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ترجمه محسن ثالثی
1385: چاپ بيست وھفتم 

مژده کيانی: تھيه کننده 



اھداف درس

ھدف جامعه شناسی مطالعه وشناخت علمی زندگی •
.اجتماعی انسانھا است

:دراين برنامه دانشجو با مفاھيم زير آشنا می شود •
تعريف وانواع جامعه شناسی 1.
روش پژوھش در جامعه شناسی 2.
اصطالحات جامعه شناسی3.



:وانتظار می رود•
.جامعه شناسی را تعريف کند1.
.روشھای پژوھش در جامعه شناسی را نام ببرد2.
.تفاوت روشھای پژوھش را شرح دھد3.
.اصطالحات جامعه شناسی را تعريف کند4.
.سازمانھای رسمی را تعريف کند5.
.ويژگيھای  ديوانساالری را نام ببرد6.
.جنبش ودگرگونی اجتماعی را توضيح دھد,مفاھيم قدرت 7.
.عوامل موثر در دگرگونی اجتماعی اجتماعی را نام ببرد8.



کاربرد درس
, تاريخ , اقتصا د, مديريت ,  دانشجويان رشته ھای حقوق •

و حتی شاخه ھای ....  علوم تربيتی و , روان شناسی 
گوناگون رشته ھای علوم پايه وپزشکی که به فھم عميق و 

با اين درس آشنا می شوند ,  علمی مسائل اجتماعی عالقمندند 
اين درس  ابھاماتی را که شيوه طرح مسائل و ذھن نقاد . 

اين درس برای . دانشجو با آن روبرواست برطرف می کند 
روان شناسی و علوم تربيتی پايه ,رشته ھای اقتصا د 

. محسوب مي شود



دانشجوی گرامی •
در اين نرم افزار آموزشی صرفا از مطالب پيچيده 
فصول  کتاب درسی اساليد تھيه شده است واز 
. پرداختن به مفاھيم ساده خودداری شده است 



فھرست 
جامعه شناسی •

پژوھش جامعه شناختی •
  فرھنگ•

منزلت ونقش •
اجتماعی شدن وشخصيت •

گروھھای اجتماعی•
  نھادھای اجتماعی•



خانواده •
نظارت اجتماعی •
رفتار انحراف آميز •

طبقات اجتماعی •
تحرک اجتماعی •

جمعيت وبوم شناسی •
اجتماع روستايی واجتماع شھری•

رفتار جمعی •



  روابط نژادی وقومی•
  سازمانھای رسمی•

قدرت اجتماعی •
جنبش ھای اجتماعی •

دگرگونی اجتماعی وفرھنگی •
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مقدمهمقدمه••



اھداف درساھداف درس
:از دانشجويان انتظار می رود پس از پايان اين برنامه •

.تعريف علمی جامعه شناسی را بيان کند 1.
.اھميت وفايدة جامعه شناسی را بيان کند 2.
.اھداف عمدة جامعه شناسی را توضيح دھد 3.
.منابع جامعه شناسی را نام ببرد 4.
.ارتباط جامعه شناسی وعلوم ديگر را شرح دھد 5.
.دورکيم و وبر در تحول جامعه شناسی بيان کنند , نقش اسپنسر 6.



تعريف جامعه شناسی 
جامعه شناسی را می توان به عنوان بررسی علمی گروھی •

.زندگی انسانھا تعريف کرد 
فلسفه اجتماعی , جامعه شناسی به عنوان يک رشته علمی •

نيست ونيزنظامی از ارزشھا نيست که به مردم بگويد چه 
 .رفتاری بايد داشته باشند 

  



اھميت و فايده جامعه شناسي 
:فايده جامعه شناسي از چند جھت قابل بررسي مي باشد

نگاه تازه به محيط اجتماعي؛1.
شناخت جايگاھمان در جامعه؛2.
آشنايي با گروه ھاي اجتماعي؛3.
شناخت ديدگاه ھاي متفاوت با خودمان؛4.
.تخفيف تعصب ھا و پيشداوري ھا5.



فايده بررسي 
جامعه شناختي

نگاه تازه 
به محيط 
اجتماعي

  شناخت
جايگاه 

در فرد
جامعه

آشنايي با 
گروه ھاي 
اجتماعي

شناخت 
ديدگاه ھاي 
متفاوت با 
خودمان

تخفيف 
و  تعصب 
د اوري پيش

خودمان



اھداف عمده ي جامعه شناسي
يكي از ھدف ھاي عمده جامعه شناسي پيش بيني رفتار •

.اجتماعي و نظارت بر آن است

پيش بيني رفتار اجتماعي•
دقت بيشتر             تغيير نگرش             نظارت بر رفتار اجتماعي•



منابع جامعه شناسي

.  يكي از منابع جامعه شناسي، عقل سليم است-1
به باور روزمره اي كه از نسلي به نسل ديگر 

. منتقل مي شود، عقل سليم گويند



عقل سليم
مثال اين كه گفته مي شود، جوانان طبقه متوسط 

كمتر از جوانان طبقه پائين مستعد بزھكاري اند، 
. است از نظر جامعه شناسي نادرست



بنابراين عقل سليم اگر در معرض آزمون و تحليل 
.علمي قرار گيرد، معتبر و پذيرفتني است



اين .  يكي ديگر از منابع، ادراك شھودي است-2
ادراك مبتني بر اطالعات نيمه موثق و منابع 

. است مھم



. ادراك شھودي يك دانش غريزي است•
ادراك شھودي و عقل سليم در جامعه 
شناسي جايي دارند، زيرا در تحول 

. ًفرضيه ھا غالبا نقش دارند



منابع جامعه شناسي

ادراك شھوديعقل سليم



جامعه شناسي به عنوان يك علم

جامعه شناسي نيز مانند علوم اجتماعي ديگر، از 
بيشتر رشته ھاي علوم اجتماعي دقت كمتري 

:اين مسأله چند دليل اساسي دارد. دارد
روش علمي به تازگي در بررسي رفتار . 1

اجتماعي به كار گرفته شده است، 



داليل دقت پائين جامعه شناسي

در برخورد با موضوع ھاي انساني مسائل . 2
بسياري مطرح مي باشد كه در بررسي 
فيزيك يا زمين شناسي وجود ندارد، 



ادامه بحث

رفتار افراد دستخوش دگرگوني ھايي است كه . 3
ھمين دگرگوني ھا مي توانند در رابطه آن ھا با 

ديگران و نيز با دانشمنداني كه مي خواھند آن ھا 
را مورد بررسي قرار دھند، تأثير شاياني 

.بگذارند



داليل دقت پائين جامعه 
شناسي

تازگي روش 
علمي در 

بررسي رفتار 
اجتماعي

دگرگوني 
رفتار 
انساني

پيچيدگي 
رفتار 
انسان



ويژگي ھاي روش علمي در 
جامعه شناسي

: بايد شرايطي داشته باشد علمیروش بررسي
تحقيق علمي به مشاھدات :  شواھد تحقيق پذير-1

عيني و واقعي نياز دارد كه بتوان صحت و سقم 
. آن ھا را آزمود



از آن جا كه شواھد تحقيق پذير براي ھرگونه •
تحقيق علمي ضرورت دارند، بررسي مسائل 

دوث در ــــگوناگون مابعدالطبيعي، مانند ح
. تحقيق علمي جامعه شناسي جايي ندارد



ادامة بحث

حقيقت علمي ھميشه :  طرد حقايق مطلق-2
دانشمند بايد . بايد پذيراي تجديد نظر باشد

. آماده آزمودن شواھد تازه باشد
 



ادامة بحث
علم به پرسش ھاي راجع  : بيطرفي اخالقي3

به واقعيات پاسخ مي گويد، ولي نمي تواند 
اثبات كند كه يك ارزش از ارزشي ديگر 

بھتر است



اين ارزش ھاي اجتماعي اند كه در نھايت تعيين 
مي كنند كه دانش را چگونه بايد به كار 

دانشمند نبايد اجازه دھد كه . بست
ارزش ھاي شخصي اش بر طرح و انجام 

. تحقيق حرفه اش تأثير گذارند



ادامة بحث
ثبت ھمه مشاھدات بدون موضع گيري را :  عينيت-4

يعني بدون اين كه ارزش ھا و نظرات . عينيت گويند
.شخصي دخالت داده شود، واقعيت بررسي شود



ادامة بحث
جامعه :  روش ھاي بررسي دقيق و استاندارد شده-5

شناسي بايد توصيف ھاي درست و دقيق از داده ھاي 
تحت بررسيش به دست دھد، بايد طرح منتظمي براي 

گردآوري داده ھا در دست داشته باشد و روش ھاي 
.گردآوري داده ھا و يافته ھايش را به دقت مشخص كند



ادامة بحث
مشاھدات علمي بايد به وسيله : مھارت حرفه اي -6

مشاھده گران تعليم ديده انجام گيرند، زيرا مشاھده گر 
. تعليم نديده ممكن است مشاھداتش را درست بيان نكند



ادامة بحث
فرض كنيد يك جامعه شناس : شرايط كنترل شده -7

بخواھد تأثير كاربرد دو پليس گشت را به جاي يك 
در يك چنين . پليس گشت مورد بررسي قرار دھد

بررسي ھمه شرايط از جمله حوزه گشت، آموزش، 
پليس گشت، بايد ... آمادگي جسماني، سابقه كار و 

. بدون تغيير باقي بماند



ادامة بحث
تنھا تغييري كه بايد پيش بيايد، استفاده از يك پليس •

در صورتي كه ھمه شرايط ديگر ثابت . اضافي است
باشند، اگر نتايج گشت با كاربرد پليس اضافي تغيير 

كند، پس وجود پليس اضافي را بايد عامل اين 
. دگرگوني دانست



ويژگي ھاي روش 
علمي 

جامعه شناسي

شواھد 
تحقيق 
پذير

طرد 
حقايق 
مطلق

بي طرفي 
اخالقي

عينيت

روش 
ھاي 

بررسي 
دقيق

 مھارت
حرفه ای

 شرايط
کنترل 
شده



تحول تاريخي جامعه شناسي

جوان ترين علم رشته علوم اجتماعي، جامعه شناسي •
 اگوست 1838واژه جامعه شناسي را در سال . است

كنت فرانسوي در كتاب فلسفه اثباتي اش، بدعت 
ًكنت را عموما بنيانگذار جامعه شناسي . گذاشت

. مي دانند



 معتقد بود كه علم کنت•
جامعه شناسي بايد بر پايه 
مشاھده منتظم و طبقه 
.بندي استوار است

طبقه بندي مشاھده منتظم

جامعه شناسيجامعه شناسي



 نظريه تكامل 1876ھربرت اسپنسر در سال •
اجتماعي را تحول بخشيد كه پس از پذيرش و 
رد اوليه، اكنون به صورت تعديل شده دوباره 

. پذيرفته شده است



اسپنسر نظريه تكاملي داروين را در مورد •
او معتقد بود كه . جوامع بشري به كار بسته بود

جوامع انساني از طريق يك تكامل تدريجي، از 
. ابتدايي به صنعتي تكامل مي يابند



 در نوشته ھايش يادآور شده بودكه اسپنسر•
اين جريان يك فراگرد تكامل طبيعي است 

.كه انسان ھا نبايد در آن دخالت كنند
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پژوھش جامعه شناختی و روشھای پژوھش جامعه شناختی و روشھای ••
تخصصی آنتخصصی آن



اھداف درساھداف درس
: از دانشجويان انتظار می رود پس از پايان اين برنامه •

داليل پائين بودن دقت جامعه شناسی را نسبت به علوم طبيعی 1.
. توضيح دھيد 

.شرايط روش علمی جامعه شناسی را بيان نمايند 2.

. مراحل روش علمی تحقيق درجامعه شناسی را توضيح دھند3.



فنون پژوھش 
جامعه    شناسي

نمونه مشاھدهآزمايش
گيري

بررسي 
موردي



فنون پژوھش جامعه شناختي
چھار فن كه در بيشتر پژوھش ھاي جامعه شناختي •

آزمايش، : ًعموما به كار برده مي شوند، عبارتند از
.مشاھده، نمونه گيري و بررسي موردي



-به نظر شما اگر محققي بخواھد تأثير تسھيالت سمعي•
بصري را روي دانشجويان دوره ليسانس آزمايش 

كند، از چه فني استفاده مي كند؟



 آزمايش
در آزمايش كه ھم در آزمايشگاه و ھم در ميدان •

تحقيق انجام مي گيرد، ھمه متغيرھا به جز متغير 
محقق متغير مستقل را . مستقل، ثابت باقي مي ماند

تغيير مي دھد تا ببيند كه چه دگرگوني ھايي در 
.موضوع تحقيق، بوجود مي آيد



بررسي مشاھده اي با آزمايش اين است كه در تفاوت •
اين روش، محققق متغير مستقل خود را در كارش 
دخالت نمي دھد، بلكه موضوع كارش را در يك 
 .موقعيت طبيعي به دقت مورد مشاھده قرار مي دھد



جامعه شناس به دو شيوه مي تواند گروه كنترل و •
: آزمايش را انتخاب كند

شيوه انتخاب 
گروه كنترل و 

آزمايش

زوج ھاي 
ھمانند

گزينش 
تصادفي



ادامة بحث
يوه، ــدر اين ش: ش زوج ھاي ھمانندــروش گزين. 1

آزمايش كننده گروه ھا را به گونه اي نظم مي دھد كه 
در برابر ھر شخص از گروه كنترل، يك فرد ھمانند 

 .او در ھر كدام از گروه ھاي آزمايش قرار گيرد



ادامة بحث
 منظور از افراد ھمانند افرادي است كه برحسب برخي -

.متغيرھاي عمده، درست شبيه ھم باشند
 در اين شيوه، افراد بر حسب :فن گزينش تصادفي. 2

ادف آماري، در ھر يك از دو گروه كنترل يا ــتص
.آزمايش پخش مي شوند



بررسي مشاھده اي

ت كنندگان در ـــققي رفتار شركــاگر قرار باشد مح•
ًانتخابات شوراھا را بررسي كند، مثال بررسي كند چه 
گروه ھاي سني بيشتر مشاركت داشته اند، يا وضعيت 

گونه است، از ــاب و پوشش رأي دھندگان چــحج
.روش مشاھده استفاده مي كند



ادامة بحث
خيلي وقت ھا پيش آمده كه از پنجره بيرون را نگاه •

مي كنيد، بعضي وقت ھا از پنجره اتوبوس در حين 
حركت از خيابان ھا و مكان ھاي مختلف در حالي كه 
. غرق در افكارتان ھستيد، به بيرون خيره شده ايد



ادامة بحث
،   گاه كردنــا مي توان به اين نوع نــاما آي•

خ شما منفي ــًمشاھده گفت؟ مطمئنا پاس
اھده علمي، داراي ساختار ــــمش. است
.خص و از پيش تعيين شده استــمش



نمونه گيري
ًاز نمونه گيري براي گردآوري داده ھا، معموال از •

طريق پرسشنامه يا مصاحبه، استفاده مي شود، به 
گونه اي كه از ميان انبوه داده ھاي راجع به يك 
موضوع نمونه ھاي طبقه بندي شده اي برگزيده 

.مي شوند



گردآوری 
اطالعات 

مصاحبهپرسشنامه



بر پايه داده ھاي نمونه گيري شده تعميم ھايي •
درباره گروه مورد بررسي به دست داده 

.مي شود



بررسي موردي
جامعه شناسان براي شرح كامل و جزء به جزء يك •

پديده از بررسي موردي استفاده مي كنند بدون آن كه 
كارشان را به صرف پرسشگري يا مصاحبه از افراد 

اين فن به . موضوع مورد بررسي محدود سازند
.عنوان يكي از منابع فرضيه، مفيد واقع مي شود



قيعوامل زمانی تحق
روه ھای ــان گيی که ميت ھايسه موقعيمقا: بررسی ھمزمان-

. ک مقطع زمانی وجود دارديگوناگون در 
ی که قبال رخ يتبررسی موقع:   بررسی معطوف به ماسبق-

.است داده



ادامة بحث
ک نوع بررسی که در زمان ي: ندهيبررسی معطوف به آ•

  .ابدينده گسترش می يحال آغاز می شود و در آ



عوامل زماني 
تحقيق

بررسي 
ھمزمان

بررسي 
معطوف به 
ماسبق

بررسي 
معطوف به 

آينده



ی يايپاو اعتبار 
زانی است که نشان می دھد داده ھای بدست ي، ماعتبار 

.ت را در خود منعکس می کننديآمده تا چه حد واقع
زان توافقی است که پژوھنده ھای ي عبارت از میيايپا

ک موضوع مورد يج بدست آمده يمختلف بر نتا
.بررسی اطالق می شود



دشواري ھاي تحقيق جامعه شناختي
تغيير مدام شرايط اجتماعي  :شرايط اجتماعي متغير -

ايجاب مي كند كه مقتضيات زماني مكاني در ھر 
. گزارش مشخص گردد



ادامة بحث
 طرح :مشكالت مربوط به ماھيت تحقيق جامعه شناختي

يك بررسي و يا حضور بررسي كننده ممكن است 
. رفتار موضوع مورد بررسي را تغيير دھد



ادامة بحث
اگر مردي موضوع يك بررسي درباره حقوق برابر •

براي زنان قرار گيرد، ممكن است در برابر پرسشگر 
زن واكنشي نشان دھد كه با واكنش او در برابر 

پرسشگر مرد تفاوت داشته باشد و اگر در زمان ارائه 
پرسش ھا ھمسرش نيز حضور داشته باشد، واكنش او 

.ممكن است باز ھم تفاوت پيدا كند



ادامة بحث
.  پيش بيني ناپذيري رفتار انسان ھا-
جامعه شناسي، برخالف علوم  : محدوديت ھاي اخالقي-

فيزيكي و طبيعي، در اين مورد كه چه نوع تحقيقي از نظر 
. محدوديت ھاي فراواني دارد  اخالقي پذيرفتني است،



ادامة بحث
 در بسياري از موارد، با آن كه : محدوديت در آزمايش-

مي دانيم يافته ھاي يك بررسي بسيار ارزش دارند، اما 
ھزينه ھايش بسيار سنگين تر از آن است كه بتوان 

.كرداجرايش 



دشواري ھاي 
تحقيق جامعه 
شناختي

شرايط اجتماعي 
متغير

مشكالت مربوط به 
ماھيت تحقيق جامعه 

شناختي

پيش بيني ناپذيري 
رفتار انسان ھا

محدوديت ھاي 
اخالقي

محدوديت در 
آزمايش



جامعه شناسی ناب
بدون آن که . جامعه شناسی ناب به دنبال دانش است•

ن دانش را چگونه می توان يد که ايدر نظر داشته باش
.به کار بست
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فرھنگفرھنگ••



اھداف درساھداف درس
: از دانشجويان انتظار می رود پس از پايان اين برنامه •

.فرھنگ را تعريف کند و ھنجارھای فرھنگی را بشناسد1.
. بامفاھيم مجموعة فرھنگی و يکپارچگی فرھنگی آشنا شود 2.
.نسبيت فرھنگی را تعريف کند3.
.قوم پرستی و واپسماندگی فرھنگی راتوضيح دھد 4.
دگرگونی اجتماعی راتعريف کند وعوامل مؤثربرآن رانام 5.

.ببرد 



فرھنگ
فرھنگ را مي توان به مجموع رفتارھاي اكتسابي و 
ويژگي اعتقادي اعضاي يك جامعه معين تعريف 

.كرد



انسان ھا با توسل به نمادھا به سه شيوه بنيادي 
        :ارتباط برقرار مي كنند

زبان گفتاري. 1
زبان نوشتاري. 2
زبان جسماني . 3



سه شيوه بنيادي 
ارتباط

زبان 
گفتاري

زبان 
نوشتاري

زبان 
جسماني



ھنجارھاي فرھنگي
ھنجارھاي فرھنگي معيارھاي رفتاري ثابتي است كه 
گروه به لحاظ فكري يا رفتاري از افراد انتظار دارد 

. يا آن راتائيدمي كند



صورت ھاي 
ھنجارھاي 
فرھنگي

آداب و ارزش ھا
رسوم

قوانينعرف



صورت ھاي ھنجارھاي فرھنگي
:صورت ھاي ھنجارھاي فرھنگي عبارتند از•
احساسات ريشه دار و عميقي است كه : ارزش ھا•

.اعضاي جامعه در آن شريكند
 شيوه عملكرد مرسوم در جامعه :آداب و رسوم•

.است



صورت ھاي ھنجارھاي فرھنگي

 رسومي است كه از :عرف•
ويژگي ھاي معناداري از 
رفتارھاي درست و نادرست 

.رادربرمي گيرد
 بخشي از عرف كه :قوانين•

به صورت قواعد و مقررات 
.درآمده است



مجازات 
رسمی

ر يه غيتنب
رسمی

ر يه غيتنب
رسمی

ر يه غيتنب
رسمی

عدم اجرای 
ھنجارھا

وه يش
رسمی

وه يش
اخالقی

وه يش
رفتاری

احساسات 
ق و يعم
شه دارير

ار رفتاری يمع
ھنجارھا

قانون عرف آداب و 
رسوم ارزشھا

صورت ھای 
مختلف 

ھنجارھای 
فرھنگی



 به مجموعه فرھنگي•
مجموعه اي از عناصر 
مرتبط فرھنگي اطالق 

مثالتوپ عنصر .مي شود
فرھنگی به شمار می 

رود



مجموعه فرھنگي
بازی فوتبال يک •

مجموعه فرھنگی است 



يكپارچگي فرھنگي
به سازمان و عملكرد كاركردي و يكپارچه ھمه •

عناصر و مجموعه ھاي يك فرھنگ، يكپارچگي 
.فرھنگي اطالق مي شود



قوم پرستي
قوم پرستي كه به گرايش افراد يك جامعه در •

جھت برتر پنداشتن فرھنگ ويژه شان، اطالق 
.مي شود



واپسماندگي فرھنگي
نگي ھنگامي رخ مي دھد كه ـسماندگي فرھـواپ•

رگوني ــنگ نسبت به دگـعناصر غيرمادي فرھ
عناصر مادي، وضعيت قبلي خود را حفظ كنند 

.و ھمزمان با عناصر مادي تغيير نكنند



دگرگونی اجتماعی 
تكنولوژي مھم ترين عامل مؤثر بر دگرگوني ھاي

بيعي، ـــيط طـمچنين محـتماعي است و ھـاج
دگرگوني از جمعيت و نيازھاي شناخته شده از 

عوامل ديگر مؤثر بر ميزان و سرعت دگرگوني 
.مي باشند



عوامل مؤثر 
بر دگرگوني

محيط 
طبيعي

نيازھاي تكنولوژي
شناخته 
شده

دگرگوني 
در جمعيت



براي فھم معنا و ارزش يك : نسبيت فرھنگي•
عنصر فرھنگي، بايد آن را در ارتباط با بافت 

.فرھنگيش ارزيابي كرد
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منزلت و نقشمنزلت و نقش••



اھداف درساھداف درس
: از دانشجويان انتظار می رود پس از پايان اين برنامه •

. مفاھيم منزلت ونقش راتعريف کند 1.
.باگروه ھای مرجع آشنا شود 2.
. فشار نقش و تعارض نقش را تعريف کند , دلزدگی ازنقش 3.
.با مجموعة نقش و تعريف آن آشنا شود 4.
. ايفای نقش نمايشی را توضيح دھد 5.



منزلت ونقش 
به پايگاھي اطالق  منزلت

مي شود كه يك فرد در يك 
.گروه اشغال مي كند

به آن رفتاری اطالق می  نقش
شود که ديگران از دارنده 
يک منزلت معين انتظار 
.  دارند 



اشخاصي كه ما برايشان ارزش ويژه اي قائل •
مي شويم و از رفتارشان سرمشق مي گيريم، 

الگوھاي نقش ناميده مي شوند 





گروه ھاي مرجع، الگوھايي ھستند كه افراد در •
راي ــيوه اجــگام داوري و ارزيابي شــھن

. نقشھايشان، آن ھا را درنظردارند



شيوه ايفاي نقش طبق •
انتظارات جامعه را نقش 

) تجويزشده( محول 
. مي نامند

شيوه ھاي ايفاي 
نقش

ّنقش محول 
)تجويز شده(

ّنقش محقق 
) كاربسته(



روشي است كه فرد در عمل، در ) كاربسته( محقق نقش
.ايفاي يك نقش معين به كارمي برد



به ويژگي فردي كه نقش خاصي را به رغم ميل و •
از ) دلزدگي(احساسات شخصي ايفا مي كند، دلسردي 

.نقش گويند



فشار نقش

گاه يك فرد براي آن در •
اجراي نقش خود دچار 

اشكال مي شود كه در ھنگام 
ايفاي نقش با الزام ھا و 

چشمداشت ھاي متناقضي 
روبرو مي شود، فشار نقش 
به ھمين وضعيت اطالق 

مي شود



تعارض نقش
فردي را در نظر بگيريد كه با يك يا چند نقش كه •

مستلزم انجام رفتارھاي متناقض يا متعارض است، 
چنين حالتي را تعارض نقش . سر و كار دارد

.مي گويند



انتظارات 
متناقض از فرد

)در يك نقش (

 با در رابطه
چشمداشت ھای 
متفاوتی که 
 يھمکاران و

شرکاء از فرد 
دارند

در رابطه با 
منزلت 
ا يشغلی 

اجتماعی 
فرد

در رابطه با 
اعتقادات 

ا يمذھبی 
سنتی



انتظارات متناقض 
از فرد

)در خانواده (

انتظارات متناقض 
از فرد

)در محيط كار (

انتظارات متناقض 
از فرد 

) در گروه دوستان(

انتظارات متناقض 
از فرد

در كليه روابط  (
)اجتماعي

فشار نقشفشار نقشفشار نقشفشار نقش

تعارض نقش ھا

نااميدي، اضطراب، خشم 
...و 



مجموعه نقش
مفھوم مجموعه نقش به روابطي اطالق مي شود •

كه شخص در ھنگام ايفاي نقش ھاي گوناگون 
مرتبط به يك منزلت خاص با افراد ديگري كه 
در تماس با آن ھا قرار مي گيرند، برقرار 

.مي كنند



نقش نمايشي
فردي كه آگاھانه مي كوشد نقش خود را به •

گونه اي انجام دھد تا ديگران را تحت تأثير قرار 
.  داده، به ايفاي نقش نمايشي دست مي زند



نقش نمايشي
اگر فردي آگاھانه كوشيده باشد تا تصوير دلخواھي از •

خود را در ذھن ديگران نقش كند و مخاطبان چنين 
تصويري را از او پيدا كنند، آنگاه مي توان گفت او به 

.ھدف ايفاي نقش نمايشي خود دست يافته است
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اجتماعی شدن و شخصيتاجتماعی شدن و شخصيت••



اھداف درساھداف درس
: از دانشجويان انتظار می رود پس از پايان اين برنامه •

.اجتماعی شدن وعوامل مؤثر برآن را توضيح دھد 1.
. ديگری تعميم يافته و ميد آشنا شود , بانظريات خودآيينه سان2.
. عوامل عمدة اجتماعی شدن را نام ببرد 3.
.منش ملی را تعريف کند 4.



اجتماعي شدن
اجتماعي شدن فراگردي است كه انسان ھا از •

طريق آن ياد مي گيرند كه چگونه در جامعه به 
.گونه مؤثري سھيم شوند



طی را به يامعه شناسان عوامل محـــشتر جيب•
ت يری شخصيعنوان عامل اصلی در شکل گ
فرد مھم می دانند



رد که افراد ين انجام می گياجتماعی شدن برای ا•
رند، ارزش ھای ياد بگيـــشتنداری را يـخو

شان ممکن گردد، برحسب ياجتماعی برا
.  شان رفتار کننديا قواعد فرھنگيھنجارھا 



کرد فرد نسبت به يخود ھمان برداشت و رو•
ش است، خود يی ھايا توانايت، ظاھر و يشخص
بی است از مفھوم شخص از خودش و يترک

.ک فرد برای خودش قائل استياحترامی که 



کولی» نه سانييخود آ«ه ينظر
ه يکولی، بر پا» نه سانييخود آ«ه ينظر•

نه مبتنی ييستن در آيسه با عمل نگريمقا
ن سان که شخص در آن بازتابی ياست، بد

نند، يگران در ما می بياز آنچه را که د
.  می نگرد



ادامة بحث
نه ھمان جامعه است که مانند يه، آئين نظريدر ا•

نه برای ما امکان آن را فراھم می سازد و يآئ
گران را نسبت به رفتار خودشان يواکنش ھای د

.ميکنمشاھده 



افتهيم يگری تعميه دينظر
افته مجموعه يم يگری تعميه دينظر•

ی است که شخص معتقد است که يچشمداشت ھا
ھر شخصی با گذاشتن . گران از او دارنديد

گری در واقع خودش را يخودش بجای د
. می سنجد



نقش پذيری نقش بازی کردن

دگری تعميم يافته 



نقش «و » ریينقش پذ«ق فراگردھای ياز طر•
م يدگری تعم«ن يفرد نسبت به ا» بازی کردن
.ابدي آگاھی می »افتهي



کردھای افراد ياشخاصی که بر رو .دگری مھم•
ده يگران مھم ناميار نفوذ دارند، ديگر بسيد

.می شوند



. م کرده بوديتقس» خودم «و» من« را به خود، ديم -•
خودم بازتابی از راھنماھا و ارزش ھای جامعه است، 
در حالی که من جنبه ھای فردی شخص را نشان 

.می دھد



ق رسمی و ھم از ياجتماعی شدن ھم از طر•
.ردير رسمی انجام می گيراه ھای غ

خانواده، عوامل عمده اجتماعی شدن عبارتند از •
 مدرسه، گروه ھمساالن و رسانه ھای ھمگانی





  خانواده

مدرسه 

رسانه ھای ھمگانی 

گروه ھمساالن 

عوامل عمده اجتماعی شدن 



ادی مردم وابسته به يت بنيمنش ملی به شخص•
.ک ملت اطالق می شودي
از طريق فھم منش ملی می توان به طورنسبی •

پيش بينی کرد که اعضای يک جامعه معين 
تحت شرايط گوناگون چه واکنشی از خود نشان 

.   می دھند
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ھای اجتماعیگروھ•



اھداف درس اھداف درس 
:از دانشجويان انتظار می رود پس از پايان اين برنامه •

.تعريف علمی گروه را بيان کند 1.
.انواع گروه از نظر جامعه شناسی راباذکرمثال شرح دھد 2.
.فاصلة اجتماعی راباذکرمثال شرح دھد 3.
.مفاھيم گمانيشافت و گزلشافت را توضيح دھد 4.
.بامفاھيم عمدة گروه ھا آشنا شود 5.
گونه و سبک رھبری را تعريف کند وبا رھبری بی تفاوت آشنا 6.

.شود 



گر يکدي به تعدادی از آدم ھا اطالق می شود که با گروه•
ک رشته يروابط متقابل دارند و بر اساس 

گر احساس يچشمداشت ھای رفتاری مشترک به ھمد
.وابستگی می کنند



ھای اجتماعیگروھ





روابط 
متقابل

چشمداشت ھاي 
رفتاري مشترك

احساس 
وابستگي

گروه



ادی گروهيسه گونه بن
ادی گروه از نظر جامعه شناسان يسه گونه بن

:عبارتنداز
عی مردم ي تجمع که بر ھر گونه گرد آمدن طب-

.اطالق می شود



ادامة بحث
ژگی ھا يتعدادی از افراد که در برخی از و -

.دارنداشتراک 
 تعدادی از افراد که در نوعی کنش متقابل منظم -

.و تکراری شرکت دارند



کنش متقابل
 تکراری

اشتراک در
ويژگی ھا

تجمع

سه گونه
ادی گروهيبن



فاصله اجتماعی
ری درجه ي برای اندازه گفاصله اجتماعی•

ت افراد با يميکی و صمياحساس نزد
.گر بکار برده می شودياعضای گروه ھای د



شافت و گزلشافتيم گمانيمفاھ
س برای يشافت و گزلشافت را تونيم گمانيمفاھ•

. ک دو نوع روابط اجتماعی به کار برديتفک
شافت نشان دھنده اشتراک اجتماعی و يگمان

 .انگر جامعه استيگزلشافت نما



چھار مسئله عمده ای که گروه ھا با آن 
روبرو می شوند

 چھار مسئله عمده ای که گروه ھا با آن لزيرابرت ب 
:ص داده استيروبرو می شوند را تشخ

ن يد با عوامل خارج از گروه که معين که گروه باي ا-1
ق ير گذارند، خودش را تطبياست بر کارکردش تاث

.می دھد



ادامة بحث
رگذار بر يد بر عوامل داخلی تاثيک گروه باين که ي ا-2

.ش نظارت کافی داشته باشديھدف ھا
ش را کامال تحت نظارت يد احساسات اعضاي گروه با-3

.داشته باشد
ش را به خوبی يان اعضايکپارچگی در ميد ي گروه با-4

.حفظ کند



مسئله عمده  گروه ھا

ق با عوامل خارج از گروه يتطب 

عوامل داخلی تاثيرگذار

احساسات اعضابرنظارت 

کپارچگیي



گونه رھبری
گری يجامعه شناسان دو گونه رھبری سازمانده و د•

. ز می کننديه بخش را از ھم متمايرھبری روح
رھبری سازمانده به گروه جھت می دھد و ھدف ھای 

. وسته در ذھنش نگاه می دارديگروه را پ



ت و ھماھنگی يه بخش می کوشد حسن نيرھبری روح•
.جاد کنديدر گروه ا

گونه ھاي رھبري

روحيه بخشسازمانده



سبک رھبری
:  سه سبک رھبری عبارتند از

مات را ي که رھبر ھمه تصمرھبری اقتدارگرا -1
.رديخودش می گ

 که براساس توافق اعضای کيرھبری دموکرات -2
.ری می شوديم گيگروه تصم



ن سبک، رھبر ي که در اتفاوتبی رھبری  -3
ًمعموال عالقه ای به کار گروھش ندارد و 

ک او يھدف ھای گروھش ھدف ھای درجه 
نديبشمارنمی آ



77فصل فصل 

نھادھای اجتماعینھادھای اجتماعی••



اھداف درساھداف درس
: از دانشجويان انتظار می رود پس از پايان اين برنامه •

.نھاد را تعريف کند 1.
.ويژگيھای نھاد را نام ببرد وشرح دھد 2.
.کارکردھای بنيادی نھاد را نام ببرد و شرح دھد 3.
. ويژگی ھای عام نھادھا را توضيح کند 4.



داری از الگوھای يافته و پاي نھاد نظام سازمان -•
د شده و يياجتماعی است که برخی رفتارھای تأ

ازھای يکنواختی را در جھت برآورده ساختن ني
.جاب می کنديادی جامعه، ايبن



ھای نھادھايژگيو

ازھای يھر نھادی ھدف اصلی اش برآوردن ن. 1
.اجتماعی خاصی است

شان را متبلور يی اعضاينھادھا ارزش ھای غا. 2
.می کنند

.دارندينھادھا به نسبت پا. 3



.عی از جامعه را می پوشاننديشان پھنه وسيت ھايفعال. 4
ک رشته ھنجارھا، ارزش ھا و يھر نھاد بر محور . 5

افته يالگوھای رفتاری مورد انتظار به شدت سازمان 
.است

ت يرفته شده اکثريًک نھاد معموال پذيآرمان ھای . 6
.جامعه است



ويژگي 
نھادھا

برآوردن نيازھاي 
اجتماعي خاص

تبلور ارزش ھاي 
غايي اعضاي نھاد

پايدار بودن 
نسبي

تحت پوشش قرار 
دادن فعاليت نھادھا، 
در پھنه وسيعي از 

جامعه

داراي يك رشته از 
ھنجارھا، ارزش ھا و 

الگوھاي رفتاري 
مورد انتظار به شدت 

سازمان يافته

پذيرش اكثريتي 
جامعه از 

آرمان ھاي يك نھاد



اطالق می شود که از  فرايندی نھادمندی به
ق آن نظام با قاعده ای از ھنجارھا، يطر

وسته و مورد يتضادھا و نقش ھای به ھم پ
. رديرش جامعه، شکل می گيپذ



ادی نھادھايکارکردھای بن

سته را در يی رفتاری اجتماعی شاينھادھا الگو. 1
. ار فرد می گذارنديت ھای گوناگون در اختيموقع

. نھاد نقش ھای گوناگون را برای فرد فراھم می کنند. 2



ادامة بحث
وه رفتار، ھمان ين شينھادھا به افرادی آموزنده بھتر. 3

.رفتار با ثبات است
م و نظارت بر رفتار اجتماعی ينھادھا در جھت تنظ. 4

.عمل می کنند



 کهی کارکردی زمانی اتفاق می افتديجا به جا. 1
نی را در جامعه ياز معيگر نتواند نيک نھاد دي

.سازدبرآورده 
از يک نيا چند نھاد قادر به برآوردن يدو . 2

باشند،



ژگی ھای عام نھادھايو

 نشانه نمادھای فرھنگی. 1
ھای شاخصی اند که 

نشانگر حضور يک نھاد به 
اين. شمارمی آيند 

نمادھا ھم می توانند مادی 
. باشند وھم غير مادی 

 





ن ھای کرداری يرنده آئي در برگقواعد رفتاری. 2
ر رسمی اند که برای يرسمی و سنت ھای غ

.نديسته بشمار می آين شاينقش ھای مع

ادامة بحث



ادامة بحث

د ھمبسته است که ي که نظامی از عقادئولوژیيا. 3
ک گروه در آن اشتراک دارندياعضای 



ويژگيھای عام نھادھا

ايدئولوژی

قواعد رفتاری 

نمادھای فرھنگی 



  88فصل فصل 

خانوادهخانواده••



اھداف درساھداف درس
: از دانشجويان انتظار می رود پس از پايان اين برنامه •

. خانواده وخويشاوندی را تعريف کند 1.
.  را نام ببرد داليل سست تر شدن پيوندھاي خانواده گسترده2.
.علل طالق را تشريح کند 3.
.علل دگرگونی در ساختار خانواده را شرح دھد 4.



خانواده 
خانواده از گروھي از آدمھا تركيب مي شود كه از راه 

خون زناشويي و يا فرزند پذيري با يكديگر ارتباط مي 
يابند و طي يك دوره زماني نامشخص، با ھم زندگي 

مي كنند 



خويشاوندی 
خويشاوندي به شبكه وسيعي از افراد اطالق مي شود كه 
از طريق نياكان مشترك ، زناشويي و فرزند پذيري 

 .به يكديگر وابسته باشند



مھمترين پيامد گذار از يك خانواده سنتي •
روستايي به يك خانواده صنعتي شھري جانشيني 
خانواده ھسته اي غالب كنوني به جاي خانواده 

. خويشاوندي گسترده پيشين است



داليل سست تر شدن پيوندھاي 
خانواده گسترده 

فرد در يك جامعه ) الف 
شھر بايد از نظر 
جغرافيايي تحرك 

. داشته باشد



ادامة بحث
گروھھاي رسمي در كمك به افراد براي حل ) ب

. مسائلشان ، جايگزين گروھھاي نسبي نسبي مي شوند
افراد اكنون اين فرصت را دارند كه با كار و كوشش ) ج

.خودشان به منزلت دلخواھشان دست يابند



 –در جامعه شھري •
، ارتقاي فرد در  صنعتي 

جامعه ، از طريق 
اي  شايستگيھاي حرفه

. پذيراست او امكان



فرد براي ارتقاي شغلي خود ممكن است به شھر •
اي در  بديھي است خانوادة ھسته. ديگري منتقل شود

ماند، اما ارتباط افراد با خانواده  اين فرآيند پابرجا، مي
. گسترده گسسته مي شود



فردي كه با مشكالت شخصي  محيط شھريدريک •
روبرو مي شود مي تواند به يك متخصص يا ھمكار 

اين . اي كه خويشاوندش نيست، مراجعه كند حرفه
مورد نشان مي دھد كه تا چه حد نقش شبكه 

 خويشاوندي به دليل توسعه شھر نشيني، كاھش يافته
. است



طالق
واقعيت كه ميزان طالق در جوامع نوين امروزي اين •

بسيار باالتر از دوران پيشين است ، بيشتر جامعه و 
گيرد تا از  ارزشھاي متغير مان سرچشمه مي
. نھاد اجتماعينگسيختگي و تباھي خانواده به عنوا



طالق
 مھمترين دليل طالق اين -

است كه پس از ازدواج 
، يك طرف زناشويي از 

طرف ديگر 
چشمداشتھاي بيش از 

. حدي دارد



دگرگوني در ساختار خانواده
 كوچك شدن حجم خانواده -1
دگرگون شدن برداشتھاي افراد   -2

از طالق 
تغييراتي در نقشھاي مردان و   -3

. گيرد زنان سرچشمه مي



99فصل فصل 

نظارت اجتماعینظارت اجتماعی••



اھداف درساھداف درس
: از دانشجويان انتظار می رود پس از پايان اين برنامه •

. نظارت اجتماعی را تعريف کند 1.
. ساختار ھنجارھا رانام برده وتعريف کند 2.
. با مصوبات منفی و مثبت آشنا شود 3.



نظارت اجتماعي
 نظارت اجتماعي در واقع به بسط فراگرد اجتماعي -

اگر نظارت اجتماعی درست به . شدن اطالق مي شود
رفتار فرد با رفتار مورد انتظار , کار بسته شود 

. جامعه تطابق پيدا می کند 



ساختار ھنجارمند
 تجويزی اند ويا تحذيریھنجارھا يا 
 كاري را كه شخص نبايد انجام دھد، تحذيریھنجارھاي 

مشخص مي كند و ھنجارھاي تجويزي آن كارھايش را 
. كنند كه شخص بايد انجام دھد، تعيين مي



مصوبات مثبت به پاداشھايي گفته مي شود كه به يك فرد 
در صورت تطبيق با ھنجارھاي اجتماعي داده 

. شود مي



مصوبات منفي به مجازاتھاي رابع است كه در صورت 
عدم تطبيق فرد با ھنجارھايي در مورد اعمالش اعمال 

. مي شود



جامعه شناسان معتقدند كه پاداشھاي مجازاتھاي 
ًغير رسمي غالبا بيشتر از پاداشھا و مجازاتھاي 

. دارندرسمي كارايي 



1010فصل فصل 

رفتار انحراف آميزرفتار انحراف آميز••



اھداف درساھداف درس
: از دانشجويان انتظار می رود پس از پايان اين برنامه •

. انحراف را تعريف و علل آن را نام ببرد 1.
.تبيين ھای زيست شناختی انحراف را شرح دھد 2.
.تبيين ھای روان شناسی انحراف را شرح دھد 3.
.تبيين ھای جامعه شناسی انحراف را شرح دھد 4.
.رفتارھای انحراف آميز را از ديد مرتون بيان کند 5.



انحراف

انحراف به دوری جستن از ھنجار اطالق •
ک يا يک فرد يمی شود و زمانی رخ می دھد که 

. ت نکنديارھای جامعه را رعايگروه مع



علل 
انحراف

زيست 
شناختي 

روان 
شناختي

جامعه 
شناختي



ن ھای انحرافييتب
ست شناختی که يز. 1•

برخی معتقدند عوامل 
تی مثل ـست شناخيز

د ينقص جسمانی را با
ف راــحــت انــعل

. دي اجتماعی نام

ن ھای انحرافييتب

زيست شناسی 

نقص جسمانی 



ادامة بحث
اری يروان شناختی، بس. 2

از روان شناسان 
انحراف را برحسب 

ه يت توجينقص شخص
.می کنند

ن ھای انحرافييتب

روان شناختی 
نقص شخصيت 



زيگموند فرويد خود را به سه بخش ، او ، خويشتن و   
. فراخويشتن تقسيم كرده است

خود
خويشتن او فراخويشتن



 ، بخش ناخودآگاه ، او
غريزي ، وادارنده و 
اجتماعي نشدة خود را 

. نشان مي دھد



، بخش خودآگاه و معقول خود را خويشتن
شخصيت » بان دروازه«به اين بخش، . نماياند مي

گويند، زيرا واسطه رابطة متقابل او و  نيز مي
. فراخويشتن است



فراخويشتن به آن •
بخشي از خود اطالق 

كه ارزشھاي . شود مي
فرھنگي را جذب 

كند و به عنوان  مي
.  كند وجدان، كار مي



اند، معتقدند  آنھايي كه به مكتب روان شناختي وابسته•
آيد كه اوي  كه زماني رفتار انحراف آميز پيش مي

نظارت ناپذير و بسيار فعال در تركيب با فراخويشتن 
كم فعاليت ظاھر مي شود، حال آنكه در اين ميان، 

ماند و در راھنمايي رفتار فرد  خويشتن بي تفاوت مي
. كند نقشي ايفا نمي



ن ھای انحرافييتب
جامعه شناختی، . 3

انحراف را بر حسب 
اجتماعی شدن ناقص 

.ن می کنندييتب

ن ھای انحرافييتب

جامعه شناختی

اجتماعی شدن ناقص



جامعه شناسان براي تبيين عوامل مؤثر بر رفتار 
ھاي  انحرافي بر حسب اجتماعي شدن نارسا، شيوه
:اند مختلفي را برگزيده

ھا، افرادي كه به صورت   بر حسب يكي از اين شيوه-1
اند، ھنجارھاي فرھنگي را در  صحيحي اجتماعي نشده

كنند شخصيت خود جايگزين نمي



افرادي كه به صورت صحيحي اجتماعي •
اند، قادر نيستند بين رفتار فرھنگي  نشده

. مناسب و نامناسب تمايز قايل شوند



 اندگرفته ربه كاجامعه شناسان شيوه دومي كه 
خست معلوم شود فرد ــاين است كه بايد ن

.  منحرف چگونه رفتار انحرافي را آموخته است



جامعه شناسان معتقدند كه بسياري از •
صور كجروي از يك فرد به فرد ديگر منتقل 

شود و اين فرايند آموزشي متضمن  مي
در ھر   ھمان مكانيسمھايي است كه 

. ن روبروييم آوضعيت آموزشي ديگر با 



 با  جامعه شناسان سومين شيوة برخورد•
موضوع انحراف، تبيين نتيجة نارساييھاي 

موجود بين فرھنگ و ساخت اجتماعي 
.  جامعه است



ھر جامعه، نه فقط به لحاظ فرھنگي داراي •
ھدفھاي مجاز و معيني است، بلكه افزون بر آن، 
به لحاظ اجتماعي نيز داراي ابزارھاي 

.  آن اھداف است اي براي رسيدن به تأييدشده



ز را نام يمرتون چھار نوع رفتار انحراف آم
:می برد

د که مردم يی آــش ميزمانی پ: وآوریــن. 1
ل يی وساــرند وليگی را بپذـھدف ھای فرھن

ن ھدف ھا را يبی به ايارفته شده برای دستيپذ
. باشند رفتهينپذ



ادامة بحث
د که ـزمانی رخ می دھ: ک پرستیــمناس. 2

گ برای ــک فرھنيلی را که ياـشخص وس
رد ولی يذــابی به ھدف ھا ارائه می دھد می پيدست

. خود آن ھدف ھاراردمی کند



ادامة بحث

د که شخص ھم يش می آيوقتی پ: س زنیــواپ. 3
ن ھدف ھا را که يل به ايل نيھدف ھا و ھم وسا

. گ باشد، رد می کندــک فرھنيبول ــمورد ق



ادامة بحث
د که مردم ــ ھنگامی اتفاق می افتورشــش. 4

ووسايل دستيابی به اين ھدفھا را که ھدف ھا
مورد قبول يک فرھنگ می باشند رد می کنند 
وھــدفھا و وسايل تازه ای را به جـای آنھا 

. برمی گزينند 



ز مرتون يچھار نوع رفتار انحراف آم
انواع انحرافانواع انحراف

نوآوری

مناسک پرستی

واپس زنی 

شورش 



آمارھای رسمی شاخص خوبی برای تعيين سطح •
به . انحراف در جامعه وتعداد افراد منحرف نيستند 

, علت اختالف نظر درتعريف رفتار انحراف آميز 
اندازه گيری ميزان انحراف در جامعه بسيار دشوار 

. است 



1111فصل فصل 

طبقات اجتماعیطبقات اجتماعی••



اھداف درساھداف درس
:از دانشجويان انتظار می رود پس از پايان اين برنامه •

.طبقة و منزلت اجتماعی را تعريف کنند 1.
.شاخص ھای طبقه را تعريف کنند 2.
.روش ھای بررسی قشربندی را نام برده و تعريف کنند 3.
.کاست را تعريف کند 4.
.سبک و بخت زندگی را تعريف کند 5.
.ديدگاه مارکس را درمورد طبقات اجتماعی بيان نمايد 6.



طبقات اجتماعی
طبقه اجتماعي به بخشي از اعضاي جامعه اطالق •

مي شود كه از نظر ارزشھاي مشترك ، حيثيت، 
فعاليتھاي اجتماعي، ميزان ثروت و متعلقات شخصي 

ز بخشھاي ديگر تفاوت اديگر و نيز آداب معاشرت 
. داشته باشد



شاخص طبقه اجتماعي 
در جوامع نوين سه شاخص بنيادي براي طبقه •

:اجتماعي وجود دارد كه عبارتند از 
سطح تحصيالت  و شغل، درآمد•



شاخص طبقه اجتماعي شاخص طبقه اجتماعي 

سطح تحصيالتسطح تحصيالت

شغلشغل 

درآمددرآمد



روشھاي بررسي قشر بندي

پرسند كه آدمھاي  كه از افراد مي: روش اشتھاري -1 
  . گيرند اجتماعي بايد جاي ديگر در چه طبقه

اين روش قشر بندي افراد به وسيله  : روش ذھني -2
  . است خودشان



ادامة بحث
در اين روش پژوھشگر معيارھاي عضويت  : روش عيني -3

.  در طبقه اجتماعي را خودش تعيين مي كند

روشھاي بررسي قشر بنديروشھاي بررسي قشر بندي

روش ذھنيروش ذھني روش عينيروش عيني اشتھارياشتھاري  روشروش



كاستكاست
اي اطالق   به نظام قشر بندي اجتماعي بستهتــكاس•

طح ــراد نمي توانند از يك ســمي شود كه در آن اف
. اجتماعي به سطحي ديگري آزادانه حركت كنند



سبك زندگي
 زندگي به شيوه زندگي طبقات گوناگون كــسب•

اي سبك زندگي  ماعي اطالق مي شود ھر طبقهـاجت
ويژه و رويكردھا و باور داشتھاي مخصوص خود را 

. دارد



ھاي زندگيت بخ
ھايي اطالق  به فرصت  ھاي زندگيت بخ•

مي شود كه افراد براي پيشرفت در زندگي و 
.  دستيابي به ھدفھايشان دراختياردارند



ديدگاه مارکس 
 كه پايگاه طبقاتي افراد به رابطه دماركس معتقد بو•

. آنھا با وسايل توليد بستگي دارد 
: او جامعه را به دو طبقه اصلي تقسيم كرده بود•
 وسايل توليدكارگران فاقدل توليد و ي وساكانلطبقه ما•



در حاليكه طبقه اجتماعي ماركس تنھا بر معيار 
 بر طبقه و رکــسما. اقتصادي مبتني است

مي  اجتماعي را به صورت چند بعدي در نظر 
.  گيرد



طبقه اجتماعي وبر بر چند عنصر بنيادي كه •
عبارتند از قدرت، ثروت و حيثيت ، استوار 

.است

طبقه اجتماعي

ثروت قدرت حيثيت
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تحرک اجتماعیتحرک اجتماعی••



اھداف درساھداف درس
: از دانشجويان انتظار می رود پس از پايان اين برنامه •

.تحرک را تعريف کند 1.
.انواع تحرک را نام ببرد 2.
. عوامل دخيل در تحرک اجتماعی را نام ببرد 3.



 منزلت اجتماعي به منزلت يکبه حركت افراد از  •
اجتماعي ديگر ، تحرك اجتماعي اطالق مي شود 

 آدمھا ممکن است به منزلت پائين ويا باال تحرک •
يابند ويا در يک سطح منزلتی ازيک شغل به شغل 

. کنند ديگر انتقال پيدا 



 را نام چھار نوع تحرك اجتماعيجامعه شناسان 
: برند مي

به تغيير منزلت فرد از يك طبقه   : :ييددعموعموک ک تحرتحر  --11
. اجتماعي به طبقه ديگر اطالق مي شود



ادامة بحث
به حركت فرد از يك شغل به شغل :  تحرك افقي تحرك افقي--22

 .ديگر در ھمان سطح اجتماعي اطالق مي شود
به تحركي اطالق مي شود كه : تحرك ميان نسليتحرك ميان نسلي  --33

  .ميان دو نسل صورت مي گيرد



ادامة بحث
ھايي كه در  به دگرگوني:  تحرك درون نسلي تحرك درون نسلي--44

منزلت اجتماعي يك فرد يا يك گروه طي يك نسل 
. اطالق مي شود



عوامل دخيل در تحرك اجتماعي

 کوچکفرزندان كه يك خانواده : حجم خانواده -1
پرورش مي يابند، احتمال تحرك صوديشان بيشتر از 

.  است بزرگيك خانواده
نژاد و قوميت  -2
 تحصيالت -3



ادامة بحث
جنسيت و حق تقدم  -4
 ازدواج -5
 چشم پوشي از مزاياي حال براي تضمين آينده بھتر -6
ھاي دولتي   برنامه-7



ازدواج
جنسيت و حق تقدم 

تحصيالت

نژاد و قوميت

حجم خانواده

عوامل دخيل در تحرك اجتماعي
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جمعيت و بوم شناسیجمعيت و بوم شناسی••



اھداف درساھداف درس
: از دانشجويان انتظار می رود پس از پايان اين برنامه •

.جمعيت شناسی را تعريف کند 1.
. مھمترين مفاھيم جمعيت شناسی را بيان نمايد 2.
.روش اندازه گيری رشد جمعيت را توضيح دھد 3.
. نظرية گذار جمعيتی را بيان کند 4.



 شناسی جمعيت
معيت يک جامعه ــشناسي به بررسي منظم ج معيتـج•

. شود يماطالق 
ھاي  ھا ھميشه مھمترين گردآورنده داده  دولت-•

.اند جمعيتي بوده



= ميزان رشد ساالنه جمعيت•

.  ميزان مواليد خام-ميزان مرگ و مير+  مھاجرت به داخل -مھاجرت به خارج



           
 خام زاد و ولد عبارت است  خام زاد و ولد عبارت است نرخنرخ

 و ولد ساليانه  و ولد ساليانه   از تعداد زاداز تعداد زاد
.. نفر جمعيت نفر جمعيت10001000جمعيت کشوربر مبناي جمعيت کشوربر مبناي 



عبارت استنرخ خام مرگ و مير
ساليانه  تعداد مرگ و مير

.  نفر1000جمعيت بر مبناي 



به : د زندگيــامي -•
گين عمر مورد ــميان

وزاد در ــانتظار يک ن
.شود جامعه اطالق مي

يکي از عوامل موثر  -•
، افزايش جمعيتدر 

 پيشرفت تکنولوژي
.است



 گذار جمعيت نظريه
گويد، وقتي که جمعيت يک  گذار جمعيتي مي نظريه -•

گيرد،  کشور خصلت شھري و صنعتي به خود مي
.شود نرخ رشد جمعيت تثبيت مي



فراگرد گذار جمعيت شناختي
فراگرد گذار جمعيت شناختي در سه مرحله رخ  -

: دھد مي
. نرخ زاد و ولد و نيز مرگ و مير باال است-1

. نرخ زاد و ولد باال و نرخ مرگ و مير پايين است-2



فراگرد گذار جمعيت شناختي
 نرخ رشد جمعيت بر اثر کاھش نرخ زاد و ولد و -3

.يابد ھمچنين کاھش نرخ مرگ و مير، تعادل مي
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اجتماع روستايي واجتماع شھریاجتماع روستايي واجتماع شھری••



اھداف درساھداف درس
: از دانشجويان انتظار می رود پس از پايان اين برنامه •

. تعريف اجتماع را بيان کند 1.
. تفاوت جوامع روستايی وشھری را بيان کند 2.
. نظريه ھای مناطق ھم مرکز و متحدالمرکز را بيان کند 3.
. فراگردھای عمدة بوم شناسی را نام ببرد 4.



 به گروھي از مردم اطالق مي شود كه در يك تماعـاج•
كنند، در يك  غرافيايي معين زندگي ميـــقه جــمنط
نگ و شيوه زندگي مشترك سھميند، مي دانند ــفرھ

مي توانند . دتي برخوردارندـــكه از يك نوع وح
. معي تعقيب كندـــھدفھايشان را به گونه دسته ج



ًشيوه زندگي مردم در يك جامعه روستايي عموما •
غير رسمي است و آداب و رسوم در اين جوامع به 

.ندرت دگرگون مي شوند 
 . خانواده نھاد كانوني است تاييـدر يك جامعه روس•



پيشرفتھاي فني در زمينه •
ھاي كشاورزي ، وضعيت 
حمل و نقل و ارتباطات در 

ردم به ــش مــگراي
.اند شھرنشيني نقش داشته



جامعه شناساني چون دوركيم، ردفيلد و تونسين، •
انتقال از زندگي روستايي به زندگي شھري را مورد 

. اند بررسي قرار داده



نظريه مناطق ھم مرکز
ركز را ـاطق ھم مـ نظريه منبرجسننخستين بار •

برجسن شھر را داراي يك رشته مناطق . مطرح كرد
دانست كه ھر منطقه آن به كار معيني  ھم مركز مي

. اختصاص دارد



نظريه بخش ھای متحدالمرکز 
نظريه بخشھا ، فرض بر اين است كه شھرھا از در •

مركز به اطراف به صورت بخشھاي مثلثي شكل ، 
مسكوني ، تجاري تفريحي و يا صنعتي ، توسعه مي 

.يابند



پنج فراگرد عمده بوم شناختي

يعني جمع شدن آدمھا و تسھيالت در يك مكان  : تراكم•
.جغرافيايي به نسبت تنگي 

، يعني دور ھم جمع شدن افرادي كه تمركز•
كاركردھاي اقتصادي و خدمايت ضروري را انجام 

. دھندمي 



پنج فراگرد عمده بوم شناختي
يعني پراكنده شدن آدمھا و تسھيالت : تمركز زدايي•

.شھري در يك ناحيه گسترده 
 يعني جمع شدن آدمھاي داراي فرھنگ و :انشعاب•

.اوضاع مادي يكسان در نواحي كوچكتر 



پنج فراگرد عمده بوم شناختي
اي كه  يعني اقامت يك گروه نوپديد در منطقه: تھاجم•

 .ًقبال در اشتغال گروه ديگري بوده است



فراگرد بوم شناختيفراگرد بوم شناختي      

تمركز

تراكم

انشعاب

تمركز زدايي

تھاجم
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رفتار جمعيرفتار جمعي••



اھداف درساھداف درس
: از دانشجويان انتظار می رود پس از پايان اين برنامه •

. رفتار جمعی را تعريف کند 1.
. عوامل تعيين کنندة رفتار جمعی را نام ببرد 2.
. ويژگی ھای سلب ھويت فردی را بيان کند 3.
. انواع جماعت را نام ببرد 4.



رفتار جمعي با الگوھاي بدون ساختار، 
بيني ناپذير  انگيخته، عاطفي و پيش خود

 شورش ھا و شکل گيری .شود مشخص مي
سريع مدھا از نمونه ھای رفتار جمعی به شمار 

.  می آيند 



ملسرسا ازديدگاه رفتار جمعي ويژگي
:کند  ويژگي بيان مي6ملسر براي رفتار جمعي سا

عنوان مثال مشکل اقتصاد بيمار  به: ترغيب ساختاري -1
در بسياري از کشورھا، زمينه اعتراض مردم را 

.کند فراھم مي



ادامة بحث
وقتي مردم زير بار فشارھاي : فشارھاي ساختاري -2

اقتصادي شديد، يکديگر را به واکنش در برابر اين 
.وضع تحريک کنند

ھنگامي که ھمه بپذيرند که قدرت : باور تعميم يافته -3
.مادي دولت براي مقابله با گراني کاھش يافته است



ادامة بحث
 رويدادھاي خاص مثل شايعه در :دھنده عوامل شتاب -4

مورد ناياب يا کمياب شدن ارزاق عمومي از عوامل 
.دھنده ھستند شتاب

دھنده، گروه   براي اقدام به پس از عوامل شتاببسيج -5
.شود براي اقدام بسيج مي



ادامة بحث
موفقيت يا عدم موفقيت :  عملکرد نظارت اجتماعي-6

ھاي نظارت اجتماعي  شورش يا اعتراض به مکانيسم
.درون جامعه بستگي دارد



فشارھاي ساختاريفشارھاي ساختاري

ترغيب ساختاري

بسيج براي اقدام

دھندهدھنده  عوامل شتابعوامل شتاب

باور تعميم يافته

نظارت اجتماعي

رفتار جمعي



داري از اعضاي  عوامل سلب ھويت فردي و خويشتن
:يک جمعيت

به دليل عدم شناخت افراد از يکديگر، : ناشناسي -1
.شود اي موقت فراموش مي مسئوليت فردي به گونه



ادامة بحث
عضويت در جماعت و رفتار : حالت غير شخصي -2

.ٌجمعي عموما غير شخصي است
به دليل عدم وجود رھبري جاافتاده و : پذيري  تلقين-3

الگوھاي رفتاري پذيرفته شده، بيشتر بر اساس تلقين 
.شود عمل مي



تعماجانواع 
در اين جماعت، اعضا، احساساتشان را به : بيانگر -1

.کنند آميز بيان مي شيوه مسالمت
در اين جماعت، کنشگر معطوف به ھدف : کنشگر -2

.باشد خاص است و خواستار وقوع يک نوع تغيير مي



ادامة بحث
جماعت کنشگري است که رفتارش ماھيت : اوباش -3

.آميز دارد خشونت
.کند کنشگري که به شيوه انفعالي رفتار مي: حضار -4



ادامة بحث
با حمله و پرخاشگري، اعتراض جماعت : شورشي -5

.شود نشان داده مي
وقتي جماعت به دليل يک خطر : زده وحشت -6

.شود مشترک، دچار وحشت شديد مي
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روابط نژادی وقومیروابط نژادی وقومی••



اھداف درساھداف درس
: از دانشجويان انتظار می رود پس از پايان اين برنامه •

.نژاد و گروه ھای قومی را تعريف کند 1.
. تصورات قالبی و پيش داوری را تعريف کند 2.
.روشھای اعمال تبعيض عليه اقليت ھا را بيان کند 3.
. واکنش گروه اقليت را نام ببرد 4.



شود که بر اثر   به گروھي از افراد اطالق مينژاد 
ھاي جسماني يا  گروھي، ويژگي ھا اختالط درون نسل

.زيست شناختي مشترکي پيدا کرده باشند



ھاي فرھنگي مشترک  يک گروه قومي با ويژگي
ھا عبارتند از  اين ويژگي. شود اعضايش مشخص مي
.مليت و زبان، دين



تصورات قالبي
شوند که در  ھايي اطالق مي  به تعميمتصورات قالبي•

ھاي مذھبي، نژادي و قومي  مورد برخي از اقليت
.دارند رواج



پيشداوري
شود که   به برداشت يا احساسي اطالق ميپيشداوري 

شخص نسبت به اعضاي يک گروه اقليت دارد، اما 
شود که بر  تبعيض به الگوي رفتاري آشکاري گفته مي

.ضد يک گروه اقليت جھت گرفته باشد



:ھاي اعمال تبعيض روش

در اين فرآيند اعضاي گروه اقليت به طور : نابودي -1 
.شوند عمدي کشته مي

که اعضاي اقليت به زور از : بيرون راندن -2
.شوند سرزمينشان اخراج مي

که در آن استقرار اجباري اقليت در : جداسازي -3
.شوند مناطق مسکوني جداگانه مي



:ھا ھاي جذب اقليت روش

ٌادغام کامل دو فرھنگ غالبا از طريق : ادغام -1
.گيرد ازدواج صورت مي

ھاي  نژادي که ازدواج ميان گروه: اختالط نژادي -2
.نژادي مختلف است



ادامة بحث
ھاي  آميز گروه زندگي مسالمت: گرايي فرھنگي کثرت -3

.اقليتي در کنار ھم با حفظ رسوم خود
آميز گروه مسلط و اقليت  زندگي مسالمت: يکپارچگي -4

.بدون جدايي و تنش در سايه فرھنگ مسلط



واكنش ھاي گروه اقليت

اقليت ھا به شيوه ھاي گوناگوني در برابر چيرگي و •
تبعيض واكنش نشان مي دھند معروفترين انواع اين 

:واكنش ھا به قرار زيرند
 گروه اقليت از طريق فراگرد :فرھنگ پذيري•

فرھنگ پذيري، پذيرش و اقتباس فرھنگ مسلط سبك 
. زندگي آن را نشان مي دھد



ادامة بحث
فرھنگ پذيري كار دشواري است، زيرا رھا كردن •

فرھنگ آشنا و مادرزادي و پذيرفتن يك فرھنگ ناآشنا 
و بيگانه، تنش ھاي گوناگوني را براي فرد به 

.بارمي آورد



ادامة بحث
اعضاي گروه ھاي اقليت براي آن كه مورد قبول گروه •

مسلط قرار گيرند، گاه نام ھايشان را عوض مي كنند و 
. مي كوشند قيافه ي ظاھريشان را تغيير دھند



برخي از سياھان براي ھمين موھايشان را صاف و •
تعويض نام در ميان . پوستشان را روشن مي كنند

.كليميان و لھستاني ھاي آمريكا رواج دارد



ادامة بحث
 اعضاي گروه اقليت از اين :جداسازي داوطلبانه•

طريق داوطلبانه خودشان را از بقيه ي جامعه جدا 
آن ھا از اين طريق مي توانند تسھيالت . مي سازند

خاصي را براي خودشان فراھم آورند و در ضمن، 
.رسومشان را نگھدارند



ادامة بحث
بسياري از سرخ پوستان آمريكايي باقي ماندن در •

منطقه ي حفاظت شده را بر امتزاج با كل جامعه 
آن ھا از اين طريق توانستند زبان، . ترجيح دادند

.رسوم، سنت ھا و باورھاي سرخ پوستي را نگه دارند



ادامة بحث
 از طريق اين فراگرد، گروه :جدايي خواھي•

اقليت جامعه ي جداگانه اي را براي خود تشكيل 
ًاين جامعه ي جديد غالبا از طريق ايجاد . مي دھد

.مرزھاي جغرافيايي از جوامع ديگر جدامي شود



واكنش ھاي گروه اقليت در 
برابر چيرگي و تبعيض

رھا (فرھنگ پذيري 
كردن فرھنگ 

مادرزادي و پذيرش 
)فرھنگ مسلط

جداسازي داوطلبانه 
جھت حفظ آداب و (

رسوم و ايجاد 
تسھيالت خاص 

)براي گروه

در نظر (جدايي خواھي 
گرفتن جامعه 

جداگانه اي براي زندگي 
از طرف اقليت ھا، 
جداخواھي ناميده 

) مي شود
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 رسمي رسمي ھای ھایسازمانسازمان••



اھداف درساھداف درس
: از دانشجويان انتظار می رود پس از پايان اين برنامه •

.سازمان رسمی را تعريف کند 1.
. ويژگی ھای ديوانساالری را نام ببرد 2.
.واکنشھای فردی در برابر ديوانساالری را نام ببرد 3.



سازمان رسمي از گروھي از افراد تركيب  •
مي شود كه براي رسيدن به ھدف خاصي گرد ھم 

ارتش ودستگاه , وزارتخانه ھا .آمده باشند
ســازمانھای رسـمی به شمار می , دادگــستری 

.آيند



ديوان ساالري
ديوان ساالري به سلسله مراتبي از اقتدار و •

مسئوليت اطالق مي شود كه يك سازمان رسمي 
براي ھماھنگ كردن فعاليت ھايش و رسيدن به 
ھدف ھاي تعيين شده اش از آن استفاده مي كنند



تفاوت يك سازمان بسيار متشكل با سازمان داراي 
تشكل ضعيف به ميزان خودمختاري اعضايشان 

.مربوط است



ويژگي ھاي سازمان ھاي رسمي
:ويژگي ھاي سازمان ھاي رسمي عبارتند از 
الگوھاي ارتباطي تثبيت شده•
نظام انضباطي رسمي•
تقسيم كار•
نظام تنبيه و پاداش •



ويژگي ھاي ويژگي ھاي 
سازمان ھاي سازمان ھاي 

رسميرسمي

الگوھاي 
ارتباطي 
تثبيت شده

نظام 
انضباطي 
رسمي

نظام تنبيه تقسيم كار
و پاداش



واكنش ھاي فردي در برابر 
ديوان ساالري

واكنش ھاي فردي در برابر ديوان ساالري عبارتند  •
: از

شخصيت ديوان ساالرانه عبارتند از عدم انعطاف •
پذيري مرد جھت تطبيق با موقعيت ھاي جديد



ادامة بحث
قالب گرايي به اطاعت كوركورانه از مقررات سازمان •

 .اطالق مي شود
جابه جايي ھدف ھا به جايگزيني اھداف شخصي به •

 .جاي اھداف سازماني گفته مي شود
اخالق حرفه اي پايبندي متخصصين سازماني به •

. اصول اخالق حرفه اطالق مي شود
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قدرت اجتماعیقدرت اجتماعی••



اھداف درساھداف درس
: از دانشجويان انتظار می رود پس از پايان اين برنامه •

.قدرت اجتماعی را تعريف کند 1.
. راه ھای تشخيص قدرت را نام ببرد 2.
.قدرت شخصی و اجتماعی را تعريف کند 3.
.منابع قدرت را بيان نمايد 4.
. شکل ھای اقتدار را توضيح دھد 5.



قدرت شخصی
فردي كه مي تواند مسير زندگي اش را بدون •

.دخالت ديگران تعيين كند، قدرت شخصي دارد



قدرت اجتماعی
کسی که می تواند اعمال آدمھای پيرامون •

دارای , خودش را به گونه موثری داشته باشد 
.قدرت اجتماعی است 



منابع قدرت

 .

:منابع قدرت عبارتند از

توانايي نگھداري و نظارت بر منابع مالي1.

توانايي ناشي از اشغال يك سمت با نفوذ دولتي2.

توانايي ايجاد و حفظ يك كسب و كار موفق3.

توانايي كسب قدرت سياسي4.



منابع قدرتمنابع قدرت

كسب و كار موفقكسب و كار موفق

سمت با نفوذ دولتيسمت با نفوذ دولتي

منابع ماليمنابع مالي

كسب قدرت سياسيكسب قدرت سياسي



شكل ھاي اقتدار

: عبارتند ازشكل ھاي اقتدار
اقتدار قانوني و عقاليي1.
اقتدار سنتي2.
اقتدار فرھمندانه3. .فرھمندانه سنتي

قانوني و عقاليي

شكل ھاي اقتدار



ھاي تشخيص قدرت راه
: ھاي تشخيص قدرت عبارتند از راه

 که قابل اعتمادترين افراد اجتماع مورد رھيافت اشتھار -1
دھند که قدرتمندترين افراد چه کساني  پاسخ مي, بررسي 

.  ھستند



ادامة بحث
 که بعد از تھيه ليست افراد صاحب رھيافت مقامي -2

. شود کدام سمت حياتي است تعيين مي, قدرت اجتماع



ادامة بحث
 که محقق به مشاھده کساني که گيرانه رھيافت تصميم -3

پردازد و  گيري نقشي دارد مي در فرايند تصميم
. کند چه کسي قدرتمندتر است مشخص مي



ھاي تشخيص قدرت راه

گيرانه  صميمت

مقامي

یاشتھار



داند که  مالکان وسايل توليد را گروھي مي,  مارکس-•
.قدرت مسلط بر جامعه را در دست دارند



راه ھاي تشخيص قدرت
:راه ھاي تشخيص قدرت عبارتند از 

رھيافت اشتھار كه قابل اعتمادترين افراد 1.
اجتماع مورد بررسي، پاسخ مي دھند كه 

 .قدرتمندترين افراد چه كساني ھستند



راه ھاي تشخيص قدرت
رھيافت مقامي كه بعد از تھيه ليست افراد . 2

صاحب قدرت اجتماع، تعيين مي شود كدام 
 .استسمت حياتي 



راه ھاي تشخيص قدرت
رھيافت تصميم گيرانه كه محقق به مشاھده . 3•

كساني كه در فرآيند تصميم گيري نقش دارند و 
.مشخص مي كنند چه كسي قدرتمندتر است
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جنبشھای اجتماعیجنبشھای اجتماعی••



اھداف درساھداف درس
: از دانشجويان انتظار می رود پس از پايان اين برنامه •

. جنبش اجتماعی را تعريف نمايد 1.
. ويژگی جنبش ھای اجتماعی را نام ببرد 2.
. مراحل جنبش ھای اجتماعی را توضيح دھد 3.



جنبش اجتماعي
 جنبش اجتماعي ھنگامي بوجود مي آيد كه گروه -•

سازمان يافته اي درصدد تغيير عناصري از جامعه 
.برمي آيد



نھاد تفاوت جنبش اجتماعي يا نھاد در اين است كه •
 است اما جنبش اجتماعي در مقايسه با داراي تداوم

.كمتري داردنھاد دوام 



ويژگي ھاي جنبش اجتماعي 
: عبارتند از

اھداف1.

برنامه2.

 ايدئولوژي3.

ايدئولوژي برنامه

اھداف

ويژگي ھاي جنبش اجتماعي



ويژگي ھاي جنبش ھاي 
اجتماعي

ايدئولوژيبرنامهاھداف



:مراحل جنبش ھاي اجتماعي

.ناخرسندي گسترده                مرحله ناآرامي1.
 .رھبران مردم را تحريك مي كنند               برانگيختگي 2.
سلسله مراتب و             تشكيالت رسمي              تشكل3.

روشن كردن ايدئولوژي صورت مي گيرد



مراحل جنبش ھاي اجتماعي

نھادمندشدن 

تشکل 

 برانگيختگی

مرحله ناآرامی 



:مراحل جنبش ھاي اجتماعي

ديوانساالري              نھادمند شدن با ويژگي ھاي•
  رھبري منضبط                                                    
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دگرگونی اجتماعی و فرھنگیدگرگونی اجتماعی و فرھنگی••



اھداف درساھداف درس
: از دانشجويان انتظار می رود پس از پايان اين برنامه •

.دگرگونی اجتماعی و فرھنگی را تعريف کند 1.
. عوامل مؤثر در دگرگونی ھا را نام ببرد 2.
. راه ھای مطرح شدن دگرگونی در جامعه را بيان نمايد 3.
.برنامه ريزی اجتماعی را تعريف کند 4.



دگرگوني اجتماعي
رگوني ـھر گونه دگرگوني در ساختار جامعه، دگ•

دگرگونی ھای اجـتماعی .اجتماعي ناميده مي شود
رابايد ازدگرگونی ھای فرھنگی جدا دانست زيرا اين 
. نوع دگرگونی ھا درفرھنــگ جامــعه رخ می دھند



عوامل مؤثر در دگرگوني ھاي اجتماعي و 
فرھنگي

عوامل مؤثر در دگرگوني ھاي اجتماعي و فرھنگي •
:عبارتند از

 عوامل جغرافيايي-1
 عوامل تکنولوژيک-2
 ايدئولوژي-3
 رھبري-4
 جمعيت-5



عوامل مؤثر در دگرگوني ھاي اجتماعي

ايدئولوژي

تکنولوژيک

عوامل جغرافيايي

رھبري 

جمعيت



ھاي مطرح شدن دگرگوني در جامعه راه
عبارت از مطرح شدن يک عضو نو در : اشاعه -1 

. جامعه از طريق فرھنگ خارجي
آفرينش يک چيز نو است از طريق ترکيب : ابداع -2

عناصري که در فرھنگ داخلي يک جامعه وجود 
.دارند



مطرح شدن دگرگوني

ابداع

اشاعه 



برنامه ريزي اجتماعي
برنامه ريزي اجتماعي به کوششي که دانشمندان •

آورند تا فراگرد دگرگوني  اجتماعي به عمل مي
اي ھدايت کنند که اين  اجتماعي را به گونه

ھا تا آن جا که ممکن است به سود جامعه  دگرگوني
. شود تمام شوند، اطالق مي


