جامعه از طریق توسعه پژوهش های علمی.
تقویت قدرت سازگار افراد با ارزش های جامعه و بهبود روابط اجتماعی.
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 کارکردهای نهاد دینی:
کمک به اشخاص در پیدا کردن هویت اخالقی.
فراهم کردن تفسیرهایی که به تبیین محیط طبیعی و اجتماعی انسان کمک می کند.
تقویت روحیه اجتماعی، انسجام  اجتماعی و همبستگی گروهی.
تقویت و تحکیم مبانی ارزشی زندگی انسانی و وحدت نوع بشر.

کارکرد نهاد اقتصادی
تولید کاالها و خدمات.
(.نیروی انسانی و تأسیسات)توزیع کاالها و خدمات همراه با توزیع منابع اقتصادی
مصرف کاال ها و خدمات.

 (حکومت) سیاست کارکرد نهاد
استنهادی ساختن هنجارها از طریق قوانینی که در دستگاه قانون گذاری دولت تصویب شده.
به اجرا گذاشتن قوانین مصوّبه.
حل مناقشات موجود میان اعضای جامعه.
ارائه خدماتی نظیر بهداشت، آموزش و پرورش، رفاه و مانند اَن.
دید می حفظ شهروندان در برابر حمالت ملل دیگر و بیدار باش در برابر خطراتی که آنان را ته

.کند
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مناسبات میان نهادهای مختلف اجتماعی

ته اندپنج نهاد اساسی  اجتماعی، به اعتبار کارکردهایی که دارند، کامالٌ با یکدیگر وابس.
ادی و باید یک توازن ظریف  و متناسبی بین نهاد های خانوادگی، حکومتی، دینی، اقتص

.آموزشی برقرار باشد
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جابه جایی کارکرد نهادها
د به از آنجا که برخی از نهادها اهمیت خاصی پیدا می کنند، کارکرد های نهادی ا زیک نها

.نهاد دیگر جا به جا می شود
دالیل جابه جایی کارکرد نهادها:

نهاد در برآوردن یک نیاز معین دچار ناتوانی شود.
دو یا چند نهاد قادر به برآوردن یک نیاز باشند.

یگر در جوامع صنعتی جدید، خانواده احتماالً بسیاری از وظایف خود را بیش از نهاد های د
در این جوامع، بخش عمده اجتماعی کردن کودک بر عهده مدرسه . از دست داده است

ه حال آنک-گذاشته شده است و خانواده، اکنون در  درجه اول، مصرف کننده کاالست
ر بر عوامل اقتصادی مؤث. زمانی خانواده، هم تولید کننده و هم مصرف کننده بوده است

.خانواده، اکنون زیر نظارت نهادهای اقتصادی و دولتی قرار گرفته است
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رقابت و همکاری میان نهاد های مختلف
ضعیف عنصر نیرومند رقابت، بین نهادهای مختلف وجود دارد که ممکن است احیاناً به ت

.یک یا چند عنصر داخلی نهاد منجر شود
رد را هر نهاد با داشتن انواع کارکرد های اساسی، ممکن است با نهاد دیگر که همان کارک

.باشدممکن است یک نهاد نفوذ مؤثری بر دیگر نهادها داشته. انجام می دهد رقابت کند
ویت و تأیید از سوی دیگر، از آنجا که نهاد ها با هم ارتباط و پیوند تنگاتنگی دارند، به تق

.یک دیگر گرایش دارند تا بتوانند همگی در جامعه، مؤثر باشند
نیز در نهاد هر گاه در یک نهاد تغییراتی به وقوع بپیوندد، معموالً تغییرات منطبق بر آن

.های دیگر رخ خواهد داد
مثال  :

 ع آن، نه انقالب اسالمی ایران، هنگامی که تغییرات سیاسی در دولت به وجود آمد، به تبدر
ستم بانکی فقط همه نهاد های حکومتی دچار تغییر شدند، بلکه بنیان های اقتصادی، مانند سی

و سرمایه گذاری و غیره، و خانواده و مدارس نیز تغییرات درونی مشهودی پیدا کردند، 
رخی چنان که رابطه افراد خانواده دچار دگرگونی شد، سن ازدواج پایین آمد، تضادهایی در ب

.خانواده ها بروز کرد و نیزبرنامه مدارس و نظام آموزشی دچار تغییر شد
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سازمان های رسمی
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سازمان های رسمی

سازمان و نهاد

و سازمان ساختمند

غیرساختمند

ساختار رسمی و 
غیررسمی

دیوان ساالری

مزایا و معایب 
دیوانساالری

رهبری سازمانی و
الیگارشی



یان سازمان را تعریف کرده، تفاوت آن را از نهاد ب
کنید؟
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چیستی  سازمان و تفاوت آن از نهاد
سازمان:

 است که -نه نظام های هنجاری و ارزشی-های رسمی، متشکل از گروه هایی از افرادسازمان
.  دتالش های خود را برای دستیابی به هدف تعریف شده و کامالً مشخصی هماهنگ می کنن

ب سازمان های رسمی، نسبتاً و سیع هستند و دارای قوانین و مقررات معین و سلسله مرات
.مشخصی از اقتدار و مسئولیت اند

 مثال  :
می حکومت ، ارتش، بانک، شرکت اتومبیل سازی و دانشگاه، نمونه هایی از سازمان های رس

. است

 گروه هنری، گروهی از دوستان و اعضای یک مجتمع ساختمانی را می توان نمونه ای ازیک
.سازمان های غیررسمی به شمار آورد

تفاوت سازمان و نهاد
 نهاد های اجتماعی نظام هایی از هنجارها و ارزش هایی است که به جامعه در شناخت و وصول

پنج نهاد اصلی اجتماعی عبارت اند از نهاد خانواده، نهاد. به اهداف معینی کمک می کنند
( .حکومت) آموزش و پرورش، نهاد دینی، نهاد اقتصادی و نهاد سیاست 

اهداف نهادهای اجتماعی دامنه گسترده ای دارند و ارزش هایی که از آنها سر چشمه می گیرد ،
. اساس شیوه زندگی جامعه است
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مان ها منظور از ساختمند و غیرساختمند بودن ساز
چیست؟
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سازمان های ساختمند و کمتر ساختمند

به میزان (رانعطاف پذی)تفاوت اصلی میان سازمان به شدت ساختمند و سازمان کمتر ساختمند ،
.  خود مختاری در این دو نوع سازمان بستگی دارد

ننددر سازمان به شدت ساختمند، اعضا باید از مقررات جاری سازمان بی چون و چرا پیروی ک  .
م می کنند تهیه و تنظی-که گروه کوچکی در سلسله مراتب سازمانی اند-این مقررات را مدیران
. و به اجرا در می آورند

ها، در این گونه سازمان. سازمان های کمتر ساختمند، از خود مختاری بیشتری برخوردارند
رالعمل افراد اجازه دارند سلیقه شخصی را نیز در کارهایشان دخالت دهند و گاهی اوقات از دستو

.های سازمان سرپیچی کنند

 برای هر . دانشگاه های بزرگ دولتی نمونه هایی از سازمان های به شدت ساختمند هستنداکثر
د و یک از گروه های کار، قبالً شرح وظایف نوشته شده است و مقررات موجود نقض نمی گرد

ر در حالت عادی، عضو هیئت علمی زیر نظ. سلسله مراتب قدرت تا اندازه ای اعمال می شود
رست یا رئیس بخش و رئیس بخش زیر نظر رئیس دانشکده و رئیس دانشکده زیر نظر سرپ

.رئیس دانشگاه کار می کند
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چه مشخصه ای ساختار رسمی سازمانی را از 
غیررسمی تفکیک می کند؟
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ساختار رسمی و غیر رسمی

ن ای. ساختار رسمی سازمان با آیین نامه ها، مقررات و ضوابط اجرایی آنها مشخص می شود
.عوامل نقش و رفتار اعضای سازمان را تعیین می کند

ویژگی های که معموالً در سازمان های رسمی دیده می شود، عبارتند از الگوهای ارتباطات
ای مربوط مشخص، اعمال انضباط به صورت رسمی، انتصاب افراد متخصص و کاربرد آیین نامه ه

.به تشویق و تنبیه کارکنان

هنگامی که روابط شخصی در درون سازمان رسمی توسعه می یابد، به طور هم زمان، یک
د که این ساختار غیر رسمی رویه ای را ایجاد می کن. ساختار غیر رسمی در آن به وجود می آید

می باعث می شود کارکنان مسائل و امور سازمان را به سلیقه خود و خارج از حیطه مقررات رس
.  حل کنند

نان خود مزیت عمده ساختار غیررسمی این است که چنین ساختاری انعطاف پذیر است و کارک
امات باالتر را با موقعیت های متغیر تطبیق می دهد و برای انجام برخی از امور به انتظار دستور مق

.نمی نشیندو وقت را تلف نمی کند
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دیوانساالری را تعریف کنید؟
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دیوان ساالری  در سازمان رسمی

نگی دیوان ساالری سلسله مراتبی از قدرت و مسئولیت است که سازمان رسمی برای هماه
.فعالیت ها و دستیابی به هدف های تعیین شده خود آن را به کار می گیرد

ن و شرکت خودرو سازی، یک سازمان رسمی است که به منظور تولید اتومبیل و فروش آ
داری کارامد این شرکت برای نیل به این هدف ها باید یک دستگاه ا. کسب سود فعالیت می کند

.کندو اثر بخش ایجاد کند تا فعالیت کارکنان و سلسله مراتب این فعالیت ها را تنظیم
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سازمان های دیوانساالرانه از چه ویژگی های 
برخوردار هستند؟
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(بوروکراتیک)ویژگی سازمان دیوان ساالرانه 
تخصصی شدن کارها:

جام در  نظام دیوان ساالری، هر شخص وظیفه معینی را که بر عهده او گذاشته شده است ان
.می دهد

سلسله مراتب:
و هر هر مقام در سلسله مراتب سازمانی، مسئولیت ها و وظایف و نیز امتیازات معینی دارد

ود فرد در این سلسله مراتب، باید فعالیت های خود را بی درنگ به شخص باالتر از خ
ه خود در نظام دیوان ساالری، میزان اقتدار به سمت شخص بستگی دارد، نه ب. گزارش دهد

.شخص

رفتار غیرشخصی:
یین می در  نظام دیوان ساالری، حکم و رتبه سازمانی کارکنان بر طبق سمتی که دارند تع

.شود

 های فنی و شایستگیصالحیت:
که در در یک سازمان، هیچ متقاضی استخدام، بدون داشتن حداقل شرایط الزم برای سمتی

.خواست آن را پر کرده است، استخدام نمی شود

آیین نامه ها و مقررات:
 فعالیت های سازمان رسمی و کارکنان آن تابع مجموعه ای از آیین نامه ها و مقررات و

.ضوابط مشخص است
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ی سازمان های دیوان ساالرانه از چه مزایا و معایب
برخوردار هستند؟
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مزایا و معایب دیوان ساالری
مزایای دیوانساالری

ماکس وبر دیوان ساالری را ابزار کارامدی برای نیل به هدف های سازمان می دانست  .
ارکنان دیوان ساالری، بهره وری کارکنان سازمان را به حداکثر رسانده از تداخل روابط شخصی ک

.در فعالیت های سازمان جلوگیری می کند

معایب دیوانساالری
 می رهایی که از طرف مقامات سازمان رسعدم ارتباطات موثر میان رده های پایین و باال؛ دستو

برای رده های پایین صادر می شود، گاهی اوقات برای این رده ها نامفهوم است و برای آنها 
.امکان تماس مستقیم با مسئوالن و حل مسئله وجود ندارد

 ساالرانه؛ انعطاف ناپذیر و ناتوان از سازگاری با شرایط جدیدشخصیت دیوان
 ر بودن هیچ پرسشی درباره سودمند بودن یا زیان بامقررات سازمان، بی کورکورانه از اطالعات

آنها؛ این مقررات و بدون درک علت پیروی از 
 اهداف سازمان را نادیده می گیرند و اهداف شخصی را ها؛ گاهی کارمندان، جابه جایی هدف

.  می کنندمانند حفظ پایگاه خود در سازمان یا شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، جایگزین آن
.این امر جابه جایی هدف ها می گویند
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در انواع رهبری سازمانی و جایگاه الیگارشی را
سازمان ها توضیح دهید؟
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رهبری سازمانی و الیگارشی
 انواع رهبری سازمانی

 رهبری آمرانه ؛
 لسله کسانی که در باالترین سطح س-و قدرت در انحصار گروه نخبگان سازماناختیار

.است-مراتب قرار دارند
 رهبری دموکراتیک  :

ازه هنگامی که سازمان با رهبری دموکراتیک اداره می شود، کارکنان سطوح گوناگون اج
. دارند در فرایند تصمیم گیری شرکت جویند

در این گونه رهبری، تصمیم گیری سریع و کارآمد در آن، غالباً دشوار است.

الیگارشی
 یا حکومت متنفذان در همه سازمان های رسمی، حتی سازمان هایی که با این نوعالیگارشی

.  مدیریت مخالف اند، رواج دارد
ند و الیگارشی زمانی وجود دارد که یک گروه کوچک باالترین سمت های سازمان را اشغال می ک

.مسئولیت همه تصمیم گیری ها را به عهده می گیرد
واند در بر این است که گروه چند نفری متنفذان یا خواص بت« قانون آهنین الیگارشی»تأکید

د طوالنی ترین زمان ممکن سلطه اش را بر سازمان حفظ،  و از هرشیوه ای برای ادامه سلطه خو
.استفاده کند
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رفتار جمعی 
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رفتار جمعی

جمع و رفتار جمعی

رفتار جمعی و زوال

الگوهای رفتاری

عوامل موثر بر 
رفتار جمعی

جماعت و عامه

جنون و هیستری 
جمعی

هوس و مد



جمع و رفتار جمعی

جمع:
به گروهی که در رفتار جمعی شرکت می جوید اطالق می شود  .
قدرت در جمع گروهی موقتی، بی ساختار و بدون تقسیم نقش رسمی است و سلسله مراتب

.آن وجود ندارد
رفتار جمعی

 اپذیراست از الگوهای رفتاری بی ساختار، خود انگیخته، هیجانی و پیش بینی نعبارت  .

نمونه رفتار جمعی
 شورش، آشوب، مُد، هوس جمعی، جنون جمعی، هراس جمعی و اشاعه افکار

.عمومی از جمله نمونه هایی برای رفتار جمعی است
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دالیل پدیداری و ویژگی های رفتار جمعی 
چیست؟
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دالیل و ویژگی های رفتار جمعی

دالیل و عوامل رفتار جمعی
 جمعی هنگامی رخ می دهد که روش های مرسوم و سنتی برای اراده امور مناسب و رفتار

.  کافی نباشد
خص افرادی که از رفتار جمعی پیروی می کنند، در برابر محرک خاصی که ممکن است ش

.دیگر یا حادثه معینی باشد، واکنش نشان می دهند

 زوال الگوهای عادی رفتار : جمعی ویژگی رفتار
 هنجارها و نقش های مقبول که بر رفتار روزانه افراد حاکم اند، در میان افرادی که در

.کوران رفتار جمعی قرار می گیرند، به بوته فراموشی سپرده می شوند
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عوامل تعیین کننده رفتار جمعی از دیدگاه
اسملسر چیست؟
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شش عامل  تعیین کننده رفتار جمعی از نظر اسملسر 
زمینه ساختاری:

ه وقوع به معنای این است که ساختار جامعه باید به گونه ای باشد که شکل خاصی از رفتار جمعی در آن ب
.بپیوندد

فشار ساختاری:
اری با هنگامی که فشاری بر جامعه تحمیل می شود، مردم اغلب برای یافتن راه حلی پذیرفتنی، به همک

.یکدیگر ترغیب می شوند

 باور تعمیم یافته:
له ای وجود قبل از اینکه راه حلی دست جمعی برای یک مسئله یافت شود، باید همه بپذیرند که چنین مسئ

.دارد؛ مسئله باید شناخته شود، افکار عمومی به آن توجه کند وراه حل های ممکن برای آن ارائه شود

عوامل شتاب دهنده:
ب این رویداد خاص اغل. برای ظهور رفتار جمعی، باید نخست رویداد مهمی افراد را به واکنش جمعی وادارد

.با شایعه، مبالغه آمیز میشود

بسیج برای اقدام:
با این نوع سازمان که اعضای آن. هنگامی که رویداد شتاب دهنده رخ داد، گروه برای اقدام بسیج می شود

. شتاب گرد آمده اند، بسیار بی ساختار است و بافت منسجمی ندارد

عملیات کنترل اجتماعی:
رل اجتماعی مو فقیت یا عدم موفقیت تالش های جمعی افراد، عمدتاً به موفقیت یا شکست مکانیسمهای کنت

و رسانه این مکانیسم های کنترل اجتماعی، از جمله پلیس و نیروهای انتظامی، دولت. در جامعه بستگی دارد
.های همگانی، با هم نتیجه رفتار جمعی را تعیین می کنند
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را تعریف کرده و ویژگی «  عامه » و « جماعت » 
های آن را ذکر کنید؟
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جماعت و ویژگی ها
جماعت به گروهی از مردم اطالق می شود که :

می جماعت گروهی متجانس موقتی است که به اقتضای وضع یا حادثه ای، خود به خود به وجود
.دآید و بر اثر کنش های متقابل، دارای رفتاری مشترک می شودو به جنب و جوش می پرداز

رفتن موارد زیر ویژگی هایی است که نوعاً در میان اعضای جماعت یافت میشود و باعث از میان
.خویشتنداری و هویت شخصی آنان می شود

گمنامی:
یگانه و اشخاصی که یک جماعت را تشکیل می دهند، غالباً بی نام اند؛ به این معنا که با هم ب

.در جماعت، احساس مسئولیت شخص، به دلیل گمنامی، کاهش می یابد. ناشناس اند
در هم شکستن فردیت:

ر شخصی که به جماعت می پیوندد، هویتش تحت الشعاع همیت جماعت قرار می گیرد و د
. جماعت مستغرق می شود

تلقین پذیری:
ردی، جماعت ها به علت فقدان رهبری تثبیت شده، الگو های رفتاری مقبول و مسئولیت ف

.بیشتر براساس تلقین عمل می کنند
اجتماعی( واگیری)سرایت:

خص هنگامی که جماعت در حالت برانگیختگی و هیجان است، واکنش ها از یک شخص به ش
.دیگر راه می یابد و حالت سرایت اجتماعی پیدا می کند
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انواع جماعت
 نمایشیجماعت:

ات را به جماعت نمایشی جماعتی است که مایل است احساسات مشترک اعضایش را بیان کند، اما این احساس
رد همایی یک مسابقه فوتبال و شرکت کنندگان در یک گتماشاچیان . )نحوی نسبتاً مهار شده آشکار می سازد

(  سیاسی

جماعت فعال:
دن به جماعت فعال برای ایجاد نوعی تغییر، واکنش های خود را متوجه هدف یا فرد خاصی میکند و برای رسی

(  شورشییک گروه و گروه تظاهر کننده، یک گروه آشوب گر یک .) هدف خود، به خشونت متوسل می شود

جماعت آشوبگر:
نجماعت آشوبگر یا جماعت نا آرام جماعتی است لجام گسیخته که نه از درون مهار شده است نه از بیرو.

تماشاچی-جماعت شنونده:
ماع می تماشاچی جماعتی است که با تصمیم قبلی برای حضور در یک مراسم، در محلی اجت-جماعت شنونده

قدام بنابراین، بر خالف جماعت آشوبگر که در یک ا. این جماعت تحت تأثیر محرکهای خارجی است. کند
.تماشاچی جماعتی انفعالی و پذیراست-مشترک شرکت دارند، جماعت شنونده

جماعت شورشی:
اد جماعتی است که برای رسیدن به هدف خود خشونت به خرج می دهد، اموال عمومی را نابود می کند و افر

.طرف مقابل را مورد ضرب و شتم قرار می دهد

جماعت هراسان:
جماعتی است که بر اثر احساس ناشی از خطر، رفتار وحشت زده و بی هدفی از خود نشان می دهد  .
وحشت، سراسیمگی و نبود رهبری مؤثر، از مشخصه های این جماعت است.
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عامه
تعریف عامه  :

ده عامه جمعی است کم متجانس، مرکب از افرادی که گاهی در یک جا گرد می آیند و گاه پراکن
ده و وفاق می شوند و به سبب منافع یا مصالح مشترک خود، با یک دیگر ارتباط می یابند و عقی

. عمومی را به وجود می آورند

ویژگی ها
ه تهدید عامه را برای مقوله ای از افراد به کار می برد که نگرانی مشترکی نسبت به یک مسئل

. کننده دارند
را مانند دیگر جماعت ها بر عواطق مشترک استوار است، جنبه ادراکی نیرومندی نیز دارد؛ زی

ل عقیده اعضای این جماعت درباره امور مشترک و مطلوب خود با وسایل ارتباطی گوناگون به تباد
.می پردازند و بر اثر بحث و انتقاد، به عقیده و وفاق عمومی دست می یابند

مثال  :

 ورزشکار، عامه سینما رو، عامه کتابخوان، عامه سیاسی، عامه سهامداران یک شرکت، عامهعامه
ه رأی دهندگان یک شهر و عامه مشترکان یک روزنامه، از جمله نمونه های جماعت نامجاور یا عامه ب

.شمار می روند
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جنون جمعی، هیستری جمعی و مد 
را تعریف کنید؟

151



جنون جمعی  و هیستری جمعی
جنون جمعی الگوی نامتعارف رفتاری است که شمار کوچکی از مردم، در یک دوره زمانی

کوتاه، از خود بروز می دهند؛ 

شیدایی جمعی، هوس جمعی پر دوامی است که با عواطف عمیقی آمیخته است.

مثال  :

 نوارهجششدید به حل کردن جدول، گوش دادن به موسیقی، تماشای فیلم های یک میل ،
.از جمله نمونه هایی شیدایی به شمار می رود

ودو احساسات غیرقابل کنترل بهیجانبه معناییونان باستانواژه ای در طبهیستری.) 
(اینترنت

و هنگامی که گروهی از افراد کنترل خود را از دست می دهند و دست به رفتارهای هیجانی
.  غیر منطقی می زنند، دچار هیستری جمعی شده اند

 ،امکان رفتار منطقی از افراد سلب می شود
آنها دچار هراس می شوند و یکدیگر را تقویت می کنند.
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هوس ومُد
کن است بسیاری از مردم تصور می کنند که اگر به شیوه متفاوت یا جدیدی رفتار کنند، مم

. پایگاه  بهتری به دست آورند

 هوس به تغییر زودگذر در رفتار اطالق می شود؛ مد اجتماعی پر شور و زود گذر را هوس
.  کندهوس به سرعت پا می گیرد، به اوج خود می رسد و به سرعت افول می. اجتماعی می گویند

ض مُد هر چند شبیه هوس است، نماینده شیوه رفتاری است که تنها به طور دوره ای در معر
.تغییر در مد نسبت به تغییر در هوس، مدت و سرعت کمتری دارد. تغییر قرار دارد

مثال  :

 ه های ابداعی زود گذر نحوه سیگار کشیدن یک بازیگر سینما یا به کار بردن برخی از واژتقلید
اس مد، نوعاً، انعک. یک شخصیت سیاسی، اجتماعی یا هنری، نمونه هایی از هوس اجتماعی است

بلند و رواج یافتن کت. سبک لباس، بلندی یا کوتاهی مو یا دیگر جنبه های ظاهری فرد است 
.شلوار گشاد یا کت کوتاه و شلوار تنگ، نمونه هایی از مد است
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مرتبط با جامعهمفاهیم

رفتار جمعیسازماننهاد الگوهای رفتاری
د رفتار انتزاعی استاندار

شده و نظم یافته
نظام پایدار از الگوهای 
اجتماعی برای هدایت 
رفتار اجتماعی با هدف

برآوردن نیازها

ن الگوهای رفتاری بدوگروهی از افراد 
ساختار

ه نظامی از هنجارها، پایگامعیار ارزیابی رفتارها
ها و نقش های مشخص

یابی تالشی برای دست
به هدف های تعریف

شده 

محصول ناکارآمدی 
قواعد و سنت های 

رسمی
ه از یک قسمت نظام یافتعادات اجتماعی

زندگی یک ملت
دارای سلسله مراتب

اقتدار و مسوولیت
شورش، مُد، آشوب

شیوه فکرکردن و عمل 
کردن تکراری

بندی الگوهایپیکره 
رفتاری مشترک معطوف
هبه نیازهای اساسی جامع

سازمان، انجمنی از 
افراد اما نهادها نظامی

از ارزش ها و 
الگوهای رفتاری

دارای خصلت انتزاعی



قدرت وسیاست: بخش ششم

اجتماعی؛ جنبش های اجتماعی؛ دگرگونی اجتماعی ؛ جهانیقدرت 
؛شدن

(20،21،22فصول) 



قدرت اجتماعی 
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تعریف 

ندقدرت یک فرد، فرد می تواند اراده اش را بر شخص دیگر یا گروهی از اشخاص تحمیل ک  .
.  این فرد با این اقدام می تواند رفتار دیگران را کنترل کند
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قدرت شخصی و قدرت اجتماعی 

دارای فردی که می تواند مسیر زندگی خود را تعیین کند و تأثیر اندکی از خارج بگیرد ،
ی تحت قدرت شخصی است، اما شخصی که می تواند اعمال و رفتار اطرافیانش را به نحو مؤثر

.کنترل خود درآورد، از قدرت اجتماعی برخورداراست
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منابع قدرت

منابع قدرت اساساً بر چهار نوع است:
توانایی نگهداری و کنترل منابع مالی
توانایی احراز یک سمت بلند پایه در حکومت
توانایی ایجاد و حفظ شغل پر درآمد
توانایی به دست آوردن قدرت سیاسی
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اقتدار 

 قدرت هنگامی مشروعیت می یابد که افرادی که قدرت را در دست دارند، از اقتدار الزم
.  برخوردار باشند
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شکل های اقتدار

سه نوع عمده اقتدار به شرح زیر وجود دارد:

اقتدار قانونی و عقالیی :
قام این نوع اقتدار ناشی از مقامی است که فرد در اختیار دارد و تا زمانی که در این م

.باقی است، از این اقتدار برخورداراست

اقتدار سنتی :
مقدس انداین نوع اقتدار بر این باور  مبتنی است که شیوه های سنتی تفویض قدرت.

اقتدار فرهمندانه :
یتی این نوع اقتدار بر کیفیت های شخصی، از قبیل ویژگی ها و خصلت های شخص

.  افراد مبتنی است
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نفوذ

د و آنان را هر فردی که بدون داشتن یک سمت رسمی می تواند بر رفتار دیگران تأثیر بگذار
ز قدرت تغییر دهد، دارای نفوذ است؛ بنابراین، اقتدار از قدرت رسمی به وجود می آید و نفوذ ا

.غیر رسمی سرچشمه می گیرد
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شناخت قدرت

ارتند ازاز قدیم برای شناخت منبع قدرت سه رهیافت مشخص به کار می رفته است که عب:
رهیافت اشتهاری  :

جمعیت جامعه شناس با استفاده از این رهیافت، معتبر ترین افراد یک اجتماع خاص را که
صاحب سپس از این منابع می پرسد که افراد. محلی با آنها آشناست، شناسایی میکند

.  قدرت در اجتماع چه کسانی اند
رهیافت براساس موقعیت :

ام اقد. باید فهرست دقیقی از افراد صاحب قدرت در اجتماع را در اختیار داشته باشد
.بعدی تعیین این امر است که کدام یک از این مقام ها برای بقای جامعه حیاتی است

رهیافت تصمیم گیری :
اهده جامعه شناس گروهی را که سرگرم تصمیم گیری درباره موضوعی هستند مورد مش

رت را وی با مشاهده روابط متقابل درون این گروه کسی را که بیشترین قد. قرار می دهد
.  دارد شناسایی می کند
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کارکردهای حکومت 

عمده ترین کارکردهای اساسی حکومت برای اعضای جامعه شامل موارد زیر است:
حراست و دفاع از جامعه در برابر تهاجم خارجی؛
تأمین کاالهای اساسی و خدمات برای اعضای جامعه؛
حفظ نظم در جامعه؛
مجازات افرادی که در جامعه مهم ترین هنجارها را نقض می کنند  .

164



شکل های حکومت

حکومت ها بر سه نوع اند:
حکومت سلطنتی:

حکومتی که تنها یک فرد به نام شاه بر آن حکمروایی می کند.
حکومت الیگارشی:

حکومتی است که گروه کوچکی از افراد متنفذ در آن فرمان می رانند.
دموکراسی:

به حکومتی اطالق می شود که قاعدتاً باید از طرف نمایندگان همه ملت اداره شود.
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نخبگان 

رخوردار نخبگان شامل گروه کوچک و بسته ای است که از توانایی ها یا مهارت های برتری ب
ان به علت نخبگ. در بسیاری از جوامع، نخبگان حکومتی همه تصمیمات مهم را می گیرند. است

.ددارا بودن ثروت و تسلط بر رسانه های همگانی می توانند از این قدرت استفاده کنن
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مدار بسته گروه نخبگان

قط با گروه نخبگان به این علت نوعاً گروه بسته ای به شمار می رود که اعضای آن معموالٌ ف
هم این ویژگی های م. افرادی که دارای ویژگی های مشابه خود شان اند همنشینی می کنند

.اجتماعی عبارتند از عناوین خانوادگی، مدارس، سازمان ها و وابستگی حزبی
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نظریه مارکس درباره قدرت دولت

شمار کارل مارکس و پیروانش صاحبان وسایل تولید را دارندگان قدرت مسلط در جامعه به
.می آورند
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نظریه کثرت گرایان 

به . ودکثرت گرایان اعتقاد دارند که قدرت باید در میان گروه های مختلف جامعه توزیع ش
ا در گمان آنان، به جای اینکه قدرت کامل در انحصار یک گروه باشد، باید میان همه گروه ه

. هر زمینه توزیع شود
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(یا ذی نفوذ)گروه های ذی نفع 

الش می گروه ذی نفع از افراد یا سازمان هایی تشکیل شده است که هدف مشترکی دارند و ت
سب گروه های ذی نفع مستقیماً در ک. کنند از راه های سیاسی اهداف خود را تحقق بخشند

آن فشار قدرت و به کار گیری آن شرکت نمی کنند، بلکه خارج از قدرت باقی می مانند و بر
ان این گروه ها در پی تأیید دولتمردان اند، نه آنکه رسماً زمامداران را از می. وارد می کنند

.خود به قدرت برسانند
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مثال

د اتحادیه ها، سازمان های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و احزاب، گروه های ذی نفعی هستن
های همگانی که نماینده ویژه منافع اعضای خود می باشند و تالش می کنند تا به وسیله رسانه

یکا، در امریکا، اتحادیه آموزش و پرورش امر. بر هیئت قانون گذاری و مردم تأثیر بگذارند
، انجمن پزشکان امریکا، کانون (AFL-CIO)فدراسیون کار امریکا، کنگره سازمان های صنعتی

مار می وکالی امریکا و انجمن ملی پیشرفت رنگین پوستان از جمله گروه های ذی نفع به ش
.  روند
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متفذین اجتماع

نفوذ را متفذین افرادی اند که در زمینه رشد، برنامه ریزی و توسعه در اجتماع، بیشترین
.تصمیم گیری های مهم بدون راهنمایی و حمایت این گروه مهم محال است. اعمال می کنند
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مثال

فوذ پزشکان، حقوق دانان، مدیران صنایع و رهبران سازمان های مدنی را میتوان از افراد بان
.اجتماع به شمار آورد
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قدرت بالفعل و قدرت بالقوه 

قدرت . رددقدرت بالفعل قدرتی است که به وسیله زور، نفوذ یا اقتدار بر دیگران اعمال می گ
ار برده می بالقوه قدرتی است که برای تأثیر گذاری بر رفتار و اعمال دیگران در آینده به ک

. شود
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قدرت سازمانی 

ز اعضای سازمان های بزرگ، به ویژه از این رو قدرتمندند که می توانند افکار شمار بسیاری ا
.جامعه را در جهت اهداف خود هماهنگ کنند

د به سازمان های بزرگ از ثروت کافی برای تشکیل گروه های ذی نفوذ و رساندن پیام خو
یران مردم از طریق رسانه ها برخوردارند و به این شیوه می توانند هم آوایی و حمایت پیام گ

.گوناگون را در جهت هدف های خود جلب کنند
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گروه های اقلیت و قدرت 

ر بسیاری از گروه های اقلیت برای ابراز مواضعشان در مورد مسائل خاص، به وسایل غی
.متعارف  وگاه غیر قانونی متوسل می شوند
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جنبش های اجتماعی 
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تعریف

د تا جنبش اجتماعی هنگامی به وجود می آید که گروه سازمان یافته ای درصدد بر می آی
تدایی جنبش های اجتماعی با شکل های اب. عناصری از جامعه را تغییر دهد یا آنها را حفظ کند

ر و پایدار متفاوت اند؛ زیرا جنبش های اجتماعی، سازمان یافته ت( از قبیل آشوب)رفتار جمعی
تداوم تفاوت اصلی جنبش اجتماعی و نهاد در این است که نهاد دارای. تر از رفتار جمعی است

.  است، اما جنبش اجتماعی در مقایسه با نهاد دوام کمتری دارد
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مثال

دار جنبش هایی از قبیل جنبش های حقوق مدنی، جنبش های آزادی بخش، جنبش های طرف
ای محیط زیست، جنبش های صلح و جنبش های طرفدار حقوق زنان، نمونه هایی از جنبش ه

.  اجتماعی است
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ویژگی های جنبش های اجتماعی 

خص این ویژگی ها عبارتند از مش. همه جنبش های اجتماعی ویژگی های خاص و مشترکی دارند
(.مسلک)بودن اهداف، داشتن برنامه هایی برای نیل به این اهداف و ایدئولوژی 

ن های برنامه های موجود برای نیل به این اهداف بسیار متنوع اند و ممکن است طیفی از تحص
.  دبدون خشونت، تظاهرات آرام، تظاهارت خشونت آمیز، ترور و انهدام اموال دولتی را در برگیر

ع ایدئولوژی جنبش اجتماعی عامل گرد آوری اعضای جنبش است؛ زیرا ایدئولوژی نه تنها وض
ه این اجتماعی موجود را به باد انتقاد می گیرد، بلکه عالوه برآن، اهداف جنبش و روش های نیل ب

.  اهداف را نیز روشن می کند
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انواع جنبش های اجتماعی 

جنبش نمایشی:
یدهنگامی که افراد خود را در وضعیت مأیوس کننده ای می بینند، جنبش نمایشی پدید می آ.

.ر یافته استمی خواهند به مردم بگویند که بینششان نسبت به یک واقعیت نامطلوب اجتماعی تغیی
جنبش هیپی گری و جنبش های احیای مذهب از نمونه های این جنبش است.

(:ارتجاعی)جنبش واپس گرا
جنبش واپس گرا تالش می کند که جامعه را به وضعیت گذشته باز گرداند.

اهداف عمده این جنبش. کوکلوس کالن یک جنبش وا پس گرایی اجتماعی در امریکاست
.محروم کردن سیاهان از حقوق و آزادی های مدنی و بازگرداندن آنان به دوران بردگی است

جنبش ترقی خواهانه:
مان ها وضع جنبش ترقی خواهانه جنبشی است که می کوشد با ایجاد تغییرات مثبت در نهادها و ساز

. جامعه را بهبود بخشد
ط جنبش های کارگری، جنبش های طرفدار آزادیهای اجتماعی و جنبش های طرفدار حفظ محی

.  زیست، از زمره جنبش های ترقی خواهانه است
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 جنبش محافظه کار:
های جنبش محافظه کار مرکب از افرادی است که از وضع موجود راضی هستند و در برابر نوآوری

.  مقاومت می کنند
ریکا کسانی که برای جلوگیری از تصویب اصالحیه تساوی حقوق زنان و مردان در جامعه ام

ند که قانون آنان معتقد بود. تشکل یافته بودند، یک جنبش محافظه کار را سازمان داده بودند
ین جدید که تبعیض میان زن و مرد را ممنوع می شمرد ضرورتی ندارد و حتی ممکن است ا

.  قانون به جامعه آسیب برساند

جنبش اصالح طلب:
ون کردن این جنبش تالش می کند که برخی ازشئون جامعه را تغییر دهد، بدون اینکه قصد دگرگ

.کامل جامعه را داشته باشد
تان امریکا، جنبش صلح سبز در اروپا، جنبش ضد تبعیض نژادی در امریکا و جنبش سرخپوس

.نمونه هایی از جنبش های اصالح طلب است

جنبش انقالبی:
نگون کردن هدف جنبش انقالبی سر. این نوع جنبش خواستار تغییر سریع و بنیادی در جامعه است

.نظام حاکم و جایگزین ساختن یک نظام دیگر است
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 جنبش آرمان گرا:
یروان آناین نوع جنبش کوششی است به منظور ایجاد محیط اجتماعی ایدئال برای گروه کوجک پ.

 د ، اجتماعی تحت عنوان اجتماع خود بسای روستایی در ایاالت متحد به وجو1960در دهه
معه نمونه نخستین جا»در امریکا جامعه دیگری تحت عنوان . آمد و محبوبیت کسب کرد

ه به وجود آمده است که شیوه زندگی درآن، به طور کلی با زندگی جامع« آزمایشی فردا
.امریکایی متفاوت است

جنبش کوچنده:
مهاجرت یهودیان سراسر جهان به فلسطین نمونه ای از جنبش اجتماعی کوچنده است..
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روش جامعه شناختی مطالعه جنبش های اجتماعی

:  وفاداری و حمایت اعضا از جنبش

نند و به آن جنبش اجتماعی برای اینکه جنبش موفقی باشد، باید اعضای جنبش از آن حمایت ک
.  وفادار باشند
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:رهبری فرهمند و رهبری اجرایی

 رهبری فرهمند در جنبش اجتماعی می تواند توده های مردم را در حمایت از آرمان ها و اهداف
.جنبش بسیج کند

حدت کارکرد عمده رهبر ایجاد شور و اشتیاق و برانگیختن هیجان پیروان و ترغیب آنان به و
.است

د به امور توجه رهبر اجرایی بای. اما نقش رهبر اجرایی با نقش رهبر فرهمند بسیار متفاوت است
ودجه جنبش عملی از قبیل سازماندهی جنبش، تفویض وظایف و مسئولیت ها، عضو گیری و تأمین ب

.از طریق گرد آوری اعانه و روابط عمومی معطوف باشد
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مثال

بر در جنبش استقالل طلب هند، مهاتما گاندی یک رهبر فرهمند و جواهر لعل نهرو یک ره
ین رهبران حقوق مدنی سیاهپوستان در امریکا از قبیل مالکوم ایکس و مارت. اجرایی بود

.لوترکینگ جزو رهبران فرهمند بودند
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اهمیت رهبری الیق 

رح اقدام ایدوئولوژی و ط. هیچ جنبش اجتماعی بدون وجود رهبری الیق به موفقیت نایل نمی شود
ه پیوستن به جنبش می تواند افراد غیر عضو جنبش را که مسائل مشترکی با اعضای جنبش دارند، ب

.  جنبش ترغیب کند
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ی، اگر اوضاع اجتماعی به گونه ای باشد که افراد احساس ناامنی، بی قراری، بی حوصلگ
ماعی تنهایی، بیگانگی و سرخوردگی کنند، برای رهایی از این مسائل در جنبش های اجت

.  شرکت می جویند
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اوضاع اجتماعی مسبب جنبشهای اجتماعی 

موجب جنبش های اجتماعی معموالً هنگامی به موفقیت دست می یابند که وضع نامطلوب جامعه
ی، بی سامانی عواملی از قبیل نارضایتی وسیع، سرخوردگ. شود که مردم به یکدیگر نزدیک تر شوند

هرگاه . دهداجتماعی، ناامنی، بی هنجاری و از خود بیگانگی، مردم را به یافتن زندگی بهتر سوق می
دت این عوامل با بی عدالتی اجتماعی همراه گردد، انگیزه های پیوستن به جنبش اجتماعی ش

.  بیشتری می یابد
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مراحل جنبش اجتماعی

 مرحله ناآرامی  :
ن مرحله ممک. در این مرحله، بر اثر کژکاری نظام حاکم، نارضایتی عمومی پدید می آید

.است تداوم یابد و سالها به درازا بکشد
مرحله برانگیختگی  :

 پس از اینکه توجه همگان به عوامل پدید آورنده ناآرامی جلب شد، مردم گرد هم می
.دآنگاه محرکان و رهبرانی از میان جمع قد علم می کنند و مردم را بر می انگیزن. آیند

مرحله قالب ریزی  :
ور می در این مرحله، یک ساختار سازمان یافته رسمی با سلسله مراتبی از مسئوالن ظه

.گرددایدوئولوژی جنبش برای اعضای آن که اکنون نظم و نسق یافته است، روشن. کند
مرحله نهادی شدن  :

ی در صورتی که جنبش در جذب طرفداران و جلب حمایت عموم موفق شود، جنبش، نهاد
نوعی دیوان ساالری در جنبش ایجاد میشود و رهبری منضبط و حرفه ای . میشود

.جایگزین شخصیت های فرهمند پیشین می گردد
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کارکرد جنبش های اجتماعی 

است جنبش های اجتماعی موفقیت آمیز به نهادی شدن بسیاری از برنامه ها می انجامد که حر
ی واقع شده که زمانی مورد تبعیض و بی عدالت-یکسان و حقوق یکسان را برای بسیاری از گروه ها

ن اساسی می جنبش های اجتماعی موفقیت آمیز منجر به تغییراتی در قانو. تأمین می کند-بودند
.گردد که زندگی جدید و بهتری را برای میلیون ها انسان به ارمغان می آورد
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دگرگونی اجتماعی و فرهنگی 
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تعریف 

ودهر گونه تغییر در ساختار یا سازمان اجتماعی جامعه دگرگونی اجتماعی نامیده می ش  .
معه دگرگونی های اجتماعی از دگرگونی های فرهنگی که به وقوع تغییرات در فرهنگ جا

نی های جامعه شناسان در صورتی می توانند فرضیه ها و پیش بی. اطالق می شوند، متمایزند
.  دقیقی ارائه دهند که از هر دو گونه تغییرات اجتماعی و فرهنگی آگاه باشند
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مثال

امید تغییر در شمار جوانانی که وارد دانشگاه می شوند، تغییر در میزان مرگ و میر یا به
به زندگی جمعیت، تغییرات در نقش زن در جامعه جدید، نمونه هایی از تغییرات اجتماعی

اختراع تلوزیون و معرفی لغات یا شکل های هنری جدید، دگرگونی های . شمار می روند
.فرهنگی محسوب می شوند
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نظریه های دگرگونی اجتماعی 

نظریه های تکاملی  :
و به سوی نظریه های تکاملی بر این مبنا استوار است که جامعه از شکل ابتدایی آغاز شده

.شکل پیچیده اجتماعی تکامل یافته است

نظریه دّوّرانی  :
داند، برخالف نظریه تکاملی که حرکت جامعه را حرکت صعودی و به سوی پیشرفت می

نظریه های دورانی بر این مبنا استوارند که جامعه مراحل گوناگونی را پشت سر می
.گذارد، اما این مراحل همواره تکرار می شوند و خط مستقیمی را طی می کنند
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 نظریه تعادل  :
ه نظریه های تعادل جامعه را متشکل از شماری از بخش های به هم پیوسته ای می داند ک

ن اگر دگرگونی اجتماعی یکی از ای. هر یک از بخش ها به کارایی جامعه کمک می کند
ا را اگر دگرگونی اجتماعی یکی از این بخش ه. بخش ها به کارایی جامعه کمک می کند

امعه مختل سازد، تعادل جامعه به هم می خورد و تغییرات بیشتری در بخش های دیگر ج
شوند، بار بخش های پیکره جامعه به دنبال یکدیگر دگرگون می. نیز به وقوع می پیوندد

.دیگر هماهنگی و تعادل تازه ای به جامعه باز می گردد
نظریه کشمکش  :

گر نظریه پردازان کشمکش، جامعه را مجموعه ای از گروههایی می دانند که مدام با یکدی
.  در حال کشمکش به سر می برند
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ی دهندعواملی که دگرگونی فرهنگی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار م

 عوامل اجتماعی :
 محیط طبیعی ممکن است جامعه ای را در معرض مجموعه عوامل قرار دهد که کمابیش

.آنها را وا دارد که دست به تغییرات اجتماعی بزنند
عوامل فناورانه  :

بسیاری از نوآوری های فناورانه، دگرگونی وسیعی در جامعه بشری پدید آورده اند.

ایدئولوژی  :
 در هر جامعه یک ایدئولوژی بنیادی وجود دارد که از مجموعه ای از باورها و ارزش ها به

.وجود آمده است

رهبری :
 دگرگونی های اجتماعی را اغلب رهبران فرهمند آغاز می کنند؛ زیرا این رهبران می

.توانند عده بی شماری را به جنبش خود جلب کنند
جمعیت  :

رشد و کاهش شدید حجم جمعیت عامل مهمی در ایجاد دگرگونی اجتماعی است.
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کندی آهنگ دگرگونی اجتماعی

رت می دگرگونی اجتماعی ممکن است در یک جامعه معین، به دالیل گوناگون، به کندی صو
.  گیرد

رخی از دلیل نخست این که ممکن است جامعه منابع انسانی و طبیعی الزم  را برای ایجاد ب
دگرگونی ها در اختیار نداشته باشد؛ 

 دوم اینکه ممکن است ارزش های جامعه مخالف با دگرگونی مورد نظر باشد؛
اشند که سوم اینکه صاحبان قدرت اقتصادی و سیاسی جامعه ممکن است بیم آن را داشته ب

این دگرگونی موجب تضعیف قدرت آنان گردد؛ 
اهد چهارم اینکه اگر جامعه از جوامع دیگر جدا باشد، عناصر فرهنگی جدید در آن مطرح نخو

.شد
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چگونگی آغاز دگرگونی در جامعه

عبارت اشاعه. ممکن است دگرگونی در جامعه از طریق اشاعه یا به وسیله ابداع صورت گیرد
شده است از رواج یافتن یک سبک زندگی جدید در جامعه که از یک فرهنگ خارجی اقتباس

ک ابداع عبارت است از آفریدن چیزهای جدید، از ترکیب دو یا چند عنصر که در ی. باشد
.  فرهنگ موجود است
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آثار نامطلوب دگرگونی اجتماعی 

طلوبی بر هنگامی که دگرگونی اجتماعی به سرعت رخ می دهد، ممکن است تأثیرات منفی نام
دگرگونی سریع در جامعه ممکن است افراد آن را دچار بیگانگی، تنهایی و. جای گذارد

اگر . شوداگر دگرگونی ناگهانی باشد، فرد ممکن است دچار سردرگمی و ناامنی. ناامیدی کند
جود و( ناتوانی بخشی از فرهنگ از همگام شدن با دیگر بخش ها) در جامعه تأخّر فرهنگی 

الً دگرگونی های اجتماعی معمو. داشته باشد، ممکن است کل جامعه از هم گسیخته شود
.  مسائل اجتماعی را نیز به همراه دارد
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برنامه ریزی اجتماعی 

ت برنامه ریزی اجتماعی تالشی است که دانشمندان علوم اجتماعی برای راهنمایی و هدای
معه مفید فرایند دگرگونی اجتماعی به خرج می دهند تا این دگرگونی ها حتی االمکان برای جا

.  واقع شود
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نقش جامعه شناس

لید گروهی از جامعه شناسان اعتقاد دارند که نقششان باید مشاوره و راهنمایی دولت و تو
اعی کنندگان و بخش خصوصی و ترغیب آنان به اجرای برنامه ها در جهت دگرگونی اجتم

هت پیش باشد، اما گروهی دیگر از آنان معتقدند که نقش آنان تنها باید نقش مشورتی در ج
.بینی پیامد های احتمالی برخی از برنامه های اجتماعی باشد
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بخش دوم

روش های پژوهش در جامعه شناسی



اصول حاکم بر پژوهش های  جامعه شناسی

اصول جامعه 
شناسی

آزمون 
پذیری 

نظریه ها 
طرد مطلق 

گرایی

بیطرفی 
اخالقی

عینیت
روش های 
استاندارد 

شده

حرفه ای 
بودن  در 

تحقیق

کنترل 
موقعیت ها



فرآیند پژوهش علمی 

مشاهده یک 
مساله یا بحران

طرح پرسش 
آغازین

یمطالعه اکتشاف

تدوین فرضیه
تدوین طرح 

تحقیق
گردآوری داده ها

ا آزمایش فرضیه ب
داده های جمع 

آوری شده
نتیجه گیری



انواع پرسش های جامعه شناختی
پرسش های واقعیتی(factual questions)

واقعیت چیست؟  وضعیت چگونه است؟
چه تعداد ازدواج رخ می دهد؟ چه تعداد از ازدواج ها به طالق می : مثال بررسی خانواده و طالق

انجامد؟ دالیل رخد دادن طالق چیست؟
پرسش های تطبیقی(comparative questions)

هدف مقایسه یک موضوع در دو زمینه یا موقعیت متفاوت است.
 در شهر تهران و قم در مقایسه با یکدگیر چگونه است؟.... وضعیت شاخص

پرسش های تکوینی(developmental question)
پدیده ؟؟؟؟؟؟؟ در طول زمان چگونه شکل گرفته است؟ یا چگونه پدیدار شده است؟
هدف شناخت نحوه پدیدار شدن و رشد یک پدیده در طول زمان است.

 نظری پرسش های(theoretical questions)
چه چیزی در پس واقعیت ها است؟. هدف فراتر رفتن از توصیف ساده است
فهم واقعیت ها براساس نوعی چارچوب نظری خاص است.
پرسش تحقیق با استفاده از نوعی نظریه یا دیدگاه نظری تدوین و طرح می شود.
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فنون تحقیق در جامعه شناسی
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مطالعه یک جامعه •
آماری براساس  ویژگی
های تعدادی از  اعضای 

.جامعه آماری است

ق بررسی متمرکز و عمی•
یک فرد، گروه ، رویداد 

.یا اجتماع است

)کنترل یک متغیر •
در شرائط ( مستقل 

استاندارد

له ثبت داده ها به وسی•
.ابزارهای علمی است

مشاهده آزمایش

بررسی 

نمونه ای

مطالعه 

موردی



(experiment)آزمایش 
کنترل یک متغیر در شرایط استاندارد است.
 یک فرضیه است( رد یا اثبات) هدف آزمون.
تگی میان دو یک فرضیه، پاسخ احتمالی به پرسش تحقیق بوده، و شامل توضیح رابطه علّی یا همبس

. می باشد( مستقل و وابسته ) متغیر 
متغیر(Variable)

رد ویژگی هایی که بیش از یک ارزش به آنها  اختصاص داده می شود، و تغییرات را از فردی به ف
.... .سن، قد، وزن ، بهره هوشی و : مانند. دیگر، و از شئی به شئی دیگر نشان می دهد

 صاص عدم امکان اخت) یا کیفی ( سن و قد : امکان اختصاص عدد به آنها) متغیرها  به دو صورت کمی
.هستند... ( جنس، رنگ ، : عدد به آنها مانند

 متغیر مستقل(independent variable)
توسط یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن

.محقق، مقادیری را می پذیرد تا تاثیرش بر روی متغیر وابسته مشاهده شود
 متغیر وابسته(dependent variabel)

ودمتغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تاثیر آن بر متغیر وابسته معلوم ش.
گروه کنترل:

دو گروه متجانس به صورت تصادفی انتخاب می شود.
(گروه آزمایشی.) یک گروه تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می گیرد
(گروه کنترل یا شاهد. ) گروه دیگر تحت تاثیر متغیر مستقل قرارنمی گیرد
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(experiment)آزمایش 

اندارد آزمایش معموال در آزمایشگاه و تحت شرایط استاندارد صورت می گیرد؛ منظور از است
:بودن آزمایش

ییر می کند یعنی همه متغیرهای نظارت شده ثابت بماند؛ فقط متغیر مستقل است که به عمد تغ
.مشاهده شود( متغیر وابسته ) تا اثرات آن بر نتایج آزمایش 

مثال ها  :
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وابستهبر متغیربررسی تاثیر متغییر مستقل
یادگیری دانش آموزانتاثیر شیوه های آموزشی

دانش آموزانیادگیریتاثیر هوش

دانشجویانسطح فعالیتدمای هوا کالس

کاهش افسردگیورزش صبگاهی

افراداعتماد به نفسشغل والدین

کارمندانکارآییافزایش حقوق

سرطانگوشی موبایلامواج



مطالعه مبتنی بر مشاهده مستقیم
حقیق در این فن تحقیق، محقق ، مشاهدات منظمی را در موقعیت غیرساختگی از موضوعات ت

.ثبت و ضبط می کند
 قوم نگاری(ethnography )شکلی از مطالعه مستقیم موضوعات اجتماعی است.

ز به معنای مطالعه بدون واسطه مردم و گروه ها در طول یک دوره زمانی است که با استفاده ا
خته ، چیزهایی درباره رفتار اجتماعی آن مردم و گروه ها آمومشاهده مشارکتی یا مصاحبه روش 

.می شود
اس در مشاهده مستقیم یا قوم نگاری، پژوهشگر می تواند با موضوع مورد مطالعه خود تم

ت خود را بر متقابل داشته یا نداشته باشد و این امر منوط به آن است که بخواهد تاثیر مشارک
.آن بداند

این روش کیفی است و با ادراکات ذهنی بیش از داده های عددی سروکار دارد.
امکان کسب اطالعات غنی تر از زندگی اجتماعی مفید است.
محدودیت ها:

نیازمند یک پژوهشگر توانا
 نیازمند جلب اعتماد افراد مورد مطالعه
از بین رفتن مرزهای پژوهشگر و  گروه مورد مطالعه
مساله تعمیم نتایج حاصل از مطالعه یک گروه خاص بر کل اعضای یک جامعه
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(Sample Survey)بررسی های نمونه ای 
 است(  نمونه آماری)بر اساس ویژگی های تعدادی از اعضای جامعه آماری جامعه آماری مطالعه یک.
جامعه آماری

گروهی از افراد ، اشیاء یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک باشند.
نمونه

نسبت کوچکی از کل جمعیت مورد مطالعه است.
 د ای از جامعه که طبق ضوابطی مقبول انتخاب می شود به نحوی که اطالعات را در مورزیرمجموعه

.جامعه مادر ارائه دهد و مطالعه آن به جای مطالعه تمام جامعه مقدور است
در صورت انتخاب درست نمونه، امکان تعمیم مشخصات آن بر کل جامعه ممکن است.

 خصلت کمی دارد( پیمایش نمونه ای ) بررسی نمونه ای.
 هدف، گردآوری داده هایی است که بتوان آن را تجزیه و تحلیل آماری کرد تا الگوهای منظم و

.تکراری آشکار شوند
از طریق پرسشنامه، نظرسنجی و مصاحبه صورت می گیرد.
مزایا

صرفه جویی در هزینه های مطالعه یک جمعیت بزرگ
امکان تحلیل کمی و تجزیه و تحلیل آسان تر داده ها
امکان مطالعه شمار زیادی از افراد
امکان بکارگیری روش های علمی با دقت زیاد
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(Case Study)مطالعه موردی 
بررسی متمرکز و عمیق یک فرد، گروه، رویداد یا اجتماع است.
از آن به نمونه پژوهی، مورد پژوهی و قضیه پژوهی نیز یاد می شود.
جهت فهم یا تبیین یک رویداد یا پدیده بکار می رود.
مینه یک روش تجربی است که از شواهد و منابع چندگانه ای برای بررسی یک پدیده در ز

.واقعی اش استفاده می کند
تحقیقی کیفی است؛ تمرکز بر مطالعه عمیق نمونه معینی از یک پدیده  است.
مز ایا

شناخت کل واقعیت و دستیابی به کلیت منحصر به فرد پدیده
بدست آوردن انبوه اطالعات
شناخت ابعاد پنهان پدیده اجتماعی
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مشکالت پژوهش های جامعه شناختی
 (زمان و مکان) تغییر اوضاع اجتماعی

 حضور محقق و تاثیرش بر نحوه پاسخگویی به سوال ها: مشکالت گردآوری اطالعات

پیش بینی ناپذیری رفتار انسان

 رعایت حقوق و کرامت انسان ها در آزمایش: محدودیت های اخالقی

 محدودیت های آزمایشی
 عدم امکان انجام آزمایش ها: مالی
تاثیر مخرب بر موضوع مطالعه
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نظریه پردازان کالسیک: بخش هفتم

کنت، اسپنسر، مارکس،دورکیم و وبر



سوال تحقیقی کالس

را با طبقه بندی چهارگانه نظریه های جامعه شناسی
ناسی با نظریه های گوناگون جامعه ش"توجه به مقاله 

توضیح دهید؟"؟چگونه روبرو شویم


