
     جامعه شناسی بخش سوم         

                                                              «مل»پوهندوی دوکتور سیدحسام  :توسط 

                                                                        فصل دوم                       

                                                                                 زنده گی اجتماعی                       

                                                                                  ؟ جامعه چیست   -1                             

قبل  مفهوم جامعه را دقیقاً درک نمایمبرای آنکه بتوانیم : پیشگفتا ر

پردازیم ومتعا قباً از جامعه شناسا نی که  تعریف جامعه می به ازهمه

.       جامعه راتعریف وتوصیف نموده اندازآنها نقل قول می نمایم

انسا نها برای ارضای نیا زهای شا ن  با دیگران  : تعریف جامعه

ه  شنا سی  به مجموعه ای دارند در اصطالح   جامع تعامل اجتماعی

از انسانها که باهم تعامل  اجتماعی باید بدارند جامعه  گفته میشود،در 

دورن جامعه به  دلیل  عالیق  مختلف انسا نها  وگروه ها،تضا دهای 

اجتماعی وجود دارند  اما با وجود  موجودیت تضادها تعا دل وثبا ت  

اگونی رامی  پذیرند و جامعه حفظ میگردد،درجامعه افرادنقشهای گون

یا به عباره ساده . به همان نسبت ازمزایایی اجتماعی بهره مند میشوند

وعام فهم  جامعه گروپی  از افراد است  که  دریک  سرزمین  معین  

وتعریف  شده باداشتن یک  فرهنگ  مشترک درارتباط باهم ودرکنار 

شناسی الزم یک د یگر باهم حیات بسر می برند   اما از نظر جامعه 

پنداشته میشود تاازجامعه کمی بیشترتعریف کا ملی بنمایم  وآن  اینکه  

جامعه  همچنین  ساختار وتعا مالت  اجتماعی گروهی از مردم است  

ساختار اجتماعی نمونه های نسبتاً پایدار از رفتار و روابط در درون 

ویامردم  یک جامعه ا ست  فلهذا  جامعه نه تنها یک گروپی  از افراد 

با  فرهنگ  مشترک شان است بلکه همچنان  روابط  مردم با نهاد ها  



وموسسات شا ن   وباهم  دگر  درارتباط  مستمر نیز میبا شند  یا یک  

گروپی  وسیع اجتماعیکه دریک  ساحه  مشترک جغرافیوی  یا  یک  

سرزمین معین زنده گی می نمایند ودارای حاکمیت سیاسی و فرهنگ  

جوامع بشری متصف به نمونه های   . ک اند جامعه را می سازندمشتر

بین افرادیکه  ایشان  فرهنگ  مشخص   ( روابط اجتماعی)از روابط  

یک  جامعه  ممکن  : ونها دهای شا ن را به اشتراک میگذارند میباشند

است  روابط   میا ن   اعضای  تشکیل   دهنده  را بعنوان  جمع  کل  

وم اجتماعی  یک جامعه بزرگ اغلباً  ممکن با نمونه دربرگیرد درعل

پس بهر . های  از  سلطه   زیر گروه ها وقشر بندی ها  مواجه شود 

جمع  ازافراد ا نسانی  که بانظامات وسنن وآداب وقوانین :  صورت 

جمعی دارند  دسته   وزنده گی  خاص موجودبایک دگر پیوند خورده

محصول کنش متقابل انسا نها یا اینکه جامعه  جامعه را تشکیل میدهند

.                                                                              است

جامعه رابه موجود زنده  تشبیه میکند  که قانون تولد ورشد  ارسطو *

                                         .                                                 ومرگ برآن حاکم است 

فیلسوف انگلیسی عقیده دارد  که هم جامعه  وهم بدن انسان   اسپنسر *

تابع اصل تکامل بوده واز طرف دیگرسیستم عصبی در انسان را  با 

    .                                                 نظام ارتباطات  در درون جامعه  مقا یسه کرد 

بانی جامعه شناسی معتقد است که جامعه از تمام افراد   اگست کنت *

زنده وهمچنین ازتمام کسا نی که ازین جهان رفته اندولی باتاثیر خود 

.  در ذهن اسالف خویش به حیا ت خود ادامه مید هند تشکیل می یابد 

به نظر کنت هیچ  موجودی  به اندازه   جامعه  مستعد پیشرفت سریع 

یژه  ترقی  پیگیر و مستمر نیست  زیرا نتیجه ازتوانایی نسل های وبو

اجتماع مسلط برزمان میبا شد پس بنا براین ازنظر وی جامعه همانند 

کاروانی از نسل های گذشته ومعاصر است   که در راه ترقی وتعالی 

          .                                                                سیر میکند



جامعه را موجود  زنده  می  شما رد  و معتقد است    ایمل دورکهایم *

همچنانیکه هرجاندارتنها ازاجتماع ساده سلولهابوجود نیامده که دارای 

حس عمومی یا حیات می باشدجامعه نیزتنها از گرد آمدن  ساده افراد 

تشکیل نیا فته بلکه دارای وجدان وروح جمعی است  و مطالعه  جلوه 

را میتوان  موضوع ( ت روحی وعاطفی جمعحاال)های وجدان جمعی

.                                                                                                                     علم  جامعه  شناسی است 

جامعه شناس  فرانسوی جامعه  را  متشکل از گروه  گاستون بوتول *

طرز فکر مشا به دارند می داند  که  روابط آنها انسانهایی  که دارای 

.                                                                       مبتنی  بر تفاهم متقابل است

بناً آنچه  که  از تعاریف  جامعه  تا  اینجا  دانیستیم درجمع بندی از   

:                                                                 ریف می نمایم تعاریف فوق جامعه رابصورت جامع وکل اینچنین تع

                               ا شخاصی است                                       جمیعتی سازمان یافته ای ازیک جامعه                 

     همکا ری  رند با دا  که باهم درسرزمین مشترک سکونت              

        اجتماعی ، ابتدایی واصلی شان را  درگروهها  نیاز های            

            بعنوان  تامین می کنند وبا مشارکت درفرهنگ مشترک          

.                                    یک واحد اجتماعی  متمایز  شناخته میشود       

  تمایزی بین جامعه وفرهنگ  را چنین  افاده  می نمایدجامعه شناسی 

:                                          که فشرده این وجهه تمایز را ذیالً به تفصیل میگیریم 

فرهنگ عبارت از ارزش ها ، باورها ، نورم ها  رفتار ها  ومعانی 

.             ح میدهدبرنمادها درجامعه است یعنی درجامعه معانی نمادهاراتوضی

                                                                                            

فرهنگ ازجامعه  به  این  دلیل  متمایزاست  که  درروابط معانی ویا 

یک  زوج «  شوهر»معنی  یک: معنی  افزون  میگردد بگونه  مثال

چند زنه « شوهر»ازمعنی یک (  Boston)همجنسگرا  در بوستان  

فرق دارد ، باوجودیکه  این رابطه زنا ( Utah)درمناطق جنوب بوتا 

یعنی  هردوی  آنها شامل )شوهری در هردونوع  ازواج  وجود دارد 



.                           چونکه معنی رابطه با فرهنگ متفاوت است (  ساختا ر اجتماعی اند

دارای  فرهنگ اند  وفرهنگ  تنها زما نی میتواند  تمام جوامع بشری 

موجود باشد که جامعه وجود داشته با شد یعنی جامعه ای بی فرهنگ 

وفرهنگ بی جامعه اصالً وجودندارد جامعه شناسان تمایز بین جامعه 

وفرهنگ را به  رغم  همپیوند ی نزدیک ودردرجه اول برای اهداف 

هند چونکه  جامعه  شناسان درمورد تحلیلی شان مورداستفاده قرارمید

درفصل آینده با ) توسعه اجتماعی  مستقل  درفرهنگ  وتغیر  فرهنگ 

حتی به آن اندیشه اند که (جزیات اش موردبحث قرار خواهد گرفت

تغیراجتماعی وتوسعه آن  مربوط  به  فرهنگ  و به  توسعه فرهنگی 

                                                            .               میباشد 

 این فصل  بشکل فشرده بعضی از انواع جوامع بشری را که اکنون 

 

                                                                             

موجود  است   و یا   به موجود یت   خود  دوام    میدهد   به   بحث 

شناسایی ازهمچو جوامع وبا  در نظر داشت میگیرد وبغرض درک و

آنچه که پیوسته تغیراتی  ساختاری درآن رونمامیگردد وآنچه که  این 

تغیرات برای افرادچه مفهوم ومعنی دارد  با آن برخوردکالسیک می 

                                     .                                             نماید



                          (:Societal Development) جتماعیتوسعه ا

ازنظرجامعه شناختی شناخت ودرک ازجامعه مبتنی برتوسعه         

در کار تشد ید ی ( Gerhard Lenski)اجتماعی  راگیرها رد لینسکی

برخی ازساختارهای سازمانی ویا ارگانیزیشن  لینسکی خودچنین یافت

ها را درجوامع بشری بمالحظه گرفت وصنف بندی جوامع بشری را 

 -(دو)استفاده ازامرار معاش -(یک)متکی بردواصل یا عامل برشمرد

این فصل باتمرکز  بروی  سیستم   امرار معاش  در . ساختار سیاسی

ف توجه  می  نماید ، جوامع  به جای  ساختارهای سیا سی بیشتر عط

در حالیکه همچو برخورد را میتوان کمی دورتر  ازرسیدن  به توافق  

واستدالل برشمرد چونکه تمام جوامع بشری ازطریق مراحل ذیل  به 

گروه های انسانی ویا  انسانهای اولیه  که  بشکل  :توسعه پرداحته اند 

ای   چوپانی  د ستجمعی  به   شکا رمی   پرداختند   به  سوی  حرفه

(pastoralism ) یا باغداری(horticulturalism ) رو اوردند وبعد

از مد ت زمانی چندی به شخم زنی وکشاورزی پرداختند وودرنهایت 

که باصرف پوتنسیل خد ما ت به توسعه )بمرحله  ویا   ستیج صنعتی 

رواورد ند والبته دراینجا قابل تذکر ( وانکشاف صنعتی پیش رفته ا ند

ت که تمام جوامع  بشری  همزمان  و بشکل  یکسان همچومراحل اس

انکشاف وتوسعه اجتماعی را نه  پیموده اند بعضی ازجوامع دریکی 

( مثل عشایر بدوی)ازمراحل فوق نسبت کندی اقتصاد بصورت گذری

توقف نموده اند و یا  اینکه  بعضی  ازجوامع  با استفاده از تکنالوزی  

یاازمرحله ای پرش نموده اند  وازجانب دیگر جوامع دیگرازمراحل و

همچنان میتواند  این  نوع  کتگوری ها یا مفاهیم چندان ارزش نداشته 

باشد که گروپ های انسانی راهمانطورکه اغلباً درسیستم های  امرار 

معا ش ومعشیت در یک جامعه  ازهم متمایزمی پنداشتند با یک دیگر 

است  که بعضی از جوامع چوپانی ویا قابل تذکر . تداخل داشته باشد 

باغبانی در عین زمان  برعاله  چوپانی  وباغبانی برای حصول مواد 



غذایی به کشاورزی نیزپرداخته اند انچنانیکه همین اکنون اکثرجوامع 

قبل .صنعتی پیشرفته به کشا ورزی  و دام  پروری   نیز می پردازند 

-شکارچی»ی  تحت عنوانازآنکه داخل بحث  شغل  انسان  های  اول

شویم  ذیالًمکثی برصنف  بندی مراحل  توسعه اجتماعی  ( گرداورنده

:                                                                                          کارل مارکس میشویم 

کارل مارکس رایک فیلسوف، جامعه شناس، اقتصاددان، مورخ،       

ن سیاسی می دانستند اثاراو بیشتر  به مساله  تضاد وتغیرات  وتیوریس

اجتماعی  اختصاص  دارد او نیز یک  تکامل  اندیش  تاریخی  است   

که تکامل بشررادراوضاع مادی اش می بیند مارکس تاریخ را به پنج 

مرحله که هرمرحله با یک نوع   شیوه  تولید  خاص مشخص میشود 

:                                                                                ل عبارت اند از تقسیم میکند  این مراح

دوره  اشتراکی  باستا نی (  2)مالیکیت قبلی ،نوع کمونیزم  اولیه (1)

فیودالیزم (    3)ومالیکیت دولتی براسا س نظم  ویا سیستم  برده گی 

                                                        .   کمونیزم ( 5)کاپیتالیزم ( 4)

البته او ازدوره های رکود  نسبی  درتاریخ  بشری  بنحوی  اگاه  بود 

ومیدانست که دوره های درتاریخ وجودداردکه باوقفه وتوازن  موقتی  

مشخص میشوند  وبشر درتمام  جوامع  یک  سیرکامالً مشخص وبی 

(.                                نقل قول از سایت پژوهشکده باقرالعلوم» توقف نداشته است 

واژه یا کلمه توسعه  وازآن جمله توسعه اجتماعی دربیشتر موارد       

  بخصوص درعلوم مثل اقتصاد وسیاسیت وفرهنگ و جامعه  شنا سی

وبا لخصوص  درجامعه شنا سی بیشتر مورد استفاده   قرار میگیرد 

به  نسبت « رشد » و « نوسازی»به آن دومفهوم دیگرهریکبیوسته 

قرابت ونزدیکی که با توسعه داردنیزبیشتربکارمیرود با درنظرداشت 

همین دلیل الزم پنداشه میشود که  قبل  ازتوضیح  مفهوم  توسعه  به 

:                                          بپردازیم « رشد»و« نوسازی» توضیح مفاهیم 

:   وتوسعه باهم سه نکته مشترک دارندکه عبارت اند از«نوسا زی»



نوسازی وتوسعه هردو به اوضاع  واحوال جامعه نسبت داده – یک   

  وجامعه نوین سنتی جامعه میشود، حامیان  نظریه  نوسازی  دربین  

سنتی یعنی مجموعه ازاعتقادات،باورها،  نظرات  » تمیزقا یل میشوند

ار در تکرارشونده ای  است  که دربسترزمان ایجاد ورفتارهای  تکر

میشودوبصورت ارزش های  اجتماعی  وملی مورد  حمایت  واهتمام  

مردم ونیز پاسداری  اجباری  اجتماعی  قرار میگیرد و نو سا زی یا 

خردگرایی ،عرفی گرایی ، :مدرنیتی که برپا یه ای چهارعامل هریک

ار میبا شد  مبحثی است که ایجاب انسان گرایی  وعلوم با وری  استو

توضیح وتفصیل بیشتررامی نماید وازتحمل این رساله بیرون میبا شد  

اینجا صرفاً  چند سخنی در رابطه بین جامعه سنتی و نوسازی مطمح 

ونظریه پردازان  « . نظرما بودکه توجه ما ن را به آن مبذول نمودیم 

.                              ته سخن به میان می آورندتوسعه نیزازجامعه توسعه یافته توسعه نیاف

هردوه گروه یعنی نظریه پردازان نظریه نوسازی ونظریه توسعه  -دو

.                              برنامه عملی ومجموعه ازاهداف را در کار خود بیان میکنند

هردومفهوم در جریان یک روند ازحالت پیشین  به سمت وضیعت  -سه

.                                                                              بعدی بکار میروند

در روند  نوسازی  تغیراتی  در اجتماع صورت  میگیرد  که میتوان 

اعی  که به روند  از نمونه های اکتسابی ، تحرک  جغرافیاوی  واجتم

ویژه گی ( 9)نامول هاتینگتون.توسعه  نیزاطالق میشود ازآن نام برد 

ویژه گی (  9)را برای روند نوسا زی برمی شما رد که میتوان این  

:                                                                 را  به روند  توسعه  نیز اطالق کرد

.                                                ضمنی  توسعه  یک جریان انقالبی  است نوسازی وبطور  -1

.                      نوسازی وتوسعه روند های مغلق  وچند ُبعدی اند  -2

هردو  روند های  سیستمی اند  یعنی د گرگونی  دریک ُبعد باعث  -3

                                                                .          دگرگونی ها در ابعاد د گر میشود

.                                                                     هردو روند ، جریانهای جهانی اند -4



            .                                                   هردو روند جریانهای بلند مد ت هستند -5

.                                      هردو روندها  مرحله بندی شده اند-6

.                                                            هردو  روندهای همگون ساز هستند -7

هردو روندهای  مترقی  وتکا ملی هستند  چونکه  درجهت  بهبودی  -8

.                                                     و اجتماعی ومادی عمل میکنند بشر وارتقای فرهنگی

هردو روند های غیر قابل  برگشت  هستند   یعنی که  سیر قهقرایی  -9

(.                                                                     1375هانتیگتون ) ندارند 

نوسازی دربردارنده ای  چندین عنصر اساسی ساحه یا حوزه نظری 

 :ذیل اند 

.                                                                          مدل تولید :  لفا 

.                                                                                      نظریه تکامل اجتماعی -ب

                                              .انع توسعهمو  -ج

ازمفاهیمی که میتوان درزیرمفهوم توسعه برشمردیکی :مفهوم رشد

«  توسعه» و«رشد»هم  مفهوم رشد  است  بین  این  دومفهوم  یعنی 

تفاوت های ظریفی وجود دارد که درک آنها باعث تمایزاین دو مقوله 

                                                              .     ازیک د گر میگردد

ازدیا د کمی ثروت » است  ومنظور از آن   رشد مفهوم  یک ُبعدی    

با شاخص های  نظیر درآمد  سرانه  اندازه   ومعموالً   «درجامعه است

           .گیری میشود 

،رشد اقتصادی را فقط به مفهوم کارایی بیشتر  ویا چارلز کیندل برگر

تولید محصول بیشتر دانسته است درحالیکه توسعه را به منزله تحول  

در چگونگی تولید ، تجدید نظردرتخصیص منابع ونیروی کاربشما ر 

                           .                                                                              آورده است 

کشورهای    در  بخودی مداوم وخودتوسعه را عبارت ازتغیر -سومیر

در حال توسعه میداند بخصوص کشورهایکه بعد از حصول  استقالل  



درحالیکه رشد از نظر وی .سیاسیی تعادل قبلی خودراازدست داده اند

ود  نتیجه عبارت است ازتغیرات آرام وتتد ریجی دربلند مد ت که  خ

                                                                     . جمیعت است .افزایش تتدریجی  نرخ پس انداز 

 دربخش  چنانچه قبالًیادآورشدیم بحث توسعه :تحلیل نظریه توسعه

وجامعه شنا سی  بیشتر مورد استفاده  سیاسی ، فرهنگ،علوم   اقتصاد

قرارمیگیردمثالً یک اقتصاد دان این مفهوم یا امررا درافزایش  سطح 

زنده گی بصورت ارقامی بکارمی برد  درحالیکه  یک جامعه شناس  

. این  مفهوم را مرتبط با نظام ویا سیستمی از ارزشها  بکار می برد 

توسعه  در واقیعت  تالش  وکوششی است  بمنظور نیل به تعالی  که تا 

                                                                             .قق نیافته استکنون  تح

توسعه بعنوان یک  مفهوم  :  را چنین تعریف نموده استمیترا توسعه 

متعالی دستاورد بشری وپدیده ای چند ُبعدی ا ست  و فی نفسیهی یک 

رای مختصات فرهنگی ایدیولوژی میتواند بحساب ایددرمحتوا ونموددا

است وبرتحول ارگانیک داللت میکند ،هدف ازتوسعه  ایجاد زنده گی  

.                                  پرثمری است که توسط فرهنگ تعریف میشود

« سه ارزش»برای ادراک معانی  درونی  توسعه  باید  حد اقل        

که این  : فته شود اصلی  بعنوان پایهء فکری ورهنمود عملی درنظرگر

:  ب . ارزش برای معشیت زنده گی: الف:  ارزشها عبارت اند از

است  که   وحریت  آزادی  ارزش:   ج.نفس به ارزش اعتما د  

نماینگرهدفهای مشترک است  که  از سوی  تمام افراد وجوامع دنبال 

نظیر «  تداوم بخشی زنده گی»یا «  بقا»میشود  اگر تامین نیاز های 

غذا،مسکن،صحت وامنیت وجود نداشته باشد عقب مانده گی  همچنان 

       .                                               ادامه خواهد یافت 

یعنی اعتماد به نفس ،احساس شخصیت کردن ،  عزت   ارزش دومی

  سومین  ارزشنفس داشتن  والت دست د گران  قرار نگرفتن  است  

یعنی اخرین ارزش همگانی که معنی توسعه را تشکیل میدهد  هما نا 



ارزش آزادی  است  منظور از  آزادی  داشتن  آزادی  سیا سی  و یا   

وژیکی نیست بلکه منظوررهایی ازشرایط مادی  از خود آزادی ایدیول

بیگانه کننده زنده گی  وآزادی ازقیود طبیعت،جهل ، بد بختی  نهادها 

.                                                                                         وباورهای جزمی است 

 ت علوم بیا اد شت ابادرنظرد: تحلیل مفهومی توسعه اجتماعی

اجتماعی اولیه ف توسعه اجتماعی تقریباً  متراد ف  تکامل  اجتماعی 

درمباحثا ت جد ید ترمفهوم  توسعه  اجتماعی  ازفرضیه .بکارمیرفت

تکاملی  جداشده  وروی موضوعات مربوط به تامین نیاز های بشری  

آن  وارتقای کیفیت زندگی تمرکزنموده است درتوسعه اجتماعی هدف 

رفاه (general national Product)نی است که بجای تولید ملی همگا

بکارمیرود ودربرگیرنده  (General national  welfare)ملی همگانی

:                                                                                                                    موارد ذیل است 

جا بجا درتاکید از فرد دراجتماعات بزرگتر که دربرگیرنده اکثریت  -1

.                                                                                                    فقیر باشد 

تعریف مجدد اهداف اجتماعی  برای تامین  نیا زهای بشر  وارتقای  -2

                                                                                     .    کیفیت زنده گی 

.                                                               تعدیل  استراتیژی های  توسعوی  -3

                        .                  ایجاد یک ساختار نهادی غرض  نیل به اهداف اجتماعی جدید  -4

ایجاد قواعد و تنظیم  شاخص  های  مناسب  برای ارزیابی ترقی   -5

.                                                                          اجتماعی

.                            ایجاد راههای  برای داشتن یک توسعه پایدار -6

.                                                                         بینی  درمورد مسایل توسعه درشتن قدرت پیش -7

ایجاد روحیا ت که  درآن تفکر مجد د درباره شکل بندی های    -8

ماخذ .) اجتماعی واقدام  درجهت بازسازی  وتکمیل  آنها میسر باشد 

(.                                  احیه کرمانشاهازسایت  دانایی  گروه علوم اجتماعی  ن



« گیرهارد لینسکی» مادرورد مبحث توسعه اجتماعی ازکارتشدیدی  

صحبت بعمل اوردیم  اینک به ادامه گفته های او  به توضیح  جامعه  

:                                       گردآورنده  صحبت خویش را ادامه میدهم   -شکارچی 

در جامعه (:  Hunter- gatherer)  گردآورنده -شکارچی     

گردآورنده که اصلی ترین واساسی ترین ارزش  معشیتی –شکارچی 

آن تغذی مستقیم  ازگیاهان خوراکی وحیوانات زنده وحشی است  ویا 

بوده چنان جامعه ای بوده که افراد این جامعه درجستجوی  گیاه  های 

خوراکی وحیوانا ت بوده وهرگزتالش مهمی دربوجوداوردن زراعت 

معشیت این جامعه  « %88»بیش  از واهلی ساختن  حیوانات  نبوده  

ازطریق جمع آوری فراهم میگردیدوازبین جامعه شکارچی گرد آور 

نده وجوامعی که  باتکیه براهلی سازی  درعصرکشاورزی، چوپانی 

وباغبانی ورسند گی زنده گی میکردند چندان مشخص  نیست  چراکه  

یعت  بسیاری  جامعه های معاصر یک دگر از روش برای تثبیت  جم

بهرصورت جامعه شکارچی گردآورنده متعا قباً  .خود بهره می جستند

نسبتاً کمی ازمرزهاوموانعی سیال  یکجا بحرکت درآمد ند وبه شکار 

گرد آوررنده  مردان   -پرداختند  یعنی طورمعمول درجامعه شکارچی

به شکار حیوانات  بزرگتر وحشی  و زنان  به  جمع آوری  میوه ها، 

شه ها،ودگر مواد غذایی گیاهی خوراکی وشکار حیوانات مغزیات،ری

.                                                                                                             کوچک وحشی پرداختند 

شکارچیهای  گرد آورنده  مواد  و وسایل  قابل دسترس رابغرض      

نه هابکاربردند وخودرا درین  سرپناه هاوخانه ها ساختن سر پناه وخا

قابل یاد اوری است  . از یورش  درنده ها درامن ومصونیت درآوردند

گردآورنده کوچی ها بودند  وبرای  –که اکثر این جوامع    شکارچی 

آنها  مشکل بود  که درتحت سیستم  معشیتی  مبنی بر د سترسی شان  

حوزه  بود وباش میکردند  واز جانب بریک منبع  دریک منطقه  ویا 

آنها متمایل بودند تا با در نظر داشت  سیستم معشیتی نفوس کم داشته 



مراتب  بیشتر  « 188»تا « 68»سیستم  معشیتی  کشاورزی .  باشند

نسبت به سیستم معشیتی گردآورنده نفوس رادرتحت پوشش خود قرار 

نیز تما یل  به  داشتن میداد  واز جانبی  همچنان   جوامع  شکارچی  

ساختارهای  اجتماعی  غیر سلسله مراتبی نبودند وآنهم به  نسبتی که 

کوچی وقبایل عشا یری  بودند  وامکا ن  ذخیره  موادغذایی  اضافی 

رانداشتند وبادرنظرداشت همین برهان ودالیل  اکثر اوقات رهبران ، 

امع  شکارچی بروکراتها ،و  یا هم  صنعتگران  به ندرت  توسط  جو

موردحمایت وپیشتبانی قرار میگرفتند، جوامع شکارچی  تمایل داشتند  

تابرابری ومساوات سلسله مراتبی رابربنیادجنسیت نیزگسترش دهند 

به این باوراند که  مساوات  (Anthropologists)اکثرانسان شناسشان

وبرابری  جنسیتی  درجوامع  شکارچی ناشی ازعدم کنترول بر تولید  

 برای  ند  که  میتوا)موادغذایی ، کمبود  موادغذایی  اضافی  و مازاد 

( survival)بقا   به برابر    جنسیتی سهم  و (  شود   استفاده کنترول 

                                                                   .خویشاوندان و فرهنگی است 

امروزی نشان میدهد که  (شناسی باستان )شواهدتاریخی ارکیولوژیکل

سال پیش ازمیالد تمام انسانها ویا بشریت  ازمردمان «1388»قبل از

شکارچی گرداورنده ویا دستجمعی بودند  بعداً درتعداد وشمارش شان 

کاهش بعمل آمد وهنوز که تا هنوز است برخی از انسانها  در جامعه 

گروپ های  از  شکارچی  گرداورنده  حیا ت بسرمی برند  که همچو

انسانهارامیتوان دربیابانهای وجنگلهای انبوه مناطق گرمسیرکه در آن 

                                                                                      اشکال تولیددگرامرارحیات غیرممکن وبسیارپرهزینه میبا شد دریافت 



                             

یک بوشمن از نامیبیا کمتر از ده هزار بوشمن                                                                                

       همچنان به روش  سنتی شکارچی                                                                  (san)یا سان                                

دولت                                                                                ( 1998)گردآورنده زنده گی میکند ازدهه                               

                      بوتستوانا تالش میکند تا آنان راازسرزمین های                               

 خود بیرون براند                                       

 

 

دراکثرموارداین گروپها ازنظرتاریخی به حیات شکارچی گرد اورنده 

شان ادامه نداده اند اجداد  آنها  به زراعت ودام پروری رو اورده اند  

وزنده گی شکازچی وگردآورنده به نسبت مهاجرتهاوجنگها به حاشیه 

بعضاً چنین پنداشته میشود  که  این انسانها  در ماه های رانده شده و 

تابستان به زراعت ودرماه های زمستان  به شکا رپرداخته   و امرار 

معشیت نموده اند که میتوان  نمونه ای  از همچو انسانها ی شکارچی  

 .را در نزدیکی های جزایراوقیانوس هند دریافت 



                                                                                                     

                                                            

 

نوس واقع در اقیا گروهی درجزایر(: درنقشه فوق نشانداده شده است )جزایر آندامان   

شترین  این جزایر موقیعت  دارد   بیکه بین خلیچ بنگال  ومیا نمار هند بودوباش دارند 

آندمان ونیکوبار هند بشمار میروند  وتعداد کمی از آنها  نیز در شمال  بخشی از جزایر 

نفوس جمیعت این جزایر به    «  2881»سال امار برطبق متعلق به  میا نمار هستند  و 

                                                                                     . نفر میرسد « 314884» 

تاهنوز  شکارچی گردآورندهخط فاصل میان جوامع زراعت پیشه و    

چی گردآورنده  شکار اکثرجامعه نیست ومبرهن روشن  بشکل قطعی

 بصورت اگاهانه باچشم اندازی که داشتند به قطع  وسوختاندن  گیاها 

ودرختان که به نظر شان برای انها مفید  نبوده  پرداخته  اند و هم به  

رشد ونموی آن درختان وگیاهان که برای شان ارزش داشته  مبادرت 

ورزیده اند وازجانبی هم اکثریت این گروپ های ازانسانهادرماه های تا 

بستان  به زراعت ودرماه های زمستان به  شکار پرداخته اند وبه این 

.                                                                           ل امرار معشیت نموده اند شک

یک جامعهءگله ای به آن جامعه گفته میشد (: pastoralist) گله     



که معشیت  اصلی  انسا ن  در آن دام پروری  واهلی سازی حیوانات  

گردآورنده   کوچیها  –کارچی بود واین جامعه  نیز همسان جوامع ش

بودند وبادرنظرداشت فصل وموسم سال دایماً برای دریا فت چراگاها 

وعلفزارهای تازه ومنابع آب برای حیوانا ت شان درحرکت و گشت 

وگذ ربودند، سیستم معشیتی  جامعه گله ای اکثراً نا شی از پیا مدهای  

نی درگسترش نفوس کمی متکا ثف وبزرگتربود که در هردو بخش یع

سلسله مراتب اجتماعی واختالفات درکاروشغل آنهابه احتمال زیاد بر 

.                                                                      موضوع مواد غذ ایی مازاد واضافی بوده  

نمونه های جامعه گله ای تاهنوزدربعضی مناطق جهان وجود دارد     

سترلیا   سا حا ت و میدانهای وسیع  نیمه  خشک  که بگونه مثال درا

مسکونین آنرا جمیعت های گله ای تشکیل میدهد وجود دارد که مردم 

آن مناطق وساحات رابا اجتماع گله ای بنام ایستگاه گوسفند می نا مند  

که این ساحا ت  ازنظر مساحت  دربرگیرنده ای  هزارها  متر مربع 

ما ری زیادی  از حیوانا ت این فرصت میسر کیلومتر میبا شد  وبه ش

گردیده که با صاحبا ن شان در آن مناطق بغرض امرار حیا ت گشت 

وگذر نمایند  ما  میتوانیم  نمونه ای  این  مناطق را درجهان امروزی 

:                                                            ذیالًبخاطرآوریم 

 *                                                      .کینیا( Maasai)در ماسای  *

.                                                                             (Borana-oromo)درجنوب ایتوپیا بنام 

                                                                                                      ) turkana) درکینیا  *

(.                                                                       badourn)درافریقای شمالی  *

جوامع باغبانی به جامعه ای  :( Horticulturalist)باغبانی          

گفته میشد که  اصلی ترین  واسا سی ترین  معشیت  زنده گی آنها را 

کشت وزرع حبوبات تشکیل میداد که زرع این حبوبات را با  وسایل  د 

ستی یا االت یدی انجام میدادند مثل جامعه ای گله ای زرع حبوبات 



یل  زمینه ای برای باعث ازدیارجمیعت ونفوس آنها میگرددوبه این دل

مواد غذایی مازادمساعد میگردد  واین فرصت مهیا میگردد که تقسیم 

.                                                                                     کار وشغل به میان آید 

تفاوت بین شغل باغبانی و کسب  وکار زراعت  دراین  بود که در     

ت حیوانات را بکارمی بردند ویا د  گر وسایل غیر انسانی کار زراع

وبشری راکه درزراعت وکشت حبوبات باعث فراهم اوری تسهیالت 

میگردید  کا رباغبا نی به  آهسته گی  با بکا ربرد وسا یل یدی توسط 

خودانسان صورت  میگرفت  یعنی  زرع   حبوبات  را خود باغبا ن  

.                                                                                     ی بست با وسایل  د ستی اش بکار م

جوامع کشاورزی  یا زراعت  پیشه گی  ( : Agrarian)کشاورزی

عبارت ازآن جوامع  میباشد که درآن  وسیله معشیت کشت  ویا زرع  

رس صورت حبوبات بوده وتوسط انسان با وسایل ساده زرع قابل دست

میتواند « حیوانات ویاماشین االت»میگیردبگونه مثال این وسایل زرع

کشاورزی یک روند تولیدی است که درآن علوفه ، موادغذایی ،  .باشد

( قلمه)رشته ها والیاف وسایر محصوالت  موردنظر با زرع  گیاهان 

صورت  میگیرد  (  دامپروری)وتخم حبوبا ت و پرورش  حیوانا ت  

شا ورزی را میتوان  با کشا ورزی  ساده  ویا  کشاورزی معشیت ک

.                                                                                                      صنعتی  براورده ساخت 

امرارمعاش و یا معشیت  بواسطه  کشاورزی  همان کشاورزی ویا 

ن تولید ویا ماحاصل مواد غذایی به زراعت پیشه گی ا ست  که درآ

اندازه کافی  با شد تا بتواند  رفع  احیاجات  خوراکه کشاورز وفامیل 

امرار معشیت با کشاورزی  ساده  وسازمان یافته .  اورا  تامین نماید

میباشد  یعنی سیستمی است که برای زرع  وکشت  بروی یک قطعه 

ودانه های  حبوبات  ذخیره  زمین ازقبل بهترین وسالم ترین تخم ها   

شامل اقلیم ،فصول سا ل ، نوعیت )میشودوبا درنظرداشت اکو سیستم 

همراه باچرخش  محصول (خاک وزمین قابل زرع،آب وریزش باران



ویا سا یر روش های  نسبًتا ساده برای بحد اکثر رسا ند ن  حاصالت 

ازنظرتاریخی تاهنوزاکثریت مردم بخصوص . تالش صورت میگیرد

در  کشورهای رو به توسعه معشیت ویاامرارحیات  شان را باحرفه ای 

.                                                                دهقانی ویا کشاورزی  تامین می نمایند ویا سروصورت میدهند 

درکشورهای توسعه یافته یک دهقان یا کشاورزویا یک کشاورز        

به کسی گفته میشودکه اوخود دارای مالکیت بر زمین صنعتی معموالً 

میباشد وبا عالقمندی که دارد خود بمنظوربد ست  آوردن محصوالت  

اعم ازحبوبات ودام پروری و یا  هرنوع محصوالت  تجارتی  دگری 

راکه  میخواهد  اززمین اش بدست اورد برنامه کاری ومد یریت اش 

مه خودرا از فروش  وعواید راخودش بدوش میگیردوتمام مصارفالز

محصوالت  خود چه که  ازفروش غله  جات  ویا  ازفروش حیوانات 

بدست اورده تامین می نماید  اما آن  کشاورزی که فاقد ( دام پروری)

مالیکیت برزمین است وتنها روی زمین کار میکند ومسولیت مدیریت  

مند ولی آن را ندارد این نوع دهقان ویاکشاورزراکشاورز یدی می نا 

کسی  دگر که از محصوالت ویا از زمین نظارت بعمل می آورد ویا 

به کشت یک نوع محصول مبا درت میورزدودرعین زما ن به صفت 

« sharecroppers»یک مشاورزراعتی کارمیکنداورابنام کشاورزحشر

                                                                              . یاد می نمایند 

گردآورنده  میتواند  –جامعه کشاورزی نسبت به جوامع شکارچی    

میتواند  وهم  نماید   تامین را   نفوس ثف  بیشترین تکا زمینه معشیت 

آنچنان شرایط رامساعد سازد که کشاورزان مواد خوراکه مازادشا ن 

والت  بفروش محص   را برای ماه های در فصل زمستا ن ذخیره  ویا

مازاد خود اقدام نمایند ،توانایی کشاورزان درین است که آنها میتوانند 

تعداد بیشتر ازمردم را بیدون آنکه آنها در تولید  مواد خوراکه فعالیت 

نمایند تغذی مینمایند درحالیکه آنها درتولید وسایل تولید چندان فعالیتی 

ودانش تخصصی  نمیکردند فعالیتی که در ازدیاد مواد غذایی اضافی 



وتکنالوژی پیشرفته وسلسله مراتب ونابرابری وارتش  دایمی  فکتور  

.                                                                                   تعین کننده  میتواند با شد

باغبانی و کشاورزی دونمونه ای :   توسعه باغبانی وکشاورزی

سال قبل از «   18888تا  888»ه  درحوالی  از معشیتی  بود  ک

هالل حاصلخیز )میالد درمیان بشردر حوزه وساحه  هالل حاصلخیز 

ودربرگیرنده    خاورمیانهتاریخی  از  نام بخش « داسه بارور»بمعنی 

 این   بخشهای شرقی دریای مدیترانه میان رودان ومصرباستان میباشد

باستانشناس پوهنتون « برسندهنری جیمز»نام نخستین  با ر ازسوی 

داسه ای باروری  با رودهای . شیکاگو براین بخش جهان گذاشته شد 

از باختر   منطقه ورود اردن سیرآب  میشود ،  این  فراتو دجله، نیل

  شبیه به دریایی مدیترانه ازشمال  ه بیابان سوریه وازدگر جوانب  به 

انه محدود میشود جزیره عربستان وخلیچ فارس ودگربخشهای مدیتر

امروزه کشورهای مصر،فلسطین،لبنان ونیز کرانه ای  داسه ای بارور

باختررود اردن ونوارغزه وبخشهای ازاردن، سوریه ،عراق ، جنوب  

واقع درشرق ( شرق ترکیه،غرب وجنوب غربی ایران را دربرمیگرد

میا نه رونق  وتوسعه  یافت  و این  منطقه  رابه  آن جهت بنام هالل 

اصلخیز یاد می نمایند که منطقه مذ کور چنا نچه در در دونقشه ای ح

 .( توجه شود به دونقشه ای ذیل )ذیل دیده میشود مانند هالل  میباشد 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 



                                                                                       

                   

 ـلخیزاصـــــالل  حــــه  همنطق                 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

باغبانی وکشاورزی تاهمین اکنون  مورد بحث دلیل توسعه وانکشاف  

وګفتګواست ولی آنچه راکه اکثراًدرین روند شامل میدانند مساله تغیر 

اقلیم و تجمع  مواد خوراکه  اضافی و مازاد بخاطردرگیری دررقابت 

به  دگرها تحفه وهدیه دادن بوده یعنی  موادغذایی  اضافی  ومازادرا 

میدادند وبین خود رقابت میکردند به یقین میتوان گفت که انتقال وضع 

گردآورنده به جامعه کشاورزی مد ت   –اقتصادی ازجامعه شکارچی

زمان طوالنی  و تتدریجی  را پیموده  است  و  آن  اینکه  بعضی از 

ی حبوبات  و یا غله جات  وخوراکه  عمداًکشت وزرع میگردیدومتباق

موادخوراکه وغذایی  را زبین  گیاه هان  خود رو وحشی جمع اوری  

میکردند ، افزون  بر آن  بصورت  عاجل  و فوری  در منطقه هالل 

قبل از میالد  «  6888»حاصلخیز  به  ا یجاد فا رم ها  در سالهای   



پرداختند  وبه همین سان  انسانها در آن  زمان در شرق  اسیابه زرع 

عداً   درامریکایی  مرکزی  وجنوبی به زرع جواروکد ونیز برنج  وب

همچنان در نیم قاره هند درآن زمان آهسته  آهسته  فارم .پرداخته شد 

های کوچک شخصی زراعتی  رونق یافت  که هندی ها درین  فارم ها 

                                           .   بیشتر برنج زرع مینمودند

بگونه مثال زمانیکه )لی  کامل به محصوالت وحیوانات وابستگی داخ

رابمنظوریکجز کمکی «مثل گیاهان خودرووخوراکی»منابع غیراهلی

تاعصرمفرغ وجودداشت (ازموادمغذی ناچیزمورداستفاده قرار میدادند

که اگر تعریف ازعمل کشت وزرع   یاد اوری است به  دراینجاالزم 

زماندهی  آبیاری  مورد بحث یک فصله درمقیاس  کل در زمین  وسا

باشد میتوان این ابتکار اختراع  زرع  وکشت  را  به  سامری ها داد 

سال قبل ازمیالد صورت گرفته  است یا به عباره  5588که درحدود 

سال قبل از میالد  کشت یک فصله را توام با  5588دگر سامری ها 

                                   . سیستم آبیاری در زمین اختراع ومروج ساختند

فعالیت های زراعتی کشت وکار شامل «  1888»دراوآیل  سالهای   

گندم  وجوار »انتخاب کشت غله جا ت ویاحبوبات سخت ومقاوم مثل 

زمینی که بخاطر کشت »درزمین های قابل زرع « وغیره....ونخود 

الزمه ازنظرزراعت آباد ویا مواد   که خاک زمین اماده میگرددیعنی

حاصالت   را به  نسبت «  ایکه باعث نموی غله ای زرع شده باشد

بازدهی حاصالت ادوارعصروسطی وقبل از آن  چند ین با ر  بیشتر  

.            ساخت بخصوص در زمین های بایر واقع در شمال وجنوب امریکا

       (:   Agricultur  Today) کشاورزی امروز 

که بخاطر   شد  درک  میبا  زراعتی  قابل فهم    درعصرکنونی  این

زرع محصوالت زراعتی  زمین  قابل  زرع  از هر جهت  باید آماده  

یعنی که زمین باید ازموادمغذی  و مینرالها  و باکتریایی »زرع گردد



« ویا مواد قابل زرع راسبب شود   بتواند نموی غله  الزم که ( کود)

ودرو ا ز زمین  زرع شده حذف وتمام گیاه ها وعلف های هرزه  وخ

ودور گردد وبرای نبات زرع شده ساحه رشد  ونمو باید   مهیا گردد  

ستاورد های  علوم معاصر   یکی از  د  که  این عمل ویاپرکتس  خود

زمان قابل یاداوری است که   درعین  شود  زراعتی میتواند محسوب

ار افتادن  ماشین ورود میکانیزاسیون ویا بهتر است  گفته شود که  بک

االت زراعتی وضع زراعت را بیشتر بهبود  بخشید ودر پهلوی خود  

ولی جهان  باعث  کاهش نیروی کار انسانی در کشت وزرع گردید  

درحال توسعه  به نسبت عدم دسترسی کامل به تکنالوژی زراعتی و  

درک همه جانبه از علوم معاصر بخصوص در فن زراعت  تا همین 

ر نشده اند که از زمین های زراعتی خود حاصل بیشتری  اکنون قاد

درمقیا سه به کشورهایکه از میکانیزاسیون ویاماشین االت  زراعتی  

استفاده می نمایند بدست اورند درجهان معاصراکثریت مردم دربخش 

نسبت به هر کار وحرفه  کشاورزی بعنوان  فعالیت اصلی اقتصادی 

نها چهارفیصد ازتولید ناخالص  داخلی  دگرمشغولیت دارند که تاحال ت

جهان را در  برمیگیرد ، افزایش سریع میکانیزاسیون درقرن بیستم 

بخصوص بابکارافتیدن ترکتورهای زراعتی که این خودباعث کاهش 

همه   بهبودی  میکردند  عرق ریزی   درکارزراعت آنچه که انسانها

جانبه را  باراورده است یعنی  امروز  به کمک ماشین االت زراعتی   

اکثریت کارهای وفعالیت های زراعتی اعم ازقلبه کردن زمین ، شخم 

را ماشین االت زراعتی سر سامان میدهد ......زدن ، خرمن کوبی  و

وازجانبی .یعنی که  کار یدی  دهقان ویا کشاورز را کاهش داده است 

زراعتی  محصوالت   ماشین االت   گفت  که  با بکار اندازی میتوان

که قبل از میکانیزاسیون   زراعتی زراعتی در مقیاس با  محصوالت 

وهمین انکشافات . بدست  می آمد هرچه بیشتر وبیشتر  گردیده است 

ومیکانیزاسیون زراعتی  باعث  آن شده است که اشتغاالت انسانها را 



کاهش دهد  درچارت ذیل میتوان «% 2»تا درکاروحرفه کشاورزی 

امریکایی ها با استفاده از  تکنالوژی  «% 2» زمالحظه کردکه کمترا

پیشه ای  مصروف  که  را  امریکایی ها « %98» زراعتی معاصر

که برای آنها مواد غذایی را   کشاورزی نیستند تغذی می نمایند یعنی

       .ارنداعتی تهیه میدازکشت وزرع با استفاده از میکانیزاسیون زر

جامعه   صنعتی  جامعه ایست  که در آن    (:    industrial)صنعتی

یک سیستم تولیدی  شد ،صنعت  وسیله اصلی معشیت صنعت میبا

مختص بخود است که بیشتر متمرکزبرساخت  وتولید اجناس  یا  کاال 

رچ جوامع  صنعتی  مانند  جوامع کشاورزی تالش بخ. استوار میباشد

میدهد تا مواد غذای اضافی را هرچه بیشتر تولید  نماید که  این  خود  

جانبی همچنان  واز   میگردد درنتیجه باعث توسعه ای سلسله مراتب 

شاخص های  از  تقسیم کار یکی   صنعتی جامعه  میتوان گفت که در

                                                  .                                       سی آن جامعه شمرده میشود اسا

طوریکه قبالً خاطرنشان ساختیم  وآن اینکه یکی ازعناصر عمده       

واصلی جامعه صنعتی تقسیم کار میباشد  یعنی  درین  جامعه تفکیک 

سازماندهی دوباره روابط   آن باعث  کارکرد  که   وظایف بوجود آمد

انسانها  درجوامع     روابط  ان گردید ، چنانچه بین انسانها ویا کارگر

تجمع انسانها در وخت   هنگام تماس ها  قبل از صنعتی بیشتر دراثر 

صورت میگرفت حاالنکه  عذا داری  عبادت ویا درمراسم خوشی ویا

درمحل  که انسانها را   را مساعد ساخت فرصت  جامعه صنعتی ای 

وظیفوی گردیده یک با دگرروابط   در تماس  کارگردهم آورد وبا هم

.                                                                       دوستی  و همنظری را تامین  برقرارنمایند 

ویا انباشت سرمایه  زمینه  تراکم  که  مشخص است  این کامالً        

در اروپا  بروزانقالب صنعتی را به باراول در قرن هژدهم ونوزدهم

مساعد ساخت یعنی که انقالب صنعتی باراول دراروپا بوقوع پیوست 



که بزعم بعضی ها این انقالب صنعتی را بعداً درتحت عنوان انقالب 

صنعتی در  ت  که انقالبا اشتند  پند وچنین  صنعتی ثانوی یاد نمودند 

 متحده ایاالت  صنعتی  انقالب  تاثیر  تحت  در  مختلفه  های کشور

 گرفت  ودرکار امریکاوانقالب صنعتی اتحادجماهیرشوروی صورت

بار صنعت امروزی فقط محضاًیک درصد ازصرف نیروی انسانی و

                        .زیدخل اند (  به چات مراجعه شود )در کشورهای پشرفته 

 

 

 

 

 

 

بیشتربه   سترسی د  رامیتوان  انسانی  ازنیروی کاهش  ودلیل این 

  کارانسانتکنالوژی ویامیکانیزاسیون دانست یعنی که بعوض نیروی 

ماشین االت وروباتها بکارمی افتد وهمان مقدارکاالویاموادی  راتولید 



مینمایدکه انسانها باصرف نیروی کارشان در یک مد ت زمان  معین 

ای کشوره اکثر در   انتقالی  نتیجه خود  این  که .ند نمود  می  تولید

یا اقتصاد نوع خد ما تی میتواند    صنعتی به پسا  یافته   توسعهبیشتر

جامعه                  .                                         تلقی شود 

جامعه پسا صنعتی ، ( post-industrial society)پسا صنعتی

جامعه ای را گویند که دران معشیت اصلی  واولی  از نوع کار خد ما 

تی مشتق شده باشد یعنی جامعه ایست که  ازنظر  معشیتی مغایر 

جوامع کشاورزی وصنعتی میباشد وآنچه که دراینجا قابل تذکر پنداشته 

حث و میشود این است که جامعه پسا صنعتی تا هنوز موضوع  قابل ب

منازعه میباشد ومشکل به نظر می آید که باالی این پدیده نام مشخص 

ولی آنچه که میتواند .گذاشته شود ویاازآن تعریف خاصی صورت گیرد

ت آتیه باید دقت  گیرد به نکا کمک صورت  درشناخت این نوع جامعه 

ا  -   :                                                          صورت گیرد

فزایش در کار عرضه  بخش  خد ماتی  بجای  ایجاد و تولید  کاال 

(.                                                                                             صنعتی)واجناس

یا استفاده بیشتر از بکارانداختن ماشن االت یا میکانیزاسیون بمنظور  –

.                                                                                تولید بیشتر کاال

افزایش  در مقدار فناوری  یا تکنالوژی  اطالعاتی  که اغلباً منجربه  –

.                                                                           عصر اطالعاتی میگردد

.                                             ش وخالقیت بعنوان موادخام  جد ید دراقتصاداطالعات،دان –

پسا صنعتی اند که   اکثریت کشورهای توسعه یافته اکنون کشورهای     

درآن اکثریت نیروی کارخودصرف کارهای خدماتی مثل خدمات مالی، 

ای  صنعت خدمات صحی ، آموزش  و پرورش  و یا  فروشا ت  به  ج

.                                     باال مالحظه کرد  میتوان در چات  کشاورزی که نمونه ای آن را

جامعه پسا صنعتی از سوی اکثریت                                                 



آنهایکه در تالش بازگشت به توسعه صنعت می باشند مورد انتقاد قرار 

                                                    .   میگیرد 

                               تفاوت بین جامعه صنعتی وجامعه پسا صنعتی 

را میتوان به عنوان جنبشی یاد نمود  که متصف به  جامعه صنعتی      

جامعه    عمده  متشکله عناصر  یعنی کارمیباشد  سرمایه ونیروی 

صنعتی را سرمایه ونیروی کارتشکیل میدهد  درحالیکه  جامعه  پسا  

صنعتی جنبشی است متصف به کسب اطالعات ودانش ویافهم بخش 

فراغت وآموزش   زمان در چندی   فعالیتها ی ، عرضه ای خدماتی

«  بعنوان نیروهای رهنمودی درایجادنواوری وتغیر » وپرورش یعنی

.                                                 مراجعه شود ( Daniel bell)بیلبه گفته های دانیل 

تغیرات اجتماعی،اقتصادی وسیاسیی عمیقاً بمردم شکل ونما   میدهد، 

ساختارصنعتی را فزونی میبخشد ،اختراع ونو آوری وپیشرفت های 

 تکنالوژیکی همچو حمل ونقل همه وهمه  منجر به تجد ید  مهارت ها

ومهاجرت های کتلوی مردم  میگردد  ودرکنار  آن بازدهی  یا  تولید 

   . وصادرات وفرصتهای شغلی وغیره هرچه گسترده تر رونق میگیرد

ظرفیت  نظر از  ملیتی چند  شرکتهای   قبیل از صنعتی  سازمانهای 

تغیرات   .میگردد  گسترده تر  ومقیاس به کمک علوم وروند مدیریتها

جنگ باعث شد که اقتصاد   بعد از   اقتصادی  و سیاسییاجتماعی ، 

سازد  تر  پردامنه  راهرچه  ت تبلیغا و دهد   راگسترش  وفروشات 

ودرمارکیت  صنعتی داخلی تغیراتی را بوجود آورد   وبه اثر رقابتها  

وبحرانهای اقتصادی  جامعه را به یک جامعه  مصرفی  درآوردواین 

وانکشاف   و تریننگ ا برای گسترش آموزش خود  بتواند  تازمینه ر

.                                                                                       تکنالوژی ضروری  مهیا سازد 

با درنظرداشت توضیحات  فوق  : پیامد های توسعه اجتماعی 

اجتماعی  ر ساختا  تغیرات باعث  اجتماعی  توسعه   میتوان گفت که



باالی  دگربخش     واصلی  معشیت  اولی   میگردد و به این صورت

گردآورنده به -جامعه شکارچی:بگونه مثال های جامعه تاثیرمیگذارد،

درآن   ایکه  جامعه  به میکند یعنی  جوپانی گذار  نی و معه باغبا جا

موادغذایی مازاد افزایش می یابد چنانچه امروز درجهان توسعه یافته  

مازاد موادغذای یک امر معمول میباشد ،ولی ما بعضاً به اهمیت این 

امریعنی افزایش موادغذای مازاد کمترتوجهه  می نمایم  ویا اینکه  به  

وقتی  جوامع   درآن حاالنکه  یم  نه می نما  توجه  چندان اهمیت آن 

به فقدان  جوامع  آن  اطفال   شد با  داشته  زادافزاش  غذایی ما مواد

رشد وتکامل می   نورمال وبه صورت   موادغذایی مواجهه نمیشوند

می آید که این خود  بوجود   جوامع  کاردرهمچو نمایند یعنی نیروی 

درجامعه کشاورزی حاصالت ویا تولید مواد غذایی را بیشترافزایش 

جامعه مذکورمواد خوراکه به قدر کافی   برای نفوس  یعنی که میدهد

قابل دسترس میگردد وضرور پنداشته نمیشود   که  همه افراد درکار 

میکند  که افراد  زراعت وکشاورزی مصروف گردند بلکه   ایجاب  

به مهارت های شغلی دگر همت بگمارند ودر اینصورت افراد همچو 

نالوژی معتقد میگردند  و درپی ازدیاد  جوامع  به ضرورت توسعه تک

بازدهی وتولید مواد غذایی میشوند ودر کنار ان به مهارتهای حرفوی 

خود توجه می نمایند واکثریت اوقات ووخت خود را  صرف آموزش 

ودرابتدا ویا دراغاز رابطه بین  .خود می نمایند  مهارتهای تخصصی

حظه نمی رسد بلکه مازادوموادغذایی وتکنالوژی بصورت اشکاربمال

افزایش موادغذایی مازاد بوضوح باعث پیشروی وانکشاف تکنالوزی 

ویا به عباره  عامیانه  هر گاه  شکم سیر باشد هر کار بهتر ».میگردد

    .                                                           «اجرا میشود 

بوضوح مشاهده نماید که   شما این تغیرات را دردیاگرام ذیل میتوانید

 جوامع چگونه یکی جای دگری رامیگیردیعنی توسعه جامعه را نشان 



          

یعنی دیاگرام توسعه اجتماعی رادرامتداد  باال  ومفهوم توسعه . میدهد

اجتماعی رادر پایین نشان میدهد، قطارهای دونده  بین  دو ردیف این 

واقیعت را نشان میدهد  که  این  روابط   بسیار  مغلق  وپیچیده است  

تخصص نه تنهاکه نتایج حاصله ازکشاورزی است  بلکه :بگونه مثال 

ان ازجمیعت مترا کمترومازاد نیز است و به خوشنامی  صنعت همچن

کمک میکند این جنبه های وابستگی متقابل ازتوسعه اجتماعی ونتیجه 

.                                                                            شرکت ویا تکامل باهمی است

سد  نابرابری است که چیزی عالوه گی که در دیاگرام  بمالحظه میر

چیزیکه باید آنرا بخاطر داشته . درمورد آن  بعداًصحبت خواهیم کرد

باشیم اینست که به هر اندازه که مازاد درجامعه  بوجود آید  به همان 

                                   .  اندازه برای مردم مازاد بزرگ وکالان را بار می آورد 

 همان سان که: تغیر اجتماعی  نظریات کالسیک در مورد

ازاقتصادنوع قبل ازصنعتیعمدتاً مبتنی بر کشاورزی   جوامع غربی

گذار  ویا  انتقال   واین،  انتقال به جوامع صنعتی درقرن نزدهم نمودند

درموردتاثیرچنین تغیراتی ناشی از انتقال  که بر مردم برای برخی از

را  بوجود آورد ،  اما سه چندی     نگرانیافراد وجامعه بجا گذاشت  

،  مارکس ( weber)شخصیت ویاسه جامعه شناس اولیه هریک ویبر

(marx ) و دورکهایم(durkheim) تاثیرات ناشی از انقالب صنعتی را

که برافراد وجامعه بجا گذاشته بودبا درک وفهم از انقالب صنعتی علل 

شان وعوامل این تاثیر بخشی را در  مقاالت  ودست نوشته های 

شناسان اولیه را ذیالً به   جامعه  توضیح دادند که فشرده این توضیحات



:                                                                                          بحث میگیریم

ماکس  ویبربویژه  درمورد : ویبر وانطباق با اصول عقالنی

انطباق با اصول عقالنی  وبوروکراتیزه ای  جامعه  ناشی  از انقالب 

که چگونه این دوتغیریعنی :صنعتی نگرانی اش راچنین وانمود ساخت

باالی ماموریت  وسعادت  بشریت  تاثیر «  عقالنی وبوروکراتیزی»

رمد ت میگذاردآنطوریکه ویبربا شناخت ودرک ازجامعه بخصوص د

چونکه اودرآن  داشت  نزدهم   اواخرقرن  طی صنعتی زمان انقالب

ر   گذ حال در  جامعه  که   بود  معتقد  چنین  حیات بود درقیدزمان  

خود این   نوبه  که به    ویاعبوراز ایده های منطقی  به فرهنگی است

گذار جامعه را به یک نهاد ویا انستیتوت بوروکراتیک درحال فزاینده 

بوروکراسی نوع سازمان  یا مدیریت   وآن اینطور که . سوق  میدهد 

این نهاد    های ویبرریشه    به قول که   است  داده شده ای سازمان 

بوروکراسی یک  است،  دراقتدارحقوقی ومنطقی غرس شده ویانهفته

است که  اجتماعی   درنهاد های  زنده گی  افزارپیچیده ای ازمدیریت

بمنظور ساده  هردو   است  که  ونمونه های  ومقرراتشامل قوانین 

شده است بگونه   وتدوین طرح   پیچیده سازمان   سازی عملکرد این

بکاربرداشکال پرداخت مالیات برعایدات   -ازیک بوروکراسی:مثال 

درج  بمنظور  بخصوصی  وپروسیجرهای خاص  مستلزم معلومات 

یادر  و  الزم درفورم ها  معلومات که تمام   میباشد دراوراق مالیات 

وقوانین   مقرارت  دارای  میخورد که مالیات بچشم  اوراق پرداخت 

میتواند ویا   چه دهنده   مالیه   قوانین  این وبحکم  دکته شده میباشد 

سی   بوروکرا  پس دراینصورت   را بپردازد  مالیه اش  نمیتواند باید

این روش  با  در    بکار بردن   ازطریق روند پرداخت ما لیا ت را 

نظرداشت  ساختار فورمولیک ساده وسهل ساخته اما درعین زمان با 

را پیشکش   آن  حکومت که   وقوانین اضافی عالوه کردن مقرارت 

وپیچیده می  مغلق  را   موضوع میخواهد را  نموده وانطباق آن قوانین



    .                                                           سازد 

ویبرکامالً به این باور بود که بوروکراسی یکی از  قطعی ترین شکل 

از نهاد دولتی میباشد و ماکس ویبرتاکید می ورزید  که  قطعی  بودن 

ومنطقی بودن این  بوروکراسی از آن جهت  است که ناشی ازجامعه 

. شد یابه عباره دگرازجامعه مشتق شده ویاماحاصل جامعه میباشدمیبا

اوهمچنان معتقد بود بوروکراسی تا هنگامیکه جامعه را درتحت تسلط 

خود داشته باشد درحال فزونی وگسترش اش میباشد،  وجامعه  برای 

ماکس ویبر تقریباً مترادف  به بوروکراسی پنداشته میشد ، ازآنجایکه  

بوروکراسی کدام مفهوم مشخص راتنوانست در یابد   ماکس ویبربرای

پس اومعتقد شد که بوروکراسی درنهایت امر به قفس آهنی ای میماند  

که ازین قفس راه بیرون رفت وجود ندارد، وماکس  ویبر  این  وضع 

وحالت را برای مردم یکحالت غم افزا ودلگیر کننده توصیف نمودکه 

تاثیرات اش راباالی مردم میگذارد این وضع ناشی ازانقالب صنعتی 

وویبرازاینکه کدام نیروی موثردگررادرجامعه پیشبینی کرده نتوانست 

استثناً   شده  تحریک سی غیر بوروکرا  برآن شد که لغزش گذری به

توسط رهبران کارزماتیک صورت گرفته میتواند  و او هیچ  درمانی 

پس .  سراغ  نماید بغرض رهایی ازقفس آهنی ازراه عقالنیت نتوانست

در این صورت جامعه عرصهء وسیع برای بوروکراسی  میتواند تلقی 

شود که بر زنده گی مردم تسلط دارد وماکس ویبر قادر نگردید   تارا ه 

پس اگر . بیرون رفت عقالنی را زین قفس طالیی سراغ نماید 

منظورازیک جامعه ای کامالً منطقی باشد درآنصورت ناگذیر میتوان  

گفت  که بوروکراسیعقالنی ترین شکل از مدیریت  اجتماعی  میباشد  

وبازهم به نظر ماکس ویبر راه بیرون رفت  ازین قفس  آهنی وجود 

.                                                                        نداردیعنی که چار ویا ناچار باید زیست

مارکس   دیدگاه های را   کارل:  بیگانگی مارکس وموضوع

وافراد جامعه   برجامعه  صنعتی درموردتاثیرات ناشی ازانقالب 



لذا بخاطر درک از دیدگاه مارکس الزم پنداشته . پیشکش نموده است 

میشود  تا بدانیم که مارکس چگونه از شادی وخوشی انسان  درک  

وج از  مارکس شادی وخوشی  را بمثابه  ا: وفهمی داشت  بگونه مثال 

یاشادی »طبیعت  انسان توصیف نموده است ، یعنی گونه بودن 

بعنوان یک نوع از درک خودی ،خودفهمی  وخود شکوفانی « وخوشی

است  که انسان را به تاسی ازکارهد فمند اش در می اورد  واز جانبی 

دگر افراد برعالوه از انجام کار هدفمند ضرورت آنرا می بینند که 

خود بیبینند وآنچه که به ارتباط محصول کارشان   محصول کار خودرا

چه به وقوع  می پیوندد از آن  باخبر  واطالع  کلی  داشته باشند ، 

جودیکه در تکامل انقالب صنعی .با»ولی  در جامعه   سرمایه داری 

بعوض اینکه  کارگران  ثمره ویا میوه حاصل « سهم بسزای داشت

گیرند  آن  میوه  وثمره کارشا ن را کارخود را بچشند ویا از آن بهره 

سرمایه دار  تصاحب  مینماید ،  کارگران وپرولتاریا  تنها وتنها  مالک 

نیروی کار خود میباشند  که  آنرا بغرض امرار حیات خود وفامیل 

شان باالی  سرمایه دار  به فروش  میرسانند، چونکه سرمایه داران 

د ناچیز بکار استخدام می وبورژوازی کارگران را در مقابل دستمز

نمایند، درینصورت  پرولتاریا از ثمره کار خود بقدر کافی مستفید 

نمیگردند  بلکه  از سرنوشت  محصول  کار  خود  کامالً بیگانه 

میگردند ویا بیگانه ساخته میشوند ،چونکه ماحاصل کارشان  در اختیار 

یار خود شان خود شان قرارنمیگیرد تنها قدرت وتوان کار شان دراخت

 species»ازآنجایکه کارل مارکس معتقد گونه بودن.باقی می ماند

being» رابعنوان هدف وایده ال از طبیعت انسان میدانست وگونه های

انسانها ویا کارگران وقتی تحقق می یابد وقتیکه ثمره کار « خوشی ها»

وکارکرده گی شان بخودشان تعلق گیرد، مارکس مالحظه می نماید که 

رمایه داری در ناراحتی ونارامی ساختن افراد بطور فزاینده پیشروی س

می نماید ویا به عباره دگر  این  سرمایه دار  است  که خوشی وآرامی 



افراد را ازنزد شان میگیرد وانسان را دچار شور بختی می سازد  وآن 

اینکه انسانها وکارگران را از  ماحاصل  کار  شان  بیگانه می گردند ،  

ودرنتیجه  خود را درک نمیکنند  ویا بخود  متوجه نمیشوند ،  به نظر 

مارکس ، بیگانگی طبقه کارگر از محصوالت کار شان  یک بخشی از 

بیگانگی است  یعنی برعالوه بیگانگی  از ثمره  کار شان  آنها همچنان 

به نسبت در تحت تسلط بودن شان درزیرنظر سرمایه دار  یک از دگر 

ه میشوند وآن اینکه سرمایه دارپرولتاریا رابه نسبت محدودیت نیز بیگان

های وظیفوی شان  ازیک دگر بیگانه می سازد چونکه مصروفیت های 

شغلی ویا به کارگماری در دست سرمایه دار است وسرمایه دار همیشه 

بیدون  آنکه کارگران  در تالش آن میباشد که دستمزد ها را پایین آورد 

ه کار شان  بتوانندباهم اتحاد  نمایند ،  سرمایه دار ان در خارج از ساح

شاید در برابر تقاضا های  مبنی بر ازدیاد دستمزد های  کارگران شان 

مواجهه گردند یعنی که شاید کارگران خواهان  دستمزد های  بلند ی از 

سرمایه داران گردند دراینصورت کاری را که سرمایه داران میخواهند 

دهند کارگران را با یکد گر به رقابت  میگذارند   و به این آن را انجام 

شکل نه تنها که آنها را از دوستی ورفاقت  به دور نگه میدارند   بلکه  

چونکه زمینه نارامی  وناراحتی .آنها را از یک دگر بیگانه می سازند 

                             .                                       را برای کارگرن خلق می نمایند 

ازآنجایکه کارل مارکس به ارتباط راه حل این  معضله  یعنی  بیگانگی 

در اثار خود ندرتاً بتوضیح جزیات آن پرداخته است  ولی  یگانه راهی 

را  که مبنی بر بیرون رفت ازاین معضله پیشنهاد نموده  است   آن راه 

رولتاریا باید باهم متحد شوند واز وحد ت تمام پرولتاریا است یعنی که پ

یا با درنظردرشت آزادی های دموکراتیک » طریق تظاهرات ویاانقالب

بورژوازی را سرنگون سازند  ودرپی  تاسیس « درجوامع دموکراتیک

یک دولت خودی ومردمی که عبارت  از کمونیزم  است  یک تن واحد 

در اساس  به معنی وباهم فشرده گردند که این شکل دولت   را میتوان  



دولت اشتراکی   یاد نمود   که زمینه انکشاف وسایل تولید را مهیا  می 

سازد  ناگفته پیدا است  که زمینه رشد  وسایل تولید  از  طریق  جامعه 

سرمایه داری میسرمیگردد  ودراینصورت درجامعه خلق شده اشتراکی 

ن نظام نوپا هرکس وقت آن را خواهد داشت که در هرچه بهتر شدن ای

بشکل آزادانه با دگرها تصمیم جمعی گیرد وبه اینصورت از محصول 

کار شان اطالعات بدست آورند ، خوشی های از دست رفته را دوباره 

.                          بدست آورند وبه پرابلم از خود بیگانگی نقطه ای پایانی گذارند 

سیستمهای :اوالً : حظه میرسد در اینجا دونظر اصافی دگر نیز بمال      

اقتصادی توسعه یافته در نظام های  اتحاد شوروی  سابق  وچین  نوع 

سیستم های اقتصادی است که مارکس آنرا پیشگویی نه نموده بود ، این 

سیستم ها را میتوان نظاماتی نامید که بین  جوامع سوسیالزم  وکمونیزم 

تقد بود که سرمایه داری  گرچه  مارکس مع: ممکن قرارداشته باشند ثانیاً 

یاراحتی بودن وخوشی بودن انسان ( species being)برای گونه بودن

مضرمیباشد ولی برای یکمرحله بخاطرانکشاف وسایل تولید  ضروری 

پنداشته میشود که  سیر تاریخی  خودرا  بپیماید   درنتیجه اگرچه کارل 

قاد  می  نماید  ولی در مارکس  جامعه سرمایه داری  را  به شد ت  انت

پهلوی آن ضرورت تاریخی موجودیت  آن را  بخاطر  انکشاف وسایل 

.                                                                تولید ضروری می پندارد

در اینجا یادآوری یک موضوع به ارتباط بیگانگی  بعید از غنای         

کارل : زآن تذکری بعمل  نیاوریم وآن  اینکه معلومات نخواهد بود که آ

مارکس  مفهوم بیگانگی را از هگل به عاریت گرفته است  ، هگل  که 

بیگانگی را در معانی  حقوقی  آن بکار می گیرد   معتقد است  که فکر 

درجریان سازنده گی ها وتحوالت خود   بخشی  از خویش را به جهان 

اگرد یا روند بیرون فگنی خودرا با آن بیرونی منتقل میکند ودر این فر

.                                                                                          بیگانه می یابد 

مارکس نیز با اشاره به فرا گردبیرون افگنی بر این  باور است  که     



یش   استعدادها انسان درلحظه ای  از  جریان  زنده گی  اجتماعی  خو

وقابلیت های درونی خویش را  به  بیرون  می تراود  ،  که  این  خود 

درلحظه ای  دگر منجربه پیدایش  نهادها ، ساختارها  و نظام اجتماعی 

میگردد این آشیا واعیان بیرونی وخارجی پس ازپیدایش وتکوین ،وجود 

دگان خویش بیگانه خود را بر انسان تحمیل میکند تا بدانجا که از آفریینن

میشوند ،وافریننده خودرا آفریده حس میکند ، ازاین رو درنظر مارکس 

بیگانگی مبین انفصال وجدانی انسان از خود ،ازکار وتولید خویش، از 

          .                                                                                   همنوع از جامعه واز طبیعت است 

دیدگاه دورکهایم از جامعه وتغیراتی که در : دورکهایم وهمبستگی

آن ازباعث صنعتی شدن جامعه بوجود می آید اورابه این باورمی سازد  

که صنعتی شدن جامعه درکنارخود شور بختی را برای انسانها نیز بار 

ا می آورد ،دورکهایم معتقد بود  بخشی مهمی از زنده گی اجتماعی همان

همبستگی اجتماعی است ،که بعنوان یک حس جامعه قابل درک میباشد  

دورکهایم در مطالعات کالسیک خود  در تحت عنوان خودکشی  چنین 

که یکی از علل ریشوی وجذری اقدام به  خود کشی  :استدالل می نماید 

کاهش ویا تنزل  همبستگی در جامعه می باشد ،که او این  اصطالح را  

که در ترجمه  از فرانسوی  به دری )یا اعتقاد به بی نظمی نا هنجاری 

نامید ، او همچنان استدالل می نمود  که تاکید  ( هرج ومرج معنی میدهد

برروی   افزایش  فردگرایی  درپیروان  مذهب  پروتستانتها نسبت  به 

کاتولیک ها بیشتر است  که این افزایش اعتقاد به بی نظمی   منجر به 

.                                                                التر خودکشی در  میان پروتستانت ها میگرددمیزان  با

دورکهایم دریکی ازکارهای دگر خود مبنی بر  تقسیم  کار درجامعه       

که درجوامع قبل ازصنعتی مردم همبستگی اجتماعی :چنین یاداورمیشود

م میکانیکی درجامعه  ازطریق وابستگی خودرابادرنظرداشت یک مفهو

ا کثر مردم ویا بهتر است گفته شود که کل .های مذهبی حفظ می نمودند

مردم درکار وبار خود  مشغول  بودند ،  طوریکه   خودشان  به  کشت 



وزرع می پرداختند وازاینطریق تمام  احتیاجات  وضروریات زنده گی 

د ، یعنی میتوان  گفت که  آنها شان را بشمول لباس خود تهیه می نمودن

یکسان مصروف کارهای شان بودند ودر کنار آن  احساس شان را در 

جامعه شان باهم شریک می ساختند،که ازنظر دورکهایم همچو احساس 

عالوه . افراد درجامعه برای آنها خوشبختی وخوشحالی را بار می آورد

مثالً  کار » داشتند   برآن که آنها  تقریباً  شغل  و کسب  و کار همسان

اکثریت شان همچنان پیرو یک مذهب وآین نیز بودند که « کشاورزی 

.                                             این خود احساس همبستگی شان را بیشتر ومستحکم ترمیساخت

مهارت در یک »دورکهایم در جوامع صنعتی  موضوع   تخصص      

اغیر قابل  اجتناب می شناخت   منظور او از بودن ر« رشته ویا حرفه 

تخصص بدین معنی است که افراد درجوامع  صنعتی مشاغل  متفاوتی 

داشته می باشند ،که این تفاوت مشاغل باالی مذهب نیز تاثیر میگذارد،  

یعنی که درجوامع  صنعتی  مذهب صرف  یک  جنبه ای  از زنده گی 

انواده ،محل کار،تفریح وسرگرمی   میباشد که بطورفزاینده  به محفظه خ

.                                                                                                    وغیره تقسیم میشود 

دورکهایم معتقد بود که درجوامع صنعتی دو مولفه وجود دارد که باعث 

رتالش دگگانیک وهمبستگی ار یکیکاهش همبستگی اجتماعی میگردد،

و جدوجهد وجدان برای پیداکردن دوست ورفیق درساحه  کار وفعالیت  

درحالیکه همبستگی اجتماعی  در جوامع قبل از صنعتی ازطریق  یک 

حس  میکانیکی  همسان  وتعلقیت   توام  با  وابستگی  مذهبی   جمعی 

نگهداری میشد ولی در جوامع صنعتی همبستگی اجتماعی درهمبستگی 

متقابل از متخصصان با یک دگر نگهداری میشود یعنی  اگر یک  فرد 

متخصص مثالً یک  دوکتور  زخم  ویا جرحه ویا مریضی یک شخص 

دگررا تداوی میکند مثالً یک زخم یک کشاورزراچونکه داکتر فرصت 

آنرا ندارد که در پهلوی شغل داکتری خود برای خود  غذا تهیه   نماید 

یز بپردازد ازاین رو  به  همان  دهقان ویا کشاورز یاکه به کشاورزی ن



درهمبستگی وارتباط قرار میگیر  د به همان  شکلی   که  کشاورز به 

دوکتور در روابط وهمبستگی قراردارد  که میتوان این شکل همبستگی 

را  درتحت نام همبستگی ارگانیک یاد کرد  اورگانیک به این معنی که 

بدن  یک حیوان با دگر اعضای آن  حیوان  بخش های مستقل  اعضای  

عالوه از وابستگی  ها در . بخاطر بقا ء حیوان در همبستگی می باشند 

جوامع صنعتی تخصصی که ضامن  وابستگی  متقابل  متخصصان  با 

یک دگر میباشد  دورکهایم  معتقد بود  که تالش وجدان بمنظور توسعه 

دری مذهبی ودینی به دوسستی وایجاد ورشد دوستی ورفاقت گذاراز برا

افراد متخصص  به مقیاس وسیع  با کارگران .درمحل کار مبدل میشود 

شان در امیزش ودوستی قرار میگیرند  آنچنانیکه گویی درجوامع  قبل 

وازجانبی کارگران نیز میتوانند .از صنعتی ازیک جماعت مذهبی باشند

ار نمایند  به این که درمحل کار وشغل شان دوستی ورفاقت ها را برقر

ترتیب پاسخ دورکهایم  به کاهش  همبستگی میکانیکی  وافزایش اعتقاد 

به بی نظمی که همبستگی ارگانیک بود دراینصورت همبستگی شغلی 

                                                                                                          .وتخصصی دنبال خواهد شد 

********                                                          

                                            ؟چیست  فرهنگ -2   

   Edward Tylor» {1832-1917}»فرهنگ را ادوارد تایلور  

مجموعه  پیچیده   از  : درکتاب مطبوع اش چنین  تعریف می نماید  

دانش ها ، باورها ، هنرها ، قوانین ، اخالقیات  ،عادات  وهرچه که  

.                                                بفرد بعنوان عضو ازجامعه آموختانده  میشود عبارت میباشد

کشور میتواند  فرهنگ متفاوت از دگر هرمنطقه وهر حوزه ای از یک 

مناطق آن کشور داشته باشد ، فرهنگ  بوسیله  آموزش  به نسل  بعدی 

.                                      منتقل میشود درحالیکه  ژینیتیک بوسیله وراثت منتقل میشود 

بود    راه ووسیله سهل وساده به ارتباط شناخت فرهنگ  این خواهد      



ودر مورد « بیالوژی وجن های خود »که ماباید بین سرشت یا طبیعت 

محیط  وآنچه  که ما را احاطه نموده  وبه هویت ما » طبیعت وسرشت 

چونکه بیالوژی و جن های ما  بما شکل .تفکر نمایم « شکل داده است 

وتوانایی های  بخصوصی   داده  است  ولی   سرشت  بیالوژیکی  ما 

نمی  تواند  تعین نماید   که  ما کی   هستیم ،   بدین   بصورت تنها یی

منظور ما  ضرورت   به   فرهنگ   داریم   پس   فرهنگ  جنبه های 

پس  در اینصورت . غیربیالوژیکی  وزنده گی  اجتماعی  انسان  است 

                                           .  هرآنچه که توسط انسان آموخته میشود بخشی ازفرهنگ می باشد

 دونماد ذیل میتواند موید این نظر وایده ای ما باشد یا این دونماد به     

.                                                        نظریه ما درمورد فرهنگ میتواند ممد واقع شود

                       

 



یک زیر پوشی طرف دست چپ برهنه بوده  صرف  «  avatar»نماد

به تن داردو با نماد پهلوی خود درنزدیکی  بشکل طبعی ایستاده میباشد 

که ازکدام چیزی نماینده گی نمیکند گرچه چندین چیزهای بظاهر در او 

مالحظه میشود که بصورت ثابت ومشخص  به کدام  فرهنگ   خاصی 

اما   گره نخورده است ویا ازکدام فرهنگ بویژه ای نماینده گی  نمیکند 

بگونه مثال رنگ جلد روشن اش درواقیعت  چنین می رساند  که  شاید 

اصل ونسب  یک شخص قفقازی را داشته باشد  واین  گمان اغلباً جنبه 

بیالوژیکی دارد نه جنبه اجتماعی  چونکه  در  این  نماد  چیزی  بسیار 

شد کمتر نشانی ها بمالحظه میرسد که انعکاس دهنده  کدام   فرهنگ  با

صرف زیر پوشی کوتاه وستایل موها  که  کمی  میتواند فرهنگی را » 

ولی نماد دومی که واسکت  وپطلون  رنگه  به  تن دارد « انعکاس دهد

وتمایز قابل مالحظه از نماد اولی  دارد   میتوان  گفت  که این  نماد با 

اس لباس های رنگه اش میتواند فرهنگی را انعکاس دهد   یعنی   که  لب

های به رنگ سرخ وسفید وآبی  و ستاره ها  ونوار های  برجسته  اش 

چنین نشان میدهد که این شخص ویا نماد شاید فرهنگ امریکایی را کم 

« 1968» وبیش انعکاس دهد وستایل موهای اش دوره های اواخر سال

را  نشان میدهد    ودرنمای  عقبی   این  نماد « 1978» ویا اوایل سال

که باالی یک  نوار به خط ( Rock and Vote)احروف کالن دومی  ب

درشت نوشته شده است واین نمادیکه با موهای شانه نشده و شسته نشده 

جلوه میکند  چنین گمان برده میشود که اوشاید موسیقیدان  باشد که این 

خود نماینده گی از فرهنگ فرعی مینماید ولی زیر  پوشی  کوتاه  نماد 

نشانی های  یچ یک فرهنگ نماینده گی نمیکند یا بیسار کم اولی یا اازه

معرفی یک  به  فرهنگ را جلوه میدهددرحالیکه نماد دومی همه جانبه 

                                                                                    .فرهنگ می پردازد 

گی اجتماعی نماینده گی از پس بطورکلی عناصر زیرین اززنده           

:                                                                                                   فرهنگ انسان می نماید 



قصه ها ،عقاید ،میدیا ،نظریات، کار وفعالیت ها ،هنرها ،مذاهب          

و احساس اجتماعی ،فیشن ها ، آداب ورسوم  ،  دانش های  بخصوص 

.                                                                همه شامل فرهنگ میباشند

درعین  زمان گونه ویانمونه ای از فرهنگ  بذات خود نمیتواند مفهوم 

فرهنگ را  بوضوح افاده وارایه نماید ، لذا  فرهنگ بیش از آنکه  یک 

:                                          شامل موضوعات ذیل می باشد روش ویا سلوک پنداشته شود  

نورمها وقواعد ، ارزش ها ونماد های بیانی ، قواعد یا  هنجارها          

تقریباً راه واصولی اند که مردم با درنظرداشت ارزش هایکه در جامعه 

زیز است مدنظر است به آن برخورد میکنند یعنی آنچه که برای  آنها ع

ویاباورهای شان به آنها  حکم  میکند ، باورها آنچه  که  آنها بصورت 

همگانی  درمورد چیزی می اندیشند ، وبصورت  نماد های   بیانی  به 

ارزش ها   وا عتقادات   خود را    -نماینده گی از نورم های  اجتماعی

                                           .                                     باز نما یی میکنند 

پس بطور خالصه  فرهنگ شامل  چیزها ونمادهای میباشد که به ان      

چیزها ونماد ها مفهوم ومعنی  داده شده  است  ،  نورمها  ،  ارزش ها 

          .                                واعتقادات است که باالی زنده گی اجتماعی تاثیر میگذارد

دوعنصر   که شامل  است  درک قابل  چنین  تعریف فرهنگ »پس       

و آن اینکه تفاوت وتمایز یک گروه  یا جامعه را از دیگرگروه : میباشد

ویا جامعه می نماید  ومفهوم سلوک ویا رفتار اکتسابی  میباشد  ویا فرا 

عه لزوم بخاطر باید باشد که فرهنگ درهر یک از جام« گرفته میشود 

ندارد که در موارد مختلف بیشتر شدید وکامالً یکنواخت باشد ، فرهنگ 

درصورتیکه  عملکرد آن  از لحاذ » تقریباً میتواند استوار باقی  بماند  

، ولی  در عین  وخت  فرهنگ  میتواند در «ساختاری کارکردگرا باشد

رهنگ نیز قرار گیرد ،پس  میتوان  گفت  که  ف«   حس تضاد» رقابت

مجموعه هستی مادی ومعنوی جامعه می باشد که در طول سالها کسب 

.                                                                                    گردیده است ویا بمیرا ث مانده است 



امروز چنین می اندیشند  که  فرهنگ  اکثرمردم : فرهنگ عالی

طی قرن هژدهم ونوزدهم  در اروپا برای خود راه باز کرد ، ولی این 

مفهوم ازفرهنگ ویا این طرزتفکرخودنماینده گی ازنابرایری  فرهنگی  

درجوامع  اروپای ومستعمرات مربوط به آنها درسطح جهان می نماید  

ا تمد ن در تضاد ومغایرت  این نوع درک از فرهنگ دربرابر فرهنگ ب

قرار میگیرد با توجه به این برداشت از فرهنگ میتوان گفت که برخی 

از کشورها نسبت به دگر کشورها ویا برخی افراد نسبت به دگر افراد 

                                                                                                                                                                                                                  «                              1888-1822»متمدن تراند ،نظریه پردازان وازآن جمله میتیوارنولد

  

 عالیرقص بالت ازجمله فرهنگ                                       

وقتی که برتری آن  در دلها »فرهنگی که به ساده گی وسهل  بود معتقد

خلق شودآنقدرکارایی می افتد که هرآن چیزیی درصورتیکه «نقش ببندد

در توافق به آن قرارنگیرد ویابا آن معادل ومناسب نباشددرجامعه هرج 

ومرج وا نارشی را  باعث میشود یعنی که فرهنگ اگر  درطی  مد ت  

دد به همان مقیاس دیر پا میماند، پس فرهنگ ازین طوالنی  ایجاد میگر



بوده وبا  اخالقیات گره  خورده  میباشد  که «تهذیب»دیدگاه به  مفهوم  

  .                                           میتواند به  ظرافت های سلوکی انسان ترجمه شود 

ارنظر »ان فرهنگ در عمل ودر اشاره به فعالیتهای فرهنگی نخبگ      

سیاسیی و تیوری جامعه شناسی  نخبگان  به  یک  گروپ  کوچک از 

مردم دریک جامعه اطالق میشودکه که ازیکطرف ثروت قابل مالحظه 

« را دراختیار دارند وازسوی دگردرعرصه سیاسی موقف بلندی دارند 

پزوصرف موادغذایی، مد لباس ، بخصوص   لباس .از قبیل  مد وپخت

اد هنری وموسیقی نظر به دگر ها  به اصطالح  یک شانه زنانه، استعد

باالتر میباشند ویا خود را نسبت به دگرها درموقف باال مینگرند ، واژه 

فرهنگ به مردمی که میدانند ودراین فعالیت های فرهنگی سهم میگرند 

خود را فرهنگی می شمارند بگونه مثال با استفاده  ازفرهنگ  موسیقی  

وتوافق که موسیقی کالسیک نسبت به موسیقی  که توسط با این احساس 

صنفی از مردم بکار برده میشود مانند جاز ویا موسیقی  بومی  وسنتی   

قدری تصفیه شده میباشد افرادیکه فرهنگ را به این شکل مورد استفاده 

قرار میدهند متمایل نیستند که آنرادربین جمع از مردم  بکار  ببرند آنها 

که تفاوت وتمایزبین فرهنگ ها ی یکد گر با منطقی که دارند معتقد اند 

وجودندارد  و هر فرهنگ ارزش  خودرا دارد  ویا هرفرهنگ  دریک 

ستانداردی قراردارد ویا دارای  ظرافت  ها ی است  که تمام  گروه ها 

پاسخگوی آن میباشند  پس  اشخاصی   که   به  این  باوراند  خودشا ن 

مچو احساس را دارند  وآن بدین معنی نیست که چون فرهنگی اند که ه

آنها معموالً در شناخت فرهنگ ها تفاوت دارند  به  آنها  گفته شود  که 

                                                                            .آنها بی فرهنگ اند 

انشمندان در دوران  ویا  عصر روماننتیک  د: تغیرمفهوم فرهنگ

در جرمنی بخصوص  آنهایکه  در  رابطه  به ناسیونالیزم نگران بودند 

ویاناسیونالست افراطی بودند  مفهوم  فرهنگ  را  بمثابه  دیدگاه جهانی 

گسترش دادند دراینجا الزم پنداشته میشود تا درمورد ناسیونالیزم با شما 



: بپردازیم خواننده عزیز کمی مکث نمایم وبه توضیح ناسیونالیزم 

عصری از «  Romanticismبه انگلیسی » مانتیزم  یا رمانتیسیسمرُ }

تاریخ فرهنگ در غرب اروپا است کهبیشتر در اثار هنرهای تجسمی، 

رمانتیزم جنبه های احساس . ادبیات وموسیقی نمایان شد یاجهره کشید 

هنرمندان رومانتیک  آزاد . وملموس را دوباره  به هنر غرب وارد کرد

ازچهارچوب های تصور گرایی های سنتی به  تحقق  بخشیدن ایده های 

شخصی  خود پرداختند ، رمانتیزم را  همانطوریکه  ازنامش پیدا  است  

باید نوعی واکنش احسا سی دربرابر خرد محوری  بشمار آورد  تمایلی  

به برجسته کردن خویشتن انسانی ، گرایش بسوی خیال ورویا  به سوی 

تاریخی وبسوی سرزمینهای ناشناخته ،ازدید انسان  رمانتیک   گذشته ای

وبه «جهان اعداد واشکال: بقول نووالس» جهان رابه دودسته خردگران

د سته  ا حساسات  و یابطور دقیق تر ، واالترین ها وزیبایی ها  تقسیم 

                                    .                                                                می نماید

رمانتیزم دراصل،جنبشی هنری بود که دراواخر قرن هژدهم نوزدهم    

در ادبیات  وسپس هنرهای تجسمی ف ایتدا در انگلستان وسپس المان، 

رمانتیزم تاحدودی بر ضد جامعهء . فرانسه ودرسراسر اروپا  رشد کرد

گفته میشود  که .بود « نیبطور بهتر عقال»اشرافی ودوران روشنگری

ایدیولوژی انقالب فرانسه ونتیجه های آن این طرز تفکر را تحت تاثیر 

.                                                                                                                    خود قرارداد

بخصوص عالقمند : رمانتیزم راجنبش ضد روشنگری میدانند ،برلین    

در حالیکه .  به استفاده ازچنین  لفظی  برای  اشاره  به این  جنبش بود

روشنگری نهضتی فکری بحساب می آمد که باعلم ومنطق وپیشرفتهای 

.  نظام های عقالنی بشری درفهم علوم تجربی وانسانی گره خورده بود 

نر مندان رمانتیک  تاکید فرهنگی بر خرد را محدود کننده متفکرین وه

وسرکوبگرروح آدمی میدانستند ،وبرمولفه های چون هنر،شور ،هیجان  

درمیان اصحاب .تخیل ،مضامین معنوی ،مناسک ونمادها تاکید میکردند



رمانتیک امرخاص ارزشمند ترازامرعام بود وخاص بودن  فرهنگهای 

ی بشری ، هویت های محلی و منحصر بفرد بومی ،تنوع وتکثر زبانها

.                                                                                         بودن آدمیان ستایش میشد

بودکه کم کم درقرن هفدهم میالدی « رمانتیک»ابتدا صفت:واژه شناسی

ن صفت  که از کلمه دربیشتر زبان های اروپایی  برسرزبانها افتاد ، ای

برگرفته شده بودبه داستانهای گفته (Romantics)«رومانتیکس»التینی 

نوشته شده « ونه به زبان التینی » میشد که به زباانهای عامیانه ءاروپا

باشند، درشیوه ای نوشتار نو باشند واز قوانین کالسیک پیروی  نکنند ، 

استواربوداثر رمانتیک برپایه عقل گرایی { وهنر}درآن زمان که ادبیات

صد سال بعد  و « عجیب وغریب،هوس باز،ودروغ پرداز»چیزی بود 

ابتدا در انگلستان ودرالمان این واژه بارمعنی مثبت یافت وبرای  نشان 

کمی  بعد تر  در .  یک اثر به کار رفت« زیبایی و دل انگیزی»دادن 

مانتیسیسم داده فرانسه به این مکتب نو که تازه داشت پا میگرفت  نام ر

شد، برخی نیز به پیروی از استاندال از معا دل ایتالیایی کلمه رمانتیزم 

استفاده کردند، اماهرگزتوضیح بیشتری درباره آن ندادند،مادام دواستال  

نحوی  به  داستان های  شهسواری »اثری را رمانتیک میدانست که به 

رمی برد،ازمنظر او  گونه آن رادربرابرواژه کالسیک بکا« وابسته باشد

. رمانتیک هرچیزی بودکه بیمار است وکالسیک دربرابر آن سالم است

دراروپای قرن هژدهم، رمانتیزم به گستره ای از آثار اشاره داشت  که 

ویژه گی های گوناگونی داشتند اما درنهایت  هممه بیانگر حالت روحی 

                                     .                                    آن دوره بودند

« قرارداداجتماعی»بحث اندیشه رمانتیک رابایستی درمقوالتی چون     

جستجو کرد که اولی در آثار افرادی چون   « نظریه اندام وار دولت »و 

روسو ، هانر والک  و  دومی  در  نظریات  اندیشمندانی   چون  هگل 

                                                       .                    مشهوراست

این مکتب زایده تمدن صنعتیوپیشرفت طبقه متوسط   درسده نوزدهم     



رمانتیک ها به رویا واندیشه خود پیش از  هر انگیزه  طبعی . می باشد

وغیرطبعی  اهمیت  میدادند  وآنچه   می نوشتند ،  جلوه های  ازجهان 

.                                                                           اندیشه وپندار بود ناشناختته 

خیال پردازان قرن نوزده توده ها را آنگونه که بودند تصورنمیکردند     

برین رمانتیزم   بلکه آن گونه که می خواستند باشد تجسم می ساختند ،بنا

                                                                                .     دربرابرواقع گرایی بود 

کالسیکهابه خردنمی پرداختند الکن به فرمان  احساس   آنها برعکس     

البته  رمانتیک های   کاوش  عقلی   را  یکسره .و اندیشه گوش میدادند

فقط  نماینده   و جزیی   بیهوده نمیدانستند، بلکه  معتقد  بودند  که  عقل

بنا  براین اغلب  آنها  برای  درک  تمامیت . ازاستعدادهای انسان است 

عالم به نگرش های زیباشناسانه وشهودی روی می  آوردند  واعتقادات 

شان این بودکه بینش عقلی ازدرک هستی ناتوان است،ژان ژاک روسو 

 راهی را درپیش درنهایت عقل» ازمهمترین متفکرین رمانتیک میگوید

                                                                              .                   «میگیردکه قلب حکم میکند

هنرمندان رمانتیک توده را دشمن میدانند وچون از زنده گی دراجتماع   

می برند    پناه  خویش  واندیشه های  خود گریزان اند  به دامان خیال ها

سرزمین  کودکی  وروزگار    وسده های میانه  وبه دوران های باستانی

                                                                            .آرزوها وتنهایی باز میگردند

رمانتیزم فریاد خشم واعتراض بر ضد بنده                                  

انسان،کشاکش های سرمایه داری وبرگرداندن به شهرهای گی 

                                  .کارگری وبر ضد صنعتگران سرمایه داراست

بنیان  رمانتیزم                                                                   

اع را  با ایدالیسم نزدیکی دارد وهنر مند رمانتیک زنده گی واجتم

برخالف »زاییده  اندیشه  میداند ودگرگونی های توده  را

                                         .                                         به دگرگونی های اندیشه بشری میداند وابسته «واقعگرایان

                                    :                       این اصول عبارت اند از  : اصول رمانتیزم
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           .                                     گوته  وشیلر  –درالمان  ---

.                                     مانتسوفی  ولیوباردی  –درایتالیا  ---
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.                           {.پوشکین  و لرماتوف–روسیه   ---
صورت   قت د نیز کمی    ناسیونالیزم درمورد   گرچه الزم می افتد تا

   موضوع  از اصل   را است ما   گیرد ولی صحبت پیرامون آن ممکن

منظور از توضیح آن دراینجا صرف نظر به جای دگری ببرد روی این

در : ردیممیگل موضوع بحث ما که فرهنگ است بازمی نمایم وبه اص

رسطح جهان گسترش یاد اورشدیم که آنها مفهوم فرهنگ رابیشتر د باال

دادند وآن بدین مفهوم که هریک از گروپ های  ایتنیک  وقومی  جهان 

بینی متفاوت ومتمایزبخصوص به ارتباط فرهنگ دارند،وبه همین دلیل 

است  که به آنها اجازه داده شده است تادرتمایزبین فرهنگ های جوامع 

واخرقرن درا. همچو متمدن وبدوی وقبیلوی به بحث ومذاکره بپردازند

 مفهوم ازفرهنگ  راکه ( anthropologists)نوزدهم انسان شناسان 

شامل طیف وسیع ازجوامع را نیز دربرمیگرد تغیر داده اند  وآن بدین  

معنی که اهداف ونماد هادرمفهوم  خطوط اصلی  فرهنگ باال ویا عالی 

نیزتغیرکرده است واین دیدگاه جدید در رابطه به  فرهنگ  چنین نشان 

میدهد که عنصر  ارزیابی ازمفهوم  فرهنگ  را نیز حذ ف نموده است 

یعنی بجای اینکه  بغرض تمایز بین  فرهنگ ها  طرح  ویا  پیشنهادی 

.  بنماید  تمایز درجه بندی فرهنگ های مختلف  را نیز  زدوده است

فرهنگعالی قشرنخبگان اکنون بافرهنگ مردمی  ویافرهنگ  :بگونه مثال

د ومغایرت قرارمیگیردوبادرنظرداشت این مفهوم فرهنگ عامه درتضا

عالی  وباالیی  رانمیتوان  دراشاره  با اندیشه  وایده ای فرهنگی  بودن 

مستمرمبنی براینکه تمام مردم با فرهنگ اند  ارجاع نمود بلکه فرهنگ 

عالی را به سا ده گی  میتوان  به اهداف  ،  نمادها، نورمها، ارزش ها 



یک گروپ خاصی ازمردم ارجاع نمودکه بافرهنگ مرد می وباورهای 

امروز    .                                               یکسان وهمانند باشد

اکثر دانشمندان  علوم  اجتماعی  بجای اینکه  از تعریفی  که  درباره     

 فرهنگ  درباال بعمل  آمد آنرا بپذیرندویا ازآن به مثابه بخشی از حق

طبعی  زنده گی اجتماعی انسان حمایت نمایند برعکس فرهنگی بودن 

انها  یعنی  دانشمندان علوم .را ازغیر فرهنگی بودن آن رد می نمایند 

اجتماعی تشخیص میدارند ویا به این باور اند که  غیر نخبگان فرهنگی  

یعنی که آنها  « وغیرغربی فقط بصفت متمدن »اند  که نخبگان ا ند  

                                                                .               اده گی فرهنگ های متفاوتی باید داشته باشندبه س

بادرنظرداشت تیوری تکامل،  انسان شناسان :ریشه های فرهنگی

چنین می پندارند که همه انسانها به همان اندازه ویابطورمساوی  تکامل 

یافته اند که انسان  شده اند  واین  یک  واقیعت  انکار ناپذیری است که 

همه فرهنگهای انسانی نتیجه تکامل انسان است،این دانشمندان  در عین 

اربردتکامل  بیالوژیکی  برای  توضیح تفاوت بین وقت وبااستفاده ازبک

فرهنگهای خاص برخورد محتاطانه می نمایندوچنین افاده میدارندکه آن 

یک شکل بوده ویا اشکال  قانونی تبعیض نژادی ، « نوع تکامل»هردو

انسان شناسان به این باوراند که  تکامل  بیالوژیکی  خود  درفردمفهوم 

،مفهومی راکه انسان شناسان بکار می برند فرهنگ رابوجود می آورد 

درصدد  دریافت کیفیت برای جوامع  بی سواد وجوامع باسواد وکوچی 

وجوامع غیرمتحرک میباشد آنها یعنی انسان شناسان  استدالل می نمایند 

که انسان ازطریق روندتکامل خوددردوران تکامل بطورعام به ظرفیت 

تجارب بد ست اورده خودرا صنف   انسانی خود تکامل یافته وآن اینکه

بندی می نماید وبرای تامین ارتباطات خود رمزها وسمبول ها را  بکار 

میبرد، ازهنگامیکه این سیستم نمادین  را فرگرفته ویا آنرا آموزش داده 

ویا  » است اغاز به انکشاف مستقل تکامل  بیالوژیکی خود نموده  است

بیاموزد، باورمند شود ویا راه انجام به عباره دیگر یک انسان میتواند  



کاری راازدیگران فراگیرد حتی اگر  با انها یعنی از کسانیکه راه انجام 

منظور از روابط ) «  کارراآموخته  روابط بیالوژیکی  هم نداشته  باشد

واین (  بیالوژیکی همخون بودن  با مادر وپدر وخواهر  وبرادر است  

که  درباالازآن تذکر بعمل آوردیم بشمول ظرفیت تفکرنمادین ویادگیری 

استدالل های واژگونه ای قدیمی تردر مورد طبیعت علیه طبیعت همه 

( clifferd geertz)محصول تکامل انسان است بنابراین  کلفورد گرتیز

انسان  « سیستم عصبی»استدالل می نماید که فزیولوژی و نیرولوژی 

ای فرهنگی انکشاف وسیرتکامل بابرقراری روابط وتامین اولین فعالیته

درسال (middleton)خودراپیموده است وهمچنان درین مورد میدلیتون

چنین نتیجه بد ست می آورد که غریزه انسان بنیاد  فرهنگی « 1998«

دارد یعنی این فرهنگ است که غریزه انسان را بوجود می اورد وآن 

ازنظرایده                                                . را رشد میدهد

پیشکش گردد که   وچشم انداز فرهنگی چنین باورویا استدالل میتواند

اگرمردم به گسترش وتوسعه فرهنگی منحصر بفرد جداازیک دگر 

مبادرت میورزند ویا تالش مینمایند به نحوازآنحا این  امکانات نیز 

آسانی   میتواند وجود داشته باشد که عناصر ازفرهنگ های  مختلف  به

ازیک گروپ مردم به  دگراز  گروپ مردم  منتقل  ویا  گسترش  نماید 

چونکه فرهنگ پویا است ومیشودکه آموختانده شود  و یا آموخته شود ، 

وباانطباق سریع اش بطور بالقوه  تغیرات  چندی  را درشرایط فزیکی 

                                           .                                           میتواند باعث گردد

ازنظر انسان شناسان فرهنگ نه تنها که محصول تکامل بیالوژیکی      

است بلکه به حیث تکمیل کننده آن نیز میباشد ومیتوان آن را عمده ترین 

                        .                                   وسیله ازتطابق انسان با محیط پیرامون طبعی اش شمرد

چشم اندازویا ایده ء فرهنگ بعنوان سیستم نمادین توام با                

کردگرایی انطباقی اش که ازیک محل تا محل دیگر متفاوت میباشد 

انسان شناسان را به درک ازفرهنگهای که ازنظرنمونوی وساختاری 



دآنکه  درارتباط متمایزی تعریف شده است راهنمایی  مینماید با  وجو

فرهنگ  بصورت خودسرانه به مجموع ازتعریفات ومفاهیمی چندی 

پرداخته شده است که بشکل واقعی وکانکریتی آن ازانواع چیزهای 

مصنوعی مثل ازاسطوره ها وآیین هاوآداب ورسوم یا طراحی مسکن 

انسان شناسان با .وبرنامه ریزی ازروستا ها بعهده گرفته شده است 

کرات فوق توانسته اند که بین فرهنگ مادی  وفرهنگ درک از تذ

نمادین تفاوتهای موجود را تشخیص وتمایز نمایند تشخیص این تمایزات 

نه به این  دلیل اینکه  فقط  منعکس کننده انواع مختلف از فعالیت های 

انسانی  است  بلکه  همچنین  به این دلیل که آنها به منزله انواع مختلف  

د  که  بغرض  مطالعه وانعکاس حقیقت نیاز به آنها دیده داده های ان

                                                                               .میشود 

این دیدگاه از فرهنگ درانسان شناسی بین سالهای جنگ  عمومی دوم 

خت جهان جایگاه بلند ومبارزبخودکسب کرد وچنان زمینه را مساعد سا

تا نشان دهد که هر فرهنگ  در محدده خود تا به  حال که بعنوان  یک 

کل باید درک شود شرایط خاص خودرا دارد که پیامد آن باور مندی به  

نسبیت فرهنگ است وآن  به دین مفهوم که  نشان میدهد   که  دراینجا  

وجود ندارد،  محضاً فرهنگ ها « بدتر»ویا فرهنگ « بهتر»فرهنگ 

.                                                                          ت اند متفاو

تحقیقات اخیر نشان داد که فرهنگ انسانی درجهت سبب وعامل خود    

تاثیرمعکوس می نماید یابه عباره دیگرفرهنگ انسانی درجهت معکوس 

کامل انسان عامل خود تاثیرمیگذارد،آنطوریکه درباالنشان داده شد که ت

قابل یاد اوری است .را تحت تاثیر خود قرار میدهد ، قرار گرفته است 

وآن اینکه یک تصویری همه جانبه شناخته شده  همانا گسترش  سریع 

دستورالعمل های  ژنیتیکی است وآن اینطور که ژن انسان ازخود یک 

اجازه  نوع پروتین افراز می نماید ویا پروتینی تولید میکند که انسان را

میدهد تا لکتوز را که در شیر پستانداران میباشد وهنگامیکه شیر توسط 



انسان صرف شودلکتوزرا ه هضم نماید،این سازگاری بسرعت دراروپا 

سال قبل از میالد با اهلی سازی پستانداران گسترش « 4888»درحدود 

      .یافت یعنی زمانیکه انسان اغاز به صرف شیر ازاین  پستانداران  نمود

قبل ازاین تطابق مبنی براینکه  ژن  پروتینی  تولید  می نماید  تا لکتوز 

موجوددرشیر پستانداران را که  توسط انسان  صرف  شده  است هضم 

می نماید تغیر  وقتی  رخ  میدهد  که اطفال  را  از شیر مادر  تجرید 

تغیر  وتوسط  شیر پستانداران  تغذی  می نمایند ،  پس   دراینصورت 

درفرهنگ یعنی   صرف شیر  پسانداران  درنهایت امر منجر به تغیر 

ژن  انسان میشودوبجای میرسد که فرهنگ  باالی ژن تاثیر  میگذارد 

وژن را وامیدارد که بخاطر تولید همین پروتین الزمه درخودتغیراتی 

                                                              .   را بیاورد که معده انسان با صرف شیر پستاندار دگرنیز تطابق نماید 

دگری که درشناخت ودرک از فرهنگ  عنصرمهم  :سطح بند ش 

محدوه فرهنگ .ممد واقع میشودهمانامیزان واندازه انسداد فرهنگ است

درسطح تعامالت  «  مثالً درک یک اثر هنری»از نظر اهداف فرهنگ 

الً اجتماعی ساختن یک کودک بواسطه پدر ویا یامث»حداقل بین الفردی 

خانواده )ذریعه نفوذی وسیع وبزرگی که درهردو اجتماع « مادرکودک

یا بگونه مثال بکاربردن ریشه های  خشکه و ». دارند(ومحیط پیرامون

یابه اصطالح مقد س تحت نام دموکراسی توسط امریکابمنظور توجیهه 

درخوراهمیت پنداشته میشود  بناً . صدور دموکراسی وجنگ علیه عراق

تابمنظوردرک از مفهوم  فرهنگ  تالش  صورت  گیرد وباید درخاطر 

                          .داشته باشیم که مفهوم فرهنگ میتواند متعدد باشد

یکی ازنکات بسیار  : رسته بندی تصنعی فرهنگی               

مهم  مبنی بردرک ازفرهنگ اینست که رسته بندی مصنوعی از 

بدان  (  griswold)عناصر زنده گی اجتماعی را آنطوریکه گراسولد

                                                       :                                                                                     اشاره  نموده است باید درنظر داشته باشیم 



چنین چیزی همچو فرهنگ ویاجامعه  درخارج از دنیای  واقعی وجود  

نخواهد داشت یعنی فرهنگ وجامعه  است  که  در دنیای  واقعی وجود 

دارد  یعنی جامعه بی  فرهنگ  وفرهنگ  بیدون  جامعه  اصالً  وجود 

واقعی چیزی  که وجود دارد  جامعه است که درآن  ندارد دراین دنیای 

مردم کارمیکنند، می خندند ، اطفال را رشد میدهند، عشق می ورزند ، 

                                  .            فکر میکنند، مبارزه میکنند وطیف گسترده ای از رفتاروسلوک دارند 

معه  چیزی دگر که صحبت از فرهنگ بعنوان یک چیزی است و از جا

تمایز تحلیلی بین این دو مفهوم ویا پدیده محصول  تجارب انسان میباشد   

یک راه ویا روش برای فکر کردن به ارتباط تمایز  این تفاوت  اینست 

که فرهنگ تعین کننده جنبه های افاده وی یا اظهارات  بیانی  ازتجارب 

آن هم )نبه های ارتباطیانسان است درحالیکه  جامعه  تعین کننده ای  ج

بین انسانها است یعنی این جامعه است که انسان ها  درآن بینهم (عملی 

.                                                             ارتباط تامین می نمایند 

درنقل قول باال گرسولد تاکید می ورزد  که تمایز  فرهنگ  ازجامعه      

بندی مصنوعی می  ماند  چونکه  اصالً نمیتوان  به رسته بندی وصنف

جامعه را ازفرهنگ وفرهنگ را از جامعه جدا ساخت یعنی  که جامعه 

وفرهنگ دو رخ یک سکه اند ،  ولی  بعضاً  ضرورت می افتد که این 

دو مفهوم  وپدیده را بمنظور بعضی  مقاصد  بشکل  مصنوعی  متمایز 

ا وارزش ها ازیک نسل به نسل دگر با نمایم مثالً بمنظور انتقال نورمه

.                                                                                            درنظر داشت فرهنگ های متفاوتی که مردم دارند 

فرهنگ فرعی    :فرهنگ فرعی وفرهنگ های ضدومتقابل

م  بافرهنگ  گسترده تر نوعی از فرهنگ است که در آن اقلیتی  ازمرد

در درون ازفرهنگ داخل گردیده ویا اشتراک می نمایند فرهنگ فرعی  

یک بخشی ازفرهنگ گسترده ویافرهنگ اساسی میباشد ولی در جزیات 

ممکن ازفرهنگ های دگر متفاوت باشد ،ازجانب دگربرخی از فرهنگ 

ز خود های فرعی در صدد دستیابی به موقیعتی میباشند  که میخواهند ا



–نام وهویت مشخص  داشته  باشند مثالً از جمله فرهنگ های  فرعی 

                  .                                 فرهنگ نظامیان وغیره  –فرهنگ دوچرخه سواران 

اما یک فرهنگ متقابل ومخالف فرهنگی فرعی است که توام باخود      

بصورت عالوه گی بعضی ازباورها ، ارزش ها ونورم ها را نیزداشته 

میباشد که به فرهگ اساسی  درتضاد ومخالفت قرار میگیرد   مثال  از 

، جنبش «  1968»این نوع فرهنگ را میتوان  جنبش هیپی ها درسال 

( چند همسری   یاچند زنی وچند شوهری)گامی ها سبزها ، جنبش پولی

                     .                                                     وگروپ طرفدار آزادی زن یاد نمود 

فرهنگ فرعی  با خود همفکرانی را همراه دارد که احساس آنها  از     

اجازه میدهند تا در خود جامعه  نادیده گرفته میشود وایشان خویشتن را 

ساس هویت را توسعه وانکشاف دهند ، فرهنگ فرعی را میتوان از حا

بسی جهات متمایز ساخت مثالً ازنظر عمر وتاریخچه،قومیت ،صنف ، 

محل ،ویاازنظر جنسیتی که اعضای این فرهنگ دارند وهمچنان ازنظر 

یبایی کیفی یک فرهنگ فرعی را نیز میتوان با درنظرداشت زبانی ، ز

. ،مذهبی ، جنسی،  جغرافیاوی و یا ترکیبی  از عوامل متمایز  ساخت 

اعضای مربوط فرهنگ فرعی اغلباً عضویت خودرا  با درنظرداشت 

تفاوت های چندی وبا استفاده مشخص  وسبک  نمادین که شامل فیشن 

زبانی که با رمزها واشارات افهام »وسلوک خاص وزبان مخفی است

.                                                                    بدست می آورند « وتفهیم میشود 

خود محوری در  تما یل  به  :  ونسبیت فرهنگیخود محوری 

یا جهان بینی  عمد تاً  از منظریک  خود  فرهنگی    نگرش وچشم انداز

جامعه  میباشد  ، بسیاریها چنین ادعا می نمایند  که خودمحوری در هر

بشکل جالب آن  وجود داشته میباشد ،  پس  چنین  میتوان گفت که خود 

                             .محوری درهمه فرهنگ ها یک پد یده مشترک میتواند باشد 

توسط    محوری  خود اصطالح   این                                        

  اجتماعی و سیی سیا علوم  یسوراجتماعی وپروف  تکامل  دانشمند  یک  



درپوهنتون  ( W,Graham Sumner) «منر سو  هیم گرا  ویلهم »بنام 

ابداع  گردید ،  او  این اصطالح را  بعنوان  احساس  (Yale)یال  

همیشگی ، همد می باهمی  واخالص در گروه ویاجمیعتی که با یک 

احسا س برتر به گروه ای  که او به آن گروه و یا جمیعتی  تعلق  دارد 

                                        .                                    از منا فع  گروه  مربوط  بخود  دردفاع قرارمیگیرد 

خود محوری  ودراینجا به معنی وسیع کلمه نژاد پرستی اغلباً مستلزم   

این باوراست که نژاد خود یا گروه های قومی اند که مهمترین ویااینکه 

فرهنگ خودرا  نسبت به کسا نی که  ازگروه   بعضی یا همه جنبه های

ند وبا داشتن همین اید یولوِژی یعنی فرهنک  های دیگراندبلند جلوه میده

مختص گروه و یا جمیعت خاص  قومی  خود بویژه  بانگرانی  زبان ، 

رفتاروآداب ورسوم ،مذهب در مورد  فرهنگ  گروه ها  وافراد  دیگر 

جامعه   قضاوت می نمایند ویا به اصطالح عامیانه با ترازوی فرهنگی 

ر جامعه را تول  وترازو  میکنند  خود فرهنگ های گروه های قومی دگ

ناگفته نماند که در تفوق  طلبی فرهنگی  ظرفیت ناتوانی  استعداد  وفهم 

را نیز درنظرمیگرند  ولی اذعا ن این مطلب به هیچ صورت  به معنی 

.         نباید باشد   دیگر تحقیروپاین زدن فرهنگ گروه های متفاوت ایتنیکی

طالعات شان دریافته اند که خود محوری  در جامعه شناسان مبنی برم   

بساجهات وجنبه های زنده گی انسان اعم از فعالیتهای سیاسیی  تااعمال 

تروریستی تاثر میگذارد  وبا در نظرداشت  همین دلیل جامعه شنا سان   

درحمایت ازآن تالش ها میباشند که بتوانند تعصبات  پنهانی  کسانی را 

د افشا وبرمال سا زند که همچو افشا گری ها که درگیر خود محوری ان

میتواند  بعضاً  به  نفع  همبستگی  اجتماعی  وتامین  روابط صلح آمیز 

                                                               .                                                                                       انسانی  بانجامد 

:                                                                نسبیت فرهنگی

چنین باورمندی وجود دارد که مفهوم وارزش فرهنگی رانمیتوان بطور 

کامل ترجمه وتفسیر نمود ویا نمیتوان مفهم کلی آن را با کمک زبانهای  



صول  فرهنگی خاصی است  چونکه یک مح(مثل آین )دیگردرک نمود 

ودرک آن  با استفاده از سیستم نما د ین  بزرگتر آز آن است که یک 

                                                                                               .بخشی آن درک شود 

نه کلمات عامیا شامل است از نسبیت فرهنگی ممکن  نمونه ای یک      

مثال  باشد   ( ویا همراه بایک لهجه خاص زبانی ) خاص  زبان  دریک

از اسپانوی مستقیماً اگر به زبان انگلیسی برگردانیده (tranquilo)کلمه 

رامیدهد ویا  اینکه  این  کلمه  را چونکه «آرام»یا «calm»شود معنی 

 the seas)اسم صفت است میتوان در بسی موارد آنرا بکار برد  مثالً 

are calm ) همچنان کلمه . «بحر آرام »یعنی(tranquilo ) را میتوان

بعضاً به عنوان یک امریه ،فرمان ویا هم بصورت یک پیشنهاد بخاطر 

تشویق کس بکار برد مثالً کسی را به آرامش دعوت کردن  ویا  بعضاً 

« همه باید  آرام» میتوان این واژه را بخاطر کاهش تنش بکاربرد مثل 

، یا که این کلمه را میتوان بخاطر  نشان  دادن  درجه  خونسردی گیرند

بناً در زبان  انگلیسی  . «من آرام هستم»ارایه نمود مثل اینکه گفته شود 

ترجمه ای روشنی  ازین واژه وجود ندارد، و بخاطر درک  کامل   آن  

از نسبیت فرهنگی  استفاده میشود   و درمورد چنین استدالل میشود که 

خاطربکاربرد این کلمه باید در فرهنگ خودی ویا فرهنگ خود بیشتر ب

   .تعمق نمودتاجای مناسب به استعمال وکاربردواژه موردنظررا دریافت



         درحالیکه برخورد های نظری بمنظور :نظریه های فرهنگ

                                   

تیورهای فرهنگی درست وجوددارد ویا ینکه باید این « فرهنگ»درک 

درک شود دراینجا  با  استفاده  ازجدول  ویا  شیمای  فوق  صرف یک 

مودل را خاطرنشان می سازیم که جامعه شناسان چگونه  مفهوم جامعه 

شناختی را درک مینمایند وآن راچطورتفهیم می نمایند ، جامعه شناسان 

ع  گردیده  است  ابدا ( Ritzer)به اتفاق نظر ازمودل  که توسط  ریترز

حمایت می نمایند که شامل چهاربخش ویا عنصرمیباشد که یک با دیگر 

   -«Macro- objective»هدف کالن: درارتباط ناگسستنی قراردارند 

-مهندسی-بیروکراسی -قانون -جامعه) کالن عینی « یک»بگونه مثال 

 نورمها   -کلچر) کالن  ذهنی بگونه مثال « دو» —(تکنالوژی وزبان

خوردعینی « سوم»-« Micro objective»هدف خورد —(وارزشها

« چهارم »  -( عملکردها  وتعامالت  بینهم  -نمونه های  رفتار)مثالً  

برداشتها  از   ساختارهای   واقعی    -اعتقادات-درک)خورد ذهنی مثالً 

منظوراز بکار برد این  مودل به خاطر درک از نقش خاص (. جامعه 



ش های  جامعه شناختی می باشد  چونکه   این مودل فرهنگ در پژوه

یکی  از عینی : دو محوررا بغرض درک ازفرهنگ پیشکش می نماید 

بودن  ودیگری  گرفته ( فرهنگ وتفسیرفرهنگ)تا ذهنی( جامعه) بودن

باورها درسطح )تاسطح کوچک ( نورمها یا هنجارها)شده ازسطح کالن

دیده  خاص  فرهنگی  مورد ، درصورتیکه  برای  درک  یک  پ(فردی

استفاده قرارگیردمانند نمایش  هنر انتزاعی  پس در آنصورت  این مدل  

نشان میدهد  که چگونه هنجارها ی فرهنگی میتواند  رفتاروسلوک فرد 

را تحت تاثیر قراردهد ،  این مد ل همچنان  نشان   میدهد  که ظرفیت 

ود باالی سطح  فرهنگی ارزش فردی ،باورها، ورفتارمیتواند درنوبه خ

نیزتاثیر گذارد  البته  این  یک  بخش  ویا  قسمتی از (  Macro)کالن 

: دریافت نموده «  David Halle»وا قیعت است  که آن را داوید هالی 

الیته این کامالً مشخص است که تفاوت فرهنگ های مختلف  برمبنای 

یعنی که برای   طبقه ویا طبقات موجود درجامعه ازهم متفاوت میباشد

همه اصناف ویا طبقات متفاوت یکسان نیست و آن اینکه  نمایش دهنده 

گان هنر انتزاعی نه تنها که  به طبقات باال ی جامعه  متمایل اند ویا به 

آنها در تعلقیت قرار میگیرند بلکه هنرهمچنان در مشاغل  تولید  هنری 

سطوح مختلف  تاثیر  نیز  بکار برده  میشود واین  بدان معنی است  که

گذاری ویا نفوذ  در برگیرنده ء  ویا شا مل سلیقه  هنری  هردو هنجار 

های فرهنگی گسترده ووسیع وسویه نورمها وهنجارهای فرهنگ حرفه 

.                                                          ای کوچک برعالوه ترجیحات شخصی  نیز میباشد

هنگ همچنان میتواند  که در زنده گی اجتماعی فر: فرهنگتعامل 

«  Griswold»کارکردی  داشته  با شد  براساس  نظریه ای  گر سولد 

تجزیه وتحلیل  جامعه شناختی ازفرهنگ درین فرضیه اغاز میشود  که 

فرهنگ جهت وسمت،بخشی خاموش ازهرج ومرج سمت وسوی رفتار 

.                                             فراهم میسازد  بسوی خطوط خاصی  ازعمل را  بدور ازدیگران 



گره ها  »که  :  گراسولد  این نکته را چنین توضیح میدهد         

نیازبه نماینده گان جمعی خویش دارند  تا ازهمدیگرحمایت « وجوامع

متقابل نمایند  وهرکدام آزآنها  باید  دارای  الهام  احساسات  و وحد ت 

ارچگی  باشند  که البته این خواست  وآرزوی  آنها را فرهنگ  ویک پ

مشترک میتواند  برآورده سازد یا به عباره دیگر  فرهنگ میتواند یک  

کارکرد  خاصی را به ارتباط شریک سازی درک ومعنی  وتجارب 

بدست  آمده  گروپها تدارک بیند وبا حفظ  یک نظم خاص  در درک  

.                                                         ه  گروپها نقش مثمری  رابازی نماید وتبادل  تجارب بدست آمد

باورمندی که فرهنگ خود یک عالمت ویا یک  با این:فرهنگ تغیر

رمز نمادین وسمبولیک شده است  ویا فرهنگ مجموعه ازهستی  مادی 

ومعنوی یک جامعه میباشد  وازاین رودرنتیجه در می یابیم که فرهنگ  

مبنی برتفکر ازیک  فرد  به فرد  دیگر با وجود محدود بودنش میتواند  

نگ ها تحول می نمایند  اما میزان  دستخوش تغیری گردد، یعنی که فره

سرعت ، کمیت ، کیفیت  ،  وچگونگی  توزیع  تغیرات،  نوع  تغیرات  

وبسیاری مولفه های دیگر این فرهنگ ها مختلف  ودرمقاطع  زمانی و 

مکانی یک فرهنگ واحد هرگزیک سان وثابت باقی نمی ماند  وبوسیله  

تغیرمیکند یعنی که فرهنگ تاثیرگذاری میلونها عوامل درونی وبیرونی 

بشری  فنا پذیرند  وبا نابودی نژاد وبا  گذ ر زمان  یا ازبین میرود ویا 

دستخوش  تغیر میگردد  اما در اکثریت   فرهنگ های  بشری  حقایقی 

وجود داشته میباشد  که باید حفظ گردد، فرهنگ در هردو جهت چه در 

ز خود مقا ومت نشان بمنظور تداوم  فرهنگ  ا)حال نگهداری  فرهنگ

مستعد به تغیر وتحول (عدم مقاومت)و چه در حال ازدست دادن (دادن 

مقاومت فرهنگی میتواند شامل   شاخص های عادات ، مذهب  –میباشد 

یک پارچگی وهمبستگی وصفات مختلفه  افراد ویا جمیعت ها باشد که 

ن درحفظ فرهنگی شان تالش بخرچ میدهند بهر صورت باید خاطر نشا

ساخت که مردان وزنان دربسیاری ازفرهنگهاهریک به نوبه خودنقش 



ممکن است به « sex»عمده وکاملی را با زی می کنند  مثالً یک جنس 

نسبت تاثیرگذاری جنس متقابل مایل به تغیرفرهنگی اش گرددویا ممکن 

جنس متقابل از خود مقاومت نشان دهد  یعنی بخاطریکه نفوذ مادی اش 

سته نشود به مقاومت  می پردازد ویا  اینکه  جنس  متقابل  درجامعه کا 

بخاطر اوردن تغیر وبرداشتن سد فرهنگی که  مانع آزادی واهداف اش 

(.                 مثالً جنبش زن طی قرن بیستم در اروپا) میگرد د ست به تشکل زند 

اثر  تغیر فرهنگ عوامل بیشتر دارد یا به عباره دیگر فرهنگ در        

آب » عوامل مختلفه  مواجهه به تغیر میگردد، که شامل  محیط زیست  

مثل که انگلیس )تجاوزبیگانگان ...( وهوا شرایط  اقتصادی ، اجتماعی 

، ویا تماس با (با تسلط سه صد ساله اش  زبان  مردم  هند  را تغیر داد 

اخرین    فرهنک بیگانه واجنبی رامیتوان تذکر داد بگونه مثال ، درپایان

دوره یخبندان ازنظر زمانی  شرایط چنان شد که کشاورزی اختراع شد  

آنچنان اختراعی  که بطور قابل مالحظه در اکثر جوانب زنده گی 

بشری  تغیرات چندی   فرهنگی را  موجب گردید    بخصوص توسعه 

قرص های  ضد حاملگی بمنظور کنترول تولدات  که این خود از نظر 

ل خانمها را به مناسبات  جنسی بی خطر  افزاش داد زیرا فرهنگی تمای

قبل از استعمال  ویا عدم دسترسی به قرص های ضد حاملگی  تشویش 

خانمها به ار تباط فعالیت های جنسی چه در محدوده ای زنا شویی وچه 

هم در خارج از محدوده ای ازدواج وزنا شوی بیشتر  بود و خانمها را 

ی فعالیت  های  جنسی شان بسیا ر  محتاط باشند  وامیداشت تا در اجرا

بویژه در » بخصوص در فعالیتهای جنسی  خارج  از حلقه ای  ازدواج

اما  با دسترسی به قرص های ضد «  .........پیروان اسالم و بودایی و

حاملگی و کمترول والدت ها  این تشویش   و پیامدهای  ناشی  آز  آن 

تغیر  وتحول  فرهنگ گردید  ویا به همین   کاهش یافت  و کامالً باعث

منوال میتوان تذکر داد  که  اختراع و با بکار  اندازی  تلویزیون بویژه 

درایاالت متحده امریکا  چنا ن  تغیرات  فرهنگی را موجب  گردید  که 



امریکا یی ها بعداً در فعالیت های زنده  گی مد نی  کمتر اشتراک  می 

                                                                                                                          .            ورزند 

درک تغیرات چند فرهنگی  را که چگونه در فرهنگ  های مختلف     

انسانها  بوجود  می آید   میتوان   از  مطالعه  تاریخ   انسان   شناسی 

(Anthropology ) درک کرد،مثالً گسترش  تیوری یا شکل وصورت

یک شی وانتقال آن ازیک حوزه فرهنگی به حوزه دیگر فرهنگی  وجا 

بجا شد ن آن  را میتوان  در نظر گرفت ولی  این بدان معنی  هم نیست  

که این انتقال فرهنگی به بسیار آسانی صورت گیرد بلکه مستلزم زمان 

که بنا براعتقادات مصری   «Ankh»مبول انکوشرایطی میباشد مثالًس

کلید  نیل  ویا به اصطالح یو نا نی ها  صلیب  –ها  بنام کلید زنده گی 

معنی میدهد سمبول فرهنگی  است  که   بعد  از مد ت های چندی  در 

 .بسیا ری فرهنگ ها ی دیگرنیز  گسترش یافته است 

                                   

 ومفهوم معنی که       (  Ankh) ل سمبو

ولی بهر   ممکن است که اکنون  ازبین رفته باشد ،اصلی این سمبول 

  دوکتوران  پیروی مذهب صورت  اکنون این سمبول  توسط اکثریت  



جدید بعنوان  یک نماد محرمانه ای  از قدرت  ویا نیروهای زنده عصر

 .گی استفاده میشود 

بین فرهنگها  نیزمیتواند  موجب انتقال فرهنگ گردد،نقل وانتقال تماس 

دادن  فرهنگ  ازیک جامعه  به کسانی در جامعه دیگر  معنی ومفهوم  

گوناگون و طرز انتقال متفاوتی دارد ویکی از شیوه های انتقال فرهنگ 

همانا اشغال سر زمین های  دیگر میباشد مثل  آنکه اروپا یان سرزمین 

را اشغال کردند و فرهنگ خودرا جاگزین فرهنگ سرخپوستان  امریکا

بومی امریکا یی  نمودند  ویا اینکه  امریکایی های   بومی هنجارها و 

 .   نورمهای رشد وتربیه  اطفال را ازارکان مذهبی اروپایان آموختند 

البته روند وجریان  روابط  درسطح فردی  وادغام فرهنگ  در هردو   

به اقتباس  ازفرهنگ های مختلف  توسط یک فرد میتواند جهت  اشاره 

               .                                                                                                                            باشد 

به ارتباط تغیر فرهنگ درجامعه شناختی  یک  (Griswold)گریسولد 

خورد ورویکرد دیگری را پیشکش نمود ، اوخاطر نشان ساخت  که بر

اکثریت چنین می پندارند که فرهنگ از یک فرد  به میان  می آید ویا 

فرد میدا ء فرهنگ میتواند باشد ولی دراینجا میتوان از فرهنگ جمعی 

وفرهنگ دراز مد ت نام برد که فرد به هیچ  وجهه توان  ایجاد همچو 

ته  یعنی که این فرهنگ قبل ویابعد از فردبشری وجود فرهنگ را ندش

داشت واو درهمچو فرهنگ به حیث یک فرد  میتواند مشارکت نماید ، 

نویسنده  در اینمورد ازیک د یدگاه دیگری جامعه شنا سی  به حل این 

                                          :                        تفاوت یعنی که فرهنگ منشا فردی دارد ویا جمعی چنین می پردازد 

او میگوید که جامعه شنا سی برای هر دوی این  ناراضا یتی و یا عدم 

قناعت یک جاگزینی ویا الترناتیف رانشان میدهد  راه ی را که همواره 

چنین بوده است یکی ازاین راه همانا نمایش نبوغ حد اکثر  فردی وغیر 

یگری است، ازارایه این مطلب چنین نتیجه جامعه شناختی نسبت به  د

میگیریم که راه حل فرهنگ واثار فرهنگی مستلزم کار  جمعی میبا شد 



نه کار فردی ویا اینکه فردابداً خالق فرهنگ جمعی نمیتواند باشد بلکه 

فرهنگ واثار فرهنگی من  حیث  المجموع  ثمره فعالیت های فرهنگی 

                                                                    .              د ستجمعی میباشد

گراسولد  درین مورد  خاطر نشان می سازد که محتوی ومضمون        

فرهنگ دراثر ویا بتاسی از وابستگی اجتماعی افراد  معروض به تغیر 

ودگرگونی میگردد ، نفوذ فرهنگ در سطح وسویه باال  ویا بلند  فردی  

نوبه خود باالی فرهنگ  میتواند  تاثیر گذارد او اضافه  می نماید   که ب

منطق این اثر گذاری کمی  دایروی  ویا چرخی می باشد وچنین وانمود 

میسازد  که فرهنگ چگونه در طول  زمان تغیر می کند ودرعین حال  

                                         .                             تا حدودی در جای خود ثابت باقی می ماند

نباید فراموش کردویا ازآن به ساده گی گذ شت وآن اینکه آنچه را که      

گراسولد به ارتباط  موضوع تغیر فرهنگ صحبت  نموده است  مهم نه 

نگریست وبه درک موضوع  نپرداخت ،  گراسولد  در واقیعت امر  به 

طوریکه هیچ فرهنگی ) ه های فرهنگیارتباط تغیر فرهنگ وتغیر ریش

به  خوبی  ودرستی  صریحاً (  وجود ندارد وسپس  ناگهان  وجود دارد

روشنی نه انداخته است ،یعنی او نتوانسته است  که بین فرهنگ وریشه 

های فرهنگی تغیرات بوجود  آمده  را  و یا  تغیراتی  که ممکن بوجود 

ین سبب  برخورد او به ارتباط خواهد آمد  راصریحاً روشن سازد وبه ا

تغیر فرهنگ خود  نمایند گی  از اندیشه های جامعه شناختی  دقیق نمی 

نماید چونکه اونتوانسته است  ریشه های  این   تغیر فرهنگی  را کامالً 

فرهنگ  خودهمچو جامعه ازهنگام تکوین انسان وبشریت .روشن سازد

فرهنگی  الزم  وملزوم  بشریت  اجتماعی  و موجودیت )وجود داشته  

است ،  تا  زما نیکه  ما  وجود داریم  ویا به احتمال زیاد ( یکد یگراند 

تا هنگامیکه  وجود داشته  باشیم  جامعه وفرهنگ پهلو درپهلو همدیگر 

                                        .                                                                            مشترکاً وجود خواهد داشت 

جامعه شناسا ن : تحقیق فرهنگ:فرهنگ جامعه شناختی 



فرهنگ راچسان ویا چگونه مطالعه می نمایند ؟ یک برخورد به ارتباط 

فرهنگ جامعه »فرهنگ  مطالعه ای فرهنگ است که در تحت عنوان  

های ( پدیده) قرارمیگیرد که ترکیبی  ازمطالعه فرهنگ وفهم« شناختی 

این موضوع را توضیح  داده  که «گراسولد »فرهنگی میباشد ،چنانچه 

جامعه شناسان فرهنگی درتحقیقات خود به  فرهنگ  چسان  ویا چطور 

    :                                                                                                         برخوردمی نمایند 

اگر کسی به تالش ومجاهد ت یک گروه خاصی ازمردم  گروهی ...... 

که آنها با اشکال و اظها ر بیان چندی ازخویشتن  خود شان  نمایده گی 

میکنند بنگرد وآن رادرک نماید چنین درخواهد یافت که جامعه شناسان 

 به اتفاق نظرتن درخواهند داد که روند  این ازخود نمایندگی  دستجمعی 

از جهات دیگربتاسی ازتحلیل  وتجزیه یک شی فرهنگی خاص آنچنانی 

خواهدبودآنطوریکه مابا تالش درپی درک وفهم آن میباشیم وما  خواهیم 

.                                             دید که برخی  ازین  گروپ  چسا ن ازگروپ خویش نمایند گی میکنند

نگرند ویا درپی مالحظه ء  میباشند   جامعه شناسان فرهنگی طوری می

که مردم معنی زنده گی شان را  خارج از عناصر وبخش های متفاوت 

فرهنگی  که ایشان را احاطه کرده است چسان درک میکنند ویا به زنده 

گی شان چه مفهوم ومعنی  میدهند   برای  توضیح  این موضوع بویژه  

گی رامیتوان از محتوی یک مثال خاص وروشن ازجامعه شناختی فرهن

که نامبرده قریه بنام  «  Elijah  Anderson»مطالعه ای علیجا اندرس 

اودر :را برسی نموده است دراینجا   تذکر دهیم« Northton»نرتتون 

کتاب خود شماری ازمطالب دلچسپ را گوشزد نموده است که باید آنرا 

اویعنی  :اوالً .تبدانیم اودرمورد دومولفه فرهنگی بیشتر مکث نموده اس

اندرسن به دنبال معلومات چند مرزی وسراغ موجودیت تفاوتهای محل 

همجوار قریه مذکور از نظر فرهنگی واقتصادی اجتماعی   کمی مکث  

نموده وپیرامون آن می اندیشد چونکه این دومحل همجواربواسطه  یک 

 خط مرزی ازهم جدا گردیده  بود  و این  تحقیق  وریسرچ  او فرصت



های منا سب ومتعد د ی را  برای توضیح وتفسیر موضوعات فرهنگی  

بدست داد وآن اینکه  ابداً  تعجب اور  نخواهد  بود که تفاوت  فرهنگی 

خود یک سناریو ارمانی ودلخواهانه را برای استثمار  وتداخل فرهنگی  

مساعد میسازد ، اندرسن موضوع دلچسپی دیگر ی را  چنین یاد دهانی 

وآن اینکه افراددرین همسایگی وهمجواری چگونه به مذاکره :اید می نم

بینهم می پردازند،بخصوص هنگامیکه افرادروستا یا قریه مذکور وادار 

میگردندکه با اعضای ( اعضای باالی طبقه متوسط عمدتاٌ سفید پوستان)

طبقه ) داخل تعامل وداد وستد  میشوند  ( Northton)قریه  نارت تون

(.                                                                                پوستان  پایین سیاه

روش اندرسن دراین تحقیق وریسرچ یک روش  ترکیبی مشتمل از     

مشاهدات ومصاحبه ها با افراد واشخاصی که درضیافتها   وگردهمایی 

اهدات گراسوالد ها اشتراک می ورزیدند بود  او در پرتو نظریات ومش

که ازاودرفوق تذکر بعمل آوردیم درتوضیحات خودچنین وانمود ساخت  

من توجه بیشترخودرادرخودازخودنمایندگی کردن ویا خودنمایی :وگفت 

کردن افرادی  که  با آنها  مصاحبه  می  نمایم  ویامشا هداتی راکه  در 

درسن برخورد با اشخاص در می یابم  معطوف میسازم، بهرصورت ان

در ادامه تحقیق خویش به  نمونه های  لباس ،  طرز سلوک  ورفتار و 

باورهاوبرخوردهای افرادمصاحبه شونده   بیشتر عطف توجه می نمود 

اوهمچنان بطور خاص  چشم دید ش را از  اشخاص اهل حرفه ، طرز 

لباس پوشی شان درهنگام کار وهم نمونه های ازلباس افرادجوان شیک 

ا آنهایکه با سگ های شان در فرصت های فارغ به هوا پوش شهری وی

خوری می پرداختند چشم دید خودرا به  ارتباط  آن قریه  مذ کور چنین 

آنها عالقمندی بیشتر به بلند  بردن  ارزش  وقیمت امالک : افاده میدارد

شان  داشتند و اکثرا عالقمند  بودند ویا هستند که در بخش های مختلف 

.                                                                                نمایند  سرمایه گذاری

یکی دیگری  از نمونه های مبنی بر اهمیت وارزش فرهنگی وتفاوت    



های فرهنگی را میتوان به ارتباط طرز لباس پوشی ونمونه های  لباس 

ه  دراینجا تذ کر داد  در مردان کهن سال سیا هان وسفید پوستان آن محل

وان اینکه مردان کهن سال   اکثراً  پیراهن  ها ی  با د کمه های  کالن  

مسطح وصفحوی  مانندی  را به  د لیل نما د گرایی  فرهنگی  شان می 

پو شید ند تا  بدین  وسیله  از  کسا نیکه  دریشی   ویا  کرتی  و پطلون 

ی  ورزشی  به  تن  میکردند ویا می پوشید ند ویا از آنها یکه  لباس ها

باالخره از یونیفورم کسا نیکه درکنترول مواد  مخدره اطراف  واکناف 

.                                                           موظف  بودند متمایز گردند(  Northton)قریه  نارتتون

نظور شناخت درنهایت این تحقیقات  اندرسن هد فی را برای خود  بم    

از یک نوع ازنوع شناسی ازافرادیکه درکوچه وخیابان در گشت وگذر 

وداد ومعامله بینهم بودند تعین کردتا این اشخاص راازنقاط نظر مختلف 

وبویژه  از نظرداشته های فرهنگی بیشتربشنا سد ، چونکه مردم  عامه 

سر وبی  از برخورد این نوع افراد خیابانی که آنها ایشان رامردمان بی

پا می نامیدند واز آنها ناراحت بوده ویا شکوه می نمودند  درک درستی 

بنماید تحت مطالعه اش قرار دادولی به ارتباط  شناخت  همچو اشخاص  

به توضیحات همه جانبه نپرداخت اما  قبل ازهمه اوالً چیزی  مهمی را 

ود که اودرتحقیقات خود دریافت همانا  کشمکش های فرهنگی مرزی ب

که او  آنرا بنام اختالفات فرهنگی یاد نمودبخصوص وقتیکه   اشخاص 

دوطرف مرزبه  مذاکره می نشستند و یک نوع  الفاظ  زشت  ونیشدار 

را درهنگام مذاکره بینهم رد وبدل میکردند درک کرد که درک ( کُوور)

این نوع  پدیده های  فرهنگی  برای جامعه  شناسان  به  هیچ وجهه بی 

ت  نبوده بلکه  باعث غنای دانش ایشان میگردد  همچنان اندرسن   اهمی

درهرد بخش  انتقال وامیزش فرهنگی را ازیک نسل به نسل دیگر نیز 

خود نمایندگی کردن  و   –اجتماعی شدن ، ازخود ) مشاهده کرد مثل  

ودرعین زمان ستایل  زنده  گی .( مسایل  را بزبان فرهنگی افاده کردن

آمها را نیز  مالحظه ...(  اس ولباس پوشی و  سلوک وروش مانند لب) 



نمود ، اندرسن در طول مدت یک سال  مشاهدات خود به بیساری پدیده 

های فرهنگی آن محل اشنایی کامل  پیدا  کرد  تاکه اوتوانست که  تمام 

                          .                                      مشاهدات اش را دراینجا کتباً ذکر نماید 

                                                                                                                     *********

شد ن اجتماعی - 3                

Socialization                         

 شد ن  اجتماعی    :شدن عناصر متشکله اجتماعی  1-3    

بوده که  متشکل   از   ی خت جامعه شناو بنیادی ی یکی ازمفهوم اسا س

تعدادی ازعناصر میبا شد  ولی هر جامعه شناس  به این نظریه موافق 

نبوده که عناصر بیشترمهم پنداشته شود ویا حتی در مورد اینکه چگونه 

ولی با آنهم  عناصر بیرون .برخی  ازین عناصراجتماعی تعریف گردد

هوم  اجتماعی نویس شده ء ذیل ممکن است بتواند  در روشن ساختن مف

 شدن کمک نماید  

 

 

  



                                             

                                                                    کودکستان در افغانستان                                    

به «  Arnett  »  ارنیت:   اهداف اجتماعی         3-1-1-  

ارتباط درک  معنی  و مفهوم  اجتماعی شد ن  تیوری جد یدی  را  که 

دربرگیرنده ای سه هد ف مشخص میباشد آنطوریکه اوبدان معتقد است 

.                                                                                    ذیالً پیشکش می نماید 

انگیزه رامیتوان بعنوان یک نیروی  )ه  وجدانکنترول انگیزه وتوسع -1

ضرب مقدارزما نی که درهمان مد ت عمل صورت میگیرتعریف نمود  

ویا اینکه انگیزه میتواند به عنوان جدایی ناپذیراز نیروبا توجه در زمان 

محا سبه شود اما  وجدان را میتوان به نیروی درونی هرفرد که کردار 

.(.                                                                  درک میکند  تعریف نمود خوب وبد را  بوسیله ای آن 

آماده گی برای نقش عملکرد ، ازجمله نفش های  شغلی ، نقش های   -2

.                                       جنسیتی ، ونقش در نهادهای  مانند ازدواج و  ووالدین شدن 

کشت  در اینجا خود  یک  مفهوم اجتماعی دارد  ) ابع معنی کشت من -3

واجتماعی خود یک  چارچوب  نظری  است که  برای مطالعه وتفسیر 

پدیده های اجتماعی  دریک مکتب فکری خاص بکا ر میرود  و  معنی 



ویا آنچه که  (  دراینجا عبا رت ازتامین روابط  بواسطه زبان می باشد 

ت ارزش را درنظر گرفت وآن را مهم تلقی کرد  در زنده گی کوتاه مد

اجتماعی شدن  در واقیعت  یک روندی  است  که  انسان  در زنده گی 

باید تصریح کرد  . اجتماعی خود  برای عملکرد اش  آماده گی میگیرد 

که اجتماعی شدن در اینجا از نظر فرهنگی مفهوم نسبی دارد ، مردم با 

ل متمایز اجتماعی شده اند ویا اجتماعی داشتن فرهنگ های متنوع  بشک

میگردند ،ولی این تمایز به هیچ وجهه  نباید فطرتاً با مجبوریت و زور 

در ارزیابی اجتماعی شدن مورد وقضاوت قرارگیرد وآن به دلیل اینکه  

فرهنگ قبول شده واختیاری نسبت به فرهنگ های دیگرمیتواند متفاوت 

روند  بعنوان د ستاوردیا پیامدی است  با شد، اجتماعی شد ن  درهردو  

یعنیکه بهتر بودن ویا بد تر بودن در هریکی از فرهنگها  کامالً  خاص 

نیست وازجانبی دیگر نیز باید بخاطرسپرده شود  و آن اینکه  اجتماعی 

شدن یا جامعه پذ یری  کلید  روند  جامعه  شناختی  درانکشاف  ورشد 

می نما یند می با شد یعنی  این عمل   افرادیکه در جا معه  بشری عمل

انسانی است که اورا اجتماعی میسازد ودر اجتماع خودبا دیگران داخل 

آمیزش  میگردد  ولی نه درهر جنبه از رفتار آنچه که انسان می آموزد  

بتا سی از مطالعات  چندی  یک سلسله شواهد ومدارکی :  بگونه مثال 

به آن افرادیکه درد ورنج می کشند  بدست آمده است  که اکثریت اطفال

و به نظر آنها ازنزد  همچوافراد  اعمال  اشتباه آمیز سر میزند  به آنها 

بصورت ذاتی همد لی  نشان میدهند  واین  بدان معنی است  که برخی  

ازجنبه های رفتاروسلوک انسان مانند فرا گیری همد لی و اخالقیات در 

دراینجا جای .ی ازقبل تعین شده  با شدواقع ممکن است ازنظر بیالوژیک

پرسش وسوالی است که سلوک ورفتارانسان درپرتوآموزش وفرا گیری  

تا چه حد ازنظر  بیالوژیکی از  قبل تعین شده میبا شد  سوالی است که 

             .    تاهنوزدرمطالعه رفتاروسلوک انسان جایگاه خاصی بخود دارد

پژوهشگران معلوم شده است    –و پژوهشهای چنانچه دراثر تد قیقا ت   



که انسا ن وزنده گی انسان  ازنظربیا لوژیکی ارتباط  باهمی  ونزدیک 

به عباره  یا  دارد و( genetic determinism )باجبرگرایی جنیتیکی 

که    است ( hypothese) ای  فرضیه  لوژیکی بیا   جبرگرایی  یگر د

درتضاد ومخالفت  ) ی  عضوی فرد  فکتورهای بیالوژیکی  مثل جن ها

کامالً طوری  تعین میگردد که     )به فکتورهای  اجتماعی  ویا محیطی

یک  سیستم  چطور  وجود  دارد  وچطور  درطول زمان ازبین میرود  

فکتورهای که تاثیر خودرا باالی روش وسلوک انسان میگذارد  عبارت 

پس دراینصورت .رد هااند ازجن ها ،نورمها اجتماعی ،فرهنگ وبرخو

الزم پنداشته میشود تا در بحث های  بعدی  خویش  روی این موضوع 

.                                                                   کمی مکث نمایم و موضوع قابل بحث را بیشتر مورد تدقیق قراردهیم 

    کی اجتماعی شدن:   اجتماعی شدن اولیه وثانویه -1-2-3

:  است  که بطور کلی مشتمل از دوبخش میباشد  زنده گی روند

اجتماعی شد ن اولیه  که درهنگام حیا ت کود کی ونوجوانی واجتماعی 

شدن ثانوی که درسراسر طول حیات یک فرد بوقوع می پیوندد ویا رخ 

میدهد ، اجتماعی شدن  در هردو بخش  چه در زمان کودکی ونوجوانی 

یازبه اجتماعی شدن داشته می باشند ویاکه یک گروه جدیدی ازانسانها ن

یعنی نیازدارند که دراجتماع زنده گی نمایند واجتماعی شوند  موضوع 

روشن است وازجانبی دیگراکثریت دانشمندان چنین استدالل می نمایند  

که صرف یک یا هردوبخش ازاین حالت اجتماعی شد ن با هم یکجا  با 

ک فرد در هنگام اجتماعی درنظر داشت این استدالل که هویت اصلی ی

شدن  اولیه رخ میدهد وبعداًتوام با تغیرات خا ص میباشد باورمندهستند   

اجتماعی شد ن ثانویه یا دومی  درواکنش به دریافت ویاکسب وادغام با  

گروهای دستجمعی ونقش آن گروه ها و درموقیعتهای  متفاوت ساختا ر  

اجتماعی شد ن  بعدی ممکن اجتماعی  نسج میگیرد ونیاز به زنده گی  

است ناشی ازافزایش پیچید گی جامعه با فزونی ویک لزوم دید منا سب 



در ارتباط  به  نقش ها ومسولیتهای  متنوع  در جامعه  با شد  مورتیمر 

«Mortimer  » و  سیمونس«Simmons  » سه  راه  خاصی  ازین

                                                           : دوقسمت اجتماعی شدن را  ذیالً بیرو نویس کرده اند 

در   که اجتماعی شدن  فکر میشود  چنین:   (content)محتوی  -1

دوران کودکی  ناشی ازنگرانی منظم انگیزه ای بیالوژیکی  میباشد  اما  

اجتماعی شدن دردوران نوجوانی اغلباً با توسعه وانکشا ف   ارزشهای   

صورات خودی توام میباشد ،اما اجتماعی شدن دردوران کهن فراگیرو ت

باشد    سالی یا کهولت  شامل هنجاره وروش های  اشکارتر وخاص می

شخصیتی   ویژه گی های  بیشتر به  کاروهمچنین   مانند آنهایکه به نقش

.                                                        سطحی تر دروابستگی قرار میداشته باشند 

شخصی که  اجتماعی )زمینه اجتماعی شد ن  :(context)زمینه -2

آموزش وفرا « زمان کودکی » را دردوره های مقد م واولیه ( میشود 

با گروه همساالن  تشکیل  گیری در محیط خانواده گی و مکتب و تماس

میدهد  که بیشتر  کرکتر عاطفی دارد  یعنی همه موضوعات اجتماعی  

به یک کودک بایدبا برخوردهای عاطفی آموختانده شود وازجانب دیگر 

هرقدر که دردوره های مقدم زنده گی با دیگران روابط تامین  گردد به 

ی میسر میشود و همان اندازه بیشتر زمینه فراگیری موضوعات اجتماع

.  درتغیر و ضع اجتماعی  شخص  موثریت  چشمگیری  داشته میبا شد 

زمینه اجتماعی شدن رادر سن  کهولت دوران تعلمی وتحصلی  تشکیل 

میدهد یعنی  که  دوران  تعلیمی  و تحصیلی  دراجتماعی شد ن شخص 

اجتماعی  شونده نقش بسزای دارد  افت های بیشتر اجتماعی شدن  بعد 

از آنکه یک شخص کامالً  اجتماعی  شده باشد رخ  میدهد ناگفته  نباید 

گذاشت که سن کهولت ویا کاهل شدن خود نیز دراجتماعی شدن شخص 

نقش بویژه ای دارد بخصوص موقف های  رسمی  وتا مین مناسبات با 

همکاران ومحیط  اداری ومحل کار فکتور عمده ای در اجتماعی شدن 



.                                                              ب شود فرد میتواند محسو

در    اطفال ونوجوانان  نسبت به کاهالن: (response) واکنش -3

فراگیری و آموزش موضوعات اجتماعی ومسایل زنده گی بیشتر مالیم 

وانعطاف پذیر اند  درحالیکه  روند اجتماعی شدن  کاهالن بیشتر  خود 

اغاز ودواطلبانه میباشد ویک شخص کاهل میتواند که درهرزمان روند 

اجتماعی شدن خودرا متوقف سازدوازبرخورد وتامین ارتباط با دیگران 

چونکه اجتماعی شدن خود یک روند اجتماعی شدن است،  یعنی بکاهد 

به  این  ترتیب  میتوان  گفت  که  اجتماعی شد ن  شامل  دادوستدوفعل 

وانفعاالت دربین مردم است ودر اشا ره به تما یز وتفاوت بین اجتماعی 

شدن اولیه وثانیویه  که ناشی از شرایط وزمینه های گوناگون واز جمله 

زین زمینه ها را میتوان تماس بین تعدا گروپ ها  دانست  که یکی هم ا

دراجتماعی شدن شخص  اجتماعی شده سهم قابل ارزنده ء دارد  ، البته 

،  خواهروبرادر، دوستان  ، « الدین.»این گروپ ها شامل  مادر وپدر 

همسن وساالن مکاتب وهمکاران میباشند که باید فرهنگ این گروپ ها  

اجتماعی میشود تا یک درجه ای فرا گرفته  شود تا  توسط شخصی که

.                                                     مورد پذیرش گروپ ها مذکور قرار گیرد 

پیشنهادجالب  تمایز  :گسترده ومحدوداجتماعی شدن - 3-1-3

هرچند یکه به ند رت  مورد «Arnett»ن ارنیت بین تنوع اجتماعی شد

قرار میگیرد ولی باآنهم  ارنیت  تمایز بین  اجتماعی شدن   استفاده

.                                              وسیع ومحدود را  چنین به توضیح میگیرد 

اجتماعی  شدن  وسیع یا گسترده  :   اجتماعی شدن وسیع ویا گسترده * 

بیشتر متمایل به  استقاللیت ،  فردگرایی،  بیان واظهار نظر خودی  و 

دوبله یا توصیف  گسترده  میبا شد  چونکه  این  نوع  اجتماعی  شد ن  

ماحاصل  بالقوه  طیف  گسترده ای از نتیجه ای   حد و درجه  گسترده  

                                                                           .               آن می با شد 



اطاعت بیشتر  متمایل  به  اشاعه  و ترویج  :   اجتماعی شدن محدود *

چونکه دستاورد  آن در  باشد می محدود   توصیف وهمنوایی و دوبله یا

                                                                                                .حد ودرجه ای محدود بمالحظه میرسد  

این تمایز اجتماعی شدن بین اجتماعی شدن گسترده و اجتماعی شدن      

تمام روند  :پیشکش گردیده است که چنین است « ارنیت» محدود توسط 

ورفتار  اجتماعی شدن توسط یک فردازهنگام تولد  با پتانسیلهای سلوک

از محدوده ای فوق العاده وسیع  که  محدود به یک طیف تنگ وباریک 

میشود  برای او زما نی  قا بل پذیرش میبا شد که  با  استاندارد  گروپ 

توضیح میدهد که دانستگی از « ارنیت»متعلقه اش  قا بل انطباق با شد 

رک شود اجتماعی شدن نباید تنها  با مفهوم دوگزینیش وسیع و محدود د

یامحدود بماندنویسنده استدالل مینماید که اجتماعی شدن با درنظرداشت 

محیط فامیلی ،مادر وپدر ، ) هفت عامل اجتماعی شدن که او آن عوامل

را بیرون ( خواهر وبرادر و مکتب و دوستان و  همکاران  وساحه کار

ت نویس نموده است گسترده ویا محدود میتواندباشد زیراکه هرعامل بذا

خود میتواند  گسترده  و یامحدود  باشد ویا  در اینجا امکان  موجودیت  

ازترکب  و تنوع  وسیع  اجتماعی  شدن  گسترده  ومحدود  نیز میتواند 

دو مثال  را خاطر نشان  میسازد  «  ارنیت»بمالخظه رسد،   سرانجام 

که  با کامالً موافق است  « ارنیت»  :که تمایز آنها نسبی است  اوالً  

درنظر داشت جنس  اکثراً در روند اجتماعی شدن تفاوت  های  چندی 

«  ارنیت»موجود میباشد  که  این تفاوت ها  با درنظرداشت  توضیح   

برای جنس زن نسبت به مردمحدود میباشد اوهمچنان استدالل می نماید   

که اجتماعی شدن جاپا نی ها نسبت موجودیت فشارهای  بیشتر اطاعت 

منوایی وازخود گذری  ناشی از فرهنگ شان محدود  وتنگ  میباشد  وه

اضافه می نماید که این محدودیت  اجتماعی  شدن  در چاپان «ارنیت »

 .                                                                             ممکن ناشی از پایان بودن درجه وگراف جرایم در آن کشور باشد 

قبل از آنکه به توضیح نهاد  کل ویا :   نهاد های جمعی -4-1-3



موسسه  کل بپردازیم  الزم دانسته میشود  نا   بعضی  از اصطالحات                                                        

            

یک محبس رنگ شده                                                                                      

:                                                                        مربوط به این نهاد را  ذیالٌ  به توضیح بگیریم

  را  جامعه  جمعی ل یا  مح و  جمعی اصطالح نهاد کل یا موسسه  -*

ابداع ( Erving  Goffman) نگ گوفمانبشناس مشهور امریکایی ایر

:                                                                              وچنین تعریف کرد

نهاد کل یا موسسه جمعی محل ویا جای است  که در  آن  گروه   یک

معه گسترده وهمگانی بغرض تجدید اجتماعی ازمردم ویا انسانها راازجا

شدن شان تجرید  نموده  وتمام  نیاز های  شان  را  درتحت  کنترول 

.                                                              بیروکراتیک در می آورند

دوبا ره ویا مجدد عبارت از تغیر اسا سی شخصیت   اجتماعی شدن -* 

تجرید  شده  ویا زندانی  میبا شد  که  محیط پیرامون او  یک نفرشخص 

.                                                                            دقیقاٌ  تحت کنترول قرار داده میشود 

: در واقیعت روند دوبعدی ویا دوبخشی دارد  اجتماعی شدن مجدد  -*

ر تضعیف هویت وسلب آزادی  مسکونین کارکنان این نهاد بمنظو -اوالً 

روند  دوباره  -ویاجابجا شد گان نهاد ویا این محل تالش می ورزند ثانیاً 

اجتماعی  شد ن شامل  تالش و مساعی سیستیمیکی است وآنهم بغرض 



.                                                  ساخت واعاده  شخصیت های گوناگون ویا شخصیت خودی 

متولد  در (  1982نومبر  19 -1922جون، 11)  ایربنگ گوفما ن  -*

جامعه شناس ونویسنده ای برجسته و  هفتاد سومین ریس انجمن –کانادا 

جامعه شناسان  امریکا  میباشد  او یکی از برازنده ترین جامعه شناسی 

میباشد که درغنی بخشی تیوری و نظرا ت  جامعه  شنا  سی  سهم قابل 

داشته بویژه  دربخش مطالعات  وتاثیر متقابل  وفعل وانفعاالت  مالحظه

(interactions )  نمادین  اش  بیشتر شهرت  دارد بخصوص  درشکل

اش شخص  فراموش (نمایش های تیاتری) تجزیه وتحلیل دراماتورژی 

خود  به معرفی   زنده « 1959»ناشدنی است اودرکتاب مطبوع  سال 

.                                                                             شده است  گی  روزمره اش دست بکار

موسسا ت یا نهاد های کلی  را  به پنج نوع تقسیم   ایربنگ گوفمان -*

  :                                                                                              نموده است 

موسسا ت ویا محالت رهایشی بمنظور مراقبت مردم بی ضرر و  -1

(                                                                 دارالمساکین  وشیرخوارگاها-«یتیم خانها»پرورشگاه ها)-ناتوان شامل

موسسات بمنظور مراقبت ازمردم  که قادر نیستند  ویا نمیتوانند از   -2

مراقبت ویا وارسی نمایندویا اینکه اگرآنها ازنظردورانداخته شوند  خود 

باعث ازار واذیت جامعه میگردند   مثل مردمان در جزام  خانه ها ویا 

 .                                                                     مردم درسناتوریم های توبرکلوزی ویا درشفاخانه های عقلی وعصبی 

موسساتیکه بمنظوروقایه جامعه  ازخطرات رویداد های بین المللی    -3

اشخاص وافرادرا درآنجا منزوی ویا جابجا می سازند ویا اینکه از نظر 

جهانیان وانظار مردم تجرید میسازند تامردم از دیدن و ضع رقتبار آنها 

                                                       .زندان ها ومحابس–دچار تشویش نشوند مانند اردوگاه های کاراجباری

نهادها و تاسیسات  به ظاهر  عادی ونورمل بخاطر تعقیب  برخی  -4

وظایف خطیر و مرموز  از جمله کولونی ها  ، اردو گاه ها ی کار  ، 

.                                         مراکز تعلیم وتریننگ  شبانه  وکشتی ها

تسیسات  پوشیده  از نظر بخاطر ترینگگ  موضوعات مذهبی  از  -5



.....                                                و -خاناقاها -صومعه ها –فبیل تکیه خانه ها 

هدف از  ساحت وایجاد همچو تاسیسات ، اجتماعی ساختن  مجدد         

بهتر اجتماعی  نشده اند  انسان ویا افرادی  میباشد که  بصورت کامل  و

روی این منظور محیط پیرامون شخص مورد نظر دستکاری می نمایند 

ویا محیط اورا برای اجتماعی شدن مجددش مساعد می سازند که مثا ل 

کلیدی آنرا میتوان  محیط  نظامی  پنداشت  وآن  اینکه  یک شخص را  

نضبط  وبا مطابق مقرارت و  اصول تعلیم  وتربیه  نظامی  شخص   م

.                                                                  دسپلین  بار می آورد 

بعد از توضیحات فوق میتوان باالی اصل موضوع که عبارت از          

تا سیسات ویا نهاد های جمعی ویا کل است قدری مکث نمود وآن اینکه  

ه دواطلبا نه میباشد ونه هم  کامالً اجتماعی شدن یا جامعه پذیرا شد ن ن

اجتماعی  شونده ای موفقانه ، دراینجا اجزا وبخش های  جامعه  بشکل 

خاص برای اجتماعی شدن مجد د افرادی درنظرگرفته میشود ویا ایجاد 

میشود که آنها در اغاز بصورت موفقانه وکامل نتوانسته اند  ویا شرایط 

.   که اجتماعی ویا جامعه پذیر شوند برای آنها اماده ساخته نشده بود 

این نوع تاسیسا ت عبارت اند ازمحابس ودیپارتمنتهای  صحت د ماغی  

بعضی ازین  تاسیسات  دارای  معیار های بلند  وهمه جانبه میباشند که 

اکثرنیازمندیهای  اجتماعی شدن مجدد را دارا میباشد و با درنظر داشت 

ر اجتماعی شدن  ، اربنگ کوفمن مطالعه کالسیک  نهاد جمعی بخاط

پنج وصف وکرکتر را برای  یک نهاد جمعی بشکل ذیل  پیشکش می 

:                                                                                     نماید 

تمام جنبه های حیات در تحت یک سقف ودرتحت  انضباط یکسان   -1

.                                                                رآورده شود باید مدنظر باشد ویا ب

میباشد  که »« فرد  درنهاد  عضو یک اجتماع بزرگ کوهارت  – 2

.                                       مثل همگان باید از او وارسی بعمل آید 

بای درست « ساعت  24در مدت زمان » تمام فعالیت های روزانه  -3



.                                                     و همه جانبه سکجول گردد 

دراینجا  دوگانگی و یا تضاعف  کوچک وظیفوی بین  نظارت گر   -4

                 .                              و  عضو سهمگیرنده  بمالحظه میرسد 

.                                     معلومات درمورد سرنوشت فرد باید در دسترس باشد   -5

مثالهای کلیدی ومهم همچو نهاد ها ویا تاسیسات جمعی شامل موسسات 

ومحیط نظامی میباشد وعالوه براین تاسیسات   -محابس–صحت دماغی 

.                                        داشت  میتوان موسسات دیگری را نیز درنظر

هد ف از ایجاد همچو موسسات ونهادها ، بمنظور  اجتماعی ساختن     

یعنی  که   در این . مجدد افرادیکه  کامالً اجتماعی نشده اند  می باشد 

تاسیسات ونهاد ها توسط  ستاف ویا متخصیصن ورزیده  با دستکا ری 

که باید  مجد داً اجتماعی شود و در شخصیت  درمحیط پیرامون شخص 

محیط او را تغیر .او  تغیرات جذری بوجود آید تالش صورت میگیرد  

میدهند  که  مثال کلیدی  آن  که باعث  اجتماعی  شدن مجد د  میگردد 

میتوان محیط  نظامی  را نام برد  محثطی که با درنظر داشت مقرارت 

ه  باالی  همه  منسوبین اردو یکسان و اصول نامه های  نظامی  چونک

.      تطبیق میشود  شخص را منضبط وبا دسپلین  وبا پروگرام میسازد 

مورتیمر و  سینمونس  درارتباط                                            

میتودو لوژی  متفاوت  اجتماعی شدن ازانواع موسسا ت ونهادهای  

وقتی هد ف یک . ر نشان می سازنداجتماعی شدن  مجد د چنین خاط

باشد درآنصورت نهاد (  اولیه وثانویه )  نهاد اجتماعی شدن 

مذکورازفشارهای هنجاری ویا نورمها ی  طبعی استفاده می نماید ولی  

اگر هد ف  نهاد   اجتماعی  شدن مجد د  شخص  باشد درآنصورت 

ا مورد بخاطر اصالح واجتما عی شدن  منحرفین  فشار های جبری ر

استفاده قرار میدهد یعنی که باالی افراد جبراً فشاروارد می نمایند تا 

.                                                                      اوامر داده شده را بپذ یرد ویا آن را عملی نماید 

 خالل  بازی  به کودک در:   اهمیت اجتماعی شد ن  -5-1-3



ونخستین قدم ها را برای اجتماعی  ،می پردازدراف خودکشف محیط اط

تماس با محیط خارج  از راه بازی  وکسب تجربیات  .شدنش بر میدارد 

جدید باعث میشود تا دنیای کنجکاوی کودک وسعت بیشتریافته  وجهان 

بیرونی را مستقیماً تجربه کند ، آشیا و پدیده های دیگر را بشنا سد  وبه 

                                                                                .          آنها معنی ومفهوم دهد 

بنا براین  ادراک مفاهیم  وارزشهای اخالقی  از طریق بازی برای      

کودک میسر است ،زیرا گرچه  کودک درخانه ودرمکتب  با ارزشهای 

ی  اخالقی  ارزشها(  جابجا شدن )اخالق  آشنا میشود  اما درونی شدن 

بازی عاملی است برای ایجاد مراوده  .بیشتر از طریق بازی میسر است

با زی  خصومت  بین  والدین  وکودک  ومیان  . ودوستی میان کودکان 

.                                                 خواهروبرادرهاراکاهش میدهدومنتهی به محیط خانوادگی سالم میشود 

بازی است  که کودک  یادگیگیرد  که چگونه  با بیگانه ها   ازطریق     

روابط اجتماعی برقرارکند ،بازیهای مناسب سبب رشد بلوغ  اجتماعی 

کودکان  شده  وباعث آن میگردد که  کودکان  نقش خودرا  در زندگی  

دریابند وبااعتماد به نفس با این نقش مواجه گردند، بازی سازنده  انسان 

ت ، کودک از طریق بازی  وهمانند سازی خود  با بزرگ اجتماعی اس

ساالن به نقش آینده خود بعنوان شهروند سالم که بایدمسولیتها ووظایف  

.                          مناسبی  را درجامعه بعهده بگیرد  گسترش میدهد

 همچنان باید خاطر نشان ساخت که                                          

برای اجتماعی شدن  یکی از رایج ترین  روش را برای آنهایکه با 

تاسف درمواردچندی در اجتماعی شدن کودکان سهل انگاری می نمایند  

ویا بصورت عمدی نمی خواهند اطفال را در روند اجتماعی شدن 

آنچنانیکه در فوق  به تفصیل ازآن ذکر بعمل . کمک  نمایند   نشان دا د

غیر آن صورت اگر کود کان را بحال خودشان رها آوردیم  چه در 

نمایم ویا به آنها فرصت ندهیم تا از طریق با زی  وتما س با  محیط 

بیرونی  تجاربی  را  بد ست  آورند  ویا  در پروسه اجتماعی شدن 



خود اقدام نمایند   کاری ناگواری را مرتکب خواهیم شد   وزمینه را  

کودک لجوج ،  گوشه نشین ، نا اهل ، چنان مساعد خواهیم ساخت که 

بخصوص آن کودکان که از مهر پدرومادر . بی تفاوت وخشن با ر آید 

درایام رشد به نحو ازآنحامحروم گردیده باشند ویا  اشخا ص وافرادی  

.                            که کودکان را ازمحیط اجتماعی شان  به دور نگهدارد

مفهوم اجتماعی شدن  :  ماعی شدندرک تیورتیکی  اجت -2-3

در ارزیابی ها وتحقیقات  که وقتاً وفوقاً صورت گرفته ونظریه اساسیی  

که ازبخش مهم مفهوم اجتماعی شدن درک شده است ماحاصل آن  جمع 

ازتعریفات و تیورها ی متفاوت  اجتماعی شدن میباشد  که بعضی ازین 

آنها که اغلباً انفورمتیب   برخوردها ویا رویکردها راباتعریفات متفاوت

.                                                  میباشند  ذیالً به تعریف میگیریم (  حاوی اطالعات مفید)

انکشاف :  ( symbolic interactionism )   نمادین بل کنش متقا  -*

وتوسعه خود یک نتیجه ای ازتعامالت  اجتماعی شدن میباشد،وازجانبی 

جتماعی شدن خود وابسته به شرایطی میباشد  که درآن بازیگر چه زن ا

باشد ویا چه مرد خودرا  می یابد  ویا  با  درنظرداشت  شرایط مناسب 

به حال  خود  بغرض  اجتماعی شد ن اش  در جامعه ای  که  او حیات 

بسرمی برد به اقدامات الزم دست می زند  پس میتوان ازدرک جمالت 

ستدالل را بدست اورد که اجتماعی شدن  یک روند طوالنی فوق چنین ا

 .ومادام العمر میباشد

اجتماعی شدن  یک روند  اکتسابی :  (role theory) تیوری نقش -*

نورمهاوهنجارهای مناسب میباشد که شامل نگرش ها،تصاویر خودی ، 

ارزشها  ونقش رفتار وسلوک بوده که یک گروه را قادر به پذیرش آن 

زد تا نقش موثر شا ن را درروند  اجتماعی شد ن  ویا اجتماعی  می سا

ساختن بکار بیاندازند  نباید فراموش کرد که دراین روند اجتماعی شدن 

نیروهای محافظه کار را  نیز میتوان  دید  که  به نوبه  خود درسازمان 



                                                                         اجتماعی فعالیت ونقش افراد را در طول زمان بیشتراجازه تدوام میدهند   

توسعه خود بعنوان یک (:reinforcement  theory)تیوری تقویت -*

دستاورد ازارزیابی شناختی ازهزینه ها ومنافع میتواند باشد ، درک این 

فرضیه  که  شخص  اجتماعی  شده  در برخورد و یا درنزد یک شد ن 

با  اعضای گروه بمنظورایفای نقش های جدید اش خالی ازمزایا ومنافع 

                                   .                              مستقل نمی باشد 

اجتماعی شدن مجموعه (:internalization theory) نظریه درونی-*

ای ازمراحل است،که در آن یک فرد می آموزد که باید او درکدام  یک 

ازسطوح مختلف  ازسا زمانهای  اجتماعی  عضویت  حاصل نماید ویا 

ت  که کودک  با در نظر اشتراک نماید  این تیوری باورمند ومعتقد  اس

برعالوه (  interpersonal)داشت یک چارچوب درروابط میان فردی

شناخت   درونی  او میتواند  از سیستم  مشترک  و نمادهای  بیانی  ویا 

اظهارات نظری نیزاگاهی کاملی را درطول زمان حاصل نماید ویا آنرا  

  Talcott) سونتال کوت پرفرا گیرد  این تیوری ویا نظریه  توسط   

Parsons ) بادرنظرداشت پژوهشها ی تازه ایکه دراین اواخر صورت

تحقیقات  اخیر حاکی ازآن است  . گرفته است حمایت وپیشتیبانی گردید 

که برای فرزندان ویا اطفال انسان بس مشکل وسخت است تا دقیقاً نقش 

لگرا باشد بزرگ ساالن را تقلید نمایند وازجمله به اقدامات که بیشتر عم

« تقلید بیش ازحد»دست زنند، چونکه این نوع اقدام وعمل را  بعنوان  

می نامند  تا جا یکه  ازدید گاه تکاملی  به  ظاهر همه  جانبه نا سازگار 

وناممکن به نظر می آید  واین خود یکی از ویژه گی های  انسان است  

                                                    . که این فرهنگ از نسلی به نسلی  در انتقال می باشد 

من درتحت این عنوان  مقاله ای  )  تیوری اجتماعی شدن سیاسی  -*

میکال راش را که توسط  منوچهر صبوری ترجمه شده است بیدون 

                                                           :                                               ( تصرف وکم وکاست ذیالٌ بدست نشر می سپارم 

 اجتماعی شدن سیاسی را میتوان روند : تعریف  اجتماعی شدن سیاسی



معین  که بوسیله  آن افراد درجامعه ای اجتماعی ویا فرایند تعریف کرد

با نظام سیاسی آشنا میشوند  وتا  اندازه ء  قابل  توجهی ادراک شان از 

.  وواکنش های شان نسبت به پدیده های سیاسی تعین  می شود   سیاست

بسیار مورد «  1978»و« 1968»اجتماعی شدن سیاسی  دردهه های 

توجه صاحبنظران قرارگرفت، اما بعداً هنگامی که کوشش برای فراهم 

ساختن  اساس  تجربی مستحکمتری  برای  آن  با مشکالت گوناگونی 

 .موضوعی برای مجادله  و انتقاد درآمد رو به رو گردید به صورت 

 

                         

این امر به نا دیده گرفتن نسبی  آن منجر  گردیده است  به این معنا که  

برای بدیهی  دانستن  اجتماعی شد ن سیاسی  یا ناچیز شمردن  نقش آن  

ده بتتدریج که کاستیهای آن درعمل آشکار شوند  گرایشی  به وجود  آم

این امرمایه تاسف است  ازاین جهت که در  رفتار اجتماعی  به . است 

طور کلی  مفهوم اجتماعی شدن  به طور  گسترده ای پذیرفته شده است  

. واین به تنهایی مورد موجهی برای ربط آن با رفتارسیاسی ایجاد میکند

نخستین  « 1959»( 2)هربرت هایمن ( 1)کتاب اجتماعی شدن سیاسی 

نظام یافته  در باره  اجتماعی  شد ن  سیاسی  توسط  یک دانشمند بحث 

سیاسی است هایمن از مطالعاتی که قبالً در انسان شنا سی وروانشناسی  

انجام شده بود  سود جست  ، اما  بتدریج  دونوع تعریف  به  وجود آمد 

(   3)که یکی محدود ودیگری کلی بود این تعاریف توسط برد گرینشتاین

این تعاریف توسط فرد .  ود آمد که یکی محدود ود یگری کلی بود بوج

القای »  : بخوبی خالصه شده  است «551،ص 1968»( 3)گرینشتاین



تعمدی اطالعات ، ارزشها  وشیوه های عملی سیاسی  به وسیله عوامل 

تمام  یاد »و«  نهادی ای که رسماً این مسولیت  به  آنها داده شده است 

سمی وغیر رسمی ،عمد ی وبرنامه ریزی نشده در هر گیری سیاسی،ر

مرحله از دوره زندگی ، شامل یاد گیری  آشکار سیاسی  وهم یادگیری 

   .«ظاهراً غیر سیاسی ویژگیهایی  که از نظر سیاسی  ذی ربط هستند

این تعریف اخیرگاهی ازاین جهت که بیش از حد کلی ووسیع است      

ما تمایزمیان اجتماعی شدن اگاهانه  وعمدی  مورد انتقاد قرارمیگیرد ، ا

از یک سوواجتماعی شدن نا اگاهانه ومحیطی  را از سوی دیگر  نشان 

میدهد ،تعریف محدوداجتماعی شدن سیاسی درکوششهای آشکار جوامع  

توتالیتر برای القای ارزشهای معین ازطریق  نظام  آموزشی همانگونه 

تنهابا تغیرشکل  اساسی  :شن می شودگفته اند بخوبی رو هیتلرو لیننکه 

آموزش ،سازماندهی وتربیت جوانان،خواهیم توانست تضمین  کنیم  که 

نتایج تالشهای نسل جوان ایجاد جامعه ای متفاوت با جامعه قدیم ، یعنی 

سنخنرانی  لنین  برای  اتحادیه  جوانان »  جامعه ای کمونیستی، باشد  

                                                          .   «1928»م اکتوبر 2»کمونیست  

من درکنارشما قرار نخواهم )اعالم می کند  مخالفاناز هنگامیکه یکی   

..  فرزند شما هم اکنون به ما تعلق دارد»:من به ارامی میگویم «گرفت

شماچه هستید ؟ شما درمیگذرید،اما فرزندان شما اکنون دراردوی جدید  

زمانی کوتاه  آنها  هیچ چیز دیگری را به جز  اجتماع )در.دارند قرار 

ما  ترزیق   1933سنخنرانی هیتلر،شش نوامبر،)«جدید نخواهند شناخت

روح این  اجتماع  را ازسننین  بسیار  پایین  در جوانانمان  وظیفه خود 

واین رایش جدید جوانان  خودرا  به هیچ کس  نخواهد .... قرارداده ایم 

د ،بلکه خود به جوانان  روی می  آورد  و آموزش وتربیت  خود را  دا

درالمان نازی (.1937سخنرانی هیتلر اول ماه می »به  آنان  القا میکند 

به کودکان یاد داده می شود که دردرجه نخست  باید  به دولت  آن گونه  

                                   .          تجسم یافته است  وفا دار باشند که در پیشوا یعنی آدولف



می بایست با ایدیولوژی نازی هماهنگ  باشند   همه کتاب های درسی    

. استفاده میشد «  مناسب»وحتی در کتابهای درسی ریاضی از مثالهای 

المان  در »این مثالها شامل  محاسبه مساحت وجمیعت  مستعمراتی  که 

ظرفیت  وعملکرد  هوا پیماها ی   جنگ  جهانی اول  ازدست داده بود ،

مساله یهود  مثل تعداد ونسبت یهودیان  در »نظامی  ومسایل مربوط به 

خارج از مکتب ومدرسه  برای کودکان  بین سننین ده  .  المان می شد 

 (4)وچهارده سال،اجتماعی کردن به طورگسترده ازطریق یونگ فولک

هتلر   به ترتیب  ازطریقوبرای پسران ودختران باالترازچهارده  سال 

کمونیستی    یماتفاقاًدررژ،میگردیداجرا (6)وبوند دویچرمید ل  (5)یوگند

          . المان شرقی نیزازمثالهای نظامی برای مسایل ریاضی استفاده می شد 

الگوهای مشابهه در شوروی                                            

درسی  واموزشی می بایست ازخط  تمام کتاب های : وجود داشت 

رسمی یا فرایندی که کودکستان  تا آموزش  عالی استمرارمی یافت 

همان گونه که  مثالهای نقل شده  توسط یک خبرنگار . تبیعت میکرد 

درمسکو نشان میدهند ، مسایل ریاضی نیز نیویارک تایمز   (7)سابق 

:                                                                                             ر می گرفتند آشکاراً  بمنظور اجتماعی کردن مورد  استفاده قرا

روی یک شهروند شو،  رفیق یوری گاگارین ، نخستین کیهان نورد      

   نخستین پرواز.پرواز کرد دقیقه بدورکره زمین « 188»اوظرفیت. بود

نخستین  یخ  –به دورزمین  چند ساعت  وچند دقیقه طول کشید ؟  لنین 

طول   8/1اگر بدانیم  که .  شکن  اتمی جهان ، درکشور ما  ساخته شد 

« 52»مترو« 5»عرض آن « 5/1» سانتیمترو« 75»مترو« 16»آن 

                                                   سانتیمتر است ، در آن صورت  طول وعرض این یخ شکن  چیست ؟

« 658»کیلو متر  و «  6»یک دسته از کارگران نفت  باید  ساالنه     

کیلو متر و «  4»مترحفاری کنند ،آنها درشش ماه نخست  از سال اول 

متر کمتر حفاری  «58»کیلومتر و« 1»مترودر شش ماه دوم « 988»



اجراکرده اند؟ اگر از هدف  آیا این دسته برنامه  ساالنه  خود را. کردند

                                            های  برنامه جلوتر رفته اند ، حساب کنید  بچه میزانی بوده است ؟                                                                

 تن پنبه  به «3358»تعهد کرد  {مزرعه دولتی } (8)« ساوخوز»      

دیگر «  18/1»تن پنبه  تحویل داد وسپس  « 4588»دولت بدهد ، اما 

این ساوخوز چند تن بیشتر ازمیزان  تعهد .ازاین مقدار را بر آن افزود 

.                                              «184ص  1985شیلر »   خود  پنبه  تحویل داده است ؟

ی کردن درشوروی ازطریق سا زمان اجتماع                            

که تقریباً  همه  کودکان  بین  نه تا چهارده سال  ( 9)پیش آهنگان  جوان

عضو آن بودند  بیشتر تقویت میگردید، اما عضویت درسازمان اصلی 

گزینشگرانه تربود وبه معرفی ( 18) «کامسو مول »جوانان  یعنی  

. نیاز داشت  « کامسومول»یک عضوحزب کمونیست  یا دو عضو 

یک کانال مهم  گزینش برای عضویت درخود حزب « کامسو مول»

کمونسیت  بود واعضای آن  تحت آموزش سیاشسی مستقیم  

همچنین همه مردان درشوروی .  وآموزشهای دیگر قرار می گرفتند 

ازطریق خدمت نظام وظیفه درمعرض اجتماعی شدن  قرار می گرفتند 

.                                                                                

شباهتهای  با فرایند  اجتماعی  در المان  نازی  به چشم  می خورد   

درکتاب اجتماعی کردن سیاسی در اروپای « 1975»(11)ایوان ولگایز

یاد اور میگردد که مسایل ریاضی  اغلب  به موضوعا تی   (12)شرقی 

اخالق کار سوسیالیستی مربوط بودند ودر تمام دولت مانند ساعت کارو 

.   های کمونیستی درسهای جداگانه ای  درباره ایدیولوژی  وجود داشت 

ولگایز  دریافت  که تاکید برمسایل ایدیولوژیک از یک کشور به کشور 

دیگر فرق می کرد ، اما موضوعاتی مشترکی پدید آمده بود  که  شامل 

و میهن   ضد  امپریالیسیم ، اخالق سوسیا لیستی ساختمان  سوسیالیسم ،

روزنامها گزارش کردند که دانشجویانی  « 1998»درسال »پرستی بود

که ازکشورهای  اروپای  شرقی  به کره شما لی با زمی گشتند وسقوط  



رژیمهای کمونیستی ورها کردن ایدیولوژیهای کمونیستی  را دیده بودند 

قابلیت  اطمینان  ایدیو لوژیک  ووفاداری  ملزم بودند به منظور تضمین 

.                                                                        «را بگذرانند« شان  به رژیم  کیم ایل سونگ  یک دوره باز آموزی 

تعریف وسیع جامعه شناسی سیاسی  هم شامل اجتماعی کردن اگاهانه    

بنا براین اجتماعی .شدن نااگاهانه یا پنهان است یا آشکار وهم اجتماعی 

شدن دارای رابطه  نیرومندی  با مفهوم فرهنگ  سیاسی است ، اگرچه 

( 14ص 1963)فرهنگ سیاسی توسط آلموندووربا.با آن مترادف نیست

نظام سیاسی آن گونه که  درشناخت ،  »درکتاب فرهنگ های مدنی  به 

به سیاست  درمیان اعضای  یک  احساسات  وارزیابیها ی فردی نسبت

درکتاب  ذهنی  ومشارکتی، فرهنگ . نظام سیاسی ،  تعریف شده است 

:  فرهنگ مدنی ،آلموندوربا سه نوع فرهنگ سیاسی رامطرح کرده اند )

کوتاه بینانه یااگاهی اندک ازحکومت، انتظارات  (13)کوته بینانه سیاسی

مشخص می گردد ،   اندک از حکومت ومیزان مشارکت سیاسی  اندک 

فرهنگ سیاسی ذهنی با میزان اگاهی وانتظارباالتر،اما میزان مشارکت 

اندک،وفرهنگ مشارکتی بامیزان اگاهی،انتظارومشارکت زیاد مشخص 

      .                                                        درنظر گرفته می شدند( 14)آنها نمونه های  آرمانی وبری . می گردد

اما از میان پنج کشوری که درمطالعه آلموندوربا بررسی  گردیده بودند 

مکزیک به فرهنگ  کوته بینا نه ،ایتالیا والمان غربی به فرهنگ ذهنی  

وبریتانیا وایاالت  متحده امریکا  به فرهنگ  مشارکتی  نزدیک بودند ، 

رعمل اگرچه آنها تصدیق میکردند که همه شکلهای  فرهنگ  سیاسی د

.                                                                                  درهم آمیخته هستند

آلموندووربا  به علت این فرض که  ارزشهای مشابهی  بر هر پنج       

کشورقابل تطبیق است  ،موردانتقاد قرار گرفته اند ، اما مفهوم فرهنگ 

،بویژه که خود این انتقاد بطورضمنی  نشان سیاسی  همچنان مهم است 

میدهد  که ارزشها  ازیک جامعه به جامعه دیگر  فرق می کنند  واینکه 

در نظر نگرفتن آن  ارزشها خطر  عدم درک  آن  جامعه  را به همراه 



همچنین گفته شده است  که آلموندوربا  فرهنگ سیاسی  یکسا نی .دارد 

باوجود  این  در حالی که  .  می کنند  را دریک جامعه   معین  فرض  

گرایشهایی  درآن جهت وجود دارند آنها تصد یق می کنند  که  فرهنگ 

سیاسی  یک جامعه ممکن است    چند پاره باشد  به میزانی که  نه تنها  

تضادهایی دردرون یک فرهنگ سیاسی وجود دارند ، بیلکه فرهنگهای 

آنچه که باید تصدیق .اشته باشندسیاسی جایگزینی نیزممکن است وجودد

شود این است که دربیشترجوامع یک یا چند فرهنگ  سیاسی  جایگزین 

وجود خواهند داشت  شاید  معقول  نباشد  که  اجتماعی  شد ن سیا سی  

مترادف بافرهنگ سیاسی در نظر گرفته شودبلکه باید  فرهنگ سیاسی 

معنی است که اجتماعی این بدان .را نتیجه اجتماعی شدن سیاسی دانست

شدن سیاسی باید  به گونه ای گسترده تر وسیله ای تعریف شود  که به 

یا اطالعات ، ارزشهای  سیاسی  (  15)کمک آن افراد معرفت سیاسی 

یا باورهای اساسی ونگرشهای سیاسی یا عقایدی را درباره موضوعات  

شدن سیا سی  بنا  براین  برسی  بیشتر اجتماعی . معینی کسب می کنند 

بصورت جستجوی  برای  پاسخ  به این چهار سوال مرتبط با یکد یگر 

:                                                                                 در می آید  

      چه چیزی یاد گرفته می شود ؟                                                               -1

چه زمانی یاد گرفته می شود؟                                                                           -2

چگونه یاد گرفته می شود؟                                                                            -3

                                                                     چه رابطه ء میان اجتماعی شدن سیاسی ورفتارسیاسی وجود دارد؟ -4

تحقیقات زیا دی دربا ره پرسشهای دوم وسوم  وتحقیقات  نسبتاً  قا بل 

و  1969ن،.ک النگت.ر)توجهی درباره پرسش اول انجام شده است  

، اما سوال عمده  وسوالی که پاسخ به آن  (1877ویت وداسونداسون،پر

ازهمه  دشوارتر است  پرسش اخر استوبعالوه، بیشتر تحقیقات  درباره 

اجتماعی شدن سیاسی درایاالت متحده امریکاودرمورداین کشور  انجام 

شده است  واگر چه  تحقیقات  قراوانی  درباره کشورهای دیگر  انجام 



.                                                            حقیقات  معموالً چند پاره اندگردیده ، این ت

متغیرها  وفرایندهای  «5-1»شکل:شدن سیاسینظریه اجتماعی 

را که به اجتماعی شدن سیا سی کمک میکنند بصورت ا ین مدل  نشان 

، ما نند  درای مدل نخست به تعدادی از عوامل  اجتما عی شدن. میدهد 

خانواده ،گروههای  همساالن  ورسانه های همگانی  اشاره میشود  که 

این عوامل از سه .فرایند اجتماعی شدن  ازطریق آنها صورت میگیرد 

طریق  عمده ، یعنی تقلید، آموزش و انگیزش ، در سراسر زندگی فرد  

ر اما درهیچ جا اشاره  مشده است  که هریک ازاین متغی. عمل می کنند

ها  به یک اندازه مهم هستند ،برعکس ، ممکن است  اهمیت آنها ازیک 

جامعه به جامعه دیگر،ازیک فرد یا گروه به فرد  یا گروهی دیگر ودر 

.                                        هر حال  در طول زمانم  متفاوت باشد 

ن قابل گفته شده است  که معرفت ، ارزشها ونگرشها یک فرد به میزا

درهرحال ،این مدل نیزمی .توجهی  نتیجه فرایند اجتماعی شدن است

اگرچه نه لزوماً پیوسته )کوشد اجتماعی شدن را  فرایندی پویا ومداوم 

تعریف نماید  که ممکن است  به  پایند گی ارزشها ونگرشهای معینی ( 

بنا براین اجتماعی شدن . وهمچنین به تعدیل وتغیر آنها کمک  کند 

وهم مستلزم  تقویت  (  16)مکن است هم متضمن بازاجتماعی شدن م

دو متغیر .                                         ارزشها ونگرشها باشد

مستقل  تجربه وشخصیت  فرد رابطه  نزدیکی  با فرایند اجتماعی شدن  

دارند  واین متغیرها  با متغیرهای دیگر  دارای کنش متقابل  هستند  

ادراکی را به وجود می آورند  که فرد از «  توانا وسخت»رندیوس

طریق  آن نسبت به پدیده ها وانگیزه های سیلسی  خارجی  واکنش 

بدیهی  . نشان میدهد ودر موارد مناسب  به فعالیت سیاسی می پردازد 

است ،  درین زمینه رفتار مناسب  ممکن است  شرکت نکردن در 

        .     فعالیت سیاسی باشد 



                                                                                               

 

؟ فرض  نیرومندی  در  چه چیزی یاد گرفته می شود -1

پژوهش های اجتماعی شدن وجود دارد مبنی بر  اینکه  اساس 

م بسیاری از رفتارهای  سیا سی  و  در یکی  از مطالعات  مه

اجتماعی شدن سیاسی  دردوران  کودکی ، اجتماعی درمراحل 

اولیه زندگی  برا گرفته می شود  چها ر مرحله  را  در فرایند  

«  ایستن ودنیس » پژوهش  . اجتماعی شدن  مطرح  می کنند 

که درایاالت متحده امریکا انجام گردید به  این نتیجه  ( 1969)

وجوداقتدارراتشخیص می  رسید  که  کودکان  درمرحله  اول 

دادند، یعنی کسی راکه حق داشت فرمان صادر کند  یا دستور 

بدهد،مانند پدرومادر،پلیس،معلم وازنظرسیاسی ریس جمهور ، اما 

به مرور آنها ازتمایزبین اقتدار درونی  یا  خصوصی  پدر ومادرو 

معلم  واقتدار بیرونی یا عمومی  پلیس  وریس جمهور به دنبال آن 



می برندکه نهاد های  سیاسی غیر شخصی  ای  مانند کنگره  پی

،دستگاه  قانون  گذاری ودیوان واگاه  میگردید ند عالی 

سر انجام ، این  اگاهی  . وفرایندهایی مانند رای دادن وجوددارند

بدست می آید که تنایزمیان این گونه نهادها  وفرایند ها  وافرادی 

 –ل هستند یا آنها رااداره میکنند وجود دارد که  در  آنها  د خی

-اینکه درنهایت  نهاد ها دیر پای تر   وفراتر ازافراد هستند

بطوری که تصویرهای ذهنی آرمانی  شده افراد خاص، مانند ریس 

جمهور یا یک  سناتور،  به ریاست  جمهوری   یا کنگره انتقال 

:                                                            داده می شوند

.                                                          ن اقتدار فردی بازشناخت  -1

.                                    بازشناختن وجود تمایز میان اقتدار درونی  وبیرونی  -2

 .                                                         باز شناختن اقتدار سیاسی  غیر شخصی  -3

       . وافراد مربوط به آنهاشناختن وجود تمایز میان نهادها باز  -4

منبع ایستن »اجتماعی شد ن سیاسی  دوران  کودکی  مراحل )

مراحل مشابه توسعه در مطالعه جوامع دیگر  ( «1969ودنیس 

اماهم در ایاالت متحده امریکا وهم در .نیز مشاهده شده  است 

لحاظ سن وسال،پایگاه اجتماعی  کشورهای دیگر، تفاوتهای  به

مهمترین . جنسیت، ضریب هوشی مذهب وجوددارد( 17)اقتصادی

می توان یافت (18)« اثربخشی سیاسی»این تفاوتهارادرسطوح 

،یعنی میزانی که  افراد  احساس می کنند می توانند درسیاست  

تاثیربگذارند که  اساساً  بسته  به  پایگاه  اجتماعی اقتصادی 

به . «68ص  1977»میلبرات وگودل»هوشی فرق میکندوضریب 

طور کلی ،تصوبری پدید آمده از آنچه یاد گرفته می شود تصویری  

از پیشروی  ازساده  به  پیچیده  از مفهوم  محدود  سیاست  

(  19)ونهادهای سیاسی به مفهوم  گسترده  آنها واز همانند 



اد به درجات  باکشورهای خاص وبازشناختن نمادهای آشکا ر افر

متفاوت،  درباره  اقتدار  سیاسی  به  مفاهیم  انتزاعی تر مانند 

رای  دادن ، دموکراسی،  وایدیولوژی  است سیاست معرفت  

اما  این  معرفت اساس اندیشه ها وپدیده های .کسب می کنند

سیاسی  آنهاست  وبا  ارزشهای  گوناگونی  که درباره اندیشه ها 

دارند  تفسیر میگردد  که خود اساس نگرشها وپدیده های سیاسی 

.                                                                         یا عقاید  خاص را تشکیل می دهد

کوتاه به این    پاسخ:چه زمانی یاد گرفته می شود -2

پرسش که اجتماعی شدن سیاسی  چه  زمانی  رخ  میدهد این است  

راسر  زندگی ،اما درعمل  همانگونه  که بحث باال  نشان  که در س

می  دهد  دوران  کودکی   وتا اندازه کمتری دوره نوجوانی 

با  .بطورکلی مهمتر ازدوران بزرگسالی در نظر  گرفته می شوند 

این  همه ، توجه  فراینده ای به  اجتماعی  شدن دردوران  

اندیشه که اجتماعی شدن   بزرگسالی  ابرازگردیده است ،ونیزبه این

فرایندی است که درسراسر زند گی  ادامه می یابد  ، نه اینکه به 

بیست وچند سال نخست زندگی محدود باشد ،هر چند که ممکن 

است این سالهای نخستین برای بیشتر مردم  دربیشترجوامع مهم 

درمطالعه خود درباره اروپای ( 1-3ص  1975) ولگایز .باشد

«   یعنی مرحله »(  28)« اجتماعی شدن  نسلی» شرقی  به 

اجتماعی   کردن  خود  اگاه  یا  ناخود اگاه کودکان توسط  

که آن را به دو انقالبی « باز اجتماعی شدن »وبه « بزرگساالن

تقسیم میکند  اشاره می  کند  به   ( 22)«مرحله  پیوسته »و«(21)

های ایدیولوژیک  گفته  او هنگامی  که  یک  رژیم  جدید با ارزش

متفاوتی به  قدرت می رسد  می کوشد  نه تنها نسل جدید 

رااجتماعی  کند ، بلکه  نسل قدیم را نیز باز اجتماعی مکنند   و  



ارز شهایشان  را از ایدیولوژی  قدیم  به ایدیولوژی جدید تغیر 

اماعالوه برآن رژیم کوشش می کند  کنترول  ایدیو لوژیک  .دهد

وسیله   یک  فرایند مداوم  اجتماعی کردن وبویژه خود را به  

درچنین شرایطی تمام فعالیتهای .درمحل کارورسانها تقویت کند

جامعه اصوالً وبه میزان قابل  توجهی عمالًتابع ارزیابی 

ایدیولوژیک قرارمی گیرندوبنابراین انتظار  می رود که 

رفتارواقعاًیاظاهراًباهنجارهای آشکار ایدیولوژیک 

بنابراین ،اجتماعی شدن همان  گونه  که  در مورد .واباشندهمن

دانشجویان کره شمالی پیشترگفته شد ، تااندازه  زیادی اگاهانه 

وآشکاراست چنین تصویری درجوامع توتا لیتیر قابل تشخیص 

است، اما اجتماعی کردن بزرگساالن  تا چه  اندازه  برجوامع 

اشت اجتماعی  شدن به دیگرقابل تطبیق است ؟گرایش به درنظرد

منزله پدیده ای است که منحصربدوران کودکی  ونوجوانی است 

اشکاراًتوسط تعدادی ازجامعه شناسان  و تلویحاً  توسط   نظریه 

گروه اول به  . پردازان مارکسیست موردحمله قرارگرفته است

اجتماعی شدن همچون فرایندی می نگرندکه درسراسر زند گی 

د کمک می کند تا خود را  با شرایط ووضیعتهای ادامه دارد وبه فر

این دیدگاه به طورگسترده واگر  چه نه منحصراًبا .متغیرانطباق دهد

معروف شده و توسط  « 23)« دیدگاه کنش متقابل نمادی »آنچه به 

در مطالعه اش  دربا ره اجتماعی شدن ( 6-5ص 1977)وایت  

اعی شدن اجتم» :جمعبندی  گردیده است در ارتباط است 

مادامالعمربصورت فرایند اندیشه شونده ای درمی آیدکه به وسیله 

آن فرد می تواند رفتارارز شها، نگرشها  وکنشهای اجتماعی ایجاد 

می شود و کنشگراجتماعی  می تواند  ازهمه آنهاباهم استفاده کند 

( 24.)»تابا نیازهای موقیعتهای نقش درحال دگرگونی

استدالل  می شود که در درون خانواده  بنا براین . سازگارگردد



،گروه  همساالن ،   گروه کا ر  وگروهای  فراغت ، کنش متقابلی 

میان افراد وجود دارد  که به سازگاری رفتارپیش ازتجربه 

برای مثال در زنا شویی میان  .ودرنتیجه تجزیه منجرمی شود 

ودک طرفهای ازدواج  وهمین گونه  درخانواده میان  والدین  وک

وکودک ووالدین  اجتماعی  شدن وجود دارد  که لزوماً  براسا سی 

کنشهای متقابل دیگر میان کارفرمایان .برابر مبتنی نیست 

وکارکنان،میان کارکنان ، میان دوستان وآشنایان ودرسازمانهای 

دواطلبانه  مانند اتحادیه های کارگری وسازمانهای اجتماعی 

مشکل اجتماعی شدن سیاسی این .  وورزشی مانند آنها رخ  میدهد

است که به جای اینکه   آشکار باشد تا اندازه زیادی  نا آشکار 

اما بویژه تشخیص اینکه  چه چیزی دقیقاً سیاسی است می .  است

اما این مساله توجه رابه جنبه مهمی . تواندحتی  دشوارتر باشد

جامع ازاجتماعی شدن معطوف می کند که برای برد بیشتر فرایند 

است تامجزاوجزیی از تجربه  فرداست   این  بدان معنی  نیست   

که  جنبه های   معینی  از اجتماعی شدن ،سیاسی ویا غیرسیاسی،  

آشکارنیست ، یا حتی بویژه به خانواده ،گروه  همساالن ، موقیعت 

بلکه .کاری  با سیاست  ویا هرچیز دیگری مربوط نمی شود

طورمجزا بوقوع نمی پیوند ند  برای  منظور این است که آنها ب

کسی  که به حزب سیاسی  می پیوند  د و یک  عضو  فعالی : مثال

می  شود  با الگوهای  رفتارگوناگون  و هنجا رهای  که  شیوه  

در بعضی  از . حزب  را منعکس می کند  اشنا  خواهد  شد 

 موارد  این الگوها وهنجارها به  صورت  قواعد  رسمی  درمی 

آیند وبنا براین  تا اندازه زیادی  آشکارند ، اما بسیاری از رفتارها 

که بوسیله » غیر رسمی خواهند بود ،مانند استفاده اززبان مناسب، 

 –شیوه های  مخاطب  قراردادن  افراد  نشان داده   می شود 

خانم ها » ، « همکاران » ،« برادران وخواهران»،« رفقا»مانند



» ،یا اشاره به رقیبان  ومخالفان مانند   «ستاندو» یا «وآقایان 

مثالی از باز اجتماعی شدن  را «سوسیالیستها» یا( 25)«توریها

مجلس عوام  . می توان دردو مجلس پارلمان انگلستان مشاهده کرد 

علت  . آیینها  وترتیبات  مفصل وپیچیده  تری از مجلس اعیان دارد

که نبرد حزبی درمجلسعوام  آن  تا اندازه  قابل توجهی این است 

شدید تراست ،در صورتیکه مجلس اعیان می تواندبیشتربه 

محدودیتهای غیررسمی  اتکا  کنداین  امر در واقیعت بازتاب یافته 

ا ست که ریس مجلس عوام ازاقتدار قابل مالحظه واختیارات کامالً 

درصورتیکه ریس .مشخصی برای تحمیل آن برخوردار است

چنین  اقتداری  ندارد وبحثهاتااندازه زیادی  خود  مجلس   اعیان 

به خود تنظیم  می  شوند  بدینسا ن  نمایند گا ن  سابق  که به 

غوغا  وجنجال  مجلس عوام  عادت دارند  ومقام اعیانی به آنها 

عطا میگردد  و عضومجلس اعیان می  شوند، معموالً به  سرعت    

رند وبه طورخالصه  اجتماعی هنجارها  رفتار  متفاوت را یادمیگی

می شوند یا بطور دقیق تر  در زمینه آموزش  رفتارمنا سب با ز 

 .                                                اجتماعی  می شوند

دیدگاه مارکسیستی ازاین جهت بی شباهت با دیدگاه کارکردی 

     نیست که بطورضمنی امانه آشکاراستدالل می کندکه اجتماعی

شدن فرایند مستمرولزوماًاین گونه است،چو ن طبقه  حاکم باید 

مطمین باشد که  عقاید ش  درجامعه  مسلط  بنا  بر این  گاهی  

آگاهانه واشکارا ،اما اغلب ناآگاهانه  وپنهان ایدیولوِژی  مسلط  تا 

اندازه ای ازطریق اجتماعی ، است  کردن  مداوم جامعه ، 

آموزشی  وبعداً  ازطریق شیوه  تولید   دراغازازطریق  نظام 

اساساً،مفهوم سرگردگی گرامشی  ومفهوم .غالب،حفظ می شود

ور واقع  شکلهایی از «  التو سر»دستگاهای ایدیولوژیک دولتی 

نظریه اجتماعی شدن  هستند که از طریق  آنها ایدیولوژی حاکم 



                 .                                   میتواند مسلط گردد

درحقیقت  شباهت غریبی بین دستگاه مارکسیستی ودیدگاه 

ازینجهت که . کارکردگرادرباره اجتماعی شدن سیاسیی وجوددارد

هردو اجتماعی شدن راوسیله ای درنظر می  گیرند  که به کمک 

آن یک جامعه خود را دایمی سازد با این حال ،ازدیدگاه 

ثبات یا تعادل کارکردگرایانه  اجتماعی شدن   بخشی  از تبین  

اجتماعی است وبنا براین  باید مثبتی به آن نگریسته می شود، 

درصورتیکه از دیدگاه مارکسیستی  اجتماعی شدن  مانعی  در  

راه دگرگونی جامعه است،یعنی چیزی که باید ازمیان برداشته شود 

تا این  حد دیدگاه  مارکسیستی   .  ، نه اینکه  پذیرفته شود 

است اما ( 27)وجبرگرایانه( 26)سیاسیی، ابزاریاجتماعی کردن 

تنها  تا آنجا که به محض اگاه شدن طبقه استثما ر شده   از 

استثمارش فروپاشی فرایند قدیمی اجتماعی شدن  اغاز میگردد 

دیدگاه  کنش متقابل برعکس نه تنها .وفرایند جدید شروع می شود 

را نتیجه  طبیعی   امکان دگر گونی  را تصدیق می کند ،  بلکه  آن

واگرچه  نه  اجتناب  ناپذیر  اجتماعی شدن  از طریق تجربه 

درنظرمی گیرد افراد رفتار شان را طبق تجربه انطباق میدهند 

وتعدیل می کنند ودر نتیجه جامعه ممکن است تغیر کند تا آنجا که 

به اجتماعی شدن سیا سیی مربوط می شود،تحقیقات نشان میدهد که 

ن  است  ارزشها  و نگرشهای  خود  را از طریق  افراد ممک

برای مثال انتقال ازیک . تحرک  اجتماعی  وجغرافیایی  تغیردهند

محله به محله دیگر  بویژه  در  مواردی که  این تحرک تغیری  را 

اقتصادی  منعکس می کند ، ممکن است -در دیدگاه  اجتماعی 

بد . تاثیر گذارد  ادراک سیاسیی   و  رفتار های  سیاسیی  فرد

ینسان  تحقیقات  درایاالت  متحده  امریکا گرایشی  را در جهت  

تغیر احساس  تعلق  حزبی درمیان دمو کراتهایی نشان داده است 



که درنواحی جمهوری خواه سکونت می گزینند،اگرچه عکس آن 

نشان دادنشده است درنظرنگرفتن تداوم اجتماعی شدن دردوره 

سر زندگی به طورمشخصی  گمراه کننده به بزرگسالی ودر سرا

تا اندازه زیادی  این اجتماعی شدن به جای اینکه .  نظرمی رسد 

ارزشها ونگرشها را به طور  بنیادی تغیردهد ، ممکن است  

                                                      .                                                   تجربیات  قبلی را  تقویت کند، امااهمیت آنرا کاهش نمی دهد

تحقیقات  در بسیاری از :چگونه یاد گرفته می شود -3

مورد  اجتماعی شدن   به طور کلی وبویژه اجتماعی شدن  سیاسی  

همانگونه  که  بیشتر مالحظه  شد  بردوران  کودکی متمرکز 

شت  تاکید قابل  گردیده اند وهما نگونه که  میتوان انتظار دا

مالحظه ای   برنقش  خانواده   ومکتب   بمنزله  عوامل  اجتماعی 

شدن کرده  اند،امادید گاه  گسترده تر اجتماعی  شدن  استدالل می 

کند که هرچند خانواده و مکتب   ممکن است مهم باشند عوامل   

مانند   گروهای همساالن،گروههای    –دیگری   نیزوجود  دارند  

،گروهای فراغت ،گروهای مذهبی  ، و رسانه ها ،اگر این  کار

مساله  که پارامترهای اساسی رفتار  در طی دوران کودکی وتا 

اندازه کمتری در دوره نوجوانی  شکل  میگیرد درست با شد ، 

درآن  صورت خانواده  ومکتب ممکن است مهمترین عوامل  

                                                                        .   اجتماعی شدن  دربیشتر جوامع مد رن باشند 

اما اهمیت  نسبی عوامل گوناگون ، باید با د قت ارزیابی شود  

برای مثال دریک جامعه  یا بخشی  زجامعه که بسیار مذهبی  .

است کلیسا یا مسجد یا گروهبند یهای دیگر مذهبی ممکن است  از 

زنده گی  فرد نقش  اجتماعی کننده مهمی بازی   نخستین  مراحل

اینکه این امر ممکن است نگرشهای مذهبی خانواده یاجامعه .کند 

همچنین تاثیر  بعدی  را تقویات کند ربطی به موضوع ندارد،

عوامل دیگرهرچه باشد ،نباید این تصوررا ایجاد کند که بویژه اگر 



ب  لزوماً سازگارند، آنها  این کا ربا  زورانجام  شود خانواده  ومکت

ممکن  است  کامالً  درتضاد باهمدیگر باشند  همانگونه که 

دربعضی ازخانو ادهها ی  مذهبی درالمان نازی وبرای بسیاری 

ازلهستانی ها  وچکها  دررژیمهای  کمونیستی مسلماً چنین 

بویژه فرقه های مذهبی اغلب درمی یابند  که ارزشهایشان با .بود

امعه   درتعارض است تا   انجاکه درصدد برمی آیند ارزشهای ج

خود  را از  ان جامعه  جدا سازند  وبطور موثر  کنترول  خودرا 

این گونه  تعارضها  در . بر فرایند   اجتماعی شدن  حفظ  کنند

امریکایی،  در تاریخ   (  28)ایجاد  بعضی   ازکوچ نشینیها  

، در ( 38)مورمونها   و( 29)گروهها یی  مانند  هیوگنا تها 

(  31)توسعه  ودوام  موجودیت  کوچ نشینیها  یا اجتماعات  امیش 

در ایاالت متحده امریکا وکانادا وشاید (  32)وهاتری   

مهم ( 33)مهمترازهمه درتاریخ یهودیان  و تاسیس  دولت اسرایل 

                               .                                                           بودند

عالوه براین هرچند که ممکن است خانواده ومکتب  درمراخل 

اولیه اجتماعی شدن مهم باشند ، عوامل  دیگری  ممکن  است 

نقش   گروه های  همساالن   در .بعداًاهمیت بیشتری پیدا کنند 

بسیاری ازجوامع  ابتدایی با پژوهشهای انسا نشنا سی  بخوبی  

ات  گردیده  است ،  اما  گروه های همساالن نیز  در زمینه اثب

اقتصادی  وبویژه در رابطه با منزلت اجتماعی –های اجتماعی

واغلب ازطریق گروه های کارفراغت وگروهای مذهبی  عمل می 

مشاغل گوناگون باسبکهای  زندگی .کنند هرچندباآنهامترادف نیستند

بازتاب می ( 34)ای منزلت معینی درارتباط هستند واغلب درنماده

رسانه های  همگانی بطورگسترده یک  عامل  مهم اجتماعی  .یابند

شدن  بطور کلی ، وبویژه  عامل مهم اجتماعی شدن  سیاسیی 

در  جوامع  مدرن  رسانه ها منبع   اصلی   . دانسته می شوند 



اطالعات  مردم  درباره  آنچه   درجامعه  آنها  ودرجهان بطور 

حکومتها از هرنوع وازهرشکل نه تنها به . خ میدهد  هستندکلی  ر

این مساله توجه دارند ، بلکه به درجات متفاوت  برای انتقال دید 

گا هایشا ن  از رسانه ها استفاده می کنند وهمه حکومت هامی 

کوشند دررسانه ها    تاثیر بگذارند  وبرخی درصد د کنترول  آنها 

که درجوامع توتالیتر کنترول رسانه ها  شکی  نیست  .  بر  می آیند

برای  تداوم  سلطه رژیم  است وعالوه براین  به منزله یک عامل  

مهم  اجتماعی کردن سیاسی،بسیار مهم واساسی درنظرگرفته می 

شودتنها موضوع منفی سانسورمطرح نیست ،بلکه موضوع مثبت 

سی  تقویت  والقای مستمر ایدیولوژی  رژیم است که اهمیت اسا

کلیه  اطالعاتی  که  به  وسیله  رسانه  ها  .              دارد 

انتشاراطالعاتی .انتشار می یابدباید با ایدیولوژی حاکم  همنواباشد

که نتواندهمنوا گردد ممنوع می شود ورابطه بین واقیعت و 

گزارش  تضعیف  می شود  تا  آنجاکه  درصورت لزوم  افسانه 

تعجبی نداشت  که .ت جدیدی خلق میگرددواقیعت می شود وواقیع

نویسنده کتاب ظهوروسقوط رایش «  1968»(35)ویلهیم شایرر 

« 1938»که بعنوان یک خبرنگاردرالمان نازی دردهه ( 36)سوم 

حضور داشت گاهی  درتعین اینکه  چه چیزی  حقیقت است  وچه 

                                                          .                    چیزی حقیقت نیست  خودرا ناتوان می یافت 

نقش رسا نه ها دراجتماعی کردن سیا سی  در جوامع دیگر تا     

اندازه زیادی به دلیل پیچید گی  بیشترآن  کمتر روشن است 

دربعضی ازجوامع سانسوررسانها گسترده است ،امادربسیاری 

بر رسانه ها ، آنگونه  که ازجوامع دیگرحکومت ها  فاقد کنترول 

درین جوامع .درجوامع دیکتاتوری و توتالیتر دیده می شود ،هستند

اغلب رسانه های رقیب  یکدیگروجود دارند که نماینده دیدگاه های 

با .  هم ستیزهستند یا منابع اطالعات جاگزین را فراهم  می کنند 



ل وجود  این هرگونه اجتماعی کردن   بزرگساالن  باید شام

اطالعات یک کاالی  بیطرف .جایگاهی برای رسانه ها باشد 

نیست  که از منابع خود یا رسانه ای  که از طریق آن  به مخا 

طبان خودمی رسد رنگ نپذیرد اطالعات باید انتخاب، بسته بندی 

روزنامه ها  وبرنامه های رادیویی  .  ومهمتر ازهمه  نفسیر شود 

بل  توجهی  ارزشها ونگرشها یی و تلویزیونی  تا  اندازه   قا

رامنعکس خواهند کرد که مردم بیشتر وتا اندازه ای ازطریق 

رسانه  هاخود، آن ارزشها .فراینداجتماعی شدن فرا گرفته اند

ونگرشها را تقویت  وتعد یل  می  کنند  وبه فرایند اجتماعی  شدن 

وسایلی که ازطریق آنها . وبا زاجتماعی شدن استمرارمی بخشد 

تقلید : اجتماعی شدن رخ میدهد  به سه دسته تقسیم  می شوند 

تقلید نسخه برداری از  (.  39)و انگیزش ( 38)،آموزش ( 37)

رفتار افراد یا گروهای دیگر است وبه طورکلی بیشترازهمه 

دردوران کودکی  اهمیت  داردآموزش ، یاد گیری کم وبیش عمدی 

ه طورکمتررسمی رفتار مناسب از طریق  تحصیالت رسمی وب

ازطریق گروههای بحث ومطالعه فعالیتهای دیگرمانند  کار آموزی   

انگیزش ،     یادگیری رفتا ر مناسب به  وسیله  . حرفه ای  است

آموزش بروشنی  . تجربه   واز طریق  فرایند ازمایش وخطا است 

بیش ازهمه  در دوره کودکی ونوجوانی مهم است ،  اما ممکن 

ند گاه در زندگی بزرگسالی  نیز مهم باشد  در است  هر از چ

.                                                                                             حالیکه  انگیزش  در تمام دوره زندگی  معمول است 

:  سیاسیرابطه بین اجتماعی شدن سیاسی ورفتار

رفتار دشوارترین جنبه بررسی  رابطه میان اجتماعی شدن و

بیشتر  پژوهشهایی که در باره آن .نظریه اجتماعی شدن است 

انجام شده  بر داده های استنتاجی استوار است  که اصوالً داده های 

این شیوه  . اقتصادی را با رفتار واقعی تطبیق می دهند –اجتماعی 



بویژه درمطالعات  رفتار انتخاباتی  معمول است که درآن 

اقتصادی مانند  شغل -ستگیهای بین ویژگی های اجتماعیازهمب

وتحصیالت و رفتا ر رای  دادن  برای تایید این استدالل استفاده  

می شود که ، رفتار رای دادن به  میزان قابل توجهی نتیجه اجتما 

مطالعات  رفتارانتخاباتی :  برای مثال .عی کردن  سیاسی  است  

نیرومند  وپایداری  میان ترجیحات  بریتانیا ییهاروابط همبستگی 

درواقع ، دراواخردهه .حزبی  وطبقه  اجتماعی  یافته است

تا آنجا پیش رفت که ( 88،ص  1967( ) 48)پیترپولزر« 1968»

طبقه  اساس  سیاست  حزبی بریتانیاراتشکیل میدهد، »  اعالم کرد 

به گونه ای ( 1969()41)بالترواستوکس« بقیه پیرایه است 

تردرمطالعه خود موسوم به دگرگونی سیاسی مشخص 

درباره رفتار  انتخاباتی،بین حزبی که پاسخگویانشا ( 42)دربریتانیا

ن ازآن پیشتبانی میکردند  هنگا می که  برای نخستین با ر رای  

دادند وترجیحات حزبی والدین   آنها  همبستگیهای  بسیا ر زیادی  

دتر دیگری کاهشی  اشکار در یافتند  با وجود این   مطالعات   جدی

؛ رزومک  «   1985»رای  دادن   بر حسب طبقه  فرانکلین

(   تا اندازه ای این کاهش به تغیرات قابل توجه)«  1986»آلیستر

اجتماعی   را نشان داده  اند  در ترکیب  اجتماعی  انتخاب  کنندگا 

صف »ن، بویژه کاهشی  درابعادطبقه کارگر وتا اندازه ای به آنچه

یعنی   گسیختگی   جزیی   ارتباط  « (43)بندی زدایی حزبی  

کروو )بین ترجیحات حزبی وطبقه نامیده شده نسبت داده شده است

،  فرانکلین  ، رزومک آلیستر (1984)کرو « 1977»دگران؛

برآنند که  یکی از دالیل اصلی صف بندی زدایی حزبی تمایل 

ادن گزینش  انتخا با تی زیادتراز جانب رای دهندگان برای قرارد

خود  برمسا یل  سیا سی  بوده است  تا  احزاب مسلماً بین سالهای  

کاهش  قابل  توجهی   درنسبت              «  1987و 1964» 



توجهی درنسبت رای دهندگا نی  که احساس  یگانگی  و تعلق 

بسیاربه احزابشان نشان میدادند ودرنسبت انتخابات کنند گانی که 

و  حزب  عمده  محافظه  کار کارگر حمایت  میکردند ازد

توافق گسترده ای  درباره  تاثیرتغیرات  درترکیب .وجودداشت

:                                                                          اجتماعی  انتخاب کنندگان  نیز وجود دارد 

بی  ،تحصیلکرده تر آنها اکنون بیشترازطبقه متوسط   کمتر مذه»

واینکه  آن ( 288،ص « 1991» هیت ودیگران)«وبرابرتراند

تغیرات    به   سود محافظه  کاران  ود موکراتهای  لیبرال 

بوده است  تا حزب کارگر  اما درمورد  رای ( وپیشینیان آنها)

دادن  براساس  طبقه اجتماعی   فراتر   ازاین ، توافق کمتری 

                                                                                               .       وجود دارد 

با وجود این همه این مطالعات  مدارک وشواهدی  را در  تاید  این 

نظر ارایه نمی کند که اجتماعی شد ن سیاسی عامل مهمی  در 

بطور کلی است  رفتار انتخاباتی  در برینانیا وشاید رفتار سیاسی

اماآنها مدارک وشواهدی درتایید این نظرنیزارایه میدهند که عوامل 

بویژه عوامل کوتاه مد ت ما نند مسا یل   -دیگر نیز مهم هستند 

ونگرشهای  خا ص  درمورد  شا یستگی  حکومت وتوانایی آن در 

در واقع ،  انتخاباتی  وترجیحات حزبی والدین  . اداره امور 

نگرشهای  رای دهند گان در تعین  رفتار )اهمیت وافزایش  

، ( 48)ک  دنور .همچنین   ر( انتخاباتی ارایه می نمایند 

همبستگیهایی با نیروی متفاوت  بین ویژگی های  « 1989»

اقتصادی  ورفتا ر انتخاباتی  وجود دارند و به هیچ    -اجتماعی 

محدود نمی  وجهه  به جوامع  صنعتی  با  دموکراسیهای  لیبرالی

برای مثال انتخابات در بسیاری  از جوامع  جهان سوم .شود 

. ازنظر میزان باالی  آرای قبیله ای  یا قومی  قابل توجه است 

 -مطالعات  دیگر، همبستگیهایی   میان ویژگیهای  اجتماعی



اما یک مساله  تجربی .  اقتصادی ومفاهیم  مشابهه آنها  یافته اند 

واحساس بی تفاوتی،  (  46)دارد  وآنهم عمده هنوز  وجود 

 -بیگانگی  اثبا ت  اینکه   رابطه  میان  ویژگیهای اجتماعی 

اقتصادی معین  ورفتار سیاسی  به طور کلی  یک رابطه علی به  

میزان  قابل مالحظه ای   نتیجه اجتماعی شدن  سیا سی  

همچنین شگا ف تجربی مهمی   بین  مطالعا ت روانشناسی .است

که معموالًتوجه  خودرا  برفرد متمرکز می سازند ومطالعات 

جامعه شناسی که  توجهشان را برگروهها  متمرکز می سازند 

با این همه اینکه اکثرقریب به اتفاق این گونه روابط . وجود دارد

به ویژه در مواردی  که ازنظر آماری  نیرومند ند غیر واقعی  با 

ین  نیا زمند تبین هستند اجتماعی  شند، مورد تردید است وبنا برا

کردن سیاسی د ست کم تبیین  جزیی ارایه می کندهم مارکسیستها 

وهم  غیرمارکسیستها   اجتماعی شدن سیاسی را به طورگسترده 

مساله پایانی  .ای تبیین  عمده  مشروعیت نیز  در نظرمی گیرند

اسی برای نظریه  اجتماعی شد ن  دارای اهمیت اس(  47)جامعه  

است  ،چون  بطور مستد ل ،انتقال دانش ، ارزشها  ونگرشها 

ازیک نسل  به  نسلی دیگر  است که توانایی یک نظام  سیاسی را  

برای بقا  ازطریق پذیرش گستر ده آن درجامعه ودست یافتن به 

مشروعیت وحفظ تبیین می کند اما این خطروجوددارد که به پیوند 

مشروعیت بگونه ای  بیش ازحد میان اجتماعی شدن سیاسی  و

جبرگرایانه نگریسته شود ،  به گونه ای که راه را بردگرگونی 

اجتماعی  ببیند ، تا چه رسد  به تبیین آن ،بدیهی است یک پاسخ 

این است که تغیرات بنیادی درجامعه  نتیجه گسیختگی اجتماعی 

کردن سیاسی است که در بعضی  از جوامع  و نمایانتر از همه  

ر جوامعی  که دارای گرایشهای توتالیترهستند ممکن است کامالً د

یک رهیافت دیگر این است که  استدالل شود   که .درست  با شد 



دربیشتر جوامع  اجتماعی نیست، بلکه تضادهای گوناگونی راکه 

کردن سیاسی ) دریک  جامعه  معین یافت می شوند تاآنجا که 

ی شدن جاگزین یارقیب وجود  فرایند های اجتماع( 48)یکپارچه  

به عالوه با اثبات این مطلب که  . داشته با شند  بازتاب میدهد

اجتماعی شدن  فرایند مادامالعمر است  واینکه  شخصیت  وتجربه  

متغیرهای اصلی  در آن فرایند هستند می توان استدالل کرد که 

اجتماعی شدن سیاسی ممکن است هم دردگرگون ساختن   جامعه  

هم درحفظ آن  نقشی ایفا کند  دومثال  چنین د یدگاهی   را روشن و

نخستین مثال ناشی ازمطالعاتی است که درطی دهه . می کنند 

یکی از . درباره پناه جویان شوروی انجام شده  است «  1958»

این مطالعات  نشان داد که پاسخگویان جوانتر که در رژیم 

م  شوروی  را  دراغاز  شوروی بزرگ شده بودند معموالً  نظا

عالوه . می پذیرفتند وبندرت  همیشه  مخا لف با  رژیم بودند 

براین آنها عموماً تعهدات  مهم  ایدیولوژیک  مانند حمایت  از 

دولت   رفاه   و مالکیت   دولتی   صنایع   گوناگون  را حفظ 

« رهبری»سرخوردگی  خود معموالً )«1955»میکردندوبرای

(                                                                      49)راباور «نظام سیاسی » ی دانستند، نهشوروی رامقصرم

مثال دوم  به تغیر نگرشها نسبت  به جمهوری فدرال المان در     

مربوط می شود « 1949» سالهای  پس  ازتاسیس آن  در سال 

درصد از « 32»ه تنها نظر سنجیها نشان داد ک«  1951»درسال .

پا سخگویان  با این نظر  موافق بودند که المان  در به راه انداختن  

این « 1962»جنگ  جهانی  دوم  مقصر  است  ،اما درسال 

به همین  گونه درباره . درصد  افزایش یافت «62»نسبت به 

یعنی آزادی مذهب ،  آزادی  –مشهور روزولت « چهار آزادی »

-1949)بین سالهای  –ز ترس وآزادی از نیازمندی بیان ،آزادی  ا



هنگامی  که  ازپاسخگویان سوال شد که کدام یک از آنها ( 1965

رامهمتر میدانند  تغیرات قابل توجهی  درموردهمه آنها بجزمذهب 

ترتیب رتبه بندی  عبارت بود  « 1949»بوجود امده بود ،درسال 

-« دی مذهب آزا»،%( 35)« آزادی از نیاز مندی »:  از 

این  نسبت ها عبارت  «  1965»، درصورتیکه  درسال %( 12)

« آزادی از نیازمندی » ، %( 54)، « آزادی بیان  »بودند از 

%( 18)« آزادی از ترس »و%( 14)« آزادی مذهب »،%(19)

                                                         (.                                                                          1967امیند )

درمورد نخست  میتوان  استدالل کرد که   نظام شوروی         

وبرخی ازارزشهای ایدیولوژیک مهم آن به  رغم سرخوردگی  

ازجهات دیگر هنوز به میزان  قابل توجهی مشروعیت خودرا حفظ 

که در طول یک دهه   کرده بودند ودرمورد دوم می توان گفت

ونیم المان غربی بتدریج  مشروعیت  بطورقابل مالحظه بیشتری 

کسب  کرد  که   با تاکید   بسیار  بیشتر بر ارزشهای ارمانگرایانه 

دموکراتیک  و کاهش   اشکار  در  توجه  مادیگرانه به بقا -لیبرال

منطق  این  استدالل   اینست  که بنا به تعریف  .مشخص میگردد

اجتماعی  شدن سیا سی  فرایند   نسبتاً  کندی است ، اما فرایندی  

است  که   تواند  د ست کم  با  وجود  این دربعضی از موارد  

اجتماعی شدن دررابطه با مشروعیت ، با «قدیمی»فرایند 

دگرگونی ارتباط  داده شود ممکن  است  بسیا ر نیرومند با شد  

چیزی  بیش  ازمشروعیت   ورژیم  جدید  ممکن  است  هرگز 

محدود  کسب نکند  یا ممکن  است   تحت فشار ، مشروعیت  

-1933»خودرا  ازد  ست   بدهد،  جمهوری   وایمار  المان 

رامیتوان نمونه ای ازمورد  نخست وجمهوری چهارم « 1999

                                                                                                         .                      رانمونه ای  از  مورد دوم  نام برد «  1946-1958» فرانسه



آنچه  این موضوع نشان  میدهد این  است    که اگر شگا ف بین 

فرایند اجتماعی شد ن و واقیعت  هرگز  برطرف نشود  یا بسیار 

اینده ای   قرار میگیرد  زیاد شود ،نظام  سیا سی  زیر  فشار  فز

وممکن است سقوط کندیادست کم دگر گونی مهمی شود و میتوان 

استدالل کردکه این بخشی ازتبیین  رخدادی است  که در اروپای 

.  ودر شوروی  سابق  روی داده است « 1989»شرقی  در سال 

پیش از یکی شدن دوالمان ، گزارشهای « 1998»درواقع درسال

اکی از آن بود  که می بایست در نظام آموزشی از المان شرقی ح

«   قدیمم»اطالعات عمده ای صورت پذیردتااین نظام بتواندتصویر

.            آن انطباق دهد« جدید»غرب را کناربگذارد  وخودرا با جانشین

کودکان کم سال تردرپذیرش تغیراتی که رخ داده بود با دشواری 

سیاری از آنچه به آنها آموخته  روبرو بودند، چون این تغیرات باب

بویژه سازگاری روانی الزم  برای تغیر .شده بود تنا قض داشتند 

تصویر حزب کمونیست ورهبرانش ازتصویرخوب به تصویر بد  

 .                                                                           قابل مالحظه بود 

یک  انتقاد  عمده  از  :     سیاسینقد نظریه اجتماعی شدن 

اجتماعی شدن سیاسی این است که بسیاری  از تحقیقات در مورد آن تا 
اندازه  زیادی متمرکز بر تجربه امریکایی وبنا براین  قوم مدارانه 

این انتقاد تا اندازه ای  قانع کننده است ،  بویژه هنگامیکه  در .است 

، باشد که معموالً می کوشد  نوعی (58)ارتباط با تغیرکارکردگرایانه

اما در نهایت  .  برتری زاتی را در نظام سیا سی امریکا نشان  بدهد 
به چیزی بیشتر ازیک هشدارنمی انجامد  مبنی بر اینکه نباید  فرض 

با این حال ، این خود به انتقاد  .کرد که تجربه امریکا عمومیت دارد 
اینکه چون بخش عمده ای   مهمتری منجر میگردد که عبارت است از

ازتجربه امریکا تجانس  گسترده ای  را نشان میدهد ، این  مساله که 
اجتماعی شدن  سیاسی متغیر  یا چند پاره بیشتر یک فرهنگ سیاسی  
هم ستیز بوجود می آورد ونه متجانس ،به اندازه کافی درنظر گرفته 



حث شد این امر نشده است  حتی  ازین  مهمترهما ن گونه  که  قبالًب
دشواریهای   خاصی  را  در ربط  دادن  اجتماعی شدن  سیاسی  با 

انتقادات « 1971»(51)دوید مارش.دگرگونی درجامعه ارایه می کند

بسیارشد یدتری رامطرح کرده است ویاد آورمی شودبیشتر تحقیقات در 
باره  اجتماعی  شدن  سیاسی  برفرایند  اجتماعی  شدن  متمرکز 

اند ،نه بر نتایج آن ، به سخن دیگر، تاثیر اجتماعی شدن  در  گردیده
اوهمچنین استدالل  .رفتارسیاسی ونظام سیاسی مسلم فرض شده است 

می کند  که  دراین تحقیقات  معموالً  فرض  براین است که ارزشها 
ونگرشها  بزرگساالن  اساساً  نتیجه  اجتماعی  شدن  دوران کودکی 

او . ده  فردی اثری جمعی در عملکرد سیاست داردهستند  واینکه عقی
همچنین میگوید  که عوامل شخصی یا  موقیعتی که در آن زما ن موثر 

.  بوده دند کمتر درنظرگرفته شده  یا بکلی نادیده گرفته شده اند

که ( 52)سرانجام ، مارش به درستی ازنبود کلی مطالعات طولی یا پاتل

افراد را در فواصل منظم  درطول یک ارزشها ،نگرشها  ورفتارهمان 
.                                                                                        دوره زمانی نسبتاً طوالنی بررسی میکند  اظهارتاسف می کند

انتقاد های مارش ودیگران  هم معقول وهم موثر اند ، اما این  خطر 
.  های  تجربی اصل نظریه را  زیر سوال ببرند وجود دارد که کاستی

آنچه ضروری است  تحقیقات  بیشتر  بهتر وبویژه  مطالعات  طولی 
است مسلماً بسیاری ازنظریه سازیهای اولیه ناکافی  وبیش از اندازه  

این نظریه .   بر اجتماعی شدن در دردوره کودکی متمرکز  بوده اند
رفتارسیاسی برداده های استنباطی  سازیهامانندبسیاری ازپژوهشهای 

متکی بوده وهمچنان هستند وبجای تبیین برپیش بینی تاکید می کردند با 
وجود این ، نه این انتقادها ونه ناکافی بودن پژوهشها  مانع بوجود آمدن  

یک نظریه اجتماعی شدن سیاسی که دگرگونی را  دربرگیرد نیست ، 
چنین .  را به حساب آوردبویژه نظریه ای  که تجربه وشخصیت 

ومحیط ( 53)نظریه ای باید  برنقش متغیر ها تقویت  کننده  وهم ستیز

بطور خالصه آنچه .فرد تاکید ورزد(54)درازمد ت وکوتاه مد ت 

ضروری است  یک نظریه ای  اجتماعی شدن سیاسی است که  باجنبه 
         .       های دیگررفتارسیاسی مربوط باشد بویژه مشارکت وگزینش
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   :اجتماعی شدن به مفهوم پیوستن به گروه ها -3 -1-2
اجتماعی شد ن بطور سنتی  خطاب ویا یادآوری به اشخاص وبه  مفهوم

افرادی است بغرض تنظیم  مشکل  که  آنها  به آن درجامعه شان 
مواجهه اند؛  یا به سخن دگر  مفهوم  اجتماعی شدن   بطور عنعنوی 
فرد رابخاطر سازگاری وچیره شدن اش به مشکالت وپرابلم های که 

یا ری میرساند،چنانچه اکثراین  روشها  درجامعه دامنگر او شده است
را بخاطر اجتماعی شدن فرد درباال تذکردادیم  ولی با آنهم  اجتماعی 
شدن از یک راه ویا راه های دیگری در واقیعت  اشاره   به  این ایده 
ونظریه است  که  آن  جامعه  افراد ویا اعضای خودرا  چطور شکل 

آنها چسان باید درفراهم آوری  وصورت میدهد ویا آماده می سازد که
نیازمندیهای شان باهم دیگر درجامعه به همکاری بپردازند  طوریکه  
این همکاریها  در مطابقت  با رفع نیازمندیهای شان بمنظور  کاهش 
سردرگمی ، توسعه   روش  پژوهشی  برای اندازه گیری  اجتماعی 

ای  تحقیقات از شدن  وبطور بالقوه  کسب   و د سترسی  به یا فته ه
بجای آنکه  اجتماعی شدن  « النگ وهادن ». مطالعات مختلف باشد 

را ازفرهنگ بیاموزیم ویا از چیزی دیگری آن را اقتباس نمایم بهتر 
است که به ارتباط اجتماعی شدن تجدید نظرصورت گیرد،آنها  هردو  

عه در جام:   اجتماعی شدن را مجدداً چنین  قالب بندی کردند وآن اینکه
واقیعت  به حیث یک میانگین  ویا وسیله ای  برای اعضای تا زه وارد 
واجد شرایط یک گروه ویا یک جمیعت میباشد  وقابل یاد اوری است  

که قبل از بحث پیرامون  اجتماعی شدن  بهتر است تابرخی از ویژ گی 
های این برخورد انتقادی این هردوجامعه شناس را که ممکن عاری از 

با مالحظه  روش ها :  نخواهد بود بیرون نویس سازیم مفاد
اجتماعی شدن یعنی  اجتماعی « النگ وهادن»وبرخوردهای تازه دم 

شدن گسترده  هربخشی  از زند گی  اجتماعی  است  که  بعنوان یک 



دستاورد  برای هرکس باید بتواند با شد یعنی  هرکس  با ید بتواند در 
اجتماعی  کننده  و »  عامل  اجتماعی   برخورد  با  د یگران هر دو

با درنظرداشت   روش های .  را درنظر داشته باشد «اجتماعی شده 
به  اجتماعی  شد ن  وسعت  وگسترش « النگ و ها ید ن »تازه دم  

اجتماعی شد ن به هربخشی اززندگی اجتماعی شدن است  که بعنوان 
که  هر کس میتواند یک د ستا ورد برای  هرکس میتواند با شد یعنی 

« اجتماعی کننده » دربرخورد  با دیگران  هردو عامل  اجتماعی شدن 
ترک این مفهوم اجتماعی شدن .را درنظرداشته باشد«اجتماعی شده » و

بیدون  یک خانه اجتماعی آن درهمه جا هست  ولی نه در هیچ جای 
خاص، یکی دیگری  نقد از روش قبلی  این است که آنها اجازه 

چیزی رابه اجتماعی شدن میدهند یعنی که اجتماعی شدن را شامل هر
هر چیز می سازند ویا بخشی از روندی دریک زمان  می پندارند که 
ممکن است آن دیگری را حذ ف نماید ؛ با در نظرداشت  این  مفهوم  

ومعنی هر پدیده ممکن است در روند اجتماعی شدن  بیدون آنکه در 
ی رخ دهد؛ تغیروضیعت می نماید یا به سخن اجزای متشکله آن تغیر

دیگراجتماعی شدن تقریباً شامل هرچیزی ویا حذ ف هیچ چیزی بوده  
وپیامد آن ممکن منوط به تغیر شرایط باشد ؛ افزون بر آن  برخورد 

های گذشته  به اجتماعی شدن  فاقد ویژ گی های  به  ارتباط  فعالیت 
فهوم وتعریف ماهیت روند های طبعی اجتماعی شدن بود وتصریح م

اجتماعی شدن با پیامد آن غیرضروری پنداشته شده چونکه  اجتماعی 
شدن را به این و آن نسبت میدهند ولی درک وفهم واقعی از اجتماعی 
شدن  درنظر گرفتن محل  واز آن کمی فراتر  درنظر  گرفتن عوامل 

ماعی  اجتماعی میباشدوهمچنان درنظرگرفتن یک دسته ازعوامل  اجت
        .   که  درحال انجام روند اجتماعی شدن اند نیز باید مدنظر باشد 

یکی دیگری از اشکال جدی از روشهای پیشین ویا قبلی  این است       
که این رابطه جزروند اجتماعی شدن آنها است ؛انجام این کارمحدود  

ل مفهوم اجتماعی شد ن دردرجه اول  به اشتغال  وبه حیث یک  شغ
موقت  تک کاره  دسته بندی و تفسیر شده است  که باید مورد استفاده 
قرار گیرد ویک وام ویا بدهکار اهمیت یافته ای است  برای  تعریف 
وتوسعه  در شرایط دیگر  که با درنظرداشت همین مفهوم این هردو 



خودرا به توضیح وتفسیر  دو وظیفه « النگ وهادن » جامعه شناس 
:                                                      دانند مضعاف مکلف می

.       *  اجتماعی شدن محلی  ومرزهای دقیق تر اجتماعی شدن آن *  
تمایز خاص  ملکیتها  که  بتواند  آن را ازپدیده مربوطه ای آن متمایز 

بخاطر    .                                                            سازد 
به  توسعه ای یک درک «  النگ وهادن »تکمیل این مفهوم وموضوع 

اجتماعی شدن رایک »  مجد د  از اجتماعی شدن پرداختند و آن اینکه 
روند  ایجاد گری  وتشریک  مساعی  بین اعضای گروه دانستند  که 

وانجام .برای تازه واردین  به اجرا در می اید « مخزن» ازیک پول 
اعضای گروه ومتحدان آنها با درک وفهم  عامل اصلی  آن توسط

اجتماعی شدن آن که همانا تمرین وگواهی اعضای  گروه تازه کار که 
بخاطر باید باشد که در اینجا  محضاً آن . اجتماعی شده اند هستند

یک عضو  تایید شده  »  گواهی   یک راه کوتاه  برای گبتن است 
درک وفهم  تجدید  « النگ وهادن»،پس درنتیجه « اجتماعی ازگروه

نظر  در اجتماعی شدن  را در هردو فرایند  چه در پیوستن وچه در 
 .                                 نتایج بدست آمده گروه  مالحظه نمودند

وهشها دی  از پژ نمونه های متعد: نمونه های تحقیقی  3-3

پیشکش می نمایم    پیرامون اجتماعی شدن  را درین بخش ت  وتحقیقا
که یکی از ساحات بسیارمهم تحقیقات همانا به ارتباط اجتماعی شدن  
شامل تفاوتهای اجتماعی شدن جنسی است  که روی آن دراینجا کمی 
فشرده تر  به بحث می پردازیم  سه نمونه ای از تحقیقات رویهمرفته 

و که تصریح کننده ای اجتماعی شدن هرد: دلچسپ حسب ذیل میباشد 
نوع  یعنی نوع اجتماعی شدن اولی وثانوی بوده که بیشترمورد بحث 

                  .                                                             قرارمیگرد 

  «Ellis»ایلس  :اجتماعی شدن وطبقه اجتماعی –1-3-3

موضوع   تحقیقات  را که و  اجندا  «Peterson»و « Lee»و لی 

اغاز نموده بود  توسعه وگسترش داده  «  Melvin L. Kohn»میلبین 

توضیح نمودند که والدین چسان اطفال خود رابا درنظرداشت  روابط  
اجتماعی طبقه مربوطه شا ن بزرگ میسازند،  میلبن  در یا فت   که 



والدین مربوط به طبقه ویا کالس پا ینی  بیشتر برجنبه  های  انطباقی  
رشد اوالد خویش میبا شند یعنی تالش می ورزند که اطفال  و تطابقی

شان در فعالیت های خود برجنبه تطابقی عمل شان توجه داشته باشند  
درحالیکه والدین ازطبقه میانگین تالش می ورزندکه اطفال شان خود 
به ایجاد گری واعتماد بخود  بزرگ شوند  الیس وهمراهان  تاید می 

بوط طبقه پاین به دلیل اینکه خودشان در کارهای نمایند که والدین مر
روزمره تجارب هنگفتی را کسب  کرده اند و  به همین  وجهه تالش 
می نمایند که اطفال شان  بیشتر  درفعالیت های روزمره   خود جنبه 

کار : انطباقی و تطابقی  کا ر را  در نظرداشته  باشند  بگو نه  مثال 
.                           انطباقی دارد نظر به جنبه نواوری   درکارخانه  بیشتر جنبه ای

مطالعه دیگری درهمین ساحه مشابه  بیشتر به توضیح  تفاوت های    
             . اجزای موجود در ارتباط ویا روابط را مورد مداقه قرارمیدهد

عالقمندی اش را  در رابطه بین طبقه (  Erlanger’s)ایرالنگر       

اجتماعی و فزیکی نشان  داد ولی  اونتوانست  که  یک  رابطه  قوی 
واستوار ی را  که نشان دهنده  افراد  مربوط به طبقه پاین  که بیشتر  
اطفال شان را درصورت انجام کارهای نا خوش آیند  توام با خشونت  
مجازات نمایند ویا   بشکل   فزیکی  اطفال   شان را  سرزنش  کنند  

ن مورد یک سلسله  شواهد کامالً منسوخ شده در مورد پیشکش اودری
.                                                                                 نمود 

:                                             عبارت اند از « Erlanger»یافته های  ارالنگر

( authoritarianism)ه  استبداد مجازات  جسمی ویا فزیکی  ب* 

.                                                                   طبقه  کارگر نمی گراید 
تجربه مجازات  ویا  تنبه  نمودن  کودک  به  احتمال  بیشترموجب * 

توضیح کاربزرگساالن طبقه  کارگر نشده ، مخالف  بزرگساالن طبقه 
.                                                      ممکن مرتکب قتل  ویا کشتار گردد متوسط بوده  که

مجازات جسمی  اطفال مقد مه ویا سرآغاز سوء استفاده  ازکودک  * 
.                                                                              نیست

سمی بخشی از ارزیابی مثبت و خرده بکاربرد تنبه ویا مجازات ج *
.                                                                                              خشونت نمی باشد 

باید توجه داشت  که این یک توضیح از مطالعه گذ شته است  ؛  ولی 



ی بیشتر یافته اخیر ویا تازه در مورد این مسایل و موضوعات  روشن
افزون برآن این را نیز باید  بخاطر داشت  که  االنگر     .گذاشته  است 

درپرتویافته های خود به آسانی اشاره میکند که این یافته ها  برمبنای  
حمایت قوی وحمایت ضعیف  از داده ها بدست آمده است  یا به سخن 

فته ها   دیگر حمایت  داده های قوی و یا داده های ضعیف در  کسب یا
نقش داشته است ؛ خواندن یافته های ارالنگرمورد عالقمندی  مستقیم  

به  بعوض که پیرامون  تقاوتهای  ظریفانه خاص آن تکیه » جمیعتی 
                                 .                                                                                   قرارگرفت « شود برخالف آن اتکا صورت گرفت 

  : اجتماعی کردن و آمادگی  برای مردن -2-3-3

مارشال با عده ازمتقاعدین  وباز نشستگان در خانه های شان مستقیماً 
به مصاحبه  پرداخته  ومنظور  ازین  مصاحبه این بود تا دانسته شود 

د یشه که  فکتور های محیط زیست  درارتباط مرگ ومردن  باالی ان
وطرزتفکربازنشستگان چه تاثیرداشته ویاچه تاثیرمیتواند داشته باشد، 

مارشال در اصل در پی  بررسی  اجتماعی شدن  ثانوی وارتباط آن با 
مارشال بعداً . مرگ ومردن بوده که  اقدام به همچو مصاحبه نمود 

دریافت که ترکیبی از روابط ،تغیرات  در سلوک ورفتا ر  ، فرهنگ  
وباز نشستگی  به با ز نشستگا ن  این کمک را نموده   که  آنها   خانه

معنی ومفهوم مرگ را بدانند ودرپرتوهمین فهم آنها  به  پذ یرش  این 
واقعیت تلخ نه آنکه باید تن در هند بلکه جرات آنرا  نیز دارند  که از 

این بازنشستگان  خاص ومسکون در منازل شا ن  .  مرگ نه هراسند 
وفرصت بیشردراختیاردارند تا درمورد مرگ ومردن بیاندیشند  زمان 

چونکه آنها دیگر  درفکر حفظو مراقبت منازل شان  نیستند ویا اصالً  
توان بیشترکاررا ندارند ، افزون بران  آنها خودر ا  با مردم  در یک 
موقیعت مشا بهه  درحال محاصره  می  بینند  یعنی  که دربین مردم 

اساساً بخاطر اخذ اهتمامات  واماده گی  وقت مردن شان    آنها. هستند
به سوی خانه بازنشستگی در حرکت می افنتد ،چون شیوع  سالمندی  
خود زمینه  گفتگو  را در ارتباط  تامین تسهیالت مرگ  چنان  آماده 

می سازد  که از نظر معاشرتی  به آنها این کمک را می  نماید   که تن 
.                                                  اقیعت تلخ  یعنی مرگ بدهند به پذیرش  این و



صنف های آمادگی  پوهنتون اختالف را بار  -3-3-3

به  ارتباط  « Rosenbaum»؟  عالقمندی  روزین بووم می آورد

شاگردان  در « IQ»تاثیرگذاری آهنگ مکاتب عالی  برمعیارزکاوت 

انواع دوره های  تحصیلی نشان میدهد که یک سطوح مختلف ویا در 
دانش آموز را این آهنگ مکاتب عالی چسان توان می بخشد ، بگونه 
مثال  اکنون اکثرمکاتب عالی شامل  اماده گی  برای کالج ویا  آهنگ 

فرضیه و هایپوتیزس  روزین بووم  چنین .  تعلیمات عمومی وغیره 
که نمی خواهند به تحصیالت وانمودمی سازد که آن عده ازشاگردانی 

معیار پاین ذکاوت  دارای   که  گردانی اند  عالی شان ادامه بدهند  شا

«IQ » اند ؛ باید بخاطر باشد  که همچو مکاتب عالی یکی از شاخص

های عمده ای  بخشی از اجتماعی شد ن  محسوب میگردد واین بدین 
را میدهد معنی است  که ادامه تحصیل خود  برای  شخص  احساسی 

که اوتوسط همین احساس میتواند خویش راباارزشها،باورها، مهارت 
ها و عادات  که بخش های از آهنگ را تشکیل میدهد  به  آن تطابق 

یا به عباره دیگر خود آهنگ توان این را  به شاگرد میدهد تا .  نمایند 
او خود در بسر رساندن آنچه که خواست  خود او است اورا یاری 

د وبدین سان روزن بوم دریافت که درجه ذکاوت در شاگردانیکه رسان
به تحصیالت عالی خود دوام میدهند نظربه شاگردانی که نمی خواهند 
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                                                :                                        مــقـــد مــــه 
شناسی  یک ګروه یا ګروپ معمواْل  بعنوان یک  تعداد درجامعه    

ازمردم  که باهم  شنا سا یی داشته ودرتعامل  بینهم  با شند  تعریف 

گردیده که یک تعریف کلی وکامالً جامع میباشد چونکه دربرگیرنده 

تا تمام جامعه را احتوا « یک زوج»تمام سایزواندازه گروپ یعنی از



.  اانبوه صرفاً شامل تعدادی ازافراد می با شدمیکند؛درحالیکه توده وی

اما در جامعه  شنا سی  یک  گروپ  یا  گروه   به  کسا نی اطالق 

میشود که  آنها  در بین  خود  به یک درجه واندازه  نسبتاًگسترده تر  

موضوعات و جنبه های را .روابط وهمبستگی تنگاتنگ داشته باشند 

:                                          راک هم قرار میدهندعبارت از که این گروپ دربین خود به اشت

زبانی ، نقش ها ،  قرابت / منافع ، ارزشها ، پس زمینه های  قومی 

ویکی ازراه های تعین کننده  . های فامیلی ویا خویشاوندی  می باشد 

ه درین مورد این است که این گروپ که جمع ازافراد میباشند  خودرا ب

گروپ مورد نظر خود متعلق بدانند  وبه بکار برد  ضمیرخودی 

بمنظور اشاره به مجموع ازمردم   اغلباً   حاکی « ما»چون «  ما»

از آن است  که این مجموع  چنین بیاندیشند  که خود به  حیث  یک 

گروه یا گروپ اند  مثال ازیک گروپ میتواند شامل  فامیل ، رفقا ، 

کا ، همکاران ، مشمولین یک  باشگاه یا کلف، حلقات دوستان ، شر

نهادهای محلی از برادران وخواهران  همنظر و جماعت های دینی 

.                                                                                      ومذهبی  باشد 

مقامات مجری قوانین عبارت از یک کتگوری اجتماعی اند  نه یک 

گروپ ،  مقاما ت  مجری  قوانین  که  همه ای آنها  دریک  باشگاه 

ویامحل کار یکسان وباهم مشابه کارمی کنند وبخاطراجرای کارهای  

روزانه شا ن باهم دید وبا زدید می نمایند  که به آنها میتوان گفت که 

                    .                                         بخشی ازیک گروپ ویاگروه اند 

را به کار « ما»مجموعه از مردم از ضمیر مربوط بخود یعنی        

نقش ها ، عملکرد » نمی برندولی کرکترهای بویژه ای شان را مثل 

به اشتراک  هم میگذارند وهمچو کسان از گروپ « اجتماعی وغیره 

ه  اینکه  به دالیل چندی ازهم متفا وت ومتمایز اند مثالً آنها   نسبت ب

باهم منافع مشابهه ومشترکی از ارزشها را ندارند  باهم در تعامالت  

اشتراکات منظم  ندارند   وهمچو از مجموع این مردم را میتوان  به 



پولیس ،  : بگونه مثال .  نام  دسته  ازمردم  یاد کرد  نه یک گروپ 

                                        .                     سربازان ، میلیونرها وخانمها وغیره 

افراد ازیک گروپ  با درنظرداشت دالیل چند وبا درنظرداشت         

کارکنان تولید مجد د،حفاظت ،  تجارت   –ویژگی های خا صی مثل 

الکن کتگوری . وتولید مواد غذایی ازیک دیگر متفاوت ومتمایز اند 

تسهیالت چندی  را برای اجتماعی  مردم  در گروپ ودر کتگوری  

عملکرد  اجتماعی فراهم می سازد توضیح این موضوع  ممکن  در 

 .                                                    مثال ذیل  روشن گردد 

فرض کنید  شما در حال رانند گی  با ماشین خود دریک  جاده        

بغل شیشه ای دروازه شید ودرجریان رانندگی نظرشما به آینه  می با

موتر تان  می افتد که در آن بشما اشاره   چشمک زنی  چراغ سرخ  

داده میشود وآن بدین مفهوم  که شما باید در کنار جاده  توقف  نماید  

چونکه شما یک شخصی مربوط به  یک اجتماعی میباشد  ا شاره را 

ه  انتظار  مراعات  کرده  توقف  می نما ید  بعد  ازیک  ویا  دو دقیق

مالحظه می فرماید که یک شخص با یک یونیفورم  بطرف دروازه 

موتر تان که شما درعقب شترنگ نشسته اید   نزدیک می آید  وشما 

نیز شیشه ای دروازه موتر تان را پاین می اورید شخص با یونیفورم 

ازشما می طلبد تا الیسنس و جواز سیر موتر تان را به اونشان دهید  

ت عدم داشتن اسناد الزم شاید که آن شخص با  یونیفورم ودر صور

.                                   شما را ورقه جریمه  مبنی بر عدم رعایت قوانین ترافیکی بدهد

از آنجایکه  گروپ ها و کتگوریها   باعث فراهم آوری  تسهیالت       

واقف هستید عادات وخصایل اجتماعی میگردندوشما به این امرکامالً 

اعضای کتگوریها  ممکن  :  که این گروپها و کتگوریها کی  ها اند  

« های ویی»مقامات مجری قوانین مثل پولس ،یا ترافیک اوتوبانها و

بهرصورت شمانمیتوانید ویاصالحیت آنرانداریدکه ازهمچو اشخاص با 

یونیفورم وسالح در دست داشته  بپرسید که شما چرا مسلح هستید  



مرا  اشاره دادید که در کنار جاده توقف نمایم ؟  ودر صورت  وچرا

نافرمانی شما در قبال عدم رعایت   قوانین  ترافیکی شاید  که او به  

بهر صورت بعد از مدتی  تفکر واندیشه  . شما ورقه جریمه را بدهد 

شما  ممکن    دریا بید  که این اشخاص که موترهای بخصوص رابا 

  . ویژه ای اند « گروه»رانند  مربوط به گروپ چرغهای روشن  می

ازجانبی شما میتوانید که بخاطر کسب معلومات  بیشتر قوانین       

ومقررت از  کسانی بیا موزید  که  آنها درین بخش  معلوما ت  همه 

جانبه دارند وشما  بعد از کسب معلومات و دانستگی های  الزم  در 

ز زندگی تالش بنماید تا  خصایل هر زمان ومکان ودرهرلحظه ای ا

اجتماعی خویش را بادر نظر  داشت شرایط الزم   ومعلومات  همه 

اما اگرشما به تمام آنهایکه شما را در بهتر شدن . جانبه  تقویه نماید 

ومراعات حصایل اجتماعی تان کمک می نماید درتضاد قرار گیرید 

                                                     .            نمی توانید به هدف تان نایل آید 

کتگوریها وگروپ ها  وسیله اکستشافی می باشد  که  باعث  فراهم 

.                                              اوری تسهیالت  تعامالت  اجتماعی میگرد 

هویت  مقوله  ای  است   که  هم :   نظریه هویت اجتماعی

بررسی هویت  .دمیتواند مطرح باشد وهم درسطح اجتماع درسطح فر

قومی وهویت ملی بیشتر ازاینکه درسطح فردمطرح باشد  در سطح 

اجتماع مطرح است ؛ اولین  نظریه ها  برای  تعین  وتعریف هویت  

نظریه های هستند  که بیشتر فرد  مدار بودند وواحد تحلیل  آنها فرد 

ث هویت را در اجتماع  مطرح کردند بود  وبعد ها کسانی دیگر  بح

 Medo»در سطح فردی  تحلیل هویت  کسانی  مثل  میدو گا فمن 

Gaofman »وکولی«Koli »  را میتوان  مثال  زد که تاثیری زیادی

 .H»وهنری تاجفل« R.Chankez»روی کسانی چون ریچاردچنکیز

Tajfel»-  دونظریه پردازی که درسطح اجتماعی هویت کار می کنند



.                                                                                   گذاشتند ،

روانشنا سان اجتماعی وجامعه شنا سان وبطور کلی عالمان  علوم     

اجتماعی  می خواهند  بر این  واقیعت تاکید کنند  که احساس هویت  

هویت  کم وبیش  . یردبواسطه دیالیکتیک میان فرد وجامعه شکل میگ

درنگرشها  واحساسات افراد نمود می یابد  ولی بسترشکل گیری آن 

راازاین جهت  میتوان «جرج هربریت مید » زنده گی جمعی است ؛

پرچمدارنظریه هویت اجتماعی دانست  که فرایند دست یابی  فرد به 

را بررسی می کند از نظر (self)احساس وبرداشتی کامل ازخویشتن

، هرفرد هویت یاخویشتن خودرا ازطریق سازماندهی نگرشهای  مید

فردی دیگران در قالب نگرشهای سازمان یافته اجتماعی  یا گروهی 

دروازه تازه ای را  «  self»مطرح شدن مفهوم خود . شکل میدهند 

تعریفی که لزوماً واجباراً درمقابل  یا .برای تعریف ازخود باز کرد 

ند ؛ به بیان دیگرتصویری که فرد  از خود معنی پیدا میک« دیگری»

می سازد واحساسی که نسبت بخود پیدامی کند بازتاب نگرشی است 

که دیگران نسبت به او دارند درین رساله ازنظریات دوتن از نظریه 

   . استفاده خواهیم کرد « H.Tajfel»پردازان جنکینیز و هنری  تاجفل

ل از هرچیز جادارد  که به قب: نظریه ریچارد جنکینز درباب هویت 

و «  هویت  اجتماعی»او: تعریف هویت ازمنظرجنکینز اشاره شود 

را مترادف هم فرض میگیرد ،ودرین خصوص  میگوید « هویت»

همه هویت های انسانی به یک معنی ومفهوم هویت های اجتماعی »:

هستند وممکن نیست غیر از این باشد ، فقط بخاطر آنکه  هویت  به 

ربوط می شود  ومعنی حقیقت ذاتی  واژه ها  واشیا نیست ،  معنی م

بلکه معنی همواره  نتیجه توافق وعدم توافق است ،هماره موضوع 

قراردادو نواوری است ، همواره  تا اندازه ای  به اشتراک  گذارده 

        .                              « می شود  وتا اندازه ای در مورد آن چون وچرا می شود 

هویت مقوله ای است که از نظر ریچادرجنکنیز برخاسته می  شود    



وچون به معنی  مربوط می شود  میتوان درباره آن  به چون  وچرا 

این عبارت  به  شیوه » :پرداخت اوهویت رااین چنین تعریف میکند 

هایی که بواسطه ء آنها  افراد وجماعت ها  در روابط اجتماعی خود 

وجماعت های دیگر متمایزمی شوند اشاره دارد  وبرقراری   از افراد

و متمایز ساختن  نظام مند نسبتهای شباهت وتفاوت میان افراد، میان 

شبهت  وتفاوت  باهم  اصول  . جماعتها ومیان افرادو جماعتها است 

:  اودرادامه چنین میگوید«پویای هویت،وکنه زندگی اجتماعی هستند 

هویت .ت که درآن رو در رو بازی می شود که هویت یک بازی اس

اجتماعی  درک ما  از این مطلب است  که چه کسی هستیم  ودیگرا 

کیستند و از آن  طرف ،  درک دیگران از  خود شان  و افراد دیگر 

چیست ؟  واز این لحاظ است  که او معتقد است  که هویت اجتماعی  

وافق است  ومیتوان همانند معنی ذاتی نیست ومحصول توافق وعدم ت

وپیرواین نظر  می تواند به . در باب آن نیز به چون وچرا پرداخت 

.                                                                    تبع موقیعت  تغیر کند 

دومعنایی که  در . لغت هویت مستلزم  درک دو معنی  متضاد است 

ارمیگیرند ولی درواقع دراینجا تکمیل تقابلهای دوگانه درمقابل هم قر

این  دومعنی  شباهت  وتفا وت .  کننده یک مفهوم  بنام هویت هستند

گفتیم که  هویت  یعنی  دانستن  اینکه  ما چه   کسی  هستیم  .  هستند

ودیگران کی هستند  ، بنا براین  ما  با ید با همد یگر شباهت  داشته 

در حقیقت  شباهت . ما متمایز با شند  باشیم ودیگران هم بایستی    با

درون  گروهی ما در قبال تفاوت برونگروهی ما ازدیگران است در 

واقع تفاوت  وشباهت  برای مقوله هویت  دو روی یک سکه  هستند  

درونی شنا سایی -واین درکارچنکنیز تحت عنوان دیالیکتیک  برونی

هربرت  اثر ازکار  شده است که میتوان اقرارکرد چنکینز دراینجا مت

مید  میان  . است «   من مفعولی»و «من فاعلی »در خصوص   مید

« من مفعولی »و «   عامل  جاری  فردیت  یگانه ) «  من فاعلی»



فرق قایل است ، ( رویکردهای درونی شدهء دیگران دارای اهمیت )

      .   شکل گیری هویت فردی در فرایند اجتماعی شدن ریشه دارد 

اوندی  وقومیت  جز هویتهای اولیه ای هستند  که در مراحل خویش

بعدی زندگی ازهویتهای دیگرمستحکمترودربرابردگرگونی  انعطاف 

پذیرترمی شوند یعنی هر فردی درمواقعی که اقتضا کند  خودرا  در 

هویت مستلزم  خود اگاهی  به .تعریف می کند «  مثبت»مقوله  ای  

کی وکجا هستی ؟  بنا  بر این  هویت  این امر است  که چی هستی ؟

هیچگاه امری یکجانبه نیست  بلکه  حاصل یک  فرایند ود ستاوردی 

 .عملی است 

براساس این نظریه  هویت افراد  از عضویت آنان  : نظریه تاجفل    

به دنبال این حس هویت  بصورت خود بخودی ، گروه خود را برتر 

یت را به عنوان چیزی که  در ازستیر گروها می شمارند ،تاجفل هو

درون یک گروه ومقوله جاسازی شده است می بیند و نظریه  هویت 

اجتماعی که  توسط  جان تر نرودیگران   بمنظور  شناخت  ودرک 

تبعیض  موجود  بین «psychologic»مفهوم بنیاد  واساس  روانی 

تیوری  : گروپ ها که بسط وتوسعه داده شده تاجفل چنین  افاده نمود 

هویت  اجتماعی گرچه   پراگنده  ا ست   ولی  روابط  بین الگروپی 

نظریه های  روانی  اجتماعی  مبنی   براینکه   چرا افراد  بالوسیله 

آن شناسایی میگردند چو  نکه بخشی از گروه های  اجتماعی اند ویا 

چرابا بیرونی ها نگرش  های شا ن  رابه  اشتراک هم درمیان قرار 

هند وهمچنان  قابل  تفکر  ا ست  وآن  اینکه  چه  تفاوت  وتمایز  مید

درهنگام برخورد بین افرادونیزچه تفاوت وتمایز بین اعضای گروپ  

این  نظریه هویت  اجتماعی . در هنگام  برخورد بمالحظه می رسد 

و «   psychological»است  که درنتیجه  هردو جنبه های  روانی 

رفتار وروش گروپ  را درنظر «  sociological»جامعه شناختی 



داشته ودرمورد آن نگرانی  اش را دارد ، بر اساس گفته ای  تاجفل  

:                                       وتورنر  هویت اجتماعی  از سه عنصر زیرین  ساخته  شده است 

ما آشیا رابمنظور  شناخت  (:Categorization) دسته بندی

ه بندی می نمایم ، وبسیار شبیه ویکسان به آن  ما نیز مردم آنها د ست

را بمنظور درک ازمحیط اجتماعی  شان  آنها « ازجمله خودمان » 

را همچو سیاه وسفید ،استرلیایی، مسیحی ، مسلمان ، شاگرد ، راننده 

سرویس ،  وغیره چونکه در جامعه به همین القاب مسمی اند  تقسیم 

اگر ما بتوانیم مردم را به کتگوری خا ص آن  وکتگوری می نمایم؛  

مشخص بسازیم  دراینصورت چیزهای بسیار خاص ومربوط به آنها 

را  شناسایی خواهیم کرد  ولی بیدون  کتگوری وگروه بندی   مردم  

مشکل خواهیم داشت تا مردم را آنطوریکه  اند بشنا سیم  و به همین 

به کدام گروه ویا کتگوری سا ن مشکل خواهیم داشت  تا خودرا  که 

تعلق داریم بشناسیم  ولی ما زمانی  میتوانیم  موضوع را بهتر درک 

.                                 نمایم  که تعلقیت خودرا به گروپی که متعلق  به آن هستیم بشناسیم 

ما  با گروپی  که تعلق داریم    :(Identification)یی شنا سا

یا به عباره دیگر  هنگامیکه ما درک  نمایم  که شناسایی می شویم و

.  به گروپی متعلق هستیم انوخت خود ود یگران  را میتوانیم بشناسیم 

و اعضای  هسستیم  بخشی  که ما:  شنا سا یی حامل دو  معنی است 

یا به سخن دیگر   گروپی  که ما اعضای  گروپ خودرا ساخته ایم ،

«  ما»متشکله آن می باشیم ؛ گاهی اوقات ما خودمان فکر میکنیم که 

قرارداریم ودراوقات د یگر « ما»درمقابل« آنها»یا « آنها»درمقابل 

ویا «  مرد و یا زن » در مقابل  آن « من»ما خود فکر میکنیم  که 

ویا به سخن دیگر، بعضی قراردارد« من»درمقابل « مرد وزن »آن

اوقات مادرمورداعضای گروپ خود مان فکرمیکنیم ودروقتی دیگر  

این .  چنین می اندیشیم  که ما همه اعضا وافراد منحصر بفرد هستیم



اوضاع متغیر ومتفاوت که ما باید کم وبیش بتوانیم   به  حیث عضو 

ه  برای درگروپ باقی بمانیم  مربوط به  شرایط می باشد ،  آنچه  ک

اهداف ما  بسیارمهم است  اینست که نگرانی خودرا  به مفهوم  چه  

بعنوان گروه ویا بعنوان یک فردمنحصر بفرد شریک درهردو بخش 

بشناسیم که اولی آن یعنی بخش اول آن به شناسایی اجتماعی  وبخش 

در تیوری  . دومی آن  به  هویت  شخصی  وفردی  ارجاع  میگردد 

عی ؛اعضای گروپ چیزی بیرونی ویا خارجی نیستند  شناسایی اجتما

که به شخص فکر شودبلکه درواقیعت امر این خود یک بخش حیاتی  

.                        وواقعی ازشخص میباشد گروپ مابخشی را که ما هستیم می سازد 

بمعنی دیگر نظریه مفهوم هویت این است که ما دربعضی  جهات     

با دیگران می باشیم یا به عباره دیگر  ما در بعضی شبیه ویا یکسان 

موارد  به ارتباط مفهوم هویت  شبیه دگران می اندیشم   که البته این 

تفسیروترجمه قطعاً غلط نیست اگربگویم که ما مانند دیگران هستیم،  

واین خود به این مفهوم است  که ما  اعضای گروپ خودرا به  نحو 

میدانیم ، مثالً با درنظرداشت این  مثال فوق  از آنحا شبیه ومثل خود

العاده زنند و افراطی مثل در درگیریهای خشونت آمیز مانند جنگ ، 

اعضای  گروه   مخالف   در  گروه  اعضای  اند که  خود را مجزا 

وبه ارتباط  افراد بیرون ازگروپ خویش طور .ازدیگراعضا میدانند

وباورمندی رامیدهند  که دیگر  دیگرمی اندیشند یعنی بخوداین اجازه

افرادخارج ازگروپ خود را افراد د شمن  بدانندو به این باور  باشند  

که دشمن سزاوار مرگ غیر انسانی است وبا این نوع برخورد بخود 

اجا زه میدهند که اعضا ی  گروپ  خود را چنین  درمان نمایند وبه 

شند  که درغیر آن برخورد خویش  کم وبیش  یک  توجیه  داشته  با 

.                                         روش و اقدام شان به همچو عملکرد هیچ توجیهی نخواهد داشت 

بخشی  از «   خود مثبت» مفهوم     :(Comparison)مقایسه

است ، دراینجا شواهدی « Psychological»عملکرد طبعی روانی 



جهانی  که در آن به احساس چندی  مبنی بر اینکه ما بطور موثر با 

خوبی  در مورد خود نیازداریم  وجود دارد، ویکی از آن هم نظریه  

مقایسوی اجتماعی است  که ما خود مان را  در ارزیابی با  دیگران   

یکسان وهمانند مقایسه می نمایم ؛ ما اغلباً  با عزت نفسی که  داریم  

م  بخصوص  اگر ما  خود را با اعضای دیگر گروه مقایسه می  نمای

ادعای این را داشته باشیم که  عضو  یک  گروه با حیثیت و با وقار 

هستیم ؛ چون  حیثیت  یک  گروه  زمانی  میتواند  برازنده باشد که 

عملکرد آن از نظر مقایسوی نسبت به گروه های دیگربهتر باشد؛ یا 

گروپ   به سخن دیگر افرادی پسند دیده در گروه بمنظورمقایسه  این

با گروپ های د یگر انتخا ب میگرد ند که عملکرد شان مثبت با شد  

که همچو مقایسه .تا جایکه  باعث  بلند رفتن حیثیت گروه شان گردد 

در واقیعت امر باعث تشویق  افراد دیگر گروه  میگردد   که اعمال 

«  تمایزمثبت »بهتروخوبتررابخاطربهبود ووقارگروه خودانجام دهند،

س افراددریک گروه ممکن است تفاوت بین گروه خود  وگروه برعک

های دیگررابگونه ای بنماید که گروه خودرا نسبت به تمایلی که  به 

.                             انعکاس وجلوه دهد « تمایز منفی » آن دارد  بیشتروبهتر

گروه یا گروپ   بغرض  مقایسه  خویش  ابعادی  را برمیگزیند  که 

تواند گروه خودرا به حد اکثر مثبت  شد ن اش برساند؛ گروه هایکه ب

خویشتن را درابعاد خاص درک ویا نظاره میکنند  بخصوص آنهایی 

را که دارای اوصاف بلند اند بغرض مقایسه با دیگرگروه ها  اساس 

گروه هایکه درموقف ووضیعت پایین قراردارند تالش .قرار میدهند 

ت های موجود گروپ شان رابه حداقل برسانند  بخرچ میدهند که تفاو

برخی : بگونه مثال .ویا ابعاد جدیدی را برای مقایسه کردن برگزینند

مردمان ازکشورهای اسالمی شرق میانه  ممکن است که کشورهای 

شان رادرمقایسه با کشورهای غربی از نظر پیشرفت های اقتصادی 

سطح زندگی و مورال  وتکنالوژیکی عقب مانده بپندارند ولی ازنظر



.                                                                          باالتر بدانند 

موضوع قابل توجه  این است  که این گروه یا گروپ پایینی یا        

گروهی اندکه بطورکلی انگیزه تالش را درخود ( فلک زده )تحتا نی

زنده نگه داشته و به فعالیت های  بخاطرتفوق موقیعت گروپ خویش

الزم می پردازند ، یعنی  که  اعضای  گروه واقعاً  وقتی سخت کار 

وپیکار خواهند کرد که گروپ خویش را در مقایسه با گروپ پاینی یا 

تحتانی باالتر ودرمقایسه با گروپ باالیی  پایین تر ارزیابی نماید  این 

وضوع  بعنوان  یک درک واحساس زمانی میسر میگردد  که م

یعنی که گروپ فوقانی  بسیاری چیزها : چارچوب عرض اندام کند 

را  به نسبت شکستی که  از گروپ  پایینی  یا تحتانی  خورده است  

از دست  بدهدواگر چیزهای از دست رفته گروپ مذکور شامل همه 

چیزها نباشد یعنی که  تاهنوز نظم اجتماعی را رعایت می نماید وبا 

ظرداشت  مراعت  همین  نظم  تمام  اعضای  گروپ  باالیی در درن

مخالفت نسبت به سبقت جویی گروپ تحتانی  کار سخت ودشوار را 

.                                                                                        متحمل میگردند 

بین   تمایز یاز نظر جامعه شناخت: گروپ های اولیه وثانویه

دونوع از گروپ ها  براساس  اوصاف و کرکتر گروپ ها صورت 

میگیرد  یک گروپ اولیه  بشکل وصفی آن  عبارت از یک گروپ 

کوچک اجتماعی میباشند  که اعضای گروپ مذکور تمام داشته های 

دراینجا الزم پنداشته میشود تا .  شان را بینهم به اشتراک میگذارند 

« هم افزا»ی  به  تفصیل   برگرفته  شده ا زسایت دراین مورد  کم

:                                                    ذیالًصحبت نمایم 

جامعه  شنا سا ن  گروه  را تجمع   ؟  یعنی چهمفهوم گروه 

تعدادی از افراد میدانند که دارای اهداف مشترک  وارزشهای مشابه 

گروه صرفاً کنارهم .اند ؛وبصورت منظم  واگاهانه باهم تعامل دارند



بلکه باید روابط  ومناسبات مشخصی  بین . قرار گرفتن افراد نیست 

                                                            .                       آنها حاکم باشد 

                                                                      : شاخص های گروه  عبارت اند از

.                                                   وجود تعامل منظم ونمونه واربین اعضای گروه  -1

.                          وجود احساسات ، تمایالت وعواطف مشترک بین آنها -2

.                                                     وجود اهداف مشترک  بین اعضاء  -3

.            وجودساختاروروابط نسبتاً پایداریعنی وجودتشکل عالوه برتجمع -4

.          ی گروه واحساس تعلق به گروه وجودهویت مشترک بین اعضا -5

.                            وجود دو یا چند نفر  با هنجارها وارزشهای مشترک   -6

.                                                       شناخت افراد ازهمد یگر  -7

؟  تجمعی  از افراد است   که روابط کمی باهم  مجموعه چیست

ند یا هیچ رابطه ای باهم ندارند، ولی همزمان دریک مکان  باهم  دار

این .  حاضر می شوند ، مانند کسانی که  می خواهند فلم تماشا کنند 

افراد تنها از لحاظ مکانی باهم مجاورت دارند ، ارتباط شان ناپایدار 

است ، بیدون تشکل اند ،  هدف مشترک وشناخت  نسبت به همدیگر 

.  د  یکایک  آنها برای نیل  به هد ف  ضروری  نیست ندارند، وجو

ادراک  کلیشه ای ،اثر هاله ای ، زمینه فرهنگی ،  تجربیات  قبلی، 

اندازه گروه،  ارتبا طات  وزمان موجود  برای  برقراری  ارتباط ، 

افراد .  ازدحام وشرایط فزیکی بر رفتار افراد  در گروه اثرمیگذارد 

کاهش جذابیت ،کاهش میزان  ارضای نیازها به محض کاهش انجام ،

،کاهش رضایت ،کاهش شهرتا گروه، تضادمداوم  بین اعضا رقابت 

بین اعضا  به جای  همکاری، نبود فرصت الزم وکافی برای 

.                                  مشارکت ، وجود گروهای جاگزین بهتر گروه را ترک می کنند

                                                                      :     نوع شناسی  گروهها

.                                                                                    گروههای اولیه و گروههای ثانویه  -1



                  .                                         درون گروه وبیرون گروه  -2

  -4.                     گروههای رسمی  وگروههای غیر رسمی   -3

 . گروههای مرجع

 

                                                         

 اولیهل گروه  مثا«  1978»نمونه فامیل از سالهای  

 

را کولی جامعه شناس  از لحاظ نوع روابط   گروههای اولیه وثانویه  

 .به دودسته گروههای اولیه وگروههای ثانویه تقسیم میکند

 

 

     



 شمرد ثانویهصنفی از یک مکتب را میتوان  بنام گروه یا گروه 

 

روابط اعضاء :  ویژگی های گروههای نخستین یا اولیه   

نزدیک ، صمیمانه ،  غیر رسمی  و محبت  آمیز است  ،  ارتباطات  

چهره به  چهره  است ،  اعضائ  دارای پیوندهای عاطفی قوی تری 

،  .هستند ،  فعالیت ها درین گروه ها  شخصی   وخود  بخودی است 

وحدت ویک پارچگی  آنها بیشتر از گروههای  دیگر است ، اعضاء 

احساس تعلق  به  گروه دارند ، تعدا اعضاء محدود است  ولی گروه  

دایمی وپایدار اند، اعضاء این گروهها بخوبی همدیگر را می شناسند  

ونسبت به یکدیگر حسا سند ، در مواقع الزم اعضاء گروه  ازحمایت 

افراد احساس  امنیت . مالی  واجتماعی همدیگر  برخوردارمی شوند 

ساختار این  گروهها  غیر رسمی  است ،   گروه بیشتری  می کنند ، 

اولیه  در فرایند اجتماعی کردن   وشکل دهی   به نگرشها ،ارزشها، 

.                                                    رفتارها  وهویت  اعضاء نقش مهمی دارد

گروهایی هستند که روابط رسمی ، : ویژگی  گروههای ثانویه

ی وعقالنی وغیر شخصی برآنها حاکم  است ،  فعالیت خشک ، منطق

این گروهها  مبتنی بر قراردادها  وقوانین ومقررات است  و معموالً 

،ساختارآنها رسمی است ،  .برای تحقق اهداف خاصی شکل می گیرند

ارتباطات چهره به چهره در آنها حاکم است، صمیمیت اجتماعی بین 

با گذر ازجوامع .شناخت کمی دارنداعضا کم است،افراد نسبت به هم 

سنتی   به جوامع مدرن  تعدادگروههای ثانویه  در  مقابل  گروههای 

.                                                                           اولیه  افزایش می یابد 

مرز های رسمی  یا غیر رسمی ای : درون گروه برون گروه

هامر .  ای  گروه  را از غیرعضوها  جدامی کند وجوددارد که اعض



(Hamer  ) برای  نشان  دادن  این  تمایز  دواصطالح  درون  گروه

.                                                                           وبیرون گروه را استفاده می کند 

،  ودر گروهی است  که شخص به آن تعلق دارد :  درون گروه

کناراعضای آن  احساس راحتی می کنند ونسبت به آن  احساس مثبت  

.                                      هستند « ما»-«خودی ها»توصیف درون گروه . دارد 

ودارای  شخص به آن تعلق ندارد گروهی است که: برون گروه

-« اغیر خودی ه»توصیف برون گزوه . منافع مشترکی با آنها نیست 

.                                                                   هستند « آنها »

                                              : گرو های رسمی وگروه های غیر رسمی

که  دارای ساختا ر  مشخص  که   گروهی است:   گروه رسمی

ورفتار .مقرارت خاصی را  برای رفتار اعضای گروه تدوین می کند

های افراد درراستای هدفهای گروه تعین میشود ، گروه رسمی ممکن 

.                                                    است موقت  یا نسبتاً پایدار باشد 

فاقد  پست رسمی واساسنامه  که  گروههای  : گروه غیر رسمی

اساس شکل گیری آنها ارتباطات شخصی است  اصطالح گروه های 

.                               غیر رسمی را اولین بار مایو وهمکارانش مطرح کردند

را اولین بار هایمن  اصطالح گروههای مرجع:مرجع گروههای 

ع بعنوان استانداردی  بکاربردومنظورآزآن گروهها یی هستند که مرج

.                                                               برای ارزیابی استفاده میشود

پویایی گروهی بعنوان یک حوزه پژوهشی  : پویا پییهای گروهی

مطرح شد  ( 1947-1898)با کارهای  لوین « 1938»در اواخر دهه

گسترش آنها، روابط بین .یجاد دانش در باره ماهیت  گروهها ، نحو ا

گروهی ودرون گروهی ،روابط گروه با سیستمهای اجتماعی بزرگتر  

ونهادها ، اثر ونفوذ گروه برفرد  وفرایند داخل  گروه ازجمله  موارد  



.                                                            مورد  بررسی در  پویا پییهای گروهی است

                            :ت  اساسی  در زمینه گروه مفروضا

.                                             گروه اجتناب  ناپذیر است وگروهها درهمه جا وجود دارندوجود -1

گروه بالقوه  توانایی ایجاد  نیروهای قدرتمند  وبسیج کردن آنها را  -2

.                                                                             دارد

.                                                             یتواند نتایج خوب  وبد  در پی داشته باشد گروه م  -3

درک درست پویاپییهای گروهی این امکان را می دهد  که نتایج  -4

.                                            مطلوب گروهی را  بصورت عمدی واگاهانه افزایش دهیم 

هنجار تفکری  در ذهن اعضای یک گروه :  جارهای گروهیهن

است  که تعین می کند اعضا ویا  افراد دیگر تحت شرایط خاص  چه 

کاری باید انجام د هند  چه  انتظاری  از آنها  می  رود ، به  عبارتی 

هنجارها عملکرد گروه را .  هنجارها ، باید ونبایدها  را تعین می کند

.                                                                                     یافته  هدایت میکنددریک جهت  سازمان 

                                                   :(Fendman)چهار کارکرد هنجارها  ازنظر  فندمن 

                                          .       هنجارها  رفتارگروه را  قابل پیش بینی  می سازند -1

.                 هنجارها موجب تثبیت  اعتقادات  وارزشهای  گروه می شود  -2

.                                                            هنجارها دوام وبقای گروه را  تسهیل می کنند  -3

م آور را میگیرند  ونیاز هنجارها جلو ی موضوعات ومسایل  شر -4

.                                                                     به کنترول  را کاهش  می دهند

                                گروه استاعضای گروه به ماندن در درجه تمایلگروهیانسجام 

گروههای  منسجم افراد در :ویژگیهای  مثبت  گروه منسجم 

بهره وری  درگروه  منسجم  . تعصب وتعلق خاصی به  گروه  دارند 

. اضطراب وتنید گی کاری وغیبت وترک گروه کم است .باالتراست 

افرادگروههای منسجم  حس . ازمنابع بصورت کارا استفاده می شود 



                                                                                                          .                                 تعلق بیشتری  به گروه دارند

ایجاد تغیر در گروههای : ویژ گی های منفی  گروه منسجم

                                   .                                            منسجم سخت تر است،گروهای منسجم خیلی سریع تصمیم می گیرند

عوامل موثردرتضعیف  یا تقویت  انسجام گروهی  شامل  شاخص های 

:                                                                         ذیل می باشد 

ترکیب  -4. اندازه گروه   -3. موفقیت گروه  -2. شدت رابطه  -1

.                                  محیط فزیکی   -6. خلی وخارجی شرایط دا -5. گروه 

                      . گروه ها به سه حالت شکل می  گیرند :  چرخه حیات گروه

گروه بطورعمدی واگاهانه برای تحقق هدف وانحام امری : حالت اول

                     .                                           خاص بوجود می آید

افرادی که باهم هستند  و درکنا ر هم  احساس  رضایت :  حالت دوم

.                                                           وراحتی میکنند خود بخود گره را  شکل میدهند

گروه درواقع مجموعه ای از افراد اند که درنظر دیگران : حالت سوم

.                                                            یهای متجانسی دارندبه نوعی وویژگ

:                                                                       مراحل حیات گروه

افراد  وقتی  گردهم می آیند ،مجموعه ای راتشکیل   :شکل گیری -1

                                                     .                       میدهند

این  مرحله ،  مرحله جدال ،  درگیری ،   تضاد بین :  درگیری  -2

.                                                                                             شخصی ، تسخیر  وتصرف است 

این  مرحله  ،  مرحله   شکل  گیری   :  «نورمبندی » هنجارمندی -3

.                                                                       نورمهای گروهی  یا مرحله هماهنگی است 

درین مرحله ساختارها  ورویه ها  استقرار یافته ،   (:عمل)جرا ا  -4

د وفعالیت خودرا  گروه آمادگی کامل را برای انجام وظایف پیدا میکن

.                                                                             بصورت جدی آغاز می کند

باکمک یکی ازهمکارانش  «1977»تاکمن درسال:افول یا انحالل  -5



یک بازنگری  در مد ل خود  انجام داد  این  دومرحله ای دیگری به 

د وآن مرحله افول وازهم پاشیدگی گروه است   مرحله قبلی اضافه کردن

شاین دونوع کارکردرابرای گروه درسازمان  :کارکردهای مثبت گروه

.      برشمارد کار کردهای رسمی  وکارکردهای غیر رسمی 

                                           : کارکردهای رسمی گروه عبارتند از

.                                                                   گروه کارهای پیچیده تر را  راحت تر ازفرد انجام میدهد -1

گروه ابزاری برای تحریک اعضا وایجاد خالقیت ایجاد ایده ها ی   -2

                            .                                                        جدید درسازمان است 

گروه موجب  یک  پارچگی  وانسجام  بخشهای متفاوت سازمان   -3

.                                                                           می شود 

گروه ساز وکار  بسیار کارا  ومناسبی  برای تصمیمگیریهای   -4

.                                             ر می رود پیچیده  وحل مسایل بغرنج به شما

.                                               گروه ساز وکار مفیدی  برای ایجاد تصمیما ت   مفید است  -5

.                     گروه ابزار موثری برای اجتماعی کردن افراد در سازمان است  -6

:                                                       ی گروه  عبارتند ازکار کردهای غیر رسم

.                                                          گروه یک سری  از نیازهای افراد را  ارضا می کند   -1

            .               گروه حفظ احترام به خود وارزشمندی رادراعضاتقویت می کند  -2

.                                       گروه موجب شکل گیری اعتقادات ، تجربیات ومفاهیم می شود   -3

گروه احساس عدم امنیت ، اضطراب، نگرانی  وبی قدرتی  را   -4

                                .                                                                               کاهش میدهد

.                                      گروه موجب تحقق اهداف  غیر رسمی اعضا می شود  -5

،  (همرنگی با جماعت)  سازگاری با گروه :  کارکردهای منفی گروه

.                    فشار گروهی، اطاعت محض، طفره رفتن  اجتماعی وگروه اندیشی 

توجه رفتار افراد  یکی از جنبه های جالب : گاری با گروه ساز

.                                                                                             در گروه است 



.                                                  فشار گروهی برافراد باعث تغیررفتارآنها می شود: گروهیفشار

:                        موارد تفاوت  در سازگاری واطاعت: اطاعت محض

                                                                                                                                                           بودن ارادی و داوطلبانه -4. صراحت  -3 تقلید -2.سلسله مراتب -1

که حاصل حضور  دیگران پدیده ای است :طفره رفتن اجتماعی

  -1.    درکنار فرد است ،حضوردیگران  به دو گونه تبین شده  است 

بیشتر  وبهبود عملکرد  فرد شود  که آن را   ممکن است  موجب تالش 

.                                                                     تسهیل اجتماعی میگویند 

.                                     ممکن است موجب طفره رفتن  اجتماعی شود   -2

                       :  مقایسه طفره رفتن اجتماعی  وتسهیل اجتماعی

تالشهای فردی قابل اندازه  –حضور دیگران :  تسهیل اجتماعی

بهم خوردن  -3. نگرانی ازارزشیابی  -2. هوشیاری -1گیری است  

. افزایش عملکرد  در وظا یف ساده  -1  :تحریک  –. تمرکز حواس

.                                                      افزایش عملکرد در وظایف پیچیده  -2

                                                                           : گروه اند یشی 

                                                                                                :اثار گروهی  از نظر  جانیس

.          افرادگروه توهم اسیب ناپذیری واحساس شکست نا پذیری دارند  -1

افراد گروه  اعتقاد دارند  که اهداف و ابزار های نیل  به آنها  از   -2

    .                                             لحاظ اخالقی  متعالی ودرست است 

مفروضاتی برای خود  دارند  که گروه  وعملکرد آن  را توجیه    -3

.                                                                پذیر ، درست  وبدون خطا  می پندارند

.                                             به صورت کلیشه ای  برخورد می کند   -4

.                                    د سانسوری  به گروه دست میدهد حالت خو -5

.                                                                                 توهم یگا نگی  وانسجام دارند  -6



  ذهن خودرا نسبت به اطالعات  نامطلوب ف اخبار نا امید کننده    -7

.                                                                               رباره گروه می بندند ونطرات منفی د

دلیل  اساسی  از مطالعه    : (group Influence) نفوذ گروه

جامعه شنا سان به ارتباط گروه ویا گروپ ازمردم هما نا تعین قدرت 

نفوذگروه یا گروپ می باشد یا به عباره دیگر گروه قدرت نفوذ باالی 

بتاسی از یک سروی و پژوهش  وسیع چنین اشکار شده  . افراد دارد 

ی رفتار که اعضای  گروپ  بشد ت و سرعت  بیشترباعث شکل گیر

وسلوک روزمره  افراد میگردد  یا به سخن  دیگر  از تحقیقات معلوم 

شده است  که عضویت در گروه  خود  باعث   شکل  گیری   سلوک 

مورد زیراز بسیاری جهات   اندازه .وروش روزمره درافراد میگردد

                                                                                                                                                        . وسویه  رفتار وسلوک افراد را  شکل میدهد 

          

 اش سلومون خط ازمایشاتدر یک مثال از انواع کارت های مورد استفاده        

وقتی که  یا   اگر شما تا حال  چیزی را که در گروپ انجام داد ه اید 

که  تجربه انطباق    مال دارد اید انجام داده نتوانسته اید  احتتنها بود ه 

ونگرش وباورها  ویا روش ورفتار شما در تحت تاثیر ونفوذ  دگرها 

قرار گرفته باشد ،یکی از شناخته ترین  تصویر انطباق همانا تصویر 

که این   می باشد( Solomon Asch)از ازمایش  انطباق سلومن اش 

.                                                            ازمایش به شرح زیرین  تعین وبکار می رود 

محققان وپژوهشگران  داخل یک  اطاق میگردند وبا چند نفردیگر از 

منظورازشرکا کسانی )شرکاومتحدان خود درعقب یک میزمی نشینند 

( دن این ازمایش کمک می نمایند اند که پژوهشگران را دربسر رسان



محققان با شرکای شان یکجا با تمام  کسانیکه درین اطاق  نشسته اند  

یک کارت را که حاوی یک خط مرجع و یاخط رفرنسی است با یک 

مقایسوی ازنظر طول  بشکل ( A,B,C)کارت دیگر که در آن سه خط

محققان با عمودی نشانی شده است  نشان  میدهند، ودرعین  وخت این  

متحدان شا ن یکجا یک  موضوع  رابغرض  مقایسه  کردن ونظر 

خواهی اشتراک کنند گان تعین می نمایند وبعداً نظر همه رابه ارتباط 

موضوع مطالبه می نمایند واین نظرات  رابا  درنظرداشت  سه خط 

عمودی  نشا نی شده انطبا ق میدهند  وبه  این شکل  ازمایش فوق را 

.                                                                             انندبسر میرس

این  چنین به نظرمیرسد که این یک  کارنسبتاً سهل وساده است،       

بهرصورت  تعین خط  درست وصحیح درصورتیکه متحدان  جواب 

که  غلط را  انتخاب  کنند مشکل بزرگی را  بوجود می آورند وآن این

چرا؟زیراکه ما تمایل داریم تا  تا کید مردم  را که دراطاق نشسته اند 

وقتی   «Solomon asch» اش  سلومن   صورت این  به  ، دریابیم 

مالحظه می نماید که متحدان وشرکای تحقیق جواب غلط  را انتخا ب  

 پاسخ   همین  نیز  تمام اشتراک کننده گان    آنصورت در  میکنند پس

 نموده  اند  در عین  وخت  که  متحدان  و محققا ن  انتخاب  را  غلط

،پس نظر شما به ارتباط این موضوع وپاسخ   میتواند باشد « 73%»

               از چه قرار است ؟                                                                                                             

 Laurence»و لورنس استاینبرگر « Jason Chein»جیسون چاین 

Steinberg » نشان دادند وآن اینکه  احتمال آن میرود  راه را طوری

«  یک فرم از مطابقتی »که  مردم  شامل  گروپ  هنگام  بکارگیری 

متقبل خطرات جدی شوند، مثل بکارگیری تصویر برداری رزونانس 

، درین   معا ینه (  Magnetic  resonance imaging)مقناطیسی 

میگردد  که از  وازمایش حضور همساالن باعث فزونی منافع ومزایا

تصمیمگیری خطرناک آنها  بدست می آید  یعنی تصمیمگری آنها با 



وجود مطلع بودن ازخطرات موجب فزونی منافع ومزایا میگردد ولی 

باوجود درک از وقوع خطرات ممکنه آنچه که  بیشتر سود می آورد  

افزایش حساسیتهای دماغ می باشد پس دراینصورت حضور همساالن 

عث تسیهل خطرات روشی وسلوکی  به حیث  پاداش  بیشتر میتواند با

برای روشن شدن  این موضوع  کمی مغلق  وپیچیده  . با مفهوم گردد

:             بهتر خواهد بود تا  گفته های  لورنس ستاینبرگ را درمیان گذاریم 

                                :                                                                 رونوشت

                   ؟یکی از  یافته های غیر منتظره اخرین تان کدام است   :سوال

سن  اری همیافته ای تازه اخرمن همانا تاثیرگذ :لورنس شتاینبرگ

 توضیح:  من این تاثیر گذاری را چسان سراغ کردم:  وساالن است

زمایشات که بغرض  اجراء اما درنزدعده ازمردم : مطلب چنین است

شان مبنی بر تعین  خطر پذیری ضربات متواترو تصمیمگیری روی 

آن بواسطه کمپیوتر نزد ما مراجعه می نمایند   از  آنها قبالً  خواسته 

می شود که هنگام مراجعه باید همراه با دونفر از دوستان شان باشند 

کننده را در هنگام اجراء ازمایش     وآن بدین معنی که شخص مراجعه

این دونفر معیتی باید مشاهده نمایند  ما اکثرا ً این ازمایش را در نزد  

( undergraduate)نوجوانان  و هم  مسلکان   دوره   کا رشنا سی 

وکاهالن اجرا می نمایم که  عمر شان بین سننین سی سالگی ویا کمی 

ه ما درین مطالعه ویا ازمایش بهرصورت آن چیزی را ک.بیشتر باشد 

دریافتیم  این بود که  با شخص تحت ازمایش به هر تعداد که رفقایش 

بیشتر باشد  دوچندان خطر قابل وقوع را تحمل می نماید  یعنی تحمل 

پذیری اش در مقابل وقوع ضربه  دوچندان می باشد که یک نوجوان 

ر همین همچواشخاص د« %58»همچوضربه رادرمی یابد یعنی که 

سن و سال  بخصوص  در بین  متعلمین  مکاتب  این   تحمل  پذیری 

این .  بمالحظه میرسد که در کاهالن به همچو فیصدی دیده نمی شود 



یافته برای من از هر نطقه نظر دلچسپ وتازه بود وآن اینکه تا همین 

اکنون کسی قادر نشده است که این موضوع را  درک کرده با شد ویا  

د آن تحقیق کرده باشد ، فلهذا  من از مطالعه  خویش  دریافتم  درمور

.                                تاثر گذاری گروپ ازرفقا ودوستان باالی شخص تاثیر بسزای دارد 

درهنگام  رقابت  به  اجرای    اغلباً   مردم :تسهیالت اجتماعی

ابت ها ومسابقات  فعالیت های شایسته وبهتر می پردازند  مثالً  در رق

تالش بخرچ میدهند تا بهتربدرخشند ، که  این  خود  میتواند  از پیامد 

 .تسهیالت اجتماعی  شمرده شود 

              

در واقیعت  امر این خود   صرف  یک  تصویر  از  نفوذ گروه  

اجتماعی  مردم را   ت که تسهیال برافراد میباشد یعنی « گروپ»

سپرده  شده     های  متمایل می سازد  تا در انجام وظایف ومسولیت

وظایفی که آنها در اجرای آن دانش بیشتر دارند یعنی مسلکی اند )ساده 

میکه در  ویا در اجرای آن وظایف دست باال دارند  بخصوص هنگا

اهده نمایند  وخت اجرای وظیفه تنها باشند ودگران  آنها را تماشا ویا مش

کار شان رونق بهتر می یابد ویا «تاثیر  بینندگان » یعنی که  درتحت

« تاثیرگذاری بازیگر شرکت کننده» درهنگام مسابقه با دیگران مثل 

وظایفی که مردم  در بسر رساندن آن ) ویاوظایفی پیچیده ومغلق(

پس   بیشتر بیا ند یشند،( ماهرنباشند یعنی آموزش مسلکی نداشته باشند 

مختلف ( species)ما میتوانیم همچو تاثیرات را  درعده از  گونه های 



مشاهده کرد ، در انسان بخصوص در آنها این احساس بیشتر بمالحظه 

میرسد که درمورد نظریات دیگران بیشترنگران باشند  ویا وقتی که 

یک فرد دراثنای کارتحت مشاهد  کسی قرار داشته باشد   و او نداند 

ه بفهمد که اودرتحت مشاهده کسی قراردارد  یا او نتواند   که ویا ن

.                                      مشاهده کنند گا ن را درست بیبیند 

 وقت: (social loafing) وقت گذرانی بیهوده اجتماعی

 اشاره به  نمود ویا فینومینونی استگذرانی بیهوده جمعی یا اجتماعی 

بوقوع بپیوندد که افرادداخل یک گروپ بغرض نیل  وهنگامی میتواند

به یک هد ف نسبت به آنها که به تنهای میتوانند کار کنند کمتر تالش 

  وقت گذرانی بیهوده اجتماعی :بخرچ دهند بگونه یک دستاوردویامثال 

گروها  گاهی اوقات می تواند ما حاصل مجموع کمتر ازعمل  جمعی  

اعضای خود نسبت به اجراء ت ویا دستاورد افراد داشته باشد ، وقت 

گذرانی بیهوده اجتماعی ناشی ازتحرک  بطی  ازکا ر کردگی گروپ 

می باشد ، چونکه افراد از سهیم گیری بویژه  خود  مبنی براجراءت 

باشند که کارویا سهمگیری شان همه جانبه ارزیابی شان باورمند نمی 

میگردد، پس درنتیجه  آنها آنطوریکه باید تالش میکردند تالش بخرچ 

بناً میتوان گفت که وقت گذرانی بیهوده اجتماعی  یک رخداد .نمیدهند 

فراگیر است  ولی زمانیکه  اعضای گروه  احساس مسولیت وظیفوی  

بخودی خود اشخاص مهم وکاری وبا اهمیت  بنمایند ویا بدانند که آنها

.                                    اند در آنصورت  وقت گذرانی بیهوده اجتماعی اصالً رخ نمیدهد

(:  Deindividuation)ازدست دادن احساس مسولیت فردی

به نمود ویا رخداد ارجاع میگردد  مبنی بر کنار رفتن  فرد از هویت 

همچو نمود یا رخداد  .  اشتن  دلهره گی از ارزیابی خوداگاهی  ویا د

میتواند نتیجه  بخشی از گروپ باشد  که از هنجار های  گروه  مبنی 

بر اطاعت  حمایت  می  نماید  ونه  ازهنجارهای  فردی  مانند  یک  



جمیعت سپاه ویا انبوه ازمردم ،وقتی که اگر این اتفاق رخ دهد  افراد  

شتر نه اند یشند  ممکن است که آنها  در واقیعت  ممکن درمودر آن بی

به اعمال  واقداماتی دست زنند  که از آن اگاهی نخواهند داشته باشند  

.                                                                              یعنی ناخود اگاه باشند 

ی میتواند شمرده عدم احساس مسولیت  فردی  یک عمل کامالً تخریب

شود  یعنی شاید  که  برای بعضی ها زمینه  بروز جنایت  وخشونت  

مساعد گردد ویا اینکه شاید در تحت پیگرد قانون و پولیس قرار گیرد  

.                                                بخصوص در اوضاع واحوال شورش ونارامی 

ودوقطبی تقابل :«Group  Polarization»قطبی شدن گروپ

شدن گروپ  اشاره به یافته ای است  که پس از جروبحث و گفتگوی  

شدید اعضای گروپ بجودمی آیدوآن به این شکل که عده ءازاعضای 

شرکت کننده درگفتگوازمواضع افراطی حمایت وپیشتیبانی می نمایند 

 ویا خواهان  دوره های پر مخاطره  از عملکرد وفعالیت ها  میبا شند 

نظربه آنهایکه درهمچو بحث وگفتگو اصالً سهم نگرفته اند ،  مطلب 

مهم دیگرقابل تذکراینست که داوران نیزناشی ازدوقطبی شدن گروپ 

تحت تاثیرقرارمیگیرند که این خودانگیزه ای رابارمی آورد که منجر 

            .                                                    به اسیب پذیری میشود 

: دوقطبی شد ن گروپ نتیجه دومیکانیزم اصلی و ابتدایی میباشد    

.                                                            اجتماعی نفوذ اطالعاتیو  اجتماعی «برابری»مقایسه 

مقایسه اجتماعی  به  اقدام  فردارجاع  میگردد که  او مطلوبه اش را  

یعنی که  مقایسه . بشکل  ارمان وخواهش اجتماعی ظاهر می سا زد 

اجتماعی  اشاره به  اقدام و تقاضای اجتماعی افراد میباشد  واما نفوذ 

اتی اجتماعی زمانی رخ میدهد  که یک فرد  در یک وضیعت  اطالع

مردد و ودودله گی ویا دو راهی  مبنی بر  انتخاب  راه درست  قرار 

میگیرد  که این شخص در همچو  حاالت  مشخص  بغرض  انتخاب 

راه درست  روش های درست ومطلوب دگر ها را می نگرد ، واین 



ل می نمایم که شرح وتفسیر  حاص« ما اطمینان »همان زمان است که

از وضع  توسط دیگران کامالً درست ودقیق است وبما کمک مینماید  

تا برای عمل واقدام مناسب  آن راه وروش را  برگزینیم  که این خود  

.                                      عبارت  از نفوذ  اطالعات اجتماعی  می باشد 

گروپ در توضیح وتصمیگری شا ن   هییت داوران  از دوقطبی شدن

استفاده  بعمل می آورند  بویژه  هنگا میکه  نگرانی شان   به ارتباط 

تعین جبران خسارات تا د یبی بادرنظرداشت داد رسی مد نی  مدنظر 

باشد ، مطالعات  در همچو موارد  نشان داده است  که اعضای هییت 

شان  پیرامون  تعین   منصفه بعد ازتعمق  باهم  مبنی  بر تصمیگری 

جبران خسارات  تادیبی  چه  به مقدار  کم ویا زیاد    نظر به اندازه 

ومقایسه  داوری قابل توجه ویا مطلوبه فرد که قبل از شور ومشورت  

مطالعات . به او  نموده اند مورد نکوهش وانتقاد  فرد قرار گرفته اند 

رم  جزا ی کمتر نشا ن داداست که وقتی هییت منصفه به شخص  مج

تعین نموده فضای گفتگو وجروبحث به آرامش گرایده ولی هنگامیکه 

هییت منصفه  برای شخص مجرم  در صدد تعین جزای نسبتاً شدیدتر   

شده  در آنصورت  فضای جلسه و مذاکره  به  تشنج و تشد د گرایده 

                              .                                                         است 

»  (  Diffusion of  Responsibility) پخش وانتشار مسولیت

نیز  یاد میگردد   یک  پد یده یا فینیو « که بنام  اثر گذاری اطرافیان 

مینون  اجتماعی  وگرایشی  است  که   درصورت  عدم تعین 

بیش از وصراحت وظیفه  شخص بویژه باالی  افراد  یک گروه  حالت 

حد بحرانی را با ر می آورد  که میتوان  آن را در یک مثال عام 

ورایج افاده کرد  مثالً یک تصادم  موتر دریک راهی عبور و مرور 

مزدحم بیدون رخداد کدام واقعه و یاموضوع  قابل تشویش رخ میدهد   

بناًبا درنظرداشت همین مثال درصورتیکه اشخاص وافراد به   همچو 

ای مشابهه مواجهه شوند   مکث وتوقف نمی  نما یند والزم رویداد ه



نمی بینند که به پولیس موظف اطالع دهند ،   فرض کنید  که شخص 

دیگری  با احساس مسولیت   بخواهد که از رویداد واقعه  به پولیس 

پس میتوان گفت  که . موظف اطالع دهد وبه  رفع تشویشش بپردازد 

تاً درگروپ های  کوچک  از مردم ممکن همچو  پدیده اجتماعی  ندر

است رخ دهد ،درازمایش ویا تست  گروپ سه نفری ویا کمتر از سه 

نفری هر یک  شان ممکن است مخالفت شان را با اعضای  ده نفری 

گرو پ های   دیگری  نشان دهند   یعنی  که هیچ یکی از گروپ سه 

. ع  نخواهند  دادنفری اقدام به اجرا ت نخواهند کرد وبه  پولیس اطال

.                                                  ورخداد را آنقدر جدی نخواهد گرفت 

اثر و نفوذ   : اجماع نادرست وبرتری جویی گمراه کننده

اجماع کاذب گرایش مردم  به پروژه سازی  تفکر خودی است  بد ین 

اند یشند  ویا به عباره  معنی که به باور آنها دیگرها نیز مانند آنها می

دیگر مردم اغلباً چنین تصور می کنند که هرکسی دیگر مثل آنها می 

اند یشد  این باور مندی واعتقا د  بر مبنای  داده های  آماری   کامالً 

بی اساس وغیر منطقی میبا شد که منجر  به درک  اجماعی  میگردد 

گاهی درمخیله افراد  که اصالً وجود ندارد، این مغالطه ای منطقی گاه

یک گروه خطورمیکند آنچنانیکه ایشان به نظروباورخود با عالقمندی 

بیشترمی نگرند ومد عی ا ند  که  هر یک  از اعضای  گروپ  شان  

آنطوری می اندیشد ویا نظر دارد شبیهه نظر واندیشه جمیعت بزرگی 

                                      .                                               از مردم 

برتری جویی (:  Illusory  superiority) برتری گمراه کننده

گمراه کننده یک شناخت  تعصب آمیزومن دراوردی است  که بعضی 

از مردم درجه مقام ومنزلت خودرا نظربه دیگران باالتر می  پندارند  

ست کم می نگرد ،  وویژه گی های منفی خودرانسبت به دیگران به د 

همچو تخمینات بیش ازحد زمینه  پیشخد متی  نیرومند اعتماد به نفس  



مردم را مساعد می سازد ،  افرادی که  به  همچو تعصبا ت   گمراه 

کننده تسلیم  میگرد ند  نمایشهای  ملتهب  ازویژه گی های  خود شان  

احصایه گری   چندی دریافته اند  که دریک  اتعمطالاز، میتواند باشد 

ونظرخواهی مردم  همه ویا قرین به همه  مقام ومنزلت خودرا از حد 

وسط ویا میانگین گروه باالتروانمود ساخته اند اندازه بیشتر این تاثیر 

گذاری  زمانی معلوم گردیده است  که مردم  با تفکر بلند پروازانه ی 

را نشان داده اند خویش اندازه توانایی های کامالً بیهوده وبی کفایت خود

یعنی که این افراد باهمچوطرزتفکرونا خود اگاه تفاوت بیش ازحد بین  

واندازه ای خودی ( درانتهای  پایین از توزیع ) عملکرد  واقعی 

شان را نشان میدهند  که این ( خودرا باالتر ازحد میانگین قراردادن )

ایشان خویشتن  اثر بخشسی  زمانی میتواند  قویاً نمایان گردد وقتی که

را  با درنظرداشت   توانا یی ها وویژه گی های بلند دیگران  مقایسه 

.                                                                       نمایند

تفکرگروهی یک اصطالح ابداع (:Groupthink ) گروهیتفکر

که برای است ( Irving Janis)شده توسط  روانشنا س ایربنگ جینس

توصیف یک روند یا فرآیند با تصمیمگیری غیر منطقی مورد استفاده 

قرار میگیرد، هریک از اعضای تفکر گروهی  در اوضاع  واحوال 

مورد نظرتالش بخرچ میدهند که به ارایه   نظریات  خود  آنچنانیکه  

خود شان به آن باور مند اند با نظریات عامه دریک وفاق ویا اجماع 

بهر .دانند ویا با نظریات عامه نظر شان  رادر تطابق بنگرندهمسان ب

صورت نتایج حاصله از وضیعت ممکن طوری باشد  که  گروپ در 

نهایت  به این توافق برسند که داخل اقدام وعمل شوند   با وجودیکه 

تغیر مخاطره )هریک از اعضای گروپ این تصمیم را غیر عاقالنه

                                                                          .        نیز بپندارند( آمیز

را  اینطور (تفکر گروهی )تعریف اصلی این اصطالح( Janis)جینس



نحوه »افاده می نماید  ومیگوید که این اصطالح در واقیعت امر  یک 

ومردم  بطورر گروپی  به  همچو نحوه  تفکر زمانی  . است « تفکر 

تر عمیقاً درگیرمی شوند  وقتیکه  اعضای  گروپ  به  اتفاق  آرا بیش

انگیزه تالش های بدیل  عمل واقعی شان را نادیده  ویا باطل  بنگرند 

واژه فکر گروهی  یاد اوری از میراث ویا   چنین به نظر می آید که.

در زبا ن (  1984)ضرابخانه جورج اورول است  کسیکه  در سال  

صحبت  سریع »و«   تفکر مضعاف»طالحات نظیر  گفتار نو  اص)

«Duckspeak» را بار اول در ناول خود بکار برد ویا آنرا  مروج

.                                                                                                  ساخت 

ازمانهای  چنین به نظرمی آید که تفکر گروهی معموالًدرکمیته ها و س

طوراصلی به مطالعه  « janis»بزرگ ووسیع  بکار می افتد  ،جنیس

درجنگ ویتنام و  تهاجم  «pearl harbor»بمب گذاری پیرل هاربور

مبادرت ورزید،  درین  اواخر  کمیته «  bay  pigs »بای اف پیگ 

اطالعاتی مجلس سنای ایاالت متحده امریکا  در گذارش  خود  مبنی بر  

کمیونیتی اطالعاتی ایاالت متحده امریکا قبل از درگیری  ارزیابی

جنگ  در عراق  متذکر می شود که این خود ناکامی و مالمتی تفکر 

گروهی بوده که در  مورد  سالح کشتار  جمعی  عراق معلومات و 

                  .                                                     اطالعات نادرست را ارایه داده بود 

 :جینس تفکر گروهی را ذیالً د ر این جدول توضیح میدهد

شرایط مقدم 
 تفکرگروهی

 عالیم نشان دهنده

 تفکرگروهی

عالیم تصمیمگیری 
موثرتوسط 
 تفکرگروهی

 سروی ناکافی بد یل ها  توهم آسیب ناپذیری عایق وروپوش کشی گروه

باورمندی بال منازع  انسجام عالی گروه
 سرشتی گروه مورال

سروی ناکافی از 
 موضوعات 

عقالنی جمعی از   رهنمود رهبری  
 تصمیمات گروه 

عدم بررسی خطرات از  
 گزینه مرجح 



فقدان نورمهای ضروری 
 روش های روشمندانه

کلیشه های مشترک بیرون  
 گروهی بویژه مخالفان

 جستجوی  نازل اطالعات 

همگون بودن سوابق  
اجتماعی وایدیولوژی 

 اعضا ی گروه

خودسانسوری وخودداری  
 اعضا از انتقادات 

گرایش انتخابی در روند  
با ) اطالعلت دست اول

 (تاکید از تعصب 

تشویش ناشی از تهدیدات 
بیرونی وامید واری 

کمترراه حل با 
درنظرداشت هدایت 

 رهبری 

به ) توهم از اتفاق آرا 
تاثیرگذاری اجماع کاذب 

 (مراجعه شود 

شکست در کارهای  
 برنامه های احتمالی 

فشار مستقیم برمخالفان که   
 همنوای نمایند 

 

ذهن ) خود دنتصابی  
بخاطر  دور ( نگهبانان

 نگهداری ازاطالعات منفی

 

 

با درنظرداشت آن کارشناسان ومدیران اجرایوی  نیزمی که  یک میکا

پرحذ ر    به تفکرگروهی توصیه می نماید اینست که تفکرگروهی را

می سازد  که نباید تمام مسولیت  وصالحیت تصمیمگیری را به یک 

شخص محول  نمود که اوطبق دلخواه خود بتواند این مسولیت  را به 

دگران بسپارد وهمچنان به تقکرگروهی گوشزد می نمایند  ویا  گروه 

را متوجه می سازد  که اشخاص  از قبل انتخاب شده به گمان  اغلب  

خرچ میدهند  که نظریات مملو از عیوب ونواقص خویش را تالش ب

باالی دیگران بخاطر کاهش   نواقص مواضع منفی قبلی اش بقبوالند  

که تفکر گروهی این مطالب فوق را باید ( نگاه کنید به منافع شیطان )

        .                                                         جدی در نظر داشته باشند 

ناشناس  از طریق پیشنهادات و رهنمودهای « feedback »بازخورد

جات انالین  برای فکر گروهی یک نسخه ای مجرب درمانی بهتری 

رابه کسانی که تفکر منفی دارند ویاکسانی که با طرح های پیشنهادیه  

مخالفت داشته میبا شند دریافته است که  آنها میتوانند  انتقادات خویش 



یدون آنکه دگر ها  آنها را بشناسند  آزادانه طرح نمایند   که این را ب

سرمایه اجتماعی گروپ تاهنوزکامالًمحفوظ میباشد،واین خود  اشکار 

است  که همه اعضای مداخله گر این فرصت را دارند وآنها میتوانند   

.      نقاط و جنبهه های موضوع  مخالفت خودرا طرح نمایند 

یک  شبکه  اجتماعی  در  واقیعت امر یک  :  (Networks)شبکه

ساختاراجتماعی  میان بازیگران چه  که این بازیگران افرادی با شند 

واین ساختاراجتماعی راههای باهم درارتباط . ویا سا زمانها می باشد 

واتصال را ازطریق  آشنایی های  مختلف  اجتماعی  یعنی  ازآشنایی 

.  روابط قرین خانواد گی نشان میدهدتا « مبنی برعلت وسبب» سببی 

شبکه های اجتماعی را میتوان بشکل مضعاف یعنی هم  به نام  شبکه 

تحقیقات  . تحلیلی اجتماعی  و هم   شبکه   نظری اجتماعی  یا د کرد 

و پژوهشهای که در اکثر انستیتوتها و نهاد های اکا دمیک  به ارتباط 

چنین   معلوم شده  است  که  این پدیده اجتماعی صورت گرفته است  

دست اندر کاران شبکه های اجتماعی در بسیاری از سطوح یعنی از 

سطح خانواد گی تا سطح ملل وکشور ها با اجراءت وتعا مالت شا ن 

توانسته اند در حل پرابلمهای  ذات البینی شا ن  نقش حیاتی را بازی 

   .نموده اند وبه مقاصد واهداف خویش نایل  امده اند 

 

 مثال دیاگرام از  یک شبکه اجتماعی  

 



ازنظرتیوری شبکه های اجتماعی،روابط اجتماعی درشرایط  خاص   

و روابط است وآن بد ین معنی  « موره ها»استفاده  بردن از گره ها  

که گره ها  افراد بازیگر ویا نفش افرین  در داخل شبکه ها و ارتباط 

یااتصال هما ن  روابط  بین با زیگران  شبکه ها می باشد ساده ترین  

شبکه اجتماعی  نقشه ای ازتمام  روابط  موجود مربوطه  شکل ازیک

 .بین  گره ها  در حال مطالعه است

 

                  

 مودل شش درجه ای از جدایی        

میتوانند  که از بازیگران فردی  شبکه  بغرض  شبکه ها همچنان  

دریک تعین سرمایه اجتماعی اش استفاده الزم بنماید  این مفهوم غالباً 

شبکه اجتماعی نشا ن داده شده  است  که  گره ها « نمودار»دیاگرام 

عالمه گذاری (  -)وروابط در آن بشکل خط(  O)درآن بشکل   نقطه 

                                                (.به دیاگرام توجه شود ) شده است  

شکل وهیکل شبکه های  اجتماعی در تعین سود مندی شبکه  برای  

افراد آن ممد  واقع میشود، وآن بد ین معنی   که شبکه های کوچکتر 

وباهم نزدیکتر برای کاربران ویا بازیگران شبکه  نظر به شبکه های 

به افراد «  روابط ضعیف»باجمیعت  بیشتر وبا داشتن روابط سست  

شبکه کمترمفید واقع می شود ،یعنی که شبکه   خارج ازاعضای اصلی

های بیشتر با ز با  روابط و ارتبا طات اجتماعی بیشتر ضعیف  شان 

بیشتر متمایل به عرضه نمودن نظریات  و ایده های  نو و فرصتهای 



برای اعضا  شان نسبت به  شبکه های که افراد شان باهم نزدیک اند  

ک گروپ از دوستان  باهم نزد یک می باشد ویا به عباره دیگر اگر ی

رادرنظر گیریم  درخواهیم یافت که آنها وقتاً فوقتاً  تمام دانش وداشته 

های شان را بینهم به اشتراک میگذارند،یا یک گروه ازافراد با داشتن  

روابط  ونزدیکی با دنیای دیگر اجتماعی  اغلباً میتوانند  تا اطالعلت 

د ویا ازدنیای معاصرمعلومات چندی هر چه گسترده تررا بدست آورن

داشته باشند  پس دراینصورت الزم پنداشته میشود  که بغرض بدست 

اوردن موفقیت های چشمگیری باعده ای ازشبکه های  اجتماعی  جز 

آنکه با یک شبکه اجتماعی روابط داشته با شیم  روابط  باید  برقرار 

ار برد نفوذ وتجارب نمایم ،به همین ترتیب افرادواعضای شبکه با بک

خویش میتوانند  که  بین شبکه اجتماعی  خود  وشبکه های  اجتماعی  

دیگر  پلی را بسا زند  وارتباط مستقیم را فراهم سازند که قبالً همچو 

خالیگاه »ارتباط  اصالًوجود نداشت پس اینها اند که به اصطالح این  

                                      .                         را پر میکنند« و خال

ازجانب دیگریعنی ازنظرمطالعات وابسته به جامعه شناسی  سنتی     

چنین پیدا است که  نیرومندی  تیوری و نظریات  شبکه اجتماعی  از 

همدیگر متفاوت ومتمایزمی باشد  واین نظریه به خصوصیات  فردی 

فیق باشند  ویا رفیق نبا شند  چه که آنها  باهم ر) بازیگران  شبکه ها 

تعلق میگیرد ، پس بدین .....(  چه که آنها باهوش باشند و یا گنگ و 

اساس  تیوری شبکه اجتماعی یک دیدگاه بدیل ویا الترناتیف  د یگری 

را خلق می نماید  وآن اینکه  ویژ گی های افراد درشبکه   نسبت  به 

شبکه وجود دارد از اهمیت  روابط  که بین آنها ودیگربا زیگرا ن  از

کمتربرخوردار می با شد ، که  با  این نوع برخورد  وموقف یعنی با 

برخورد خاص سلیقوی ،افراد شبکه نمیتوانند بنوبه  خود  در توضیح 

یا نظر خویش  را . اکثر پدیده های جها نی سهم  برازنده داشته با شند

ه  کمتر آژانس های پس به همین  دلیل است  ک. جامه عمل بپوشانند 



فردی همچو نهادها ویا اتاق های فکری را ترک می نمایند ،  چونکه 

توانایی  تاثیر گذاری نفوذ افرادبخاطر نیل به هدف موفقیت آمیز شان  

در آن است  که آنها  باید درداخل شبکه ثابت قدم واستوار باقی بمانند  

های  اجتماعی شان  بگونه مثا ل اعضای  شبکه  با استفاده  از شبکه 

بمنظور  بررسی ازچگونگی  تعامالت شرکت ها  که بین  یک دیگر 

این شرکت ها برقرار است و یا از بسیا ری اوصا ف و کرکتر نوع 

روابط غیر رسمی مد یرا ن  وپیوند های  بین استخدام شوند گان  و یا 

ها کارمندان اطالعا ت الزم را بدست آورند وازجانب دیگر این شبکه 

است که برای غنا مندی معلومات واطالعات مورد نیازراه کشایی  می 

نماید ودرتعین ارزشها  وتبانی  از هرگونه  رقایت وبلند پروازی 

جلوگیری بعمل می  اورد ، بخاطر باید دا شت  که  نیرومند ی  یک 

سازمان یا یک نها د را زما نی میتوان مالحظه  کرد که اعضای  آن 

شبکه  ویا سا زمان خود ارتبا ط نزدیک وبا همی داشته  سا زمان  با

باشند وموضوع مهم اینکه  درجه نفوذ  افراد نیرومند در داخل شبکه  

بیشتر درارتباط نزدیک بودن شان به شبکه  نسبت به موقف وظیفوی  

یعنی داشتن ارتبا ط نزد یک با شبکه  نسبت به موقف ».شا ن میباشد

ازجانبی میتوان تاکید  نمود  « میت می با شد وظیفوی بیشتر دارای اه

که شبکه ها ی اجتماعی نقش کلیدی را درمعامالت داد وستد موفقیت 

.                                           آمیز  شرکت ها و اجراء ت شغلی  دارا می باشد 

دولت  و یا  ایاالت را  که    (158)به اصطالح ،که اگر حاکمیت      

اعضای ( 158)رف یک  شبکه  اجتماعی اصلی با محدوده تقریباً مع

( نیزیاد میشود «Dunbar»که گاهی هم بنام شماره دونبار)اش با شد 

در نظر گیریم درخواهیم یافت که منشای حاکمیت وتسلط این حاکمیت 

هاازمطالعه سراسری فرهنگی درجامعه شناسی بخصوص از مطالعه 

که به ) وسیع النفوس  بدست خواهد  آمد    انسانشناسی دریک قریه ای 

اصطالح امروزی همچو روستا  یا اجتماع از مردم را  بنام  ایکو 



ویلیج  یاد میکنند که باشند گان   همچو روستا  دارای  هد ف  معین    

باید خاطر (. اقتصادی و محیط زیست  میباشند –چه از نظراجتماعی 

انشناسی تکاملی  تعداد ویاشما ر نشان ساخت  که از نظر استدالل رو

افراد به نوعی ازحد متوسط افرادتوجیه میگرددکه آنهاتوانایی شناخت 

انسان را داشته باشند  یعنی آنها ی که   بشکل  پیگیر  در مورد همه 

اعضای گروپ باپیگیری همه جانبه حقایق که وجود داردآنرا احساس 

جه به وضع اقتصادی  نمایند که همچو احساس ممکن است درمورد تو

کسانی که از فعالیت های ) ویا نیاز پیگیری در مورد سواری مجانی 

جمعی  توقع اسحقا ق بیشتر راداشته باشند  بیدون  که خوددر فعالیت 

بعنوان گروه  بزرگ  بیشتر  متمایل به گول ( ها سهم بارزی گیرند 

                                                      .                   زنی و کذ ب وفریب  دگر ها با شند 

پدیده جهان  کوچک نظریه ویا هایپوتیزسی  است ،  که  در پرتو      

آن  سلسله ویازنجیری ازآشنایان اجتماعی با در نظر داشت ضرورت  

مورد نیا ز یک فرد بشکل خودسرانه با فرد دیگری بشکل خودسرانه 

ان که بطورکلی کوتاه وقصیر میبا  شد متصل با هم درهر نقطه ازجه

میگردند ویا درتماس می آیند،این مفهموم عبارت معروف شش درجه 

ازمایش جهان کوتاه که توسط  ستانلی «1967»جدایی را بعد از سال

روانشناس صورت گرفت به باال می « Stanley  Milgram»میلگرام 

طور تصادفی  بین دو کشد  یا به میان می اورد  او یعنی  ستانلی  

شهروند امریکایی که باهم  توسط میانگین  آشنایی  شش ملحق ویا 

.متصل شده بودند دریافت



                     

شش »                              مودل شش درجه جدایی

آن اثبات می شود که  نام نظریه ای است  که از طریق« درجه جدایی

واسطه یا کمتر باهم  ( 6)ره زمین با هردو شخص دلخواه بروی ک

مربوط میشوند ،دریابنده ویا کاشف این تیوری  استانلی میلگرام می 

.               باشد ، این نظریه مقد مه نظریه دیگری بنام دنیای کوچک است 

دنیای ارتباطات در «شش درجه جدایی» تایید  تیوری

ستجر موفق شد ند  محققا ن پروژه  مایکروسا فت م:   الکترونیک

ارایه شد در دنیای « 68»را که دردهه « شش درجه جدایی»تیوری 

ارتباطات الکترونیک  تایید کنند ونشان دهند  که در این دنیا  هر فرد  

.                                                                  درجه  فاصله دارد ( 6)با دیگری تنها 

یکی  از «  شش درجه جدایی»به گذارش  خبر گذاری مهرتیوری    



است  که  توسط  استانلی میلگرام   « 68»معروفترین تیوریهای دهه 

برپا یه  این تیوری هرفرد  . روانشناس پوهنتون ها رورد مطرح شد 

                          .                        تنها با شش درجه ازیک ساکن دیگرروی سیاره زمین جدامی شود 

اکنون   گروهی  از محققان مایکروسافت  در پروژه ای  به نام       

(  38)با بررسی  اطال عات  مربوط به ( سافت مستجر.پروژه مایکر)

(  5)میلیون  نطر  مجزا در (  188)ملیارد مکالمه  الکترونیک   بین 

فت مستجر ثبت شده قاره  که در پایگاه اطالعاتی سرویس  مایکروسا

بود  توانستند این تیوری معروف را  تایید کنند  ونشا ن دهند  که دنیا 

.                                            واقعاً کوچکتر از آن  چیزی است  که تصور می شود 

ملیارد ( 6/6)نتایج این تحقیقات درعصری که تعداد ساکنان  زمین     

هد که بطور  متوسط زاویه جدایی میان  دو فردی نفر است  نشان مید

که ازطریق این سرویس بایکدیگرتماس میگیرند وپیام تبادله می کنند  

.                                                               درجه است ( 6/6)کمی بیش از شش درجه ودقیقاً 

انیکه میدانیم  این آنچن: درین خصوص ای کارشناسان توضیح دادند   

اولین با ردر سطح جها ن است  که  یک  شبکه  اجتماعی  می تواند  

به اعتقاد ما  این تقریباً .  را تایید  کند «  شش درجه جدایی»تیوری  

تکان دهنده است ، چیزی  که ما مشاهده  کردیم  نشان میدهد که یک 

                                                           .        اتصال اجتماعی همیشگی وپایدار وچود دارد 

براساس گذارش گاردیین ،ستانلی میلگرام  تیوری را مطرح  کرده    

را نشا ن میدهد  وفرض  کرد  که شبکه  «  پدیده جهان کوچک» بود 

شناخت های هرفرد  دریک اجتماع  محدود است ، بطوریکه دوستان 

.                                                                   تان ، دوستان  آنها نیز هستندیک  نفر همچنین  دوس

این روانشناس  زنجیره ای از حروف  را با یک هد ف مشخص      

ایجاد کرده بود که تعداد  تکرار اتصاالت  قبل  از اینکه  حروف به 

کوچک  است  به  عالمات مورد نظر برسند  بطور  شگفت انگیز 

 .  طوری که ای فاصله  بطور متوسط  شش درجه است 



                                     ******** 
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