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چارچوب کالس
هدف کالس1)

ل هدف اصلی كالس شناخت نظريه هاي نوسازي و توسعه سياسی ، و كاربرد آن براي فهم مسائ
.كشورهاي در حال توسعه است

نتقادي براي رسيدن به اين هدف، دانشجويان بايد هم دانش نظري خود را توسعه دهند و هم به تفکر ا
. درباره اين نظريه ها بپردازند

کالسو نحوه حضور در مدت 2)
5دقیقه بعد از حضور استاد، حضور و غیاب انجام می شود  .
40 دقیقه وقت استراحت داده خواهد شد10دقیقه پس از شروع درس، به مدت.
مشارکت در بحث های کالسی در ارزیابی کلی دانشجو امتیاز مثبت دارد.

رعایت مسائل اخالقی و انضباطی در کالس3)
برای جلوگیری از بی نظمی در کالس، از صحبت کردن و رفت و آمد غیرضروری خوداری کنید.
آوردن مهمان  به کالس تنها با اجازه استاد مجاز است.



جدول فعالیت های کالسی  

نمرهعنوان فعالیت علمیفعالیتنوع

اجباری

6میان ترم

8ترمپایان

3به سوال آزادپاسخ

انتخابی

3(گروهی)سمینار رسائل عصر مشروطه 

3(گروهی)ارزیای انتقادی نظریه های نوسازی 

3خالصه کردن مقاله علمی و پژوهشی

2مشارکت در مباحث کالسی 



(ویژه نیمه حضوری) جدول فعالیت های کالسی  

نمرهعنوان فعالیت علمیفعالیتنوع

اجباری
7(کتاب به همراه جزوه43تا صفحه ) میان ترم 

13(به همراه جزوه124تا صفحه ) ترم پایان

3حضور و مشارکت در مباحث کالسی اختیاری



فعالیت های علمی دانشجو و شیوه ارزیابی
اجباریفعالیت های 1)

.  جزوه می باشدكتاب دكتر دليرپور و 43تا صفحه :شركت در امتحان ميان ترم 1)
.كتاب دكتر دليرپور و جزوه می باشد124تا 43از صفحه : شركت در امتحان پايان ترم 2)
از دانشجو پس.ارايه خواهد شدرساله تنظيمات ميرزا ملکم خان اين سوال با توجه به : پاسخ به سوال آزاد3)

.خواندن رساله، در يکی از جلسات كالسی، پاسخ را به صورت مکتوب در كالس ارايه خواهد كرد
.خواهد بودتشريحی و تستی امتحان هاي ميان ترم و پايان ترم به صورت : تذكر4)

های انتخابیفعالیت 2)
پوينت دانشجو می تواند يک رساله از رسائل موجود در دو كتاب  زير را با پاور: سمينار رسائل عصر مشروطه 1)

.در كالس ارايه نمايد
رسالههايميرزاملکمخانناظمالدولة
مشروطيت؛جمعآوريغالمحسينزرگرينژادرسائل

الس يا دانشجو می تواند يکی از نظريه هاي نوسازي تدريس شده در ك: ارزيابی انتقادي نظريه هاي نوسازي2)
صل براي حل و ف(  نقاط قوت و ضعف)موجود در كتب نوسازي را انتخاب كرده، به  سنجش ظرفيت نظريه 

وب در اين فعاليت دانشجو در نهايت در قالب يک پاور يا متن مکت. مسائل جوامع در حال توسعه بپردازد
.نقاط قوت و ضعف ، و شيوه استفاده از نظريه را توضيح خواهد داد(  صفحه اي2حداكثر )

قل در سه دانشجو يکی از مقاالت معرفی شده توسط استاد را انتخاب و حدا: خالصه كردن مقاله علمی پژوهشی 3)
.صفحه  تايپی آن را خالصه می كند

اشته به دانشجويانی كه در كالس مشاركت جدي د؛  :در مباحث و انجام كار عملی گروهی  در كالسمشاركت 4)
كنند،  باشند و به پرسش هاي طرح شده فعاالنه جواب داده يا پرسش هاي علمی مرتبط با موضوع كالس طرح

.يا تمرينات عملی كالسی را به خوبی انجام دهند، اختصاص می يابد

.نفره انجام شود2قالب كارگروهی می تواند در ( 2و 1بند هاي )فعاليت هاي انتخابی : تذکر3)



بندی مباحث کالسعناوین و زمان 
سایر برنامه های کالسعنوان بحث تاریخ ردیف

معرفی درس194/10/27

دیباچه294/11/4

اگوست کنت و اسپنسر: رهیافت های نظری394/11/11

تونیس و وبر: رهیافت های نظری494/11/18

پارسونز: رهیافت های نظری594/11/25

روستو و ارگانسکی:رویکرد اقتصادی به نوسازی694/12/2

ایزنشتات و اسملسر:به نوسازیگرایانهرویکرد نخبه794/12/9

میان ترم894/12/16

(ص)حضرت فاطمه زهرا شهادت. تعطیل994/12/23

و دویچلرنر:رویکرد فرهنگی به نوسازی1095/01/15

لیپست :به نوسازیاقتصادی -رویکرد اجتماعی1195/01/22

ای و بایندرشیلز، هانتینگتن، پ: به نوسازی( دولت محور)نگاه سیاسی 1295/01/29

ای و بایندرشیلز، هانتینگتن، پ: به نوسازی( دولت محور)نگاه سیاسی 1395/02/5

بررسی تجربه نوسازی در ایران  1495/02/12

بررسی تجربه نوسازی در ایران  1595/02/19

بررسی تجربه نوسازی در ایران  1695/02/26



شروط یادگیری موفقیت آمیز
دارد؛ يادگيري نياز به اختصاص وقت درداخل و خارج كالس 1)

.اختصاص وقت نياز به مديريت بهينه زمان داريدبراي 2)

.  كالس، درس جديد را مرور كنيداز شروع قبل 3)

. تدريس شده در طول هفته مورد مطالعه مجدد قرار گيردمطالب 4)

.  زمينه يا مهارت الزم براي موفقيت در يک درس را فراهم كنيددانش پيش 5)

.در صورت عدم فهم مطالب ارايه شده، حتما پرسش كنيد6)

.مشاركت دربحث هاي گروهی يادگيري خود را توسعه دهيدبا 7)

.در فرآيند آموزش مشاركت نمايندتماشاچی نباشيد؛ فعاالنه كالس در 8)

.  کر كنيدانتقادي تفبطور هاي اجتماعی در مورد مطالب تدريس شده با توجه به تجربيات و واقعيت 9)

:  يدحفظ كردن جزئيات، دركی از كليت درس و اهداف آن كسب كنيادگيري موفق قبل از براي 10)
 چرا اين درس طراحی شده است؟
 هايی هستند؟ چه پرسش آموزش داده شده پاسخگوي ها نظريه
 چند گونه پاسخ براي پرسش ها وجود دارد؟
 ؟حاصل از  اين درس براي فهم چه مسائل اجتماعی بکار می روددانش





بخش اول 

مفاهيم، روش ها و نظريه ها



سوال های اصلی درس نوسازی و دگرگونی سیاسی

و اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی)عواملی موجب بروز شکاف چه 
وسعه و کشورهای ت( شمال )میان جوامع توسعه یافته ( سیاسی 

؟استگردیده ( جنوب) نیافته 

راهکارهای رفع این شکاف عمیق چیست؟



توسعه، تغییر اجتماعی ،  پیشرفت و توسعه نیافتگی 

 توسعه(d e v e lo pm e n t)
 تادبیات نوسازی به معنای خروج جوامع از فرهنگ سنتی و پذیرش فرهنگ مدرن اسدر.
 مدرن، اقتصاد بوروکراسی  دولت ملی، ارتش ملی، ) مدرنشدن نهادهای بهم پیوسته پدیدار

بیشترکسب رفاه مادی و در نتیجه، ( مدرن بازار، تکنولوژی 

 اجتماعی تغییر(S o c ia l c h a n g e  )
باشدوعبارت است از تغییر قابل مشاهده در طول زمان به صورتی که  موقتی و یا کم دوام ن
،بر روی ساخت یا وظایف سازمان اجتماعی یک جامعه اثر بگذارد
(28ازکیا،. )و جریان تاریخی آن را دگرگون نماید

 پیشرفت(p ro g re s s  )
ند، در صورتی که تغییر اجتماعی به سمت بهبود شرایط مادی و فرهنگی جوامع حرکت ک

.پیشرفت رخ می دهد

 نیافتگی توسعه(U n d e r d e v e lo pm e n t )
ان استفاده وضعیتی که به دلیل عدم هماهنگی بین عوامل اقتصادی و تکنولوژی کاربردی امک

(30ازکیا، . )همزمان از سرمایه و نیروی کار در جامعه میسر نیست



جهان سوم و ادبیات توسعه

 سوم جهان(T h ird  wo rld)
کشورهایی که علی رغم تفاوت های گوناگون از سه نظر وجه مشترک دارند:

فقیر
رهایی یافته از بند استعمار
 (درجنگ سرد، شرق و غرب) گرفتار در میان منازعه قدرت های جهانی

 مدرنیزاسیون(M o d e rn is a tio n)
ازحیث لغوی، امروزینه شدن و متجدد شدن.
وسعه یافته به تعبیر دانیل لرنر، فرآیند تغییر اجتماعی به نحوی که کشورهای کمتر ت

(56ازکیا،. )خصایص معرف جوامعه توسعه یافته را کسب کنند

 در جهان سومادبیات نوسازی و توسعه
 کشورهای غربی برای تدوین تئوری های توسعهتالش نظری محققان
 از جنگ دوم جهانی با هدف پیشگیری از نفوذ  مارکسیسمپدیدار شدن بعد



تعریف مایکل تودارو  از  توسعه
  توسعه جریان چند بعدی است که مستلزم

،تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی
،طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی
،تسریع رشد اقتصاد
کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است.
 نتیجه توسعه عبارت است از

 ای هماهنگ با نیازهحالت نامطلوب زندگی گذشته ، اجتماعی از نظام خارج شدن مجموعه
اساسی و خواسته های افراد و گروه های اجتماعی در داخل نظام، 

(25ازکیا، ص. )وحرکت به سوی زندگی مادی و معنوی بهتر



تعریف آمار تیاسن از توسعه
 نویسنده کتاب توسعه به مثابه آزادی ( 1999)آمار تیارسن ،  :

توسعه مساوی است با توسعه آزادی
توسعه انسانی را افزایش توانایی افراد برای زیستن می داند.
سعه فرصت های اقتصادی، دموکراسی، آموزشی، بهداشت و عزت نفس همگی از مقوله تو

.هستند
وضعیت مقابل توسعه  :

                                                      تبعیض، اجبار خشونت بار و بهره کشی
 نمونه عدم آزادی
مانع افزایش قابلیت و توانایی فردی



اشکال مختلف توسعه را نام ببرید؟



و سیاسیاجتماعی،فرهنگی،اقتصادی: ابعاد مختلف توسعه و نوسازی 

نوسازیتوسعه ابعادردیف

اقتصادی1
قر؛بسط قابلیت بشری برای جلوگیری از ف

ابریتقلیل دامنه فقر عمومی، بیکاری و نابر

ار تغییرات عمیق در شیوه معاش، تقسیم ک
اقتصادی، استفاده ازعلم و تکنولوژی در

فعالیت های اقتصادی

اجتماعی2

تغییر در شیوه زندگی افراد یک جامعه؛

باالبردن سطح زندگی عمومی از طریق 
)  و توسعه امکانات زیست مطلوبفقرزدایی

و تغذیه، بهداشت، مسکن ، اشتغال، آموزش
(امکانات اوقات فراغت

تنگناها و محدودیت های جامعه برداشتن
سنتی ؛

شاخص های هایی چون شهرنشینی، رشد
نی باسوادی، گسترش رسانه های گروهی، عقال

ی شدن سازمان های اجتماعی، مشارکت اجتماع
...  و 

فرهنگی3
(روانی)

تاکید بر ابعاد غیرمادی رفتار بشر؛

تغییرات در حوزه های ادراکی، شناختی، 
ارزشی و گرایشی انسان ها، قابلیت ها و 

رفتارها و انجام  باورهای شخصیت،  جهت
کنش های مناسب توسعه

ی ویژگی های  روانی، ارزشی،  انگیزشکسب
و اعتقادی تازه متناسب با جامعه مدرن؛ 

کسب آمادگی آفرینش عالم نو و جدید  



توسعه سیاسی به چه معناست؟



( political development) سیاسیانواع تعاریف  توسعه 

شرایط سیاسی الزم و اساسی ای برای توسعه اقتصادی و اجتماعی1)

افزایش کارایی و ظرفیت حکومت برای اجرای سیاست های عمومی 2)

جانشینی رفتارهای نوین به جای الگوهای رفتاری سنتی3)

کارایی کلی همه نظام  و ظرفیت اداره حکومت و جامعه4)

(50ازکیا، ص ) ملت با کارآیی موثر در دنیای نوین –ایجاد یک دولت 5)



( Political Modernization) سیاسی و نوسازی سیاسی توسعه 

تعریف جامع توسعه سیاسی

 ات و فرایند رفع موانع موجود در ساختار روابط اجتماعی از راه نهادسازی و به فعل آوردن امکان

ظرفیت های بالقوه افراد را برای پی گیری اهداف اجتماعی و شخصی 

امعهافزایش ظرفیت و کارایی سیستم سیاسی در حل و فصل منازعات سیاسی موجود در ج

ل، فرآیندهای کارآمدی نظام سیاسی در پاسخگویی سیستم به تقاضاها و تحوالت محیط بین المل

.دولت سازی، ملت سازی، مشارکت و توزیع با اتکا بر مبانی بومی و سنتی جامعه

 سیاسینوسازی

 نهاده ایی و توسعه ساخت سیاسی جامعه، افزایش مشارکت سیاسی و پیدایشفرآیند گسترش

جامعهچون احزاب و انجمن های سیاسی و در نهایت دموکراتیک شدن 



(  Nation-State)دولت مدرن : توسعه سیاسی سمبل 

 ملتدولت :

 ل ت حاکمیت به ن ام ی ک مازاعمال که مشروعیت خود را نظم سیاسی، خاصی از شکل

.در یک جغرافیایی معین کسب می کند

 ها ویژگی  :

 کت سیاسی، استقالل از قدرت ه ای خ ارجی، حاکمی ت س رزمینی، مش اریکپارچگی

.شهروندان، نفوذ اقتدار بروکراتیک حکومت بر کل سرزمین



دولت جوامع توسعه نیافته چگونه می توانند به سمت تشکیل
مدرن حرکت کنند؟



شاخص ها و ویژگی های دولت مدرن
شاخص ها

 ادهانهشدن و تفکیک نقش ها و مسئولیت های اجتماعی در قالب تخصصی : شدنتخصصی

 گسترش حقوق عمومی و و پدیدار شدن مفهوم شهروندی : برابری

 هاقابلیت و توانایی نظام سیاسی در حل تنش ها و رفع بحران : ظرفیت

ویژگی ها
ویژگی سیستم توسعه یافته سیاسی

سیستم توسعه یافته سیستم توسعه نیافته
انعطاف پذیر انعطاف ناپذیر 

پیچیدگی سادگی
خودساالری وابستگی
یکپارچگی پراکندگی



بحران های جوامع توسعه نیافته برای گذار به دولت مدرن

 بحران غلبه کنند5جوامع توسعه نیافته برای گذار به دولت مدرن می بایست بر.

بحران های 
دولت 

هویت

مشروعیت

مشارکت

نفوذ

توزیع



د؟کدامنتحلیلی   مطرح در بحث نوسازی پرسش ها و الگوهای 



پرسش ها و الگوهای تحلیلی
سوال های اصلی:

 افته میان جوامع توسعه ی( اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی )چه عواملی موجب بروز شکاف
گردیه است؟( جنوب) و کشورهای توسعه نیافته ( شمال )
راهکارهای رفع این شکاف عمیق چیست؟

سوال ها فرعی
 ؟آیا توسعه غربی شدن است
؟آیا توسعه فراگردی خطی است
؟آیا توسعه با شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی پیوند دارد
آیا توسعه سیاسی مقدم است یا توسعه اقتصادی؟
؟جایگاه مشارکت مردم در توسعه چیست

الگوهای تحلیلی
 بیرونیحسب تاکید بر عوامل درونی یا بر
 (استعمار)آیا عوامل درونی باعث عقب افتادگی است یا بیرونی



چه مکاتبی در حوزه نوسازی وجود دارد؟



مدرننوسازی، مارکسیستی، پسا:انواع نظریه های توسعه 

مکتب نوسازی:
توسعه به مثابه غربی شدن است
عامل توسعه، عوامل درونی است
الگوی عامی برای توسعه وجود دارد.

مکاتب مارکیستی و انتقادی:
منتقد روایت مدرنیستی است
 به عنوان عامل اصلی عقب ماندگی  تاکید دارد( استعمار)برعوامل بیرونی

نظریه های پسامدرن:
ی م... به نقادی و واسازی مفاهیم مدرن مانند تکنولوژی، هویت، اصالت و جنسیت و

.پردازد
فرا روایت ها و هرگونه ادعاهای عام درباره تاریخ را رد می کند



رد ادعای جهان شمولی رد فرا روایت های تاریخی 

مدرنیته         برانداختن ادعای هژمونی و برتری فرهنگ

غربی         ادعای برابری فرهنگی و عدم وجودیک الگوی

پذیرش کثرت فرهنگی هآرمانی و قطعی توسع

استدالل رویکرد پسا مدرن برای رد جهان شمولی الگوی مدرن





























بخش دوم 
نوسازي و تکامل باوريبمکت



موجود زنده و ارگانیسم 
تعریف موجود زنده   :
پاسخ به محرک
تولیدمثل
رشد
بقا وترحیم خود

 (اندام واره) ارگانیسم
ازگاری یک سیستم زنده وپیچیده از اعضا است که باتاثیرشان بر یکدیگر،امثال س

.بامحیط وتضمین بقا و پایداری کل آن موجود زنده را فراهم می کنند

 اجتماعی ، ارگانیسم
نوعی هستی جمعی است  .
حاصل ارتباطات زبانی بین انسانهاست.



نظریه تکامل گرایانه
 فرگشت تکامل(Evolution : )
 دیگرچیزی از چیز برآمدن
 شناسیتحت تاثیر داروین و نظریه وی در مورد تکامل در حوزه زیست

 درنظریه اجتماعی بازتاب:
 تاریخبه خطی پدیدار شدن نگاه
 کندمیسیر خطی به سوی پیشرفت و تکامل حرکت بشر، با تاریخ.

 تکامل گرایانهعامل توسعه در نگاه
 درونیعوامل
گذار از جامعه سنتی به مدرن



چارچوب نظریه نوسازی

.جوامع ازیک مجموعه مراحل تکامل معین گذر می کنند-1

(  Differentiation)این مراحل مبنی بردرجات و الگوهای مختلف جدایش پذیری-2

.کارکردی وادغام  دوباره مولفه های ساختاری است

.جوامع در حال توسعه در مرحله پیش از مدرن  قرار دارند-3

:  شرط توسعه ورشد توسعه اقتصادی-4

 مدرن، و کسب ویژگی های جوامع غربی استاز جوامع سنتی به جامعه گذار

نیازمند کسب دانش و فناوریهای پیشرفته است.



مفروضات سازنده نظریه سازی
.توسعه بخشندتغییرو مردم می توانند جامعه خویش را -1

.وقوع پیشرفت و بهبود پایدار ومداوم در زندگی بشر ممکن است-2

پیشرررفتهای مررادی و تکنولوبیررک برره تغییررر در ارزشررهای معنرروی و فرهنگرری مرری-3

.انجامد

.پیشرفت باعث افزایش توانایی افراد در کنترل محیط زندگی خود می شود-4

(برخالف عقاید کلیسا.)روابط و شرایط اجتماعی ،خدادادی وایستا نیست-5



و اثبات باوری( 1857-1798)نظریه آگوست کنت 

موسس نظریه:
« شناسیجامعه»یا « اجتماعیفیزیک :Sociology»

موضوع جامعه شناسی
 اجتماعیارگانیسم های

هدف جامعه شناسی
 یت بر ارگانیسم های اجتماعی همانند علحاکمتالش برای شناخت قوانین
 قانون = روابط دگرگونی ناپذیر توالی و همانندی: علیت
 انیکتوجه زیست شناسی به کل های ارگ: تاثیر پذیری از زیست شناسی.
 اجتماعی از حیوانهایتفاوتهای ارگانیسم:
انسانیت در مقابل حیوانیت
 ،به معنای واقعی وجود نداردجامعهدر زندگی حیوانی.



ایستاشناسی و پویاشناسی: اجتماعیارگانیسم های نحوه مطالعه 

مسالهبررسیدگرگونیواستواري،پيشرفتونظم
شناسی یستا ا(Social statics) 

 شناسیپویا(Social dynamics)

شناسیایستا(شناسیمانندکالبدAnatomy)
 جاندارانبررسی ساختار و شیوه کارتن و
 نظممساله
 ه اجتماعی، که وجمطالعه نحوه همزیستی و ادغام عناصر مستقل دردرون سیستم های

.مشخصه آن درجات متفاوت همبستگی، هماهنگی و اجماع است
کار
خانواده
مذهب
نظمسياسیودولت
صنعت،مذهب،خانواده:زیرسيستم



پویاشناسی
 پویاشناسی اجتماعی(فیزیولوبی(  )Physiology)

 تعریف فیزیولوژی  :

 زنده؛عملکرد سامانه های دانش

مطالعه اعمال حیاتی موجودزنده،اندام ها، بافت ها ، سلول ها و عناصر سلول

 رک دقیق در می پردازند تا د... در فیزیولوژی به بررسی کارکرد اندام ها مختلف بدن مانند قلب، مخچه، کلیه و

.عملکرد این ارگان ها و سیستمها با کمک روابط و اصول فیزیک و ریاضی فراهم شود

 پویایی شناسی اجتماعی:

 زندگی ارگانیسم های اجتماعیبررسی

 جایی و گردش اجزای ارگانیسم های اجتماعی و توسعه و تکامل آن درطول زمان هدف این علمجابه.

 پیشرفت: مسئله



به اجتماعرویکرد اثباتی آگوست کنت
 قروانین ترابعمانندپدیرده هرای دیگرر ،بلکه نیستند،و توافق اجتماعی تصادفی نظم

مراعی را وخصلت کنش اجتحدود دگرگونی ناپذیر طبیعی اند که برای هر دوره معینی 

.کردبا یک قطعیت تام تعیین 

 و آزمایشمشاهده اثباتی ترکیبی از استدالل ،علم



تکامل ذهنی بشر: مراحل سیر تحول بشر
 خداشناسی مرحله

غایی در این مرحله ذهن بشر بیشتر به دنبال شناسایی ماهیت  هستی و علت های نخستین و (
.چیزهاست( سرچشمه و مقصود

ی شوندانسان تصور می کند همه پدیده ها بر اثر کنش بی میانجی هستی های فراطبیعی ایجاد م.

 متافیزیکی مرحله
بشر در پی شناسایی نیروهای انتزاعی است.
ده ها را پدی( یعنی تجریدهای تشخص یافته) معتقد است که نیروهای انتزاعی و موجودات حقیقی

.آفریده اند

مرحله علمی یا اثباتی
رها کردن جستجوی بیهوده مفاهیم مطلق، سرچشمه و مقصد گیتی و علت های پدیده ها
ی دهدبررسی قوانین پدیده ها، یعنی همان روابط دگرگونی ناپذیر توالی و همانندی اختصاص م.



مراحل توسعه اجتماعی از نظر آگوست کنت

( سازمان)نوع واحد مراحل فکر در تاریخ بشر
نوع سلطه و حقوق سیاسیاجتماعی

(خداشناسی) مرحله ربانی 
the theological

stage

تحت سلطه کاهنان و مردان خانواده
نظامی فرمانروایان

مرحله مابعد الطبیعی 
قرون وسطی و عصر() حاکمیت خرد) 

(رنسانس
the metaphysical

Stage

وق تحت سلطه مردان کلیسا و حقدولت
دانان 

(دوره معاصر) مرحله اثباتی 
the positive stage

دانشمندان و مدیران صنایعنوع بشر



(1803-1820) اسپنسر وتکامل باوری هربرت 

دسته بندی همه پدیدارها به سه گونه پدیدار مادی

غیرارگانیک

 برخوردارندکه از رابطه فیزیکی از موادی متشکل : ارگانیک

 ارتباطات کالمی و عاطفی بر خوردارند: ارگانیکفرا.

 است؛ ( وارهاندام ) یک ارگانیسمجامعه

جوامع و ارگانیزم های زنده از قوانین مشابه توسعه پیروی می کنند.



تکامل از منظر هربرت ا سپنسر
تکامل اجتماعی یعنی چه؟

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟، ؟؟؟؟؟ وبه حالت نسببتا؟؟؟؟؟؟، ؟؟؟؟؟؟ و ؟؟؟؟؟؟ تکامل یعنی تغییر از یک حالت به نسبت

. است

 م و چنبدگونمعبین، منسبجبه حالبت نسببتانامعین، نامنسجم و همگون تکامل یعنی تغییر از یک حال به نسبت

(حرکت از سادگی به پیچیدگی همانند یک سلول زنده. ) است

 جامعه است؟چه مولفه هایی در یک رشد اجتماعی حاصل تغییر

 شودحاصل می ؟؟؟؟؟؟؟؟یا ؟؟؟؟؟؟؟یا ؟؟؟؟؟؟؟رشد اجتماعی با.

 ل می شودحاصبا به هم پیوستن واحدهای غیر مرتبط یا تکثیر ساده واحدها یا افزایش جمعیت رشد اجتماعی با.

 ساده  به سمت پیچیدگی و تکامل حرکت می کند؟ چرا یک جامعه

 هستیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟واحدها شاهد افزایش ؟؟؟؟؟؟؟با افزایش.

 هستیمتقسیمات و پیچیدگی ساختارها واحدها شاهد افزایش حجمبا افزایش.



چیست؟( اندامواره)هدف یک جامعه به مثابه یک سیستم 



به مثابه سیستم جوامع 
 توازنبه دستیابی : سیستم اجتماعیهدف

 تالش برای ایجاد سازگاری با محیط: یعنی توازن

 توازنعدم :

یعنی تنش درونی میان عناصرمختلف سازنده جامعه و محیط

 ات های ایجاد شده بخاطر جستجوی منافع و اهداف فردی ب ا توج ه ب ه مح یط طبیع ی ،خصوص یتعارض

زیست شناختی  و فیزیولوژیک  جامع

 اجتماعی تکامل(Social Evolution )شرط سازگاری با محیط

همانند جهش در حیوانات یا بقای اصلح در نظریه داروین

(تخصصی شدن: جدایش پذیری)تفکیک پذیری +ادغام ازطریق

نظبام » ک وابستگی متقابل اجزای ناهمانند در جوامبع پیچیبده و شبکنندگی ناشبی از آن، پیبدایش یب

ان آنهبا را ایجاب می کند تا اعمال اجزای جامعه تحت نظارت قرار گیرند و هماهنگی می« تنظیم کننده 

.شودتضمین 



ارگان های مختلف جامعه و جایگاه آن در جوامع مختلف
 جامعه نظامی و صنعتی: دارداز حیث تنظیم اجتماعی وجود دو نوع جامعه

بر تولید مسالمت آمیز و نه خشونت آمیز تکیه دارد: جامعه صنعتی.

مناسبات اجتماعی و اقتصادی متضمن اجبار و فشار است: جامعه نظامی.

 مسلط استارگان شده است که برحسبت نوع جامعه یک ارگان تشکیل هر جامعه از سه.
در جوامع صنعتیجایگاهدر جوامع نظامیجایگاهتعریف(سیستم)ارگان

گذاریقاعده
بین به روابط حکومتی و روابط

.اجتماعات مربوط است
سیستم قاعده گذاری در 

ز و جوامع قدیم با میل به تمرک
.نظامی گری غالب است

پشتیبانی

کار آن فعالیت های مولد 
.اقتصادی است

در جوامع صنعتی این وجه 
.غالب است

باعث محدود شدن دولت و 
به رسمیت شناخته شدن 

استقالل و حقوق شهروندان 
.میگردد

توزیعی

عالیت باعث ایجاد پیوند بین ف
های اقتصادی با سازمان 

ه مدیریتی یا حکومتی جامع
.می شود



طرح یک مساله
جامعه یعنی مجموعه ای از انسان ها که قواعد خاصی میان ایشان 

:سوال. حاکم است
دی تعدای از قواعد نوشته شده و نانوشته موجود در مناسبات میان فر

جامعه خود را لیست کنید؟
کدام یک از این قواعد برای تامین یک زندگی خوب ضروری است؟
ت؟کدام یک از این قواعد مانعی در برابر بهبود شرایط زیست شما اس
این قواعد چه میزان ریشه گرفته از امور ذهنی یا مادی است؟
چگونه می توان این قواعد اجتماعی  را تغییر داد؟



تونیسفردیناند 
 جامعهمبتنی بر تفکیک نظریه
سنتی جتماع ا(:Gemeinschaft / Community)
 ( اجتماع مدرن)جامعه (:Gesellshaft /Society)

 اجتماع سنتی تعریف:
 ببه هبم ای است که در آن مردم به وسیله ی پیوندهای شخصی ،سنتی و فرقبه ایبیهمباشی

جانببه هستند که گرایش ببه ارتبباط دوروابط اجتماعی  گره خورده اند واین پیوندها معرف 
.دارند وانسانها به مثال یک کل درکنارهم هستند

 (:  اجتماع مدرن)تعریف جامعه
 بی ریشه افراد.هستندمجزا شخصی و ، غیر است که درآن روابط شخصی ناشناخته همباشی

بیشتر بوسیله یبلکه شوند،تلقی وارزشیابی نمی سنتی براساس ویژگی های .دیده می شوند
.نیازها به همدیگر مرتبط هستند

ملت ها، نماد گزلشافت-دولت



سنتی و مدرنمقایسه اجتماع

گزلشافت-اجتماع مدرن  گمینشافت: اجتماع سنتی 

مبتنی بر کردارهای عقالنی و کنش-1
شدهحساب

نی، مبتنی بر احساس وابستگی درو–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

قانون ریشه گرفته از ارزیابی های -5
سودمندگرایانه وعقالنی 

قانون به مثابه ارزش ها و سنت ها -5

یروابط برابر براساس حقوق  شهروند-6 روابط پدرساالرانه -6

گسترش نهادهای مدنی -7 عشیره اییو نهادهای خانوادگی -7



؟از منظر ماکس وبر ویژگی جامعه مدرن چیست
چه چیزی جامعه مدرن را مدرن کرد؟



ماکس وبر و جامعه مدرن
پویش عقالنی شدن به مثابه هسته اصلی زندگی مدرن

  زندگی مدرن یعنی عقالنی شدن مناسبات اجتماعی

عقالنی شدن مناسبات اجتماعی یعنی
 ( وسیله –هدف ) حاکمیت عقالنیت ابزاری
 ه گیری از بهترین ابزارها برای رسیدن به هدف جستجوی بهر
 عقالنیت ابزاری ریشه گرفته از عقالنیت اقتصادی

 توسعهحاکمیت عقالنیت ابزاری در اداره جامعه یعنی
 ،شایسته ساالری و روابط مبتنی برتخصص
،دانش محور
،شایستگی های اکتسابی
نظام دیوانساالرانه و سازمان های رسمی
جانشینی اقتدار قانونی به جای اقتدار سنتی



طرح یک مساله
دینمدرن،جوامعدر.استخاصدینومذهبیکبهوابستهمعموالانسانیهر

یافتهنتوسعهکشورهایدرمقابلدر.داردعمومیواجتماعیزندگیدرکمینقش
:سوال.دارندعمومیدرحیاتپررنگیحضوردینیعقاید

آیا دینداری مانعی در راه توسعه جوامع است؟
آیا پدیدار شدن نظام سرمایه داری در غرب  محصول تضعیف دین یا

طرد آن بوده است؟



اخالقیات پروتستان و پدیدار شدن سرمایه داری
اخالقیات پروتستان عامل مهمی در پدیدار شدن روح سرمایه داری بوده است.

محقق شدن نظام سرمایه داری نیازمند به روحیه ای خاص بود.

تاکید اخالق پروتستانی بر
 (به مثابه انجام وظیفه الهی) کار ،
 (  کم مصرف کردن و بکار انداختن ثروت در تولید ) شرایط سخت تحمل
 (اهمیت علم برای درک آثار پروردگار) آموزش و ،
 مهمی در ایجاد سرمایه داری داشتعامل.



ماکس وبر و تکوین دولت مدرن
مری تکاملیا
 شدن دولت مدرنپدیدار جامعه به سوی تخصصی شدن و متمایز گشتن      حرکت
مدرندیوان ساالری محصول دولت جدید
 عقالنیسلطه قانونی و گسترش
       عقالنی شخصی محصولمبتنی بر شایسته ساالری وروابط غیر سازمان دیوان ساالری

شدن
 یعنی خدمت به کل جامعه= خود ساالری مددکار دولت درانجام امور دیوان
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بخش دوم 

Functionalism))کارکردگرایی



طرح یک مساله
ان نهادها و سازم) جامعه به مثابه یک پیکره از ارگان های مختلف 

این نهادها و سازمان های جمعی هر کدام . برخوردار است( های 
سوال این است که  . وظایف و اهداف خاص به خود را دارند

 چگونه می توان این سازمان ها و نهادها را از حیث وظیفه و هدف دسته
بندی کرد؟

هدف مشترک این ارگان های اجتماعی چیست؟
خش در صورت تغییر در بخشی از پیکره جامعه، چه اتفاقی در سایر ب

های پیکره جامعه رخ می دهد؟ 



کارکردگرایی تالکوت پارسونز
 رهیافت اثبات گرایی»و « دورکیم»تاثیر کارکردگرایی اولیه تحت»
 اثبات باوری
وحدت روش های علوم طبیعی و علوم اجتماعی
جامعه همانند طبیعت مبتنی بر قوانین
امکان کشف قوانین از طریق روش علمی تجربی مبتنی بر مشاهده و آزمایش



کارکردگرایی
 کارکرد تعریف  :

 گیردفعالیت هایی است که در جهت برآوردن یک نیاز یا نیازهای نظام انجام می مجموعه  .

اصول

جوامع سیستم هستند.

 استبقای جوامع سازگاری با محیط پیرامون شرط.

 (مبتنی بر قواعد. ) های اجتماعی، سیستم های هنجاری هستندسیستم

 داردنوآوری و گسترش در نوسازی جنبه حیاتی.

 ترین ویژگی جوامع مدرن تفکیک کارکردها است مهم  .

کنش گر :
 پدیدار دارای عقالنیت معطوف به هدف

  خ می وسیله ر–و عقالنیت هدف ( سیستم اجتماعی )به وسیله  کنش در چارچوب نظام هنجاری

.دهد 



 کارکرد اساسی را به انجام می 4( یا سیستم اجتماعی) نظام هنجاری جامعه
.رساند

کارکرد سیستم اجتماعی
 یابیسازگاری(A)

 یابیهدف(G)

یکپارچگی(I)

حفظ الگوی کلی روابط(L)

سیستم اجتماعی 



Iیکپارچگی         .     Lتنش حفاظت از الگوها یا مدیریت . 

سیاسی اقتصادی

، مذهبی، خانوادگیآموزشی حقوقی

دست یابی به هدف . A .سازگاریابی                     G



گانه پارسونز4تعریف کارکردهای 
(A)  سازگاریابی(adaptation)
 اقتصادیحوزه نهاده های وظیفه
 منابع کافی از محیط پیرامون و توزیع آن ها در کل سیستم استتامین.

(G) هدفیابی به دست(Goal attainment)
 سیاستنهاد وظیفه
 (سیستم)منابع و امکانات برای دستیابی به اهداف جمعی بسیج



گانه پارسونز4تعریف کارکردهای 

(I)یکپارچگی  :((Integration

 دادگاه ها و : حقوقی نهاد....
 گرانقانونمندسازی روابط میان کنش نیاز
 هنجارها یا قوانین است اجرای.

(L) از الگوحفاظت :Latent pattern maintenance))
 نهادهای آموزشی و تربیتی
جامعه پذیری و انتقال هنجارها و ارزش ها به نسل های مختلف



هدف سیستم اجتماعی
 توازن اجتماعیرسیدن به : نهایی کارکردهای اساسی سیستم اجتماعی هدف

توازن اجتماعی  :

 هر طوری کهبه . اجتماعی میل به حفظ و یکپارچگی در انجام وظایف اجزای فرد داردحیات

های جامعه در سایر بخشمناسب گونه تغییر در بخش هایی از سیستم اجتماعی به تغییرات 

.  می گرددسیستم می انجامد که باعث حفظ تناسب و بقای 



نظریه تکامل پارسونز
 اجتماعیتغییر سیستم های مساله

 حرکت سیستمهای ابتدایی به پیشرفته  نحوه
 چیرگی داردخویشاوندی و رویکردهای مذهبی  بر جامع روابط : ابتدایی جوامع.
 سندوتاریخمرجع کتابت ،تهیه : میانیمرحله
 (:  مدرن)پیشرفته مرحله

 ورویه های رسمی روابط
 مشروعیتهاشدن قانون و گسترش نهادینه

 کلید تکامل
جدایش و تفکیک پذیری کارکردها
تخصصی شدن نقش های اجتماعی



مخالفان نظریه پارسونز
مارکسیست ها

 نافی انقالب است نظریه
 استگر وضع موجود توجیه
 را تدریجی می داند نه انقالبی تغییرات

 به منتقدانپاسخ  :
 (سیستینفی انقالب مارک)مستلزم ارتقاء ساختارهای موجود ونه نابودسازی آن هاست تغییر



ارگانیسمو (system)سیستم
 (سامانه)سیستم

 یا گروهی از اشیاء مرتبط یا غیر مرتبط است که هدف یا اهداف خاصی را مجموعه
.دنبال می کنند، به گونه ای که واحدی پیچیده را تشکیل می دهند

 ارگانیسم  :
 ان سازگاری با سیستم زنده و پیچیده از اعضا است که با تاثیرشان بر یکدیگر، امکیک

.محیط و تضمین بقا و پایداری کل آن موجود زنده را فراهم کند
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بخش چهارم 
وتوسعهاقتصاد، سیاست 



پرسش 
تماعی توسعه اقتصادی چه تاثیر بر نوسازی سیاسی و اج

دارد؟



طرح مساله
فقرانندممختلفیهایبحرانومشکالتدرگیرسومجهانونیافتهتوسعهکشورهای

هایبحرانعمومی،فرهنگوهاارزشدربحراناجتماعی،خشونتاعتیاد،اقتصادی،

اینودوج.هستنداقتدارگراهایحکومتوجودوسیاسیثباتیبیوزیستیمحیط

سیاسیوفرهنگی-اجتماعیاقتصادی،نوسازیبهآنهانیازمعنایبهمختلفهایبحران

:اما.است

 آیا کشورها می توانند همه اشکال نوسازی را همزمان پیش برند؟

د؟آیا این کشورها می بایست میان این گونه های نوسازی اولویت بندی کنن

جایگاه توسعه و نوسازی سیاسی در این  اولویت بندی کجاست؟



گام های رشد اقتصادی(: Rostow)روستو

 صادی استسیاسی نه به عنوان متغیری مستقل بلکه محصولی ازعوامل اجتماعی و اقتتوسعه.

 سیاسی توسعه اقتصادی      توسعه



گام های رشد اقتصادی(: Rostow)روستو
به نگرش غیرمارکسیستی به توسعه؛ تحول در تعدادی از بخش های مجزا جامعه عامل حرکت

سمت رشد 
 به مدرن جامعه سنتی توسعه اقتصادی عامل گذار از
 ن است؛ در هر جامعه ای مراحل اقتصادی متوالی برای نوسازی سیاسی می توارشد خطی سیر

.بازشناسی کرد
5 مرحله:

وهجامعه سنتی          پیش شرط های خیز          خیز        حرکت به سوی بلوغ        مصرف انب

 پیشرفت اقتصادی عامل:
 نخبگان
باشدصنعتی شدن متکی به ظهور گروه های نخبه قدرتمند خواه اقتصادی و خواه سیاسی می.
نخبگان برخوردار از اراه قوی نوسازی، باعث گذار از جامعه سنتی به مدرن می گردند.



گانه رشد روستو5مراحل 
 سنتی مرحله(Traditional societies)

رشد اقتصادی و سیاسی ایستا
 سنتی و معیشتیکشاورزی
بهره وری کاری
 اجتماع و تحرک اجتماعی پایینساختار سلسله مراتبی
فقدان میل به اصالح جامعه؛ نگرش منفی به تغییر

 خیزشرط های پیش(Preconditions for take-off)
تقاضا خارجی برای مواد خام عامل تحرک اقتصادی
 محصوالت کشاوری کشاورزی  و صنعتی با هدف تجارت و بازرگانی  تولید
 افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت های فیزیکی مثل راه و جاده و بندر و...
شیوع کاربرد تکنولوژی
 اجتماعی، و تغییر در ساختارهای اجتماعیرواج ایده رشد اقتصادی و نیل به رفاه
آغاز تحرک اجتماعی فردی
توسعه هویت ملی و بهره مندی از منافع اقتصادی



گانه رشد روستو5مراحل 
رشد داخلی و صنابع پیشتاز : مرحله خیز(Take off)

توسعه شهری شدن، فرآیندهای صنعتی شدن و بخش تکنولوژی
 صنایع پیشتاز  درون زا، متکی به وجود اقتصادی رشد
افزایش تحرک جغرافیایی و اجتماعی
دگرگونی در ساختارهای ذهنی و وجه نظرها
دو الی سه دهه طول می کشد.

سرمایه گذاری مداوم : حرکت به سوی بلوغ(Drive to maturity)
 (اقتصاددرصد 60تا 40)گذاری مداوم سرمایه
توسعه سریع زیرساخت های ارتباطی
سرمایه گذاری در زیرساخت های اجتماعی همانند دانشگاه، مدارس، بیمارستان و...
 صنایع پیشرفته وفنی توسعه
60 کشدطول می سال

 انبوه مصرف(Age of mass consumption)
ارتقای سطح زندگی در کل جامعه
افزایش قشر کارمندان و کارگزاران ماهد
افزایش سرمایه گذاری در زمینه های تامین اجتماعی، رفاه و بهداشت عمومی
 یابدگسترش می رفاه.





پرسش 
آیا توسعه سیاسی شرط توسعه اقتصادی است؟



(1965)مراحل چهارگانه ارگانسکی
نظریه وی آمیزه ای از عوامل اقتصادی و سیاسی

یکپارچگی ابتدایی
تمرکز قدرت و اعمال حاکمیت در دست دولت
کشور-شکل گیری ملت

صنعتی شدن
 رشد سرمایه گذاری
ورود نخبگان اقتصادی به عرصه سیاست گذاری اقتصادی
رشد شهرنشینی
مرحلهتنها حکومت های سرمایه داری، استالینی و فاشیستی مناسب برای مدیریت این

رفاه ملی
دستاورد دولت در کسب قدرت سیاسی واقتصادی
رفاه توده ها
 توسعه نهادهای مدنی
پیدایش نابرابری های طبقاتی و درخواست برای مشارکت سیاسی



(1965)مراحل چهارگانه ارگانسکی
فراوانی نعمت

آینده کشورهای صنعتی
گسترش بکارگیری نیروهای متخصص و فناوری
افزایش تولید و گسترش بیکاری
جدایی نخبگان و توده ها،  و نیاز به دخالت بیشتر دولت در اقتصاد
 ملت ها–نیاز به ساختار جدید سیاسی به جای دولت







بخش پنجم
پژوهش توسعه در چارچوب 

رفتار شناسی-کارکرد گرایی 



پرسش ها
برد کارکرد نخبگان سیاسی و فکری در پیش

توسعه چیست؟ 



املینوکارکردگرا با رویکرد نوتک: آیزنشتات
اری ساختاری هستند که از نهادها و افراد دارای مناصب ساخت-جوامع کلیت های کارکردی

.تشکیل شده اند

ترده جوامع سنتی، خیلی محدود و محصور هستند و جوامع مدرن، گس: تفاوت جوامع سنتی و مدرن
.و انطباق پذیر با شرایط متنوع داخلی و خارجی می باشند

 یابندههای سازگاری جوامع سیستم
 از یک مرحله به مرحله دیگر تکامل می یابند
 شانگر این ندرون ساختار بین المللی در و بهم وابستگی نه فقط دردرون سیستم بلکه جدایش پذیری

.پیشرفت است
 خاصمدیران = نخبگان در ایجاد سازگاری جایگاه

 راه حل برای مشکل جدید کشف
 پیشرفت بیشترآنگاهنخبگان بودن قوی

 هر سیستم اجتماعی    عناصر
 کار اجتماعی یا سیستم توزیع منافع تقسیم
 منابع و نمایندگی گروه های اجتماعیوظیفه بسیج = سازمانی نخبگان یا کارآفرینان
ندایدئولوژی ؛ کنش نخبگان را شکل می دهد و از کدها و رویکردهای فرهنگی جامعه به دست می آی.



املینوکارکردگرا با رویکرد نوتک: آیزنشتات
کارکرد نخبگان سیاسی و روشنفکران
نخبگان سیاسی به کار قانونمند سازی قدرت مشغول اند.
روشنفکران به ساخت معناها و مفاهیم مشغول اند.
رت حکومت از طریق همکاری این نخبگان می تواند بر کل مردم یک کشور اعمال قد

.کند
دسترسی به این نخبگان همیشه در حال برقرار اتحاد یا ستیزش با یکدیگر برای کسب

.بازارها بزرگ و تبدیل منابع اصلی به قدرت هستند
ردهای ستیزش نه فقط به خاطر وجود تعدد کنش گران رقیب بلکه به دلیل رویک

.فرهنگی و کدهای رفتاری خاص این کنش گران گریز ناپذیر است
وداز خالل ستیزش است که تقاضا برای تغییر و همگرایی اجتماعی پدیدار می ش.



پرسش ها
ماعی توسعه و نوسازی چه تاثیری بر توازن اجت

در جوامع در حال توسعه می گذارد؟

چه ضرورتی برای ایجاد حکومت مرکزی قوی
در جوامع در حال نوسازی وجود دارد؟



نیل اسملسر
به روند خطی در تکامل جوامع بشری باور داشت.
توجه به اثرات توسعه اقتصادی بر ساختارهای اجتماعی از جمله سیاست.

 توسعه اقتصادی
عامل تغییرات در وجوه مختلف جوامع در حال توسعه
کشاوری به فرآیند تکامل تکنولوژی و ابزار تولید، تولید محصوالت: شاخص های توسعه اقتصادی

قصد تجارت و مبادله ،توسعه صنعت، رواج شهرنشینی و کاهش جمعیت روستا

 دین ، (ی توسعه سیاس) نوسازی فراتر از توسعه اقتصادی صرف؛ نوسازی در حوزه سیاست ،
:  خانواده و اجتماع به معنی 

جانشینی نظام های اعتقادی دنیوی به جای دین های قدیمی: دین
 تحرک جغرافیایی و اجتماعی؛ فروپاشی نظام های ثابت سلسله مراتبی: اجتماعی
گذار از خانواده های مبتنی خویشاوندی گسترده: خانواده
دگی و پاسخ استقرار نظام هایی بر پایه انتخابات عمومی ، تشکیل احزاب سیاسی، نماین: سیاست

گویی دستگاه اداری و سیاسی کشور به جای نظام قبیله ای و دهکده ای 



(ازنظر اسملسر)فرآیند نوسازی جوامع 

 ساختاریجدایی پذیری(Structural differentiation)
 شدن نقش هاو سازمان های متفاوت پدیدار
ایجاد واحدهای اجتماعی مستقل و تخصصی شده به جای واحدهای سنتی
 (یکپارچگی)شدن سازو کارهای حفظ همبستگی اجتماعی پدیدار

 پیوند خوردن اقتصاد خانواده به اقتصاد مشابه عام
 اتحادیه هاو=پدیدار شدن انجمن های داوطلبانه...



بحران آشفتگی های اجتماعی و ضرورت حکومت مرکزی قوی
ی با وجود سازوکارهای جدید یکپارچه ساز، شاهد بروز آشفتگی های اجتماع

.گریز ناپذیر هستیم
 ریشه آشفتگی  :

دنبرخورد سنت و نوسازی، عدم توازن بین تغییر ساختاری و شتاب صنعتی ش
جوامع در حال نوسازی صحنه نبرد میان نیروهای مدرن و سنتی
را عدم تجانس گروه های سنتی و مدرن، می تواند در یک جامعه جنبش های سنت گ

.یا تجدد گرا را پدید آورد
لذا، صنعتی شدن و نوسازی مواجه با موانع تاریخی است.
شرط صنعتی شدن  غلبه بر آشفتگی های اجتماعی
راهکار غلبه بر آشفتگی ها؛ تشکیل حکومت مرکزی قوی

کومت و استفاده از ملی گرایی به عنوان نقطه اتکا، عاملی برای افزایش مشروعیت ح
.افزایش توانایی سرکوب اعتراضات توسط آن است



بخش ششم

رفتار شناسی در چارچوب 
الگوی بسیج اجتماعی











پرسش ها
ر اقتصادی و اجتماعی چه تاثیری بنوسازی 

هویت های فرهنگی و اجتماعی دارد؟



پرسش ها
تعارض یا همگونی هویت های فرهنگی، 

یاسی اجتماعی و سیاسی چه تاثیری بر توسعه س
و اقتصادی دارد؟



پرسش ها
ک چه تحوالتی اقتصادی، علمی و تکنولوژی

ی باعث توسعه همگونی فرهنگی در جوامع م
گردد؟



ایده اصلی : نظریه بسیج اجتماعی 
انجهکشورهایدرغربیکشورهایفرهنگیعناصرگسترشوبسط

.پیونددمیوقوعبهتجددونوسازیجریانسوم

وآموزیسوادعمومی،آموزشتوسعهارتباطی،ابزارهایهایپیشرفت

قبلماایههویتتضعیفباعثجمعیارتباطاتگسترشبر،شهرنشینی

.گرددمیهاملت-دولتقالبدرجدیدهایهویتبرآمدنومدرن



گذار از جامعه سنتی : دانیل لرنر
 عدم اعتقاد به جدایی توسعه سیاسی از دیگر اشکال توسعه
فرآیند توسعه، چند بعدی بوده منحصر در یک حوزه مثال سیاسی نیست.
 تغییر اجتماعی توسعه سیاسی پایدار، مشروط به فرایند چند بعدی
توسعه امری خطی؛ امکان تعمیم الگوی غربی بر جهان سوم
این روند خطی در اروپا عبارت است از  :

عصر اکتشاف، اصالح مذهبی، جنبش ضد اصالح و انقالب صنعتی



ویژگی جامعه و دولت مدرن : دانیل لرنر
شاخص های جامعه و دولت مدرن

 (عمده جمعیت در شهرها زندگی کنند) شهرنشینی.
 (درصد باسوادی در کل جمعیت افزایش یابد)باسوادی
 (ددرصد باالی جمعیت در انتخابات ملی شرکت کنن) دهی مشارکت سیاسی و رای.
 درصد باالی جمعیت به مطالعه روزنامه، گوش دادن به رادیو و)استفاده از رسانه ها

.(از اینترنت بپردازنداستفاده تلویزیون و 
فرآیند تحول به جامعه نو

 اهآنگکاربرد رسانه های جمعی آنگاهگسترش آموزش آنگاه توسعه شهرنشینی
افزایش رای دهندگانو آنگاه مشارکت اقتصادی و سیاسی همگانی 

 مدرنجامعه نو و تولد انسان :
 جو و دارای توانایی زیاد برای همدلی با همنوع استمشارکت.



پرسش ها
عنای به م( یا تحرک اجتماعی ) بسیج اجتماعی 

چه تحوالت اجتماعی و فرهنگی در جوامع در
حال نوسازی است؟



نظریه بسیج اجتماعی: کارل دویچ
استهمگونی فرهنگی وبسیج اجتماعی عقالنیت مدرن حاصل فرآیند دوگانه.
ادی، و در فراگرد بسیج اجتماعی مجموعه وفاداری های اجتماعی،اقتص: تعریف بسیج اجتماعی

یار می روانشناختی قدیمی ریشه کن شده و مردم الگوهای جدید اجتماعی شدن و رفتار مدرن را اخت
.«کنند

 دشوتوسعه باعث گذار از محیط زندگی سنتی و گسترش ارتباطات اجتماعی می.
 در الگوهای رفتاری سنتی به الگوهای رفتاری مدرنتحول
گزینش الگوهای عقالنی رفتار
رواج ارزش های دموکراسی
شاخص های زندگی مدرن از نظر دویچ:
ساختمان های مدرن ، کاالهای مصرفی ، کاربرد ماشین االت و: توسعه ابزارهای مادی زندگی...
گسترش رسانه های جمعی
تغییر محل سکونت از روستا به شهرنشینی ؛
 تغییر مشاغل کشاورزی
گسترش سواد
 رشد درآمد سرانه و....



پرسش ها
(  یا تحرک اجتماعی ) بسیج اجتماعی 

درجوامع در حال نوسازی چه تاثیری بر هویت
های قومی و خرده فرهنگ ها می گذارد؟



بحران هویت و نیاز به همگونی: نظریه بسیج اجتماعی 
 ( و قومی ، زبانی دینی) با توسعه بسیج اجتماعی، شاهد تضعیف هویت های سنتی ...

.هستیم
ا با تضعیف هویت گروه های قومی و خرده فرهنگ ها، این حس را ایجاد می شود که آن ه

.از سوی دولت مورد حمله قرار گرفته اند
ت در از منظر گروه های قومی، دولت نماد هویتی منافع گروه، قومیت یا ملیت دارای اکثری

.آن کشور است
چگونه می توان بر این بحران غلبه کرد؟

پاسخ ایجاد همگونی فرهنگی میان اعضای جامعه
 نگی همگونی فرهو بسیج اجتماعی فرآیند، ملت سازی نیز چیزی جز ایجاد موازنه میان

.نیست







پرسش ها
گی به در فرآیند بسیج اجتماعی، همگونی فرهن

چه معناست؟



چیستی و عوام همگونی:فرهنگیهمگونی
افراد و فرآیند به هم وابسته شدن عادت های ارتباطی: ادغام و همگونی فرهنگی عبارت است از

کاری در گروه ها به یکدیگر، اشتراک در بیان مفاهیم، پیش بینی رفتار دیگر اعضای جامعه، و هم
.انجام اقدامات تعریف می شود

نتایج همگرایی فرهنگی :
با گسترش ادغام یا همگرایی در یک جامعه افراد و گروه ها آمادگی کار سازمان یافته برای

.کنندرسیدن به مقاصد مشترک و همکنش با یکدیگر برای رسیدن به این مقاصد را پیدا می
فرهنگ چندپاره جوامع در حال نوسازی به سمت همگونی و یکپارچگی حرکت می کند.
انه های خرده هویت های گروهی با گسترش نوسازی به شکل توسعه اقتصادی، شهرنشینی، رس

.ارتباطی و تماس های فیزیکی از میان خواهند رفت
عوامل همگونی فرهنگی:

زبان، ارزش ها و شباهت سبک زندگی: ترکیب هنجارها و فرهنگی مشترک
گسترش رشد اقتصادی و به هم وابستگی اجتماعی
 کاهش شکاف بین نخبگان و توده ها، روستا وشهر، فقیر و غنی و...
سهیم شدن مردم در تجربیات تاریخی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی یکدیگر



نقش رسانه ها  در ادغام اجتماعی

رسانه های ابزار بسیج اجتماعی هستند.

درک احساس تعلق به یک جامعه باعث می شود ناآگاهانه، گروه های مختلف هنجارها ،

در نظام چنین مبادله ای ثبات و ادغام.ارزش ها و نمادهای بیانی را با یکدیگر مبادله کنند

.اجتماعی را سبب می شود



پرسش ها
گام ها و مراحل همگونی فرهنگی چیست؟



گام ها و مراحل بسیج اجتماعی
گام اول   :

از میان رفتن قواعد، عادت و تعهدات قدیمی
گام دوم   :

 الگوهای جدید و باثبات عضویت گروهی، سازمان دهی و تعهد در جامعه شکل خواهند
.گرفت

تغییرات شغلی، روابط اجتماعی و نهادی توسعه می یابد.
مردم الگوهای جدید وابستگی گروهی و هویت شخصی را پذیرا خواهند شد.

ادغام و همگرایی فرهنگی در چهار مرحله رخ می دهد:
 مقاومت آشکار یا پنهان در برابر ادغام سیاسی در درون دولت ملی
اطاعت منفعالنه: ادغام حداقلی در درون دولت ملی
ادغام سیاسی عمیق تر و شکل گیری احساس اشتراک در دولت ملی
 در درون فرهنگ و زبانی ها ادغام یا همگرایی سیاسی با همگون شدن تمامی گروه

.مشترک



پرسش ها
پیش نیازهای اجتماعی دموکراسی در جوامع

در حال توسعه چیست؟





وکراسیپیش نیازهای اجتماعی دم: سیمور مارتین لیپست
 دموکراسی با وضعیت توسعه اقتصادی کشورها در ارتباط است: ایده اصلی.

راسی پدید هرچه سطح رفاه یک کشور بیشتر باشد، فرصت های بیشتری برای پایداری دموک
.می آید

ده تر به دنبال توسعه اقتصادی، درآمد بیشتر، امنیت اقتصادی بیشتر، و آموزش عمومی گستر
.را تعیین می کند«نبرد طبقاتی » می آورد و شکل 

ه با توسعه رفاه عمومی، ماهیت نبرد طبقاتی خصلتی نرم و اصالحی می یابد زیرا ک:
ه با توسعه رفاه، به افراد طبقات پایین  اجازه داده می شود دیدگاه های بلندمدت تری در عرص

.سیاست اتخاذ کنند
به رعایت اصل تدریج در حوزه سیاست و توزیع منابع اعتقاد یابند.
ن به اعضای با توسعه رفاه، کف هرم اجتماعی دچار دگرگونی می شود؛ اعضای بیشتری از طبقات پایی

.طبقه متوسط جامعه خواهند پیوست
 راتیک است و می کند زیرا طرفدار احزاب معتدل و دموکتلطیفطبقه متوسط بزرگتر نبرد طبقاتی را

.در عین حال از گروه های افراطی دوری می جوید



صنعتی شدن

ثبات دموکراتیک

گذار دموکراتیک

آموزش

توسعه اقتصادی اجتماعی

رفاه

سیستم طبقاتی باز
طبقه متوسط بزرگ

شهری شدن



پرسش ها
ی شدن چه نسبتی میان توسعه،نوسازی و صنعت

وجود دارد؟



نوکارکردگرایی: دیوید اپتر
متغیرهای سیاسی و نه اقتصادی، متغیرهای مستقل نوسازی در جوامع هستند.

توسعه عام تر از نوسازی  و صنعتی شدن است.

صنعتی شدنآنگاه( مرحله گذار)نوسازی آنگاهسنت: مراحل توسعه

 توسعه عبارت است از  :
تکثیر و همگرایی نقش های کارکردی در جامعه

نوسازی عبارت است از:
نوسازی موضوع خاص توسعه است.
نوعی نظام اجتماعی مبتنی بر نوآوری مستمر
ساختارهای جدایش یافته و انعطاف پذیر
کنوعی چارچوب اجتماعی مبتنی بر مهارت و دانش برای زندگی در یک جهان پیشرفته تکنولوژی
استاستقرار قواعد مرتبط با جامعه صنعتی که پیش از این در شرایط غیرصنعتی به سر می برده.

صنعتی شدن عبارت است از:
نتیجه نوسازی است.
حاصل پیوند نقش های کارکردی استراتژیک با تولید صنعتی است.
ایجاد نقش های سازمان یافته پیرامون تولید صنعتی



پرسش ها
چه گونه هایی از نظام های سیاسی در عصر

مدرن وجود دارد؟



انواع نظام ها در عصر مدرن:دیوید آپتر
 (بسیج گر)« تجمعی-تقدسی» و نظام های « آزادی طلب-دنیایی»نظام هایی

نظام های سازش گر فراهم کننده ارزش ها و اخالقیات جدید
 ایجاد ارزش های غایی و نهایی حول مفهوم انسانیت و پایان دادن به خود بیگانگی انسان
جانشین شدن ارزش های انسان گرایانه به جای ارزش های مذهبی
حاکمیت عقالنیت و روح علمی بر جوامع
پیوند علم و دموکراسی ، و بازتولید دموکراسی توسط علم

انواع نظام ها در عصر مدرنویژگی های مقایسه

(بسیج گر) تجمعی –تقدسی آزادی طلب–دنیایی 
رهبری شخصی و فرهمندانهنظام های سازگر نوین

تعصب و جزمیت سیاسیقدرت و رهبریتنوع

حزب توده ایمبتنی بر سازماندهی یکمبتنی بر چانه زنی، سازش و مصالحه

اهراتو تظراهپیمایی: مبتنی بر مشارکت توده ای مبتنی بر مشارکت نهادمند و سازمان یافته

مشارکت نمادین در قالب رای گیریمشارکت رقابتی

سوم مانند چین زمان مائو،مصر کشورهای جهاننظام های لیبرال دموکراتیک همانند آمریکا
...زمان ناصر و 



سوال آزاد کالس نوسازی درباره رساله تنظیمات میرزاملکم خان
(خرداد ماه9: تاریخ امتحان) 

قرار با توجه به رساله تنظیمات میرزا ملکم خان موارد زیر را مورد بررسی
:دهید

علل آشفتگی و بی نظمی ایران در عصر قاجار چیست؟.الف

ت؟از منظر ملکم چرا برنامه های اصالحی گذشتگان شکست خورده ا س.ب

راهبرد پیشنهادی ملکم برای اصالحات موفقیت آمیز چیست؟.ج



یاستنگرش سیبرنتیکی به دولت و س: کارل دویچ

 بین تالش های انسانی برای رسیدن به اهداف جامعه استسیاست ، هماهنگی.
در این حوزه با توجه به کلیت جامعه تصمیماتی گرفته می شود.
 وابسته به ساز و کارهایی برای ایجاد عادت ها وسیاسی،  تداوم سیاست اجتماعی و

.هنجارها است
 اصلی دولتوظیفه :

 اطالعات و نه اعمال قدرت بر جامعه یا افراد استمدیریت.
کنترل منبع درونی قدرت سیاسی است.
تمقصود از کنترل، انتقال پیام ها برای تصمیم گیری به هدف رسیدن به اهداف جامعه اس .
دولت مسئول مهندسی یا مدیریت اطالعات و نه قدرت است.
دولت شکلی از اداره مجاری اطالعاتی است.
ل ارزش ها و عادت هایی که ارتباطات اجتماعی را تحصیل کرده موجب انتقا: منظور از اطالعات

.شودارزش ها و عادت های سیاسی و اجتماعی از گذشته به حال و تبادل آن بین افراد یک نسل می
م های سیاسی و هدف نظریه دویچ استفاده از مفاهیم علم سایبرنتیک برای تبیین بقا و رشد سیست

.پیش بینی پیامدهای تغییراتی که بر ساختار سیستم ها تاثیر می گذارند، است



بخش ششم

الگوی فرارفتارشناسی
(نهادی–رهیافت سیاسی )



پرسش ها
ازی جایگاه و اهمیت سیاست در پیش برد نوس

در جهان سوم چیست؟



نهادی-ویژگی های رهیافت سیاسی 
پایووندآلم،هانتینگتنشیلز،:نوسازیبردپیشدرسیاستمهمبعدبهتوجه

عهتوسسیاسیواجتماعیعواملبررسیوسیاسیهاینظامایمقایسهمطالعه

.دهدمیقرارتحلیلکانوندررانیافتگی

پژوهشگراناینآثارمشترکنقطه:

توضیحبرایتالشوحکومتتوسطاجتماعیتقاضاهایسرکوبیاگوییپاسختواناییرویتاکید

.استگذارحالدردرجوامعسیاسینااستواری

شودیمتلقیمختلفهایبحرانبامقابلهبرایسیاسیسیستمتواناییسیاسیتوسعه.

وبگاننخجایگاهتهدیدهابحرانازمقصودوحاکمنخبگانتواناییحکومت،تواناییازمقصود

.باشدمیسیاسینخبگانتوسطنظمحفظضرورت

بودیدموکراسبهدستیابینهوسیاسیثباتونظم،توسعهحالدرکشورهایاصلیمساله.





پرسش ها
ه چگونه می توان نظم سیاسی را در یک جامع

بی ثبات و پراکنده ایجاد و حفظ کرد؟



امونپیر-نظم سیاسی به مثابه الگوی مرکز: ادوارد شیلز
تحت تاثیر ماکس وبر و تالکوت پارسونز
پیرامون-تحلیل نظم سیاسی با استفاده از مفهوم مرکز

دولت مدرن است، که واجد انحصار کاربرد اقتدار سیاسی است: مرکز.
رکز به را برای منقش انجام وظیفه بر کلیه عوامل اجتماعی در جامعه به کار می رود که :  پیرامون

.انجام می رسانند
قابل تبیین است« نفوذ » پیرامون، با مفهوم -رابطه مرکز.

 یاست ایجاد و تحکیم اقتدار دولت مرکزی در نواحی پیرامون و تالش برای اجرای س: نفوذ یعنی
.های بنیادین دولت است

 پیرامون-رابطه مرکز
 پیرامون نقش منفعلی در مقابل مرکز دارد و ارزش ها و فرمان های صادره مرکز را اجرا می

.کند
پیرامون برخالف مرکز از وحدت و یکپارچگی برخوردار نیست.
 شکل می گیرد و همگنی می یابد( دولت مدرن ) جامعه در نتیجه کنش فعال مرکز.
 مقاومت پیرامون در برابر مرکز

تعارض میان تالش اقتدار مرکزی برای اعمال نفوذ و مقاومت پیرامون در برابر آن
تجنبش های اجتماعی، تالش مردم حاضر در پیرامون برای مقاومت در برابر نفوذ مرکز اس.



ویژگی های مرکز: ادوارد شیلز
 اتنگی با تشکیل شدها ست که رابطه تنگارزش ها، عقاید و نهادها مرکز از سه مولفه یعنی

.یکدیگر دارند
ارزش ها و عقاید:

نظام ارزشی مرکز
هسته مقدسات مردم جامعه و شالوده عمل نخبگان را تشکیل می دهد.
نهادها:

این جا حوزه حساس اقدام است.
گردش ادارات، نقش ها، و سازمان ها نشان گر نظم درونی در نظام ارزشی مرکز هستند  .
مولفه نهاد، ارزش های مرکز را در سراسر جامعه اجرا می کند.
نهاد ها به اعمال اقتدار در جامعه مشغول هستند.
نخبگان

رای مفهوم پیرامون بر کلیه عوامل اجتماعی در جامعه به کار می رود که نقش انجام وظیفه را ب
.مرکز به انجام می رسانند

پیرامون نقش منفعلی در مقابل مرکز دارد و ارزش ها و فرمان های صادره مرکز را اجرا
.می کند

پیرامون برخالف مرکز از وحدت و یکپارچگی برخوردار نیست.
 شکل می گیرد و همگنی می یابد( دولت مدرن ) جامعه در نتیجه کنش فعال مرکز.

دولت مدرن است، که واجد انحصار کاربرد اقتدار سیاسی است: مرکز.



پرسش ها
(  یا تحرک اجتماعی ) بسیج اجتماعی 

درجوامع در حال نوسازی چه تاثیری بر هویت
های قومی و خرده فرهنگ ها می گذارد؟



بحران هویت و نیاز به همگونی: نظریه بسیج اجتماعی 
 ( و قومی ، زبانی دینی) با توسعه بسیج اجتماعی، شاهد تضعیف هویت های سنتی ...

.هستیم
ا با تضعیف هویت گروه های قومی و خرده فرهنگ ها، این حس را ایجاد می شود که آن ه

.از سوی دولت مورد حمله قرار گرفته اند
ت در از منظر گروه های قومی، دولت نماد هویتی منافع گروه، قومیت یا ملیت دارای اکثری

.آن کشور است
چگونه می توان بر این بحران غلبه کرد؟

پاسخ ایجاد همگونی فرهنگی میان اعضای جامعه
 نگی همگونی فرهو بسیج اجتماعی فرآیند، ملت سازی نیز چیزی جز ایجاد موازنه میان

.نیست







پرسش ها
گی به در فرآیند بسیج اجتماعی، همگونی فرهن

چه معناست؟



چیستی و عوام همگونی:فرهنگیهمگونی
افراد و فرآیند به هم وابسته شدن عادت های ارتباطی: ادغام و همگونی فرهنگی عبارت است از

کاری در گروه ها به یکدیگر، اشتراک در بیان مفاهیم، پیش بینی رفتار دیگر اعضای جامعه، و هم
.انجام اقدامات تعریف می شود

نتایج همگرایی فرهنگی :
با گسترش ادغام یا همگرایی در یک جامعه افراد و گروه ها آمادگی کار سازمان یافته برای

.کنندرسیدن به مقاصد مشترک و همکنش با یکدیگر برای رسیدن به این مقاصد را پیدا می
فرهنگ چندپاره جوامع در حال نوسازی به سمت همگونی و یکپارچگی حرکت می کند.
انه های خرده هویت های گروهی با گسترش نوسازی به شکل توسعه اقتصادی، شهرنشینی، رس

.ارتباطی و تماس های فیزیکی از میان خواهند رفت
عوامل همگونی فرهنگی:

زبان، ارزش ها و شباهت سبک زندگی: ترکیب هنجارها و فرهنگی مشترک
گسترش رشد اقتصادی و به هم وابستگی اجتماعی
 کاهش شکاف بین نخبگان و توده ها، روستا وشهر، فقیر و غنی و...
سهیم شدن مردم در تجربیات تاریخی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی یکدیگر



نقش رسانه ها  در ادغام اجتماعی

رسانه های ابزار بسیج اجتماعی هستند.

درک احساس تعلق به یک جامعه باعث می شود ناآگاهانه، گروه های مختلف هنجارها ،

در نظام چنین مبادله ای ثبات و ادغام.ارزش ها و نمادهای بیانی را با یکدیگر مبادله کنند

.اجتماعی را سبب می شود



پرسش ها
گام ها و مراحل همگونی فرهنگی چیست؟



گام ها و مراحل بسیج اجتماعی
گام اول   :

از میان رفتن قواعد، عادت و تعهدات قدیمی
گام دوم   :

 الگوهای جدید و باثبات عضویت گروهی، سازمان دهی و تعهد در جامعه شکل خواهند
.گرفت

تغییرات شغلی، روابط اجتماعی و نهادی توسعه می یابد.
مردم الگوهای جدید وابستگی گروهی و هویت شخصی را پذیرا خواهند شد.

ادغام و همگرایی فرهنگی در چهار مرحله رخ می دهد:
 مقاومت آشکار یا پنهان در برابر ادغام سیاسی در درون دولت ملی
اطاعت منفعالنه: ادغام حداقلی در درون دولت ملی
ادغام سیاسی عمیق تر و شکل گیری احساس اشتراک در دولت ملی
 در درون فرهنگ و زبانی ها ادغام یا همگرایی سیاسی با همگون شدن تمامی گروه

.مشترک



پرسش ها
پیش نیازهای اجتماعی دموکراسی در جوامع

در حال توسعه چیست؟





وکراسیپیش نیازهای اجتماعی دم: سیمور مارتین لیپست
 میان نوسازی اجتماعی و دموکراسی پیوند وجود دارد: ایده اصلی.

دموکراسی با وضعیت توسعه اقتصادی کشورها در ارتباط است.

راسی پدید هرچه سطح رفاه یک کشور بیشتر باشد، فرصت های بیشتری برای پایداری دموک
.می آید

ده تر به دنبال توسعه اقتصادی، درآمد بیشتر، امنیت اقتصادی بیشتر، و آموزش عمومی گستر
.را تعیین می کند«نبرد طبقاتی » می آورد و شکل 

ه با توسعه رفاه عمومی، ماهیت نبرد طبقاتی خصلتی نرم و اصالحی می یابد زیرا ک:
ه با توسعه رفاه، به افراد طبقات پایین  اجازه داده می شود دیدگاه های بلندمدت تری در عرص

.سیاست اتخاذ کنند
به رعایت اصل تدریج در حوزه سیاست و توزیع منابع اعتقاد یابند.
ن به اعضای با توسعه رفاه، کف هرم اجتماعی دچار دگرگونی می شود؛ اعضای بیشتری از طبقات پایی

.طبقه متوسط جامعه خواهند پیوست
 راتیک است و می کند زیرا طرفدار احزاب معتدل و دموکتلطیفطبقه متوسط بزرگتر نبرد طبقاتی را

.در عین حال از گروه های افراطی دوری می جوید



صنعتی شدن

ثبات دموکراتیک

گذار دموکراتیک

آموزش

توسعه اقتصادی اجتماعی

رفاه

سیستم طبقاتی باز
طبقه متوسط بزرگ

شهری شدن



پرسش ها
ی شدن چه نسبتی میان توسعه،نوسازی و صنعت

وجود دارد؟



نوکارکردگرایی: دیوید اپتر
متغیرهای سیاسی و نه اقتصادی، متغیرهای مستقل نوسازی در جوامع هستند.

توسعه عام تر از نوسازی  و صنعتی شدن است.

شدنصنعتی آنگاه( مرحله گذار)نوسازی آنگاهسنت: مراحل توسعه

 توسعه عبارت است از  :
تکثیر و همگرایی نقش های کارکردی در جامعه

نوسازی عبارت است از:
نوسازی موضوع خاص توسعه است.
نوعی نظام اجتماعی مبتنی بر نوآوری مستمر
ساختارهای جدایش یافته و انعطاف پذیر
کنوعی چارچوب اجتماعی مبتنی بر مهارت و دانش برای زندگی در یک جهان پیشرفته تکنولوژی
استاستقرار قواعد مرتبط با جامعه صنعتی که پیش از این در شرایط غیرصنعتی به سر می برده.

صنعتی شدن عبارت است از:
نتیجه نوسازی است.
حاصل پیوند نقش های کارکردی استراتژیک با تولید صنعتی است.
ایجاد نقش های سازمان یافته پیرامون تولید صنعتی



رابطه توسعه،نوسازی و صنعتی شدن

ستقرار توسعه عبارت است از جدایش پذیری و پیچیدگی، نوسازی عبارت است از ا

ر می برده قواعد مرتبط با جامعه صنعتی که پیش از این در شرایط غیرصنعتی به س

تولید است، و صنعتی شدن عبارت است از ایجاد نقش های سازمان یافته پیرامون

صنعتی



پرسش ها
چه گونه هایی از نظام های سیاسی در عصر

مدرن وجود دارد؟



انواع نظام ها در عصر مدرن:دیوید آپتر
 (بسیج گر)« تجمعی-تقدسی» و نظام های « آزادی طلب-دنیایی»نظام هایی

 های سازش گر فراهم کننده ارزش ها و اخالقیات جدیدنظام
 ایجاد ارزش های غایی و نهایی حول مفهوم انسانیت و پایان دادن به خود بیگانگی انسان
جانشین شدن ارزش های انسان گرایانه به جای ارزش های مذهبی
حاکمیت عقالنیت و روح علمی بر جوامع
پیوند علم و دموکراسی ، و بازتولید دموکراسی توسط علم
محوریت دانشمندان علوم طبیعی، علوم اجتماعی و تکنیسین ها

انواع نظام ها در عصر مدرنویژگی های مقایسه

(بسیج گر) تجمعی –تقدسی آزادی طلب–دنیایی 
رهبری شخصی و فرهمندانهنظام های سازگر نوین

تعصب و جزمیت سیاسیقدرت و رهبریتنوع

حزب توده ایمبتنی بر سازماندهی یکمبتنی بر چانه زنی، سازش و مصالحه

اهراتو تظراهپیمایی: مبتنی بر مشارکت توده ای مبتنی بر مشارکت نهادمند و سازمان یافته

مشارکت نمادین در قالب رای گیریمشارکت رقابتی

سوم مانند چین زمان مائو،مصر کشورهای جهاننظام های لیبرال دموکراتیک همانند آمریکا
...زمان ناصر و 



نگتننظریه توسعه ناهمگون هانتی



پرسش ها
آیا توسعه امری بازگشت ناپذیر است؟



هانتینگتن و امکان زوال توسعه سیاسی
اسیتوجه به شکست ها، ایست ها، و تغییرات نامتوازن در جوامع در حال توسعه و زوال سی

ر استرابطه توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی در نگرش نوسازی خطی و برگشت ناپذی.

ی نیست بلکه در نظر هانتینگتن، رابطه میان نوسازی اقتصادی و اجتماعی، و توسعه سیاسی خط
.  امکان زوال سیاسی و بازگشت پذیری توسعه سیاسی مممکن است

توسعه سیاسی یا دموکراسی نوسازی اقتصادی 



اصول نظریه هانتینگتن
نوسازی متمایز از توسعه سیاسی است.

شامل صنعتی شدن، شهرنشینی ، رشد سوادآموزی و تولید ملی است:  نوسازی.

استفرآیند نهادینه شدن رویه های سیاسی و سازمان ها در جامعه سیاسی: توسعه سیاسی  .

جامعه نمی نوسازی و توسعه اقتصادی، ضرورتا، باعث توسعه برابری، مشارکت و ثبات در یک
.گردد

اشدبرخالف نوسازی، توسعه سیاسی می تواند با رکود، پس رفت یا بی ثباتی همراه ب.

مساله اصلی در توسعه سیاسی در جوامع در حال نوسازی:
اجتماعی  مساله اولیه سیاست، تاخیر در  رشد و توسعه نهادهای سیاسی در مقایسه با تغییرات

.اقتصادی است
اجتماعی نوسازی اقتصادی و اجتماعی، باعث ایجاد بی نظمی و تنگناهای سیاسی در اثر تغییر

وسعه شتابان و بسیج شتابان گروه های نوظهور در عرصه اجتماعی و سیاسی به رغم کندی ت
.نهادهای سیاسی می گردد



اسی تاثیر نوسازی اقتصادی و اجتماعی بر بی ثباتی سی
باتی نوسازی بر نابرابری های اقتصادی تاثیر می گذارد و از دو جهت باعث بی ث

سیاسی می شود
1 )گرددنوسازی اقتصادی همراه با توزیع نابرابر ثروت و درآمد در کشورهای فقیر می.

عات عدم بهره مندی همه طبقات از مزایای توسعه اقتصادی و مواجه مردم عادی و فقیر با ضای
... .رشد اقتصادی مانند تورم، دستمزدهای پایین و 

2 )ی زندنوسازی شتابان اجتماعی و اقتصادی، گسترش فساد سیاسی و اداری را دامن م.
فساد محصول زوال معیارهای سنتی و عدم نهادینه شدن معیارها و الگوهای رفتاری  جدید

.است
فساد مانع رشد سیاسی می گردد.



ای نوسازیراهکار هانتینگتن برای پیشبرد توسعه سیاسی هم پ
درباره راه ایجاد دولتی باثبات، ایجاد اجماع سیاسی داخلی میان کنش گران سیاسی

.و  ایجاد حکومت برخوردار از مشروعیت  است( دولت ) مفهوم جامعه سیاسی 

 شرط ایجاد اجماع سیاسی و ثبات سیاسی  :
 دور شدن از حاکمیت دیوانساالرانه، یا حکومت دسته ها و گروه های انحصاری؛
و توسعه مشارکت سیاسی و نهادینه شدن فرآیندهای سیاسی جدید است.
عه استواری جامعه سیاسی به ریشه دار بودن نهادها و رویه های سیاسی موجود در جام

.وابسته است

شکست توسعه سیاسی و پدیدار شدن بی ثباتی سیاسی
هیم کنند، اگر نهادها نتوانند نیروهای جدید شکل گرفته را در صحنه تصمیم گیری ها س

.جامعه در عرصه نهاد سازی با شکست روبه رو می شود
در جامعه شکست در نهاد سازی باعث زوال توسعه سیاسی و رشد بی نظمی و بی ثباتی

.است



چرخه توسعه سیاسی از نظر هانتینگتن

نوسازی اقتصادی و 

اجتماعی

رشد تنوع 

اجتماع)نیروها

ی، اقتصادی و 

(سیاسی

زوال سیاسی

رشد فساد،) 

... خشونت و 

  )

توسعه سیاسی

شکست توسعه سیاسی



نظریه بحران ها
لوسین پای و بایندر



اصول نظریه  لوسین پای 
مقصود از نوسازی دگرگونی ژرف شیوه های سنتی زندگی است.

و خروج از زندگی روستایی و اجتماعات قبیله ای و ورود به ضرورت های دنیای مدرن، صنعتی
محور -شهر

درن در روند توسعه ، سنت های تاریخی خاص جوامع بر سرشت آن موثر است، لذا، در روند م
.شدن ضرورتا شاهد غربی شدن نیستیم

رفته پیشرفت سیاسی یک جنبه از فرآیند چندبعدی تغییر اجتماعی است که روی هم  «
.نام دارد« نشانگان توسعه 

 گام نخست توسعه سیاسی استکشور–ملت نظام ایجاد ،.

لی، عملکرد نشانگان توسعه، نشان دهنده وضعیت توسعه سیاسی در سطح مردم کشوربطور ک
.دستگاه های حکومتی و عمومی نظام ، و درجه سازماندهی جامعه سیاسی مرتبط دانست



اسیدالیل عدم تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سی
 نظام سیاسی می تواند مانع یا جلودار رشد اقتصادی باشدعملکرد.

قی نیستامید به توسعه اقتصادی شتابان در بسیاری از کشورهای فقیر چندان منط.

 به توسعه عادالنه، مستقل از اثرات نرخ رشد اقتصادیمردم عالقمند به پیشرفت مادی
.  سیاسی هستند

 از مسائل مهم دادن توسعه اقتصادی به سیاسی ، به منزله نادیده گرفتن بسیاریتقدم
.در کشورهای در حال توسعه است

نگرش اقتصادی عوامل مهمی را نادیده می گیرد مانند:
نقش نیروهایی که کنترل منافع مستقر را به خطر می اندازند؛
نقش سیاست به عنوان سازو کاری برای حل مسائل؛
اهمیت برنامه های رفاه؛
نفش سیاست توده ای؛
ارزش وجود رویه های حقوقی و اداری منظم در فرآیند رشد اقتصادی.



پرسش ها
شاخص های توسعه کدام هستند؟



Development)نشانگان توسعه سیاسی    syndrome)
در نظام و جدایش پذیری( ظرفیت) برابری، توانش : توسعه سیاسی در سه بعد روی می دهد

سیاسی

م مشارکت عمو: برابری

.مدرم در سیاست است

صی گسترش و تخص: جدایش پذیری

شدن ساختارهای اداری و سازمانی

.است

:  توانش یا ظرفیت

توانایی حکومت برای

ت اجرای اثربخش سیاس

.های عمومی است



پرسش ها
بحران های دولت نوساز کدام است؟



ملت های در حال نوسازی–بحران های دولت 

احساس اینهمانی: هویت

با هویت ملی در سطح 

ملت–دولت 

پذیرش و: مشروعیت

سی مقبولیت  نظام سیا

در نزد شهروندان

میزان : مشارکت

امکان تاثیر گذاری

م شهروندان بر تصمی

ها و فرآیندهای 

سیاسی 

میزان : بحران نفوذ

توانایی حکومت بر 

بر اعمال اقتدار سیاسی

حت جغرافیای سیاسی ت

حاکمیت

توانایی: بحران توزیع

ز حکومت در بهره گیری ا

منابع برای رفع 

ه تقاضاهای  شهروندان ب

کاالهای عمومی



یاستنگرش سیبرنتیکی به دولت و س: کارل دویچ

 بین تالش های انسانی برای رسیدن به اهداف جامعه استسیاست ، هماهنگی.
در این حوزه با توجه به کلیت جامعه تصمیماتی گرفته می شود.
 وابسته به ساز و کارهایی برای ایجاد عادت ها وسیاسی،  تداوم سیاست اجتماعی و

.هنجارها است
 اصلی دولتوظیفه :

 اطالعات و نه اعمال قدرت بر جامعه یا افراد استمدیریت.
کنترل منبع درونی قدرت سیاسی است.
تمقصود از کنترل، انتقال پیام ها برای تصمیم گیری به هدف رسیدن به اهداف جامعه اس .
دولت مسئول مهندسی یا مدیریت اطالعات و نه قدرت است.
دولت شکلی از اداره مجاری اطالعاتی است.
ل ارزش ها و عادت هایی که ارتباطات اجتماعی را تحصیل کرده موجب انتقا: منظور از اطالعات

.شودارزش ها و عادت های سیاسی و اجتماعی از گذشته به حال و تبادل آن بین افراد یک نسل می
م های سیاسی و هدف نظریه دویچ استفاده از مفاهیم علم سایبرنتیک برای تبیین بقا و رشد سیست

.پیش بینی پیامدهای تغییراتی که بر ساختار سیستم ها تاثیر می گذارند، است


