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  مهندسی اجتماعی چه معنايی دارد؟

از  به انجام كارهایي براي حصول به اهداف ایجاد اشتیاق، باهدف و یا گروه  روي یك شخصبه مهندسي اجتماعي به معناي كار 

سعي در وادار نمودن كسي به انجام كار موردنظر خود نماید،  یك اراده فردي ویا جمعي هر زمان كه  دراست. پیش تعیین شده

بازي موردنظر  . از یك كودك كه سعي در وادار نمودن والدین به خرید اسباباست یك عمل مهندسي اجتماعي را انجام داده

ي اجتماعي را در نماید تا تالش افراد بزرگسال براي بدست آوردن یك شغل یا ارتقاء شغلي، همگي شكلي از مهندس خود مي

  گیرند. برمي

انسان به منظور بهره گیري ابزاري در نیل به هدف پدیدار مي شود. به مهندسي سوءاستفاده  استفاده و یامهندسي اجتماعي، با

 و همچنین مهندسي خاموش تعبیر مي شود.م اجتماعي نیز مهندسي تاریك، مهندسي آرا

 

 

 اقسام جامعه

 

  جامعه ايستا

پردازند و اخالق اجتماعي، اسیر عرف است و نادیده گرفتن هنجارهاي اجتماعي   است كه در آن معموال به نوآوري نمياي  جامعه

گردانند، تحرّك اجتماعي در آن بسیار اندك  آیند، جامعه را مي شمار مي ها به دهد، سالخوردگان كه خزانه سنّت در آن روي مي

 توان جوامع پیش از رنسانس اروپا را در شمار این جوامع قرار داد. گیرند. مي مي نحوي ثابت انجام است و اصوال كارها به

 جامعه پويا

ها  در مقابل جامعه ایستا، جامعه پویا قرار دارد. نمونه برجسته آن جامعه صنعتي است؛ كه پیوسته در دست تغییر است، سنّت

یابد. تفكّر انتقادي، ابتكار و حتي انحراف از  آساني تحقق مي هاي نسبتا ب گرامي نیستند، تحرّك اجتماعي و تحرّك طبقهلزوما

كس  شوند و زندگي پرتحوّل جامعه، همه اند، افكار نو و افراد جوان، محور فعالیّت اجتماعي شمرده مي هنجارهاي اجتماعي فراوان

  اندازد. را به تكاپو مي
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 عوامل همبستگی اجتماعی

 
 

 

هاي نسل گذشته و فرهنگ جامعه در آن ذخیره  همبستگي اجتماعي بوده و مانند ظرفي است كه اندیشهزبان نخستین عامل  زبان:

هاي ما پیوند  زباني شود. ما با مشاركت در یك جهان زباني، در واقع، بخشي از یك اجتماع زباني هستیم. زبان، ما را به هم مي

پذیر  د به همبستگي و توافق دست یابند و در نتیجه هرگونه ساماني امكانتوانن ها هرگز نمي دهد و بدون یك زبان مشترك، انسان مي

 .نیست

بر زبان، به یك اعتقاد مذهبي مشترك؛ یعني دین نیز  زبان تنها یك میانجي رفتار است و نه راهنماي مثبت آن. جامعه عالوه :بینش

دهد و از طرفي، هر  هم پیوند مي نظام عقیدتي مشترك بهنیاز دارد. دین، همان شیرازه نیرومندي است كه افراد جامعه را با یك 

  بري، به یك دین نیاز دارد. حكومتي براي تقدیس و تنظیم رابطه فرماندهي و فرمان

همه پیچیده كرده است. تقسیم كار، گذشته از تحوّل  سوّمین عامل، تقسیم كار است؛ كه ارگانیسم اجتماعي را این تقسیم کار:

  شود. هاي فردي، از طریق ایجاد حسّ وابستگي به دیگران، باعث افزایش همبستگي انسان مي یشاستعدادها و گنجا

ها را برحسب سهمي كه در ساختن  ؛ بلكه هریك از آننددان البته نهادهاي اجتماعي دین، زبان و تقسیم كار را مستقل از هم نمي

 گرفت. اجتماعي داشتند، درنظر مي تر سامان گسترده
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  اصول مهندسی اجتماعی

 
 اجتماع چیست و کجاست؟

مي توان  اجتماع را  اجتماع جایي است كه انسانها باهم زندگي میكنند و در این زندگي تعامل دارند ، به عبارتي بده و بستان دارند.

كه در یك منطقه نامى است كه بر زندگى گروهى به عبارتي اجتماع   كرد.صمیمانه، خصوصى و انحصارى تعریف زیستى  هم

 .گردد جغرافیائى مشترك، سكونتى نسبتاً با دوام دارند، اطالق مى

 .اجتماع هنگامى وجود دارد که اين سه ويژگى را داشته باشد

 
 در یك فضاى جغرافیائى محدود متمركز شده باشند. 

  باشندمیان ساكنان این اجتماع به مقدار زیاد كنش متقابل وجود داشته باشد و رویاروى. 

  افراد آن، خود را عضو این اجتماع احساس كنند و عقیده داشته باشند كه متعلق به یكدیگر هستند و این عقیده تنها

 .مبتنى بر خویشاوندى نسبى نباشد

 

 پديد می آيد. جامعهاست که از بهم پیوستن چند  جامعهواحد بزرگتر   اجتماع
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 :جنسیت 

و البته در كنار موضوع زیستن همسفره گي و همزیستي حیوانات همواره در  اجتماع هستند.دو جنس مرد و زن تشكیل دهنده 

 جوامع بشري به تناسب مختلف صورت مي پذیرد. 

 در دنیاي امروز افراد همنوع را پیرامون موضوع جنسیت  و همزیستي به سه بخش زیر تعریف میكنند:

 همسر 

 همسو 

 همسان 

 بر اجتماع اثر گذارند.این دو جنس در چند مقطع سني  

 طفولیت 

 کودکی 

 نوجوانی 

 جوانی 

 کهنسالی 

 

 

 

 رفتار انسانی: شناخت + رغبت = رفتار

 چیست؟ رفتار منظور از

 گیري اندازه + مشاهده خصوصیات= قابل  با نسبتاً پایدارانسان آن دسته از حالت ها+عادت ها+فعالیت ها+كنش ها و واكنش هاي

آنچه كه در راستاي توانمندي هاي جسمي و روحي انسان مي باشد. این امور را رفتار مي گویند.همچنین  ارزیابي و پیش بیني +

  د.ناعم از ذهني و عملي مي باشد. البته امور عملي تاثیرات مستقیم و امور ذهني تاثیرات غیر مستقیم بر اجتماع مي گذار

 مهم : نکته

 میگیرد؛ قرار بررسي مورد شدتي و فراواني چه با و موقعیتي و چه كسي، در چه شرایط  در ارزیابي رفتار باید توجه كرد كه رفتار 

 و رفتار بروز موقعیت مكاني، و زماني شرایط كه باشیم داشته فرد یك رفتار از جامعي وتفسیر برداشت توانیم مي زماني كه چرا

 .ني و رواني وي را مورد توجه كافي قرار دهیمذه ، زیستي هاي ویژگي
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 رفتار انسانیاصول 

   غریزه بر اساس 

 )بر اساس منافع)جمعي ویا فردي 

 شخصیت بر اساس جنسیت و یا 

 بر اساس بینش ها و گرایشات 

 بر اساس اهداف فردي و یا گروهي 

 بر اساس اجبار و یا اختیار 

 تاثیرپذیر و ....(-فقیر ، تاثیرگذار -براساس طبقه بندي اجتماعي)غني 

 :در اجتماعرفتاراشکال 

  تشخصیبر اساس رفتار 
  شغل بر اساسرفتار 

  التتحصیبر اساس رفتار 

  شهرت(-قدرت-بر اساس امکانات)ثروترفتار 

  اعتقادات بر اساسرفتار 

 

  بدن  رفتارهای  روانکاوی

  

http://robabnaz9.persianblog.ir/tag/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9%e2%80%8c_%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%e2%80%8c_%d8%a8%d8%af%d9%86%e2%80%8c
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  اکتشافی  رفتارهای

 

  صرفاً بر پایه  نه  است  گرفته  شكل  انسان  بدن  یا آناتومي  ژنتیكي  امكانات  اند زیرا بر اساس ذاتي  تا حدودي  اكتشافي  رفتارهاي

  توان رو نمي شوند. از این مي  فرایند رشد كسب  در طول  ناخودآگاه  صورت  به  اكتشافي  . رفتارهاي مشخص  ژنتیكي  دستورالعملهاي

غالباً با   دلیل  همین  هستند و به  شمول رفتارها جهان  داد. این  را توضیح  شان یادگیري  دقیق  انزم  عملكرد و حتي  نحوه  روشني  به

 این رفتارها به صورت یكسان از همه اقشار سرمیزند..شوند مي  گرفته  اشتباه  ذاتي  رفتارهاي

 

  جذبی  رفتارهای

،  اكتشافي  رفتارهاي  كند. برخالف تقلید مي  نوعانش از سایر هم  خودآگاهنا  صورت  به  انسان  هستند كه  رفتارهایي  جذبي  رفتارهاي

دارد. از   دیگر تفاوت  جامعه  به  اي و از جامعه  فرهنگي  به  ، از فرهنگي گروهي  به  و از گروهي  بنیاد است    فرهنگ  جذبي  رفتارهاي

تأثیر نپذیرد.   جامعه  آن  خاص  رفتاري  كند و از الگوهاي  زندگي  اي هدر جامع  است  ، غیرممكن مقلد است  موجودي  انسان  آنجا كه

 .  است  اجتماعي  تأثیرات  همین  تابع  و ایستادن  رفتن  ، راه كردن  ، اخم خندیدن  شیوه  كه  روست  از این

 

 

  آموخته  رفتارهای

  سوي  شوند. در یك مي  فراگرفته  فردي  تحلیلي  و تمرین  یا مشاهده  آموزش  از طریق  كامالً آگاهانه  صورت  به  هستند كه  رفتارهایي

دهند ـ وجود  مي  بازها انجامش آكروبات  دستها ـ كه  روي  رفتن  راه  چون  و مشكلي  بسیار پیچیده  ، رفتارهاي آموخته  طیفِ رفتارهاي

از   موارد برخي  شود. در بعضي مي  دیده  دادن  تكان  ستو د  زدن  چشمك  چون  اي ساده  ، رفتارهاي دیگر طیف  دارد و در سوي

  دادن  تكان  دارند مثالً دست  همپوشي  جذبي  با رفتارهاي  آموخته  رفتارهاي

 

 

  تلفیقی  رفتارهای

 گیرد:  را فرامي  بدن  زبان  متفاوت  چهار شیوه  به  انسان

 ژنتیكي  خصوصیات 

 شخصي  كشفیات 

 اجتماعي  جذب   

 آگاهانه  آموزش  

انسان هایي كه رفتارهایي بر اساس این چهار اصل تشكیل دهنده صورت مي دهند  ، تلفیقي از رفتارها را انجام داده اند. رفتارهاي 

 تلفیقي از پیچیده گي برخوراست  و اكثرا طبقات تاثیرگذار و پویا از رفتارهاي تلفیقي بهره مي جویند.
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 (والد –بالغ  -) کودک انسان تحلیل رفتار متقابلنظريه 

 
ها را در مقابل  باشیم كه در هر لحظه از عمر خود، یكي از آن هاي نفساني كودك، بالغ و والد مي ها داراي حالت ي ما انسان همه»

و ها، عواطف، نوع تفكر، رفتار  هاي نفساني شامل احساس كنیم و حالت مي هاي نفساني كودك، بالغ و والد فرد مقابل، بازي حالت

ي آن،  وسیله هاي مربوط به هم است كه به اي از رفتارها، فكرها و احساس هاي نفساني، مجموعه پس حالت« سلوك آدمي است.

 .سازیم خصوص، نمایان مي بخشي از شخصیت خود را در یك زمان به

 

كنیم یعني با قهركردن، زورگرفتن و یا با  مي آفرینيي خود را باز ها، فكرها و رفتارهاي گذشته احساس ،«کودک»در حالت 

 .ببریم خواهیم كار خود را پیش چشم گفتن و ناز كردن، مي

ها، فكرها و رفتارهایي هستیم كه در گذشته، پدر و مادر ما و یا افرادي كه جانشین آنان  درگیر احساس ،«والد»در حالت 

 .كنیم مي سالي در زندگي خودمان، پیاده گیریم و در بزرگ را یاد مي  خورد آناناند یعني ما همان رفتار، كردار و بر اند، داشته بوده

 

طور كامل از  دهیم. رفتار و كرداري به ها، واكنش نشان مي هاي فعلي خود به موفقیت ها و منبع با تمام توانایي ،«بالغ»در حالت 

كنیم.  ها در مقابل دیگري، نقش مقابل او را بازي مي انساندهیم. از طرف دیگر، هریك از ما  روي خرد و تدبیر از خود، نشان مي

احتمال زیاد، ما را  كند، به ، یعني اگر طرف مقابل ما، نقش والد را در این لحظه ایفا مي«كودك -والد»هاي متقابل  براي نمونه، نقش

 د.كشان به ایفاي نقش كودك خود مي

 انسانها با هم در سه حالت ارتباط برقرار میکنند

  بالغآن طرف  -والدیك طرف 

  والدآن طرف  -کودکیك طرف 

  کودکآن طرف  -بالغیك طرف  

  بطور خالصه انسانها طبیعت های چند گانه دارند

 است زندگي ي درباره ما احساس  :کودک 

 تعالیم دیگران است  :والد 

 اندیشه ما در مورد زندگي است: بالغ 

 

 جامعه: افراد ساير به نسبت  ها انسان نگرش

 همسو دیدگاه 

 همسان دیدگاه 

 دیدگاه تقابلي 

 دیدگاه تفاهمي 

 دیدگاه موضوعي و مفهومي 
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  اجتماعی: رفتار

افراد در محیط اجتماعي رفتار اجتماعي مي گویند.رفتارهاي  كنش ها و واكنش و  فعالیت هاو  عادت هاو آن دسته از حالت ها

 افراد در اجتماع چندگونه اند:

 رفتار تهاجمی

  تدافعيرفتار 

 رفتار سازنده 

 رفتار تخریبي 

 رفتار احساسي 

 مندانهرفتار اندیشی 

 رفتار تلفیقي 

 

 تحرک اجتماعی

 تعريف

اصطالح تحرك اجتماعي به حركت افراد از یك منزلت اجتماعي به منزلت دیگر اطالق مي شود. آدمها ممكن است به منزلت 

  شغل به شغل دیگر انتقال پیدا كنند. پایین یا باال تحرك یابند و یا در یك سطح منزلتي از یك

  در اجتماع انواع تحرک

 جامعه شناسان چهار نوع تحرك اجتماعي را تشخیص داده اند :
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، به تغییر منزلت فرد از یك طبقه ي اجتماعي به طبقه دیگر اطالق مي شود. شخصي كه تحرك عمودي را  تحرک عمودی

 باالي نردبان اجتماعي تحرك یابد.تجربه مي كند ، ممكن است به سمت باال یا 

در اینجا باید این نكته ي مهم را گوشزد كنیم كه تحرك اجتماعي هم مي تواند رو به باال باشد و هم در جهت پایین. عوامل مهمي 

 . همان عوامل پسرفت آدمي در یك جامعه است كه در تحرك نزولي نقش دارند ،

مدیریت كل ارتقاء مي یابد ، در واقع تحرك عمودي صعودي را تجربه مي كند. بر اثر شخصي كه از ریاست یك اداره به :مثال

این ارتقاء درآمد و مسئولیت كلي این فرد نیز افزایش مي یابد. اما مربي فوتبال یك تیم دست اول وقتي به مربیگري یك تیم دسته 

 دوم نزول مي كند ، تحرك عمودي نزولي مي یابد.

ت فرد از یك شغل به شغلي دیگر در همان سطح اجتماعي ، اطالق مي شود. شخصي كه تغییر شغل مي به حرك ، تحرک افقی

 دهد ولي منزلت اجتماعیش هیچ تغییري نمي كند ، تحرك افقي را تجربه مي كند.

كسي كه از یك شغل كارگر پمپ بنزین با درآمد ماهي هفت هزار تومان به شغل كارگر ساختماني با همان درآمد انتقال  :مثال 

 مي یابد ، تحرك افقي را نشان مي دهد. 

 به تحركي اطالق مي شود كه میان دو نسل صورت مي گیرد. ، تحرک میان نسلی

فارغ التحصیل شده و یك پزشك موفقي مي گردد، تحرك میان نسلي وقتي پسر یك راننده تاكسي در رشته ي پزشكي :مثال

اتفاق مي افتد ، تحرك میان نسلي سیر نزولي نیز مي تواند داشته باشد. وقتي پسر یك پزشك راننده ي تاكسي مي شود ، فراگرد 

 باال صورت معكوس به خود مي گیرد.

 اجتماعي یك فرد یا گروه ، طي یك نسل ، اطالق مي شود.به دگرگوني یا دگرگونیهایي در منزلت  ، تحرک درون نسلی

فرض كنید پنج فرزند در یك خانواده ي میانه حال به دنیا آمده باشند. چهار نفر آنها پس از گذراندن تحصیالت متوسطه ،  :مثال 

به تحصیالتش ادامه مي دهد. با حقوق متوسط جذب بازار كار مي شوند ، ولي یكي از آنها كار نیمه وقت مي گیرد و در دانشگاه 

او پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه فرصت درخشاني در یك شركت بزرگ به دست مي آورد و پس از چند سال به عالي 

. در نتیجه ، سطح درآمد و پایگاه اجتماعي این فرزند پنجم چنان باال مي رود كه با یابد مي ارتقاء شركت آن مدیریت سطح ترین 

 درون نسلي را به نمایش مي گذارد.چهار فرزند دیگر خانواده قابل مقایسه نیست. در واقع ، این فرد نمونه ي یك تحرك 

  اقسام جامعه

 جامعه باز 

 جامعه بسته 

در یك جامعه ي باز بي گمان نابرابریهایي وجود دارند ، ولي افرادش دست كم از امكان تحرك به یك طبقه ي اجتماعي باالتر 

برخوردارند. باید یادآور شد كه یك جامعه ي براستي باز ، یك نوعِ آرماني است و تنها در نظریه وجود دارد. در یك نظام 

دستاوردها و شایستگي هایشان از پایگاه منزلتي معیني برخوردار مي شوند.اما در یك جامعه اي اجتماعي باز ، افراد با نشان دادن 
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 آنكه بي ، ماند مي باقي ثابت عمر سراسر براي و  كه از هر نظر بسته است ، پایگاه منزلتي فرد از همان بدو تولد مشخص مي شود

 .كند تجربه را پایین به یا و باال به رو تحركي

آپارتاید آفریقاي جنوبي كه اكنون كم و بیش منسوخ شده است ، بهترین نمونه ي یك نظام اجتماعي بسته است. در این نظام ، نظام 

سیاهان تنها به كارهاي پست مي پردازند و جداً از جمعیت سفیدپوست زندگي مي كنند. سیاهان آفریقاي جنوبي در یك نظام بسته 

 حرك به سطح باالتر جامعه ندارند.گونه امكاني براي تي طبقاتي به دنیا مي آیند و هیچ

 زيانهای زندگی کردن در يک جامعه باز

یك جامعه ي باز هر چند كه فرصت تحرك اجتماعي را براي افراد فراهم مي كند ، اما همراه با این افزایش فرصتهاي تحرك ، 

،  نداجتماعي با یكدیگر رقابت مي كن براي دستیابي به منزلتهاي باالتر زیانها و نامالیماتي را نیز به بار مي آورد. در محیطي كه افراد

غالباً فشار رواني و سرخوردگي نیز احساس مي شود. كساني كه آرزومند منزلت اجتماعي باالترند ولي توانایي رقابت را ندارند ، 

احساس عدم موفقیت و سرخوردگي مي كنند. آن كساني هم كه توانایي رقابت را دارند ، ممكن است احساس كنند كه پا روي 

 همه ي توانشان را وقف دستیابي بهبراي گذراندن با خانواده را پیدا نمي كنند و یا چونكه  اصولشان گذاشته اند و وقت كافي

منزلت باالتر كرده اند بسیاري از ارزشهاي دیگرشان را وانهاده اند. در ضمن ، فرد موفقي كه از یك طبقه ي اجتماعي به طبقه اي 

 ، زیرا تغییر در عالیق و الگوهايایان سابقش را از دست دهد باالتر تحرك مي یابد ، ممكن است بسیاري از دوستان و آشن

 رفتاریش ، دوستانش را از او مي تاراند و پیدا كردن دوستان صمیمي تازه نیز به آساني امكان پذیر نیست.

 عوامل دخیل در تحرک اجتماعی
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همه ي نیازهاي این فرزندان براي والدینشان ، وقتي در یك خانواده فرزندان بسیاري وجود داشته باشند ، تأمین  : حجم خانواده

غالباً دشوار مي شود. وقتي این فرزندان پا به سن مي گذارند ، تأمین منابع مالي موردنیاز براي ادامه ي تحصیالت و در نتیجه فراهم 

ر یك خانواده ي كوچك آوردن مشاغل مطلوب براي آنان ، بیش از پیش براي والدین مشكل مي شود. بنابراین ، فرزنداني كه د

 پرورش مي یابند ، احتمال تحرك صعودیشان بیشتر از فرزندان یك خانواده ي بزرگ است.

مي شود. در ایاالت  علیه اعضاي برخي از گروههاي نژادي و قومي در محیط كار ، مدارس تبعیضهایي اعمال نژاد و قومیت :

سرخپوستان و اسپانیایي تباران ، وجود دارد. بختهاي دستیابي این گروهها به  متحد سابقه اي طوالني از تبعیض نژادي علیه سیاهان ،

تحصیالت عالي و مشاغل مطلوب ، به اندازه ي بختهاي سفیدپوستان نیستند. در جوامعي كه اقلیتهاي قومي و نژادي دارند ، زمینه 

 هاي نژادي و قومي بر فرصتهاي تحرك عمودي افراد ، تأثیر چشمگیري دارند.

معموالً میزان تحصیالت رسمي یك فرد با میزان درآمد او رابطه ي نزدیكي دارد. كاركرد اصلي آموزش رسمي در  تحصیالت :

ارتباط با تحرك اجتماعي ، این است كه مهارتهاي الزم براي اشتغال در یك شغل را براي فرد فراهم سازد. تكمیل دوره ي مناسب 

ان براي دستیابي به یك شغل معین ، در موقعیت ممتازي قرار مي دهد. مشاغلي كه به سطح آموزشي ، فرد را در رقابت با دیگر

 باالیي از آموزش نیاز دارند ، معموالً حقوقهاي باالتري را نیز ارائه مي كنند

ي اخیر ، در بیشتر جوامع بشري مردان و زنان به صورتهاي متفاوتي اجتماعي مي شوند. تا دهه  جنسیت و حق تقدم فرزندان :

در بیشتر كشورها از مردان انتظار مي رفت كه نان آور اصلي خانواده باشند و همه ي مسئولیتهاي اقتصادي خانواده را به عهده 

 .گیرند و زنان به طور سنتي تشویق نمي شدند كه وارد دانشگاهها شوند و یا در شغل مهمي خدمت كنند

مي شوند و منابع مالیشان را  فرزندانشان ، معموالً بچه ي اولي یا آخري ، حق تقدم قائلدر بسیاري از جوامع ، والدین براي یكي از 

 براي پیشرفت او اختصاص مي دهند. فرزنداني كه از این حق تقدم برخوردار نیستند ، امكان كمتري براي تحرك اجتماعي دارند.

بقه باالتر صورت پذیرد. سن شخص در زمان ازدواج نیز تحرك صعودي مي تواند از طریق زناشویي فرد با عضوي از ط : ازدواج

در احتمال تحرك اجتماعیش نقش بازي مي كند ؛ هرچه ازدواج فرد در سنین پایین تري صورت گیرد ، احتمال تحرك اجتماعي 

 او نیز كمتر مي شود.

ي زندگي چشم پوشي مي افرادي كه در جواني از مزایا : چشم پوشی از مزايای حال به خاطر تضمین آينده ی بهتر

كنند تا آینده بهتري را براي خودشان تأمین مي كنند ، در مقایسه با جواناني كه مي خواهند هر چه زودتر شغل ودرآمدي براي 

 خود به دست بیاورند و از اوقات فراغت لذت برند ، احتمال تحرك صعودیشان بیشتر است.

برنامه هاي گوناگون به طبقات متوسط و پایین كمك مي كنند تا امكان تحرك امروزه دولتها از طریق  : برنامه های دولتی

اجتماعي را براي این طبقات نیز فراهم سازند. اعطاي بورسهاي تحصیلي و دوره هاي آموزشي ضمن خدمت ، از جمله ي این 

 تسهیالت دولتي اند.
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 بینش + گرایش = كنش بینش ها و گرايش ها:

منجر به ایجاد كنش در اجتماع مي شود و در مقابل واكنش را ایجاد مي كند. این هردو حالت حاصل بینش ها و گرایش ها 

 ادراكات انسان هاي جامعه است.

  :اين ادراکات عبارتند از

  (مسه حواس پنجگانه ظاهري )یعني شنوایي، بینایي، بویایي، چشایي و ال:ادراکات حسی  

 ادراکات خیالی 

 توان آنها را در قالب الفاظ بیان كرد  شوند كه مي هایي مي ها و جمله تمام مفاهیم، معاني، گزارهشامل  :ادراکات عقلی

نام سیمرغ موجود  اي به صورت نوشتار درآورد؛ مانند این قضایا: هر شكري شیرین است. هر فرزندي پدري دارد. پرنده یا آنها را به

هان است. روز قیامت واقعیت دارد و نیز مفاهیم كلي و جزیي همانند مفهوم نیست. این كاغذ سفید است. خداوند آفریدگار این ج

 ... انسان، مفهوم درخت، مفهوم آسمان، مفهوم عدد، مفهوم گل، گیاه، سبد و

 

 نمايه جمعیتی:

معناي ساختمان، ساخت و یا ساختار جمعیت  است كه به Population Structureلحاظ لغوي معادل تركیب جمعیت به

ها و روابط نسبتا پایدار جمعیت است كه در طول زمان در ارتباط با یكدیگر  لحاظ اصطالحي مجموعه عناصر و ویژگي و به میباشد

 شناسي، بهشك جمعیتبي. زمان كوتاه بسیار دشوار است نحوي كه تغییر آن در مدت اند، بهداراي شكل و تركیب خاصي شده

 .اي از علوم اجتماعي است عنوان شاخه

  

 اجزای تشکیل دهنده ترکیب جمعیت
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 جمعیت توزيع جغرافیايی

هاي جغرافیایي آن است كه عوامل طبیعي، تاریخي،  همان نحوه پراكندگي یا انبوهي جمعیت در سطح سرزمین با تمام ویژگي 

 ها موثر استنوع معیشت )شباني، كشاورزي و صنعتي( نیز در پراكندگي جمعیت استاجتماعي و اقتصادي بر آن تأثیرگذار 

بر آگاهي از رقم مطلق جمعیت، از طریق سرشماري، رابطه بین آن و برخي عوامل همچون مساحت در مسأله انبوهي جمعیت، عالوه

 منطقه مسكوني یا منابع اقتصادي آن مورد بررسي است. 

 

 یتترکیب سنی و جنسی جمع

عنوان مشخصه اصلي تركیب جمعیت است. آگاهي از خصوصیات كمي و كیفي جمعیت از نظر تركیب سني و جنسي، چه ازنظر به

از دو جنس زن و مرد در سنین مختلف الزم است. چراكه بدون توجه به آن،  تأمین نیروي انساني و خدمات مورد نیاز هر یك

 بود. ریزي جمعیتي ممكن نخواهد هرگونه برنامه

از متغیرهاي اصلي جمعیت است و توزیع آن در همان نحوه پراكندگي جمعیت برحسب سن است. سن یكي  تركیب سني جمعیت

 كنند:توزیع سني جمعیت را سه دسته مي،  هاي مختلف سني ازنظر اقتصادي و اجتماعي حائز اهمیت استگروه

 ( ویژه كشورهاي توسعه 0-11ساخت سني جوان ،)نیافتهسال 

 سال( مخصوص كشورهاي در حال توسعه11-46سالخوردگي )ساخت سني روبه 

 ( ویژه كشورهاي توسعهسال به41ساخت سني سالخورده )یافتهباال 

 نمایند:كل جمعیت یك منطقه را براساس وضع اشتغال دو بخش مي: ترکیب اشتغال جمعیت 

 مي باشند.اي جهت تولید كاال و خدمات دارد و نیروي آمادهجمعیتي است كه در سن قانوني كار قرار  فعال، جمعیت 

 ،گروهي است كه بنا به علل معیني در تولید كاال و خدمات نقشي ندارند جمعیت غیرفعال 

تعداد معیني از جمعیت باسواد در سطوح مختلف آموزشي كه تفاوت كمي  ؛لحاظ وضع آموزش و سوادترکیب جمعیت به

 شناسان استمحل سكونت و... مورد توجه جمعیت و كیفي آنها برحسب جنس،

  :سالمتیبهداشت و لحاظ ترکیب جمعیت به

لحاظ سطح برخورداري از امكانات بهداشتي و مسكن كه متناسب با ساختار سني و جنسي جمعیت باشد، وضع اي بههر جامعه

توزیع جغرافیایي، وضع زناشویي و ... درارتباط  طور مشخص، برخي متغیرهاي جمعیتي مانند تركیب سني و جنسي،خاصي دارد؛ به

 شوند:هداشت در دو گروه بررسي ميهاي جمعیتي وضع سالمت و بشاخص شوندبا بهداشت تحلیل مي

 ها ها و طول عمر انسانهنگام تولد كه نشانگر تداوم نسلمانند باروري والدت و امیدزندگي به :مثبت هایشاخص

 باشند؛مي

 ها دارد،  شایندي براي آنومیرهاي یك جامعه را كه درمجموع حالت ناخوها و مرگ وضع بیماري های منفی:شاخص

 دهد.نشان می
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 مسکن: لحاظترکیب جمعیت به

كه در مطالعات جمعیتي، واحد  آیدلحاظ ارتباط مستقیم و نزدیكي كه با جمعیت و خانوار دارد در این مبحث ميمسكن نیز به 

 رود. كار ميهایي چون مساحت كل، سطح زیربنا، داشتن یا نداشتن حیات و ... بهكه داراي ویژگي شودمسكوني نامیده مي

 

  عوامل فرهنگی ،تاريخی و جفرافیايی

 تربیت انسانشكل گیري اجتماع و عوامل تأثیرگذار بر 
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 محیط طبیعی و جغرافیايی:

رشد و نما مي كند، خواه ناخواه یك سلسله آثار قهري بر روي اندام و محیط طبیعي و جغرافیایي انسان و منطقه اي كه در آن منطقه 

روحیه انسان مي گذارد. منطقه هاي سردسیر و منطقه هاي گرمسیر و منطقه هاي معتدل هر كدام نوعي روحیه و اخالق را ایجاد مي 

 كند. همچنین منطقه كوهستاني یا منطقه صحرایي و...

 محیط اجتماعی:

مل مهمي در تكوین خصوصیات روحي و اخالقي انسان است. زبان انسان، آداب عرفي و اجتماعي، دین و محیط اجتماعي عا

 مذهب، غالبا همان چیزي است كه محیط اجتماعي بر انسان تحمیل مي كند.

 :آموزشیمحیط 

است. نقش معلم و مربي در مدرسه و به بیان كلي تر محیط تعلیم و تربیت، همچون خانواده از مهم ترین عوامل مؤثر در تربیت 

كه مي تواند استعدادهاي آدمیان را در ،شكل گیري شخصیت انساني و ساختار روحي و رفتاري او از نقش هاي كلیدي است

جهات مثبت و منفي سامان دهد و اشخاص عالم، عاقل، متفكر، مهذب، موحّد، عدالت جو، فداكار و یا خالف این ها تحویل 

 جامعه دهد. 

 قت و معاشرت:محیط رفا

انسان به فطرت خود در سراسر زندگي خویش میل به رفاقت و دوستي دارد، و رفقا و دوستان نه تنها با هم انس مي گیرند و با 

مصاحبت و همنشیني موجبات شادماني و نشاط یكدیگر را فراهم مي آورند بلكه هر رفیقي به مقیاس درجه رفاقت و دوستي در 

 ست خود نفوذ مي كند و هر یك روي عقاید و اخالق و رفتار و گفتار یكدیگر تأثیر مي گذارند. امور مادّي و معنوي دو

 :محیط خانواده 

همه چیز این محیط و به خصوص عوامل انساني آن بسیار تأثیرگذار است و تأثیرگذاري كودك و روابط عاطفي درون خانواده بر 

دارد؛ زیرا در این سال هاست كه ساختار جسماني و عاطفي و اخالقي و  آن مي افزاید. سال هاي نخست تربیت بسیار اهمیت

عقالني شكل مي گیرد. اعتقادات فرد در خانواده جوانه مي زند و در زمینه مناسبات خانوادگي است كه رشد مي كند تا جایي كه 

 كودك دین خانواده را مي پذیرد و در نتیجه افكار و رفتارش شكل مي گیرد، 

 انه و تکنولوژی ارتباطات :ساختار رس

 و اینترنت و شبكه هاي محلي رسانه ها و وسائل ارتباط جمعي اعم از كتاب، روزنامه، مجله، رادیو، تلویزیون، سینما، ویدئو و خبر

این ها به وجود آورنده محیط هاي خاص و فضاهاي ویژه در شكل دادن ساختار تربیتي انسان هایند و از عوامل مهم محیطي به 

 شمار مي آیند.
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 تاريخ و عوامل زمانی:

یز در انسان از نظر محیط اجتماعي تنها تحت تأثیر زمان حال نیست؛ زمان گذشته و وقایع و حوادثي كه در گذشته رخ داده است ن

ساختن او تأثیر به سزایي دارند، به طور كلي میان گذشته و آینده هر موجودي رابطه قطعي و مسلم بر قرار است. گذشته و آینده 

 مانند دو نقطه جدا از یكدیگر نیستند. بلكه مانند دو قطعه از یك جریان مداومند؛ گذشته نطفه و هسته آینده است.

 وراثت:

قال صفات و خصوصیات جسماني و رواني و حاالت و ویژگي هاي اخالقي و رفتاري از پدر و مادر و یا وراثت عبارت است از انت

خویشاوندان و اجداد به نسل هاي بعدي. این ویژگي ها و خصوصیات، در جهت مثبت یا منفي در افراد تأثیر مي گذارند. البته چنان 

ملي مسلط در تربیت؛ به گونه اي كه انسان با وراثت نادرست مي تواند به كه اشاره شد، وراثت عاملي مؤثر در تربیت است و نه عا

 درستي گراید و انساني با وراثتي درست به نادرستي میل كند.

 
 

 


