
 مرکس تخصصی خدمات آموزشی گروه پسشکی فرهنگ گستر نخبگان 

 1 ًدٌ ي َر گًوٍ کپی برداری پیگرد قاوًوی دارد .ب مًسسٍ فرَىگ گستر وخبگان استفادٌ از جسيات فقط مخصًص افراد ثبت وامی

 ضناسیچهارچوب نگرش و تعریف جامعه -1

 چْارچَب ًگرش -1-1
ٍ دیگشی « فشد»صًذ. یىی دٍس هی (object) دس هجبحث خبهؼِ ؿٌبختی، ػوَهبً ثحث دسثبسُ دٍ هَضَع

« ػیؼتن فشدی»ٍ ػپغ تبثیش هتمبثل ایي دٍ ثش یىذیگش. ایي ًگشؽ دٍ ػیؼتوی وِ فمظ « خبهؼِ»

(personal system)  ٍ«ػیؼتن اختوبػی »(social system) دّذ، ثشای ثشسػی سا دس هذًظش لشاس هی

اس دیگش ثش سٍی فشد ٍ خبهؼِ سا دس سػذ. صیشا یه ػیؼتن تبثیشگزهؼئلِ)ؿٌبخت خبهؼِ( وبفی ثِ ًظش ًوی

 اػت.« ًظبم آفشیٌؾ»تش یب ثِ ػجبست دلیك (nature)ًظش ًگشفتِ اػت. ایي ػیؼتن ػَم، ػیؼتن عجیؼیت 

اص عشف دیگش، تَخِ ثِ ًظبم دٍ ػیؼتوی ٍ وبس وشدى دس آى، پیبهذّبیی ثشای اًؼبًْب ٍ خَاهغ داسد. دس ًظبم 

وٌٌذ ٍ)چٌبًىِ خَاّین دیذ( هیل ثِ ثشتشی خَئی خَد سا یىذیگش همبیؼِ هیدٍ ػیؼتوی اًؼبًْب خَد سا ثب 

اًذ ًوبیٌذ. ایي همیبػْب ػوَهبً ظبّشیاسضبء هی (singnificant others)« دیگشاى هْن»ّبی ثش اػبع همیبع

آیٌذ. ثش هیّب ٍ ٍػیلِ ٍ اثضاس دػتشػی ثِ آًْب، اص خولِ وؼت لذست ٍ اًؼبًْب دس پی دػتیبثی ثِ ایي همیبع

ؿَد ٍ توبم ثذیي تشتیت ًظبم اسصؿی ٍ پبیِ ًظبم اختوبػی ثش یه ػیؼتن اص ػَاهل اسصؿی هبدی اػتَاس هی

لَاػذ اختوبػی ثشای چگًَِ ثْتش دػت یبفتي ثِ ایي اسصؿْبی هبدی ٍ چٌبًىِ خَاّین دیذ دس حذ صیبدی 

 گشدًذ.تٌظین هی« ػشاة هبًٌذ»

 سػذ:هی دس پبیبى دٍ تزوش الصم ثِ ًظش

ؿَد. دس ّوِ خب اص خولِ ًگشؽ ػِ ػیؼتوی ثِ یه ًظبم اختوبػی خبف دس غشة یب ؿشق هحذٍد ًوی -1

 اًذیـٌذ.غشة ًیض ثؼیبسی اص افشاد چٌیي هی

ًگشؽ ػِ ػیؼتوی اگش ظبّشی ٍ ثذٍى دسن هحتَایی، ثب لبلجْبی هحذٍد اص دسن آى ٍ ّوچٌیي ػذم  -2

خبهؼِ ثبؿذ، دس آى كَست ثِ خبهؼِ دس حذ صیبدی ضشس  دسن ٍ سػبیت آى اص خبًت اداسُ وٌٌذگبى

 خَاّذ صد.

 ضٌاسیتؼریف جاهؼِ -2-1
وٌٌذ وِ اص یه ػذُ افشادی تـىیل ؿذُ اػت وِ ثشای اسضبء خبهؼِ سا ثِ عَس ولی ایي عَس تؼشیف هی

آل یه خبهؼِ اػت ایذُ« وبسوشد»آل اص ایي تؼشیف یه اًتظبس ایذُ ًیبصّبیـبى، ثب ّن سٍاثظ اختوبػی داسًذ.

« تضبد»ثِ آى اػتمبد داسًذ. اهب داًـوٌذاى پیشٍ تئَسی  (functionalist)« وبسوشدگشا»ؿٌبػبى ٍ ثیـتش خبهؼِ

(conflict theory)  هؼتمذًذ وِ دس دسٍى خبهؼِ، دس پی ػالئك هختلف اًؼبًْب ٍ گشٍّْب، تضبدّبی گًَبگَى

وبسوشد هٌبػت خبهؼِ ًیؼت. اص ایي سٍ پیشٍاى ایي تئَسی ٍخَد داسد. لزا سٍاثظ اًؼبًْب ّوَاسُ دس خْت 

 ؿٌبػی داًؼت.سا ثِ ػٌَاى ّؼتِ اكلی هغبلؼِ دس خبهؼِ« تضبد»هؼتمذًذ وِ ثبیذ 

 ؿٌبػی آًؼت وِ هب:ثش اػبع ایي همذهِ، هٌظَس اص خبهؼِ

 ك ٍ لبثل اعویٌبى الف( ثتَاًین خبهؼِ ٍ توبم اخضاء ٍ فشآیٌذّب ٍ خشیبًْبی دسٍى آى سا ثب سٍؿْبی دلی

 ؿَد.ثـٌبػین. ایي ؿبهل سفتبسّبی اًؼبًْب ٍ سٍاثظ آًْب ثب یىذیگش ٍ اّذاف ٍ ًیبصّبی آًْب هی
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 .ة( ػلل ایي سفتبسّب، سٍاثظ ٍ ًیبصّب ٍ استجبط آًْب سا ثب ّن ثِ عَس ػیؼتوبتیه تجییي وٌین 

 ً ظش گشفتي ثشخی اص تغییشات، تب ج( ػَالت فشایٌذ اختوبػی سا ًیض تحت ؿشایظ خبف هَخَد ٍ یب ثب دس

 حذٍدی پیـگَیی ًوبیین.

 

 نیاز و نقص آن در جامعه و رفتار اجتماعی  -2
ٍ ثبالخق  1971ؿٌبػی، سٍاثظ اختوبػی ثَدُ ٍ ّؼت، اهب اص دِّ گشچِ ّؼتِ اػبػی هغبلؼبت خبهؼِ

 ثِ ػٌَاى یه ػٌلش اػبػی خبهؼِ ثیـتش هَسد تَخِ لشاس گشفتِ اػت.« ًیبص» 1981

ًْبد. ّشچٌذ ثِ ًظشیبت  (Maslow, 7711)ؿبیذ ثتَاى گفت وِ هْوتشیي گبم دس ایي هؼیش سا آثشاّبم هبػلَ 

اٍ اًتمبداتی دس خْت اكالح آًْب ؿذُ اػت. اهب ّؼتِ اكلی تئَسی اٍ، یؼٌی فغشی ثَدى ًیبصّب هَسد تبییذ 

 ثبؿٌذ:هی (instinctoid)شی ًیبصّبی فغ (categories)اػت. ثش ایي اػبع اًؼبًْب داسای پٌح دػتِ 

 Physiological Needsًیبصّبی خؼوی،  -1

 Security , Safetyًیبص ثِ ایوٌی،  -2

 Affiliation, Loveًیبص ثِ سٍاثظ اختوبػی ٍ هحجت،  -3

 Recognition, Esteemًیبص ثِ تبییذ ٍ احتشام،  -4

 .Self Actualizationیبثی، ًیبص ثِ خَیـتي -5

 آهیختگی ٍ اضباع ًیازّا -1-2
ًیبصّبی اًؼبًی ثِ عَس هدضا لبثل اسضب ًیؼتٌذ. ًیبصّبی خؼوی كشف ٍ ًبة ثؼیبس ًبدسًذ. ًیبصّب ػوَهبً ثب ّن 

 اًذ.آهیختِ

ًیبص ثِ احتشام یه ػبهل هْن دس گؼتشؽ اسصؿْب ٍ ًیبصّبی هبدی دس  خبهؼِ ٍ ػَق دادى خبهؼِ ٍ هشدم ثِ 

پیًَذ ٍ آهیختگی ًیبص ثِ احتشام ثب ایي اسصؿْب ٍ ًیبصّبی ثبؿذ، آًْن اص عشیك ػَی ایي اسصؿْب ٍ ًیبصّب هی

 هبدی)وبالّب(.

 

 ضناسیروابط اجتماعی به عنوان هسته جامعه -3

 ّذف از رٍابظ اجتواػی ٍ اّویت آى -1-3
ٍ لزا ّذف اػت ٍ ّن ٍػیلِ اسضبی ًیبصّبی دیگش. ٍ ایي  (instinctoid)سٍاثظ اختوبػی ّن یه ًیبص فغشی 

لت دس ًظبم آفشیٌؾ اػت وِ ػیؼتن صًذگبًی اختوبػی اًؼبًْب ٍ تـىیل خبهؼِ سا دس فغشت یىی اص ًىبت خب

آًْب ًْبدُ اػت، ثِ عَسی وِ اًؼبى ثذٍى ایي سٍاثظ اختوبػی لبدس ثِ صیؼتي ًیؼت. دس ػیي حبل ثب ایي 

 ؿَد، آًْن اص دٍ ثؼذ:تَكیف اّویت خبف سٍاثظ اختوبػی ًیض هـخق هی
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 ًیبص ٍ  -1

 ًیبص. ٍػیلِ اسضبی -2

ًگشًذ ٍ آى سا دس اص ایٌدب اػت وِ داًـوٌذاى ثِ سٍاثظ اختوبػی ثِ ػٌَاى یه ٍالؼیت هْن ٍ هؼتمل هی

 دٌّذ.هَسد ثشسػی لشاس هی« ؿٌبػیخبهؼِ»لبلت یه سؿتِ خبف ثِ ًبم 

 آًْب« گیشی سفتبسیاستجبط ٍ ٍاثؼتگی هتمبثل اًؼبًْب ٍ خْت»ثِ عَس هـخق هٌظَس اص سٍاثظ اختوبػی، 

 اػت.

 پیچیذگی رٍابظ اجتواػی: یک بیواری اجتواػی -2-3
 ّذف اص سٍاثظ اختوبػی اسضب ًیبصّب اػت. لزا:

 ؿًَذ.ّش چِ پیچیذگی سٍاثظ ثیـتش ؿَد، اسضبء ًیبصّب ثیـتش دچبس اختالل هی 

  ّشچِ وِ اسضبء تیبص ثیـتش دچبس اختالل ؿَد، احؼبع ًبوبهی(Frustration)  دس افشاد هشثَط ٍ اػضبء

 ؿَد.خبهؼِ ثیـتش هی

  ِّشچِ وِ ًبوبهی افشاد ثیـتش ؿَد، ثش اػبع ًظشیDollard & Miller  احتوبل پشخبؿگشی

(Aggression) ؿَد.ٍ ّوچٌیي ثش اػبع ًظشیِ فشٍیذ، اًَاع اًحشافبت ثیـتش هی 

یه لبًَى سٍاًـٌبػبًِ اػت، گشچِ دس  پشخبؿگشی(< --اص ػِ لبًًَوٌذی فَق، لبًًَوٌذی آخش)یؼٌی: ًبوبهی

ؿٌبػی ؿَد. لبًًَوٌذی دٍم، ّن داسای اثؼبد سٍاًـٌبػی ٍ ّن خبهؼِؿٌبػی ًیض اص آى اػتفبدُ هیخبهؼِ

ّبی دیگش ػلَم ًیض اص آى ؿٌبػی اػت، ّش چٌذ وِ ؿبخِاػت. اهب لبًًَوٌذی اٍل یه لبًًَوٌذی خبهؼِ

 ًوبیٌذ.اػتفبدُ هی

ُ پیچیذگی اختوبػی صیبدًذ وِ ثشخی اص آًْب دس ایي هشحلِ لبثل روشًذ ٍ ثشخی دیگش ًیبص ػَاهل تـذیذ وٌٌذ

ثِ تَضیحبت همذهبتی ٍ اعالػبتی اص ًظبم اختوبػی داسًذ ٍ پغ اص تـشیح آًْب دس فلَل ثؼذ، لبثل عشحٌذ. 

شًـیٌی ٍ هْبخشت تَاى ثِ ثشخی اؿبسُ وشد. اص آى خولِ: افضایؾ خوؼیت، گؼتشؽ ؿْلزا دس ایٌدب فمظ هی

االكَل ٍ ّوچٌیي گؼتشؽ آهَصؽ دس خْبى ػَم وِ هَخت گؼتشؽ ًظبم اداسی ٍ دس ًتیدِ ػلی

 ؿَد.پیچیذگی ثیـتش هی

گیشد. دس ًتیدِ وٌتشل ٍ اداسُ ثب گؼتشؽ پیچیذگی، ًظن اختوبػی اص ثیي سفتِ ٍ آؿفتگی خبهؼِ سا فشا هی

 ؿَد.وـَس ثؼیبس دؿَاس هی

 اًتظام در رٍابظ اجتواػیدر جستجَی  -3-3
ثشسػی ػلوی ّش پذیذُ ثِ هؼٌی آًؼت وِ آیب دس دسٍى آى پذیذُ یه ًَع سٍاثظ ػلّی لبثل هـبّذُ اػت تب 

ّب سا یبفت ٍ ثِ اكغالح پذیذُ هَسدًظش سا تجییي وشد ٍ ّن ّب سا داد؟ یؼٌی ّن ثتَاى ػلت«چشا»ثتَاى خَاة 

ثیٌی، یب ثِ ػجبست ثِ دػت آٍسد، یؼٌی دس هَسد ٍضؼیت آیٌذُ پیؾثتَاى اص آى سٍاثظ ػلّی، ًتبیح دیگش سا 

 ًوَد. (Prognose, Prediction)ّبیی «پیـگَیی»دلیمتش 
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ّبی هَسد ثشسػی دس سٍاثظ اختوبػی دس دسخِ اٍل اًتظبم یب ؿجبّتْبی سفتبسی ٍ یىی اص هْوتشیي پذیذُ

سفتبسی ّویـِ ایي چٌیي ػبدُ لبثل  ػپغ ثشسػی ػلل آى اػت. الجتِ ثبیذ هتزوش ؿذ وِ ؿجبّتْبی

هـبّذُ ًیؼتٌذ ٍ ًیبص ثِ وٌدىبٍی ٍ پظٍّـْبی ػویك داسًذ، تب ثتَاى آًْب سا وـف ٍ ػلل آى سا خؼتدَ 

 ًوَد.

 غریسه به عنوان علت رفتارهای مطابه در جامعه  -4
ّبی جتٌی ثش پبیِایي تلَس ٍخَد داؿت وِ ؿجبّت سفتبس اًؼبًْب ًیض ثبیذ هبًٌذ ؿجبّت سفتبس حیَاًبت ه

هشدم ؿٌبع ٍ خبهؼِ ؿٌبع آلوبًی ثش اػبع تحمیمبت  (Gehlen)عجیؼی، یؼٌی غشیضی ثبؿذ. آلبی گلْي 

داًـوٌذ اعشیـی پیـىؼَت  (Konrad Lorenz)سفتبس ؿٌبػی); هغبلؼِ سفتبس حیَاًبت( آلبی وٌشاد لًَغ 

ػلت غشیضی سفتبسّبی هـبثِ دس اًؼبًْب ًظشیِ ، (Portmann)ایي ػلن ٍ تحمیمبت آلبی پَستوبى خبًَسؿٌبع 

 سا دس حذ لبثل تَخْی سد وشدُ اػت.

 تؼریف -1-4
 یب سفتبس غشیضی، سفتبسی اػت: (instinct)هٌظَس اص غشیضُ 

 هبدسصادی، یؼٌی سیـِ ٍ ػلت خؼوی داسد ٍ دس پی تدشثِ یب آصهبیؾ ٍ خغب آهَختِ ًـذُ اػت. -1

 وٌذ.ػبختي آؿیبًِ...( ثِ عَس اػتبًذاسد ٍ یىؼبى ثشٍص هیّبی خبف)هثالً غزا خَسدى یب دس صهیٌِ -2

 ٍخَد داسد. (uniformity)دس ّش ًَع اص حیَاًبت ثِ ؿىل خبف ٍ ٍاحذ  -3

 آیذ ٍ لزاّبی خبف ٍ اػتبًذاسد ثِ عَس هٌظن پیؾ هیدس ؿشایظ هؼیي دس كَست ٍخَد هحشن -4

 اى آى سفتبس سا خَاّذ داؿت.(ثیٌی اػت)وِ اگش ایي ؿشایظ پیؾ آیذ، آى حیَاص لجل لبثل پیؾ -5

دس حذ صیبدی اًؼغبف ًبپزیش اػت، یؼٌی ّویـِ تحت یه ؿشایظ خبف ثِ یه ؿىل خبف ٍ ثبثت  -6

 ؿَد.ظبّش هی

 تجسیِ رفتار غریسی -2-4
 ؿَد:سفتبس غشیضی ثِ ػِ ثخؾ تدضیِ ؿذُ ٍ ثش اػبع ػِ ضبثغِ سفتبس حیَاى ثب اًؼبى همبیؼِ هی

 الف( هٌجغ غشیضُ،

 هیبًی ٍ  ة( سفتبس

 ج( سفتبس پبیبًی.

 گیریًتیجِ -3-4
تَاى ًتیدِ گشفت وِ سفتبس اًؼبًْب ًؼجت ثِ حیَاًبت ووتش ثش اػبع ػٌبكش تؼشیف ٍ ایي ػِ ضبثغِ هی

 غشیضی اػت. اهب ایي ثِ آى هؼٌی ًیؼت وِ سفتبس اًؼبى اكال غشیضی ًیؼت.
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 کٌترل غریسُ -1-3-4

غشیضی دس ساثغِ هؼىَع اػت ثب ؿؼَس. یؼٌی ّشچِ ؿؼَس یه هَخَد وٌذ وِ سفتبس گْلي ثِ خب اؿبسُ هی

ؿَد. آهَصؽ یه ساُ ثشای پزیشی سفتبس اٍ ثیـتش هیثیـتش ثبؿذ، سفتبس غشیضی اٍ ووتش ٍ هیضاى اًؼغبف

آهَصًذ. یؼٌی سػیذى ایي ّذف اػت. آهَصؽ دس حیَاًبت ًیض ٍخَد داسد. ثِ ایي هؼٌی وِ آًْب اص یىذیگش هی

 گیشًذ.یضُ، ثشخی اص سفتبسّب سا اص عشیك آصهبیؾ ٍ خغب یب هـبّذُ دیگش حیَاًبت یبد هیفشای غش

تَاى دٌّذ. هیّوچٌیي اص عشیك آهَصؽ ؿشعی، اًؼبًْب ثؼیبسی اص آهَصؿْبی هْن ٍ هفیذ سا ثِ حیَاًبت هی

 ثب ثبال ثشدى ؿؼَس اًؼبًْب، سفتبس آًْب سا ثِ عَس دسًٍی وٌتشل ًوَد.

 گیشین وِ:بال ًتیدِ هیّبی ثاص ثحث

 سفتبس غشیضی دس اًؼبى ًؼجت ثِ حیَاًبت ووتش اػت. -1

ؿًَذٍ ًِ فمظ ؿیَُ اسضبی آًْب ثِ ؿشایظ اختوبػی ثؼتگی ایي غشائض ثب سفتبسّبی اختوبػی آهیختِ هی -2

 گزاسًذ.داسد ثلىِ آًْب ًیض ثش سٍی ًظبم اختوبػی تبثیش هی

 پزیش اػت.ٍ ثبال ثشدى ؿغَس اهىبى تبثیش غشیضُ دس كَست لضٍم اص عشیك آهَصؽ -3

غشیضُ ثش سٍی سٍاثظ اختوبػی ٍ اًتظبم آى تبثیش داسد، اهب ثشای تجییي وبهل ػلل اًتظبم دس سٍاثظ  -4

 اختوبػی وبفی ًؼت.

وٌذ. اختوبػی حیَاًبت هجتٌی ثش غشیضُ اػت ٍ دس اًؼبى، ٌّدبس فمش غشیضُ سا خجشاى هی توبم سفتبسّبی -5

گیشد، ِ ثبص ّن ثیـتش تـشیح خَاّذ ؿذ، خَد اص ًیبصّبی فغشی ػشچـوِ هیاهب ٌّدبس ًیض چٌبًى

ثبالخق ًیبص ثِ سٍاثظ اختوبػی ٍ ًیبص ثِ احتشام(. ثٌبثشایي ًظبم آفشیٌؾ وٌتشل ٍ ػلغِ خَد سا اص ساُ 

 دّذ، اص عشیك ػیؼتن ًیبصّبی فغشی ٍ پیبهذّب ٍ وبسوشدّبی آى.دیگشی ثش سٍی اًؼبى اًدبم هی

 

 اجتماعیای هگروه -5

 تؼریف گرٍُ اجتواػی -1-5
اػتخشاج ًوَد ٍ اص ایي « گشٍُ»آٍسی ٍ ٍخَُ اؿتشان ایي ًظشات سا دس تؼشیف ٍاطُ َّهٌض ًظشات افشاد سا خوغ

اص هفَْم گشٍُ سػیذ. اٍ ثش ایي اػبع، ػٌبكش هـخق وٌٌذُ ٍاطُ  (explicit)عشیك ثِ یه تؼشیف ثیشًٍی یب 

 ثیٌذ:گشٍُ سا چٌیي هی

  فؼبلیت هـتشن(Activity) 

  وٌؾ هتمبثل، سٍاثظ هتمبثل یب تؼبهل هتمبثل(Interaction) 

  احؼبع(Emotion) 

 ثش ایي اػبع گشٍُ اختوبػی اص یه ػذُ افشادی تـىیل ؿذُ اػت وِ داسای:
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 )... ٍ یه ٍخِ اؿتشان هْن)هبًٌذ ّذف هـتشن، دؿوي هـتشن 

  ٍ فؼبلیت هـتشن ٍ وٌؾ هتمبثل 

 ثبؿٌذ.« هب»عش یب احؼبع احؼبع تؼلك خب 

 ٍجِ اضتراک هْن -2-5
اّویت ٍخَُ اؿتشان اًؼبًْب ثؼیبس ثِ ؿشایظ صهبًی ٍ هىبًی خبف ثؼتگی داسد. گبُ تحت ؿشایظ فـبس، 

ؿَد هی (Feminist)ّب)صى ثَدى( ثِ یه ٍخِ اؿتشان هْن تجذیل ٍ هَخت پیذایؾ گشٍُ فویٌؼت« خٌغ»

ثِ  (group dynamic)ٍ گبُ سًگ هَخت تـىیل گشٍُ ػیبُ پَػتبى ... اص ّویي خب اػت وِ پَیبئی گشٍّی 

وٌذ ٍ اص ثیي سفتي آى هَخت اص ّن آیذ: ثشٍص یه ٍخِ اؿتشان ثِ پیذایؾ یه گشٍُ ووه هیٍخَد هی

 گشدد.پبؿیذگی گشٍُ هی

 فؼالیت هطترک ٍ کٌص هتقابل -3-5
آًؼت وِ اًؼبًْب ثشای سػیذى ثِ یه ّذف هـتشن دس وٌبس ّن وبس ٍ  (Activity)هٌظَس اص فؼبلیت هـتشن 

فؼبلیت وٌٌذ. هثالً فشایٌذ تَلیذ دس یه وبسخبًِ یب وَُ سفتي یب ًوبص خوبػت... یه ًَع فؼبلیت هـتشن 

 (.Homans. 7712797ؿَد)م.ؽ. هحؼَة هی

فؼبلیت هـتشن ًیؼت وِ دٍ ًفش دس وٌبس ّن ثذٍى استجبط والهی، ، (Interaction)هٌظَس اص وٌؾ هتمبثل 

ثیبًی، خؼوی یب احؼبػی، وبسی سا اًدبم دٌّذ. ایي استجبط)حتی اص ًَع غیشوالهی آى( ؿشط وٌؾ هتمبثل 

آیذ وِ سفتبس یب فؼبلیت یه ثِ ػجبست دیگش وٌؾ هتمبثل ٍلتی ثِ ٍخَد هی. (Homans, 7712791)اػت 

 ؿخق دیگشی سا دس پی داؿتِ ثبؿذ.ؿخق، فؼبلیت 

 احساس تؼلق خاعر -4-5
)هثالً احؼبع خَؿحبلی، غن، غشٍة، حؼبدت، خدبلت، ػاللِ ٍ ...( یه  (emotion)هملَد اص احؼبع 

یه ًبساحتی ٍ اسصیبثی هٌفی ثش پبیِ  (envy)اسصیبثی هثجت ٍ هٌفی اص یه صهیٌِ فىشی اػت. هثالً حؼبدت 

 گشی اهتیبصاتی ثِ دػت آٍسدُ اػت.ایي فىش اػت، وِ ؿخق دی

 ػٌاصر دیگر -5-5

 ساخت ٍ سازهاًذّی -1-5-5

 Arnoldاّویت ػبخت ٍ ػبصهبًذّی گشٍُ اص خبًت ثؼیبسی اص داًـوٌذاى تبویذ ؿذُ اػت اص خولِ آلبی سص 

Rose ِدّذ.ّبی اًؼبًی دیگش ًـبى هیوِ تفبٍت گشٍُ سا ثب هدوَػ 

-حذاوثش هی (masses)ّب ّن ًمـْبی تفىیه ؿذُ. اهب دس همبثل، تَدُیه گشٍُ، ّن سّجش هـتشن داسد ٍ 

 تَاًٌذ یه سّجش داؿتِ ثبؿٌذ ٍ ًِ ًمـْبی تفىیه ؿذُ.
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 رّبری -2-5-5

ؿًَذ. )دس ایٌدب هٌظَس اص اًتخبة آًؼت وِ سّجشاى یه گشٍُ هؼوَالً ثش اػبع ضَاثظ هختلف اًتخبة هی

تخبة وٌٌذ ٍ ًِ آًىِ وؼی ثشای آًْب تؼییي وٌذ(. اص ثیي ّوِ اػضبء یه گشٍُ، خَدؿبى سّجش خَد سا اً

گشدًذ ّب ٍ ًیبصّبی خوؼی هْن ّؼتٌذ. یؼٌی اػضبء یه گشٍُ ثِ دًجبل سّجشی هیضَاثظ، اثتذا ضبثغِ اسصؽ

وِ ثِ ثْتشیي ٍخِ هٌغجك ثب اسصؿْبی)صهبى خبف( آًْب ثبؿذ ٍ ثتَاًذ ًیبصّبی آًْب سا)دس آى صهبى خبف( 

آیذ، یىی تَاًبیی ٍ دیگشی ذ. ػپغ ثشای اًتخبة چٌیي ؿخلی دٍ ضبثغِ دیگش دس ًظش هیاسضبء وٌ

اًذ ٍ تفىیه وبهل آى ون ٍ ثیؾ خٌجِ ًظشی داسد ٍ دس هحجَثیت. ّشدٍی ایي ػَاهل ػوَهبً ثب ّن آهیختِ

 ػول ّویـِ ثِ عَس وبهل هیؼش ًیؼت.

بهل تَاًبیی اص اّویت ثیـتشی ثشخَسداس اػت ٍ دس دس ػیي حبل ثبیذ هتزوش ؿذ وِ دس خَاهغ ثیـتش ػملگشا ػ

گیشیْب ٍ اسصیبثیْبی آًْب تبثیش اًذ ٍ احؼبػبت دس تلوینخَاهؼی وِ هشدهؾ آهَصؽ احؼبػی ثیـتشی دیذُ

تَاى ثب اثشاص ثشاًگیختي احؼبع ثِ عَس ًؼجتبً ؿَد. دس ایٌىِ هَاسد هیصیبد داسد، ثِ هحجَثیت ثیـتش تَخِ هی

 ثیت یه ؿخق سا ثبال یب پبییي ثشد.ای هحجَػبدُ

هوىي اػت وِ سّجشی یه گشٍُ ثش اػبع دٍ ضبثغِ فَق دچبس تضبد گشدد، ثذیي هؼٌی وِ ثش اػبع ضبثغِ 

ؿَد ٍ دس همبثل، ثش اػبع ضبثغِ هحجَثیت ٍ خزة اًشطی احؼبػی وبسایی، یه فشد، الیك سّجشی دیذُ هی

تَاًٌذ ون ٍ آیذ وِ ایي دٍ هیًمؾ سّجشی ثِ ٍخَد هیهشدم، یه ؿخق دیگش. ثذیي تشتیت دس گشٍُ دٍ 

 Divergence)« تئَسم اختالف»یب « تئَسم تجبػذ»ثیؾ ثب یىذیگش دس تضبد لشاس گیشًذ. ایي هؼئلِ سا 

Theorem) ًبهٌذ.هی 

یه سّجش اًتخبة ؿذُ تَػظ اػضبء یه گشٍُ وِ تَاًؼت ًمؾ خَد سا خَة ٍ عجك هیل ٍ ًیبص اػضبء ایفب 

ثِ ّیچ ٍخِ ایي ضوبًت سا ًخَاّذ داؿت وِ دس یه صهبى دیگش اص عشف ّوبى گشٍُ ٍ ّوبى اػضبء وٌذ، 

وٌذ ٍ هشدم ثشای اسصؿْب ٍ لجلی هدذداً اًتخبة ؿَد، صیشا ثب تغییش صهبى اسصؿْب ٍ ًیبصّبی هشدم تغییش هی

 خَیٌذ.ًیبصّبی خذیذؿبى ؿخق دیگشی سا ثِ ػٌَاى سّجش هی

 اًَاع گرٍّْا -6-5

 (in-group, out-group)گرٍُ خَدی ٍ گرٍُ غریبِ  -1-6-5

ٍاسد هتَى ػلَم اختوبػی ًوَدُ اػت ٍ هشتَى ثِ  (Sumner)اكغالح گشٍُ خَدی ٍ غشیجِ سا ظبّشاً ػبهٌش 

-inیب  we-groupیب  ourselvesوٌذ. هٌظَس اص گشٍُ خَدی)پیشٍی اص اٍ ایي هؼئلِ سا تفىیه ٍ تـشیح هی

groupآى گشٍّی ا )( ِػت وِ اًؼبى خَدؽ ثِ آى تؼلك داسد ٍ گشٍُ غشیجout-group  یبother- group ،)

هب »گَیی گیشد ٍ ػوَهبً ثب آى دس سلبثت اػت. هثالً هب هیگشٍّی اػت وِ دس همبثل گشٍُ خَدی لشاس هی

ٌْب، هب اػشاة، آى ّب); گشٍُ غشیجِ(، هب هؼلوبًْب آى ثی دی);گشٍُ خَدی(، آى ػشالیْب، آى آهشیىبیی« ایشاًیْب

 اػشائیلیْب...(

 گیشد:دس ًظش هی (Group Position)ػٌلش سا ثشای پیذایؾ هَلؼیت گشٍُ  4 (Blumer)ثلَهش
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 اػت(. ethnocentrismگشایی اػتمبد ثِ ثشتشی گشٍُ خَدی)وِ هتشادف لَم -1

هَخت پیذایؾ  وٌٌذ ٍ اص ایي سٍاػضبء گشٍُ خَدی، ثِ اػضبء گشٍُ همبثل ثِ ػٌَاى غشیجِ ًگبُ هی -2

7ای گشایؾ افشاعی ولیـِ
(stereotype) گشدد.ًؼجت ثِ آًْب هی 

 گشدًذ:دٌّذ ٍ هَخت پیذایؾ ػٌبكش دیگش هیایي دٍ ػٌلش پبیِ اكلی َّیت احؼبػی گشٍُ سا تـىیل هی

 اًتظبس حمَق ٍ پبیگبُ ٍیظُ ٍ ثْتش ثشای گشٍُ خَد. -3

 ت ٍ اهتیبصاتی وِ گشٍُ خَدی داساػت، داسد.گشٍُ همبثل ًیض آسصٍی داؿتي ػْن ثیـتشی دس هَّجب -4

 گرٍّْای هرجغ -2-6-5

 Self)گشٍُ هشخغ، گشٍّی اػت وِ افشاد خَد سا ثب آى همبیؼِ ٍ ثب اػتبًذاسدّبی آى خَد سا اسصیبثی 

evaluation) وٌٌذ. گشٍُ هشخغ خَد ثِ دٍ ًَع اػت گشٍُ هشخغ هثجت ٍ گشٍُ هشخغ هٌفی.هی 

 

 هنجارهای اجتماعی -6

  کارکرد ٌّجارّا -1-6

 تحذیذ، تؼریف ٍ کاربرد -1-1-6

اص صثبى التیي ٍ یًَبًی ٍ ثِ  Normؿَد. ًُشم ثِ وبس ثشدُ هی Normای اػت وِ ثشای ولوِ ًُشم ٍاطُ« ٌّدبس»

تش لشاس گیشد، ثبیذ ثب آى اػت، ثب ایي هفَْم وِ ّش خضئی وِ ثخَاّذ دس یه ؿجىِ ولی« همیبع»هؼٌی 

 ثب آى هتٌبػت ثبؿذ.« همیبػؾ»ٍ « خَس»ؿجىِ 

خَسد ٍ گَیین فالًی ثب هب خَس ًیؼت، تیپؾ ثِ هب ًویدس خبهؼِ ًیض چٌیي همیبػْبیی ٍخَد داسد ٍ هب هی

 وٌذ.هٌظَس ایٌؼت وِ سفتبسؽ ثب هب فشق هی

 آگاّی از ٌّجار -2-1-6

وٌٌذ، یىی اص هْوتشیي هیهیضاى آگبّی افشاد یه خبهؼِ اص وبسوشد ٍ ػلت ٌّدبسّبیی وِ اص آًْب پیشٍی 

 -3آداة ٍ سػن ٍ  -2ػبدات،  -1ثٌذی ٌّدبسّب اػت. ثش ایي اػبع، ٌّدبسّب ثِ ػِ ًَع: ضَاثظ تمؼین

 لَاًیي ٍ همشسات.

 ٌّجارّای درًٍی
این ٍ وؼی ثِ هب دسثبسُ آى وشدُ internalizedٌّدبسّبیی ّؼتٌذ وِ هب آًْب سا دسًٍی  ٌّدبسّبی دسًٍی،

دّذ ٍ هب خَد ثِ خَد، ثذٍى احؼبع اخجبس ثیشًٍی، اص دسٍى، خَد سا هَظف ثِ پیشٍی ًوی لبػذُ، دػتَسی

                                                           
-اعضا یک گريٌ را دربارٌ گريَی دیگر می» وظر جمعی«بٍ کار گرفتٍ شذ،  (Lippman 7722)وگار امریکایی کٍ ابتذا تًسط ريزوامٍ (Stereotype)ياشٌ  -1

مثالً تُراویُا در  (Hofstatter 77977211)آيرد.شًد ي تضادَای گريَی را بٍ يجًد میعمًماً در شًخیُای گريَی آوُا ویس مىعکس ي تقًیت میرساوذ کٍ 

ائیُا، فالوىذ( کىىذ. )ماوىذ اصفُاویُا ترسً َستىذ. فالن جَای دیگر ایه مرز ي بًم بیان میجکُای خًد یک قضايت قالبی پیش ساختٍ را دربارٌ اَالی خطٍ

 گردد.اشتباَاً تفسیر می Bدر قالب وظام ارزشی ي فرَىگی گريٌ  Aَای برداشت شذٌ از گريٌ کخ ایه قضايتُا اساساً ياقعیت وذاروذ، بلکٍ عمًماً از پذیذٌ
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 9 ًدٌ ي َر گًوٍ کپی برداری پیگرد قاوًوی دارد .ب مًسسٍ فرَىگ گستر وخبگان استفادٌ از جسيات فقط مخصًص افراد ثبت وامی

وٌین. ایي گًَِ ٌّدبسّب وِ لؼوت اػظن صًذگی خلَكی ٍ داًین ٍ ثب هیل خَد آًْب سا سػبیت هیهی

ع ػیبُ، گیشًذ، ػوَهبً)ثبالخق دس وـَسّبی خْبى ػَم( اص ًظش هدلغ ختن ثب لجباختوبػی هب سا دسثش هی

هشاػن ختن، هشاػن ػَگَاسی هزّجی)دِّ هحشم(، هشاػن اصدٍاج)ثب لَاػذی چَى آئیٌِ ٍ ؿوؼذاى، اًگـتش، 

هْشیِ، خـي، هحل خـي، تؼذاد افشاد دػَت ؿًَذُ، خْیضیِ ...( عشص غزا خَسدى)لبؿك، چٌگبل یب ثب دػت 

ّبی ی، صاثلی، وشدی، لجبعپٌدِ آَّیی(، عشص ؿؼتـَ ٍ عْبست، ًَع لجبع پَؿیذى)ثلَچ –وف ؿتشی 

ّب... اص ایي ًَع ٌّدبسّب هذسى، لجبع سٍحبًیَى( عشص ػجبدت، ّوچٌیي عشص ػالم ٍ ػلیه، طػت گشفتي

 ّؼتٌذ.

 ٌّجارّای بیرًٍی
ٌّدبسّبی ثیشًٍی، آى ٌّدبسّبیی ّؼتٌذ وِ اص ثیشٍى، )یؼٌی ًِ ثِ عَس خَدخَؽ اص ثیي خَد هشدم(، ثلىِ 

ؿًَذ، ّب تؼییي هیًبهِثشای اػضبء خبهؼِ ثِ كَست ًَؿتِ، دس لبلت لَاًیي ٍ آئیياص خبًت یه لذست هبفَق 

ثذٍى آًىِ اػضبء خبهؼِ ّوِ دس تؼییي آى ٌّدبسّب هـبسوت خوؼی داؿتِ ثبؿٌذ. هٌظَس اص هـبسوت هشدم 

ثِ سای  دس تؼییي ٌّدبس آى ًیؼت وِ یه ػذُ اص ثشگضیذگبى، ٌّدبسّبیی سا تؼییي وٌٌذ ٍ دس پبیبى آى سا

لشائت وٌٌذ ٍ هشدم دػت ثضًٌذ یب تىیش ثگَیٌذ. هـبسوت هشدهی ثِ « لغغ ًبهِ»ثگزاسًذ یب دس لبلت یه 

هؼٌی آى اػت وِ هشدم اص اثتذا دس ثحثْبی هشثَط ثِ لضٍم تؼییي ٌّدبس، دخبلت وبهل داؿتِ ثبؿٌذ ٍ لجل اص 

ٌّدبس گزاؿتِ ؿَد، تب ٍحذت ًظش ایدبد ٍ تؼییي ٌّدبس، صهبى صیبدی ثِ ثحث ٍ خذل دسثبسُ ًیبص ٍ اّویت 

 ػپغ دس لبلت ًظشخَاّی اص هشدم، ٌّدبس هزوش ثِ ػٌَاى لبًَى ٍضغ گشدد.

ثبیذ هَوذاً ّـذاس داد وِ ٌّدبسّبی ثیشًٍی ثِ تذسیح ًْبیتبً ثِ اًضخبس هشدم اص هبفَلیي تؼییي وٌٌذُ ٌّدبس ٍ 

ّب ثب ًظش خیشخَاّبًِ ثشای هشدم ٍضغ ؿذُ ٍ ثشای اًدبهذ، ّشچٌذ وِ آى ٌّدبساص ٌّدبسّبی ٍضغ ؿذُ هی

 خبهؼِ هفیذ ثبؿٌذ.

 ٌّجارّای پایذار ٍ ًاپایذار -3-1-6

« پبیذاسی»ثٌذی دیگش اص ٌّدبسّب یؼٌی ثشای تحلیل هؼبئل ٍ ثیوبسیْبی اختوبػی ایشاى، یه عجمِ

(conditionality)  .م.ؽ( .حبئض اّویت اػتJasso and opp 77717791.)  اص ًظش صهبًی، ثشخی اص ٌّدبسّب

تش داسًذ، تب خبیی وِ ػوش آًْب اص ػوش اًؼبًْب ٍ یب حتی چٌذیي ًؼل ثیـتش اػت ٍ ثشخی دیگش ػوشی عَالًی

اص ًَع ٌّدبسّبی  (Tradition)« ػٌت»اص ًَع ٌّدبسّبی صٍدگزس ٍ  (mode)ثؼیبس وَتبُ ٍ صٍدگزسًذ. هُذ 

« ػٌت»اگش یه ٌّدبس ثشای هذت عَالًی)چٌذ ًؼل( ثوبًذ، ثِ  (.Weber, 771:7917پبیذاستش اػت)م.ؽ. 

(Tradition) ؿَد.تجذیل ٍ ثِ تذسیح خضئی اص فشٌّگ هی 

 ػلل پیرٍی ٍ ػذم پیرٍی از ٌّجار -2-6

 ػلل پیرٍی از ٌّجار -1-2-6

لت سٍاثظ گشچِ یه ػلت پیشٍی اص ٌّدبس، فبیذُ آى ٌّدبس ثشای اّذاف اًؼبًْب ٍ اسضبی ًیبصّبیـبى دس لب

 اختوبػی اػت، اهب:



 مرکس تخصصی خدمات آموزشی گروه پسشکی فرهنگ گستر نخبگان 

 11 ًدٌ ي َر گًوٍ کپی برداری پیگرد قاوًوی دارد .ب مًسسٍ فرَىگ گستر وخبگان استفادٌ از جسيات فقط مخصًص افراد ثبت وامی

اٍالً ّوِ اًؼبًْبی یه خبهؼِ دسثبسُ ّوِ ٌّدبسّب ٍ ػلتْبی آى ٍلَف ًذاسًذ ٍ اص ثؼیبسی اص ٌّدبسّب)ثذٍى 

-وٌٌذ ٍ ثبًیبً آًدب وِ اص وبسوشد ٌّدبسّب ًیض هتمبػذ ًیؼتٌذ ٍ فبیذُآگبّی اص وبسوشد ٍ فبیذُ آى(، پیشٍی هی

ؿَد، ػوَهبً خشات ثشػىغ حتی ضشس ّن دس پی پیشٍی اص آى حبكلـبى هیثیٌٌذ، ثلىِ ای دس آى ًوی

 هخبلفت ٍ ػذم پیشٍی سا ًذاسًذ.

اٍلیي ٍ هْوتشیي ػبهل هَثش دس پیشٍی اص ٌّدبس)دس كَست هتمبػذ ًجَدى ٍ یب ػذم آگبّی اص وبسوشد(، تشع ٍ 

 ّبی ثبالخق غیشسػوی اػت.ًگشاًی اص هدبصات

گزاسد، احؼبع ثی ػذالتی س خْت تَلیذ هیل دسًٍی ثِ پیشٍی اص ٌّدبس تبثیش هیػبهل هْن دیگش وِ ثیـتش د

ٍ ػمت ًوبًذى اص دیگشاى)چـن ّن چـوی( اػت. ٍلتی  (Relative Deprivation)ًؼجی یب هحشٍهیت ًؼجی 

 ای دس یه گشٍُ یب خبهؼِ تجذیل ثِ ٌّدبس ؿذ ٍ یب هشدم احؼبع وشدًذ وِ ثِ صٍدی ٌّدبس خَاّذیه پذیذُ

خَاٌّذ اص آى هحشٍم وٌٌذ ٍ یب پیشٍی خَاٌّذ وشد، ػذُ صیبدی هیؿذ، یؼٌی اوثشیت اص آى پیشٍی هی

 ًجبؿٌذ.

 ػلل ػذم پیرٍی از ٌّجار -2-2-6
ػذم پیشٍی اص ٌّدبس اثؼبد هختلفی داسد. گبُ ایي ػذم پیشٍی ثِ ػذُ خبف ٍ هحذٍدی اص اػضبی خبهؼِ 

گشدد ٍ گبُ ثِ گبُ ػذم پیشٍی تٌْب ؿبهل یه یب چٌذ ٌّدبس هؼذٍد هیؿَد ٍ گبُ ثِ تؼذاد ثیـتش. هشثَط هی

ثشػىغ یه  –ؿٌبع اص ًظش یه خبهؼِ»وٌذ، وِ: لَاػذ غیشسػوی ٍ سػوی. هبوغ ٍثش اؿبسُ هی اوثش

حبون ثَدى ٍ حبون ًجَدى یه ًظن)ثیي سػبیت ٍ ػذم سػبیت ٌّدبسّب( دٍ ٍخِ وبهالً هتوبیض ٍ  –حمَلذاى 

تَاى دٍ ًظن وبهالً هتضبد دس لىِ هشصّبی آًْب سٍاى اػت ٍ دس ّن تذاخل داسًذ ٍ حتی هیهغلك ًیؼت. ث

ّب سا ثِ عَس ضوٌی ثِ هشاحل اٍ اًَاع ًبثٌْدبسی .(Weber. 771:79119)« وٌبس یىذیگش ٍخَد داؿتِ ثبؿذ.

 ثٌذی لشاس گیشد:تَاًذ هجٌبی یه عجمِوٌذ وِ هیصیش تدضیِ هی

  خغبّبی خضئی(Partiaverstosse) صًذ ٍ اًؼبى دس ثخـْبیی اص سٍاثظ اختوبػی وبس وِ اص اًؼبى ػش هی

 دّذ.خالف اًدبم هی

 دٌّذ، اهب خَد سا خَة، دسػتىبس هبًٌذ یه ؿخق هؼلَم خلَُ هیٍلتی اًؼبًْب وبس خالف اًدبم هی-

 (Gutglaubigkeitدٌّذ); حك ثِ خبًت گشفتي 

 آیذ دس وٌبس یىذیگش دس خبهؼِ ثِ ٍخَد هی« ًظن»ص هحتَا ٍ هٌظَس ٍلتی چٌذیي عشص تفىش ٍ ثشداؿت ا

تَاًذ ثش ضذ یىذیگش ثبؿٌذ، یؼٌی چٌذیي ًَع ًظن دس وٌبس یىذیگش ٍ یب دس تضبد ثب یىذیگش وِ گبُ هی

(Weber, 771:7919)تَاًذ سفتبسؽ حتی یه اًؼبى هی»تَاًذ پیـشفت وٌذ وِ . ایي ٍضؼیت آًمذس هی

. ایي ٍضؼیت یه ٍضؼیت (Weber, 771:7919)« وِ ثب ّن هتضبد ّؼتٌذ، تغجیك دّذ.سا ثب چٌذ ًظن 

-اػت وِ چٌبًىِ لجالً روش ؿذ ثِ لَل صیگوًَذ فشٍیذ هَخت سفتبس هٌبفك گًَِ هی« تضبد ٌّدبسی»

 گشدد.
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 11 ًدٌ ي َر گًوٍ کپی برداری پیگرد قاوًوی دارد .ب مًسسٍ فرَىگ گستر وخبگان استفادٌ از جسيات فقط مخصًص افراد ثبت وامی

 ؿَد:دس ایٌدب ثِ عَس خالكِ ػلل ػذم پیشٍی اص ٌّدبسّب اؿبسُ هی

اٍلیي ػلت ػذم پیشٍی اص ٌّدبس ٍ آؿفتگی اختوبػی، ػذم ٍخَد ٌّدبس ثشای آى  ػذم ٍجَد ٌّجار: -1

 ثخؾ اص سٍاثظ اختوبػی اػت.

گبُ ٌّدبسّب ثشای تٌظین سٍاثظ ٍخَد داسد، اهب هشدم ٍ اػضبء یه خبهؼِ اص آى  اعالع از ٌّجار: -2

 هغلغ ًیؼتٌذ. ػلت ایي ػذم اعالػبت هتفبٍت اػت.

ثش اػبع ًظشیِ دٍسوْبین، ٍلتی ًیبصّبی اًؼبًْب ثِ عَس ًبگْبًی گؼتشؽ یبثذ ٍ  تغییر ًاگْاًی: -3

دّذ. اًؼبًْب ثِ عَس ًبگْبًی ثب ؿشایظ خذیذ اص ًیبصّب سٍثشٍ ؿًَذ، آؿفتگی اختوبػی سٍی هی

افضایذ وِ ایي ؿشایظ ثبالخق دس صهبًْبی سوَد التلبدی ًبگْبًی ٍ یب سؿذ دسٍوْبین خیلی ثِ خب هی

 ؿَد.آیذ ٍ ثِ افضایؾ اًحشافبت اختوبػی هٌدش هیالتلبدی پیؾ هیػشیغ 

گَیذ وِ: وٌذ ٍ هین سا دس ایي خْت تىویل هیهشتَى ًظشیِ دٍسوْبی هحذٍدیت اهکاى ارضای ًیاز: -4

اگش دس یه خبهؼِ، ثیي اّذاف ٍ اسصؿْبی فشٌّگی اص یه عشف ٍ اهىبًبت اختوبػی ثشای دػتیبثی 

اص عشف دیگش، فبكلِ صیبد ثیفتذ، آى ػذُ اص اػضبی خبهؼِ وِ دچبس ایي  ّبثِ ایي اّذاف ٍ اسصؽ

 ؿشایظ ؿًَذ، اص ٌّدبسّب پیشٍی ًخَاٌّذ ًوَد.

 ًابٌْجاری  اهکاًات –ارزضْا ٍ اّذاف 
آیذ وِ ثیي اّذاف)یؼٌی: ًیبصّبی تَلیذ . ایي سفتبس اختوبػی ٍلتی ثِ ٍخَد هی(Conformity)ّوـىلی  -1

خبهؼِ( ٍ اهىبًبت)یؼٌی: اسضبی آى ًیبصّب( دس ّش لـشی، ّوبٌّگی ٍخَد داؿتِ ؿذُ دس ّش فشٌّگ ٍ 

 ثبؿذ.

. ٍلتی فمظ اّذاف)یؼٌی ًیبصّبی هٌجؼث اص خبهؼِ( پزیشفتِ ؿًَذ، اهب ًِ اهىبًبت (Innovation)ًَآٍسی  -2

 ًبهذ.هی« ًَآٍسی»ٍ عشف دػتیبثی ثِ آى، دس آى كَست هشتَى آى سا 

ؿًَذ، اهب ًِ اّذاف، هشتَى آى سفتبس سا پیشٍی ٍ سػبیت ػبدات ٍ اهىبًبت پزیشفتِ هیدس خبیی وِ اثضاس ٍ  -3

 ًبهذ.هی (Ritualism)سػَم 

ٍلتی ّش دٍ)ّن اّذاف ٍ ّن اهىبًبت دػتیبثی ثِ آى( ًفی ؿًَذ، هشتَى آى سفتبس سا ػضلت  -4

تفبٍت دس ایي عجمِ خبی  ّبی ثیًبهذ. ثذیي تشتیت گشٍُهی (Apathy)یب ثی تفبٍتی  (Retration)گضیذى

 گیشًذ.هی

-یه ًَع سفتبس دیگش ؿجیِ ًَع لجل، آًؼت وِ افشاد ّن اّذاف هَخَد ٍ ّن اهىبًبت هَخَد سا ًفی هی -5

وٌٌذ، اهب دس همبثل اّذاف ٍ اهىبًبت دیگشی سا لجَل داسًذ. دس آى كَست هشتَى ایي عجمِ سا ؿَسؽ 

(Rebellion) ًبهذ.هی 

 دلیل ػوذُ ػذم پیشٍی اص ٌّدبسّب، ثیشًٍی ثَدى ٍ تحویل آًْب ثش هشدم اػت. یه ٌّجارّای بیرًٍی: -5

ٌّدبسّب ًْبیتبً ٍ ثِ عَس غیشهؼتمین، یه ٍػیلِ اسضبء ًیبص ّؼتٌذ. یؼٌی اًؼبًْب ثبیذ  تضاد با ًیاز: -6

ثتَاًٌذ ثِ ووه ٌّدبسّب، ًیبصّبی خَد سا ثْتش اسضبء ًوبیٌذ. حبل اگش یه تؼذاد ٌّدبسّبیی ٍضغ ؿَد 
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 12 ًدٌ ي َر گًوٍ کپی برداری پیگرد قاوًوی دارد .ب مًسسٍ فرَىگ گستر وخبگان استفادٌ از جسيات فقط مخصًص افراد ثبت وامی

ْی اػت وِ ثِ وِ اًؼبًْب دس كَست ػول ثِ آًْب دس ٍالغ ثِ اّذاف خَد هجٌی ثش اسضبی ًیبص ًشػٌذ، ثذی

 آًْب ػول ًخَاٌّذ ًوَد ٍ آًْب سا دٍس خَاٌّذ صد.

 یه ػلت ػذم پیشٍی اص ٌّدبسّب، ًذاؿتي ؿشایظ اص خبًت هشدم اػت. ًذاضتي ضرایظ: -7

 ػلت اػبػی دیگش ػذم پیشٍی اص ٌّدبسّب ػذم وبسوشد لَی ػیؼتن وٌتشل اػت. ػذم کٌترل: -8

سػبیت ٌّدبسّب تَػظ ػیؼتن وٌتشل ؿذُ ثِ ٍخَد ایي ًىتِ آخش فمظ دس پی ػذم  رفتار قطر باال: -9

آیذ. دس دسخِ اٍل ایي اػضبء لـش ثبال ّؼتٌذ وِ ثشای خَد حمَق ثیـتشی لبئلٌذ ٍ ثشای سػیذى ثِ ًوی

 گزاسًذ.اّذاف خَد ٍ یب ًوبیؾ اسصؽ خَد، لَاػذ ٍ ٌّدبسّب سا صیش پب هی

ذ، ٍلتی فشٌّگْبی هختلف ثب آداة ٍ سػَم ٍ اؿبسُ ؿ 3ٍ  2چٌبًىِ دس ثبال دس ثٌذ  ّای هختلف:فرٌّگ -11

ٌّدبسّبی هتفبٍت اص ًمبط هختلف دس یه ًمغِ خوغ ؿًَذ ٍ اًَاع ٌّدبسّب حبون ثبؿٌذ، دس ًتیدِ ّش 

اص آًدب وِ هحیغؾ  (:Olson, 779)وٌذ ٍ یب ثِ لَل اٍلؼَى فشد یب گشٍُ ثِ یه ًَع ٌّدبس سفتبس هی

وشد، ػَم ؿذُ اػت ٍ دیگش احؼبع پبیجٌذی ثِ ٌّدبسّبیی سا وِ اٍ الالً دس هحیغؾ اص آى پیشٍی هی

 دّذ.وٌذ، ّشج ٍ هشج ٍ آؿفتگی سٍی هیًوی

ًظوی اػت. هب دس ٌّدبسی ٍ ثییه ػلت اػبػی ػذم پیشٍی اص ٌّدبس، آهَصؽ ثی ٌّجاری:آهَزش بی -11

ّبی هب ّیچ ٍلت وبسثشد داسین وِ اٍالً ػوَهبً ثِ كَست ًظشی ّؼتٌذ ٍ ثچِهذاسػوبى دسٍػی صیبدی 

آهَصًذ)هثالً دس دسٍع: فیضیه، ؿیوی، ...( چِ سػذ ثِ دسع حشفِ ٍ في ٍ عشص وبؿتي تشثچِ، ػولی ًوی

 ...( ٍ ثبًیبً ثشخی اص آًْب ًیض دس صًذگی لبثل اػتفبدُ ًیؼتٌذ.

 

 ارزضهای اجتماعی -7

 ذتؼریف ٍ تحذی -1-7
-تشیي ػٌبكش یه ًظبم اختوبػی ّؼتٌذ وِ اص عشیك وٌتشل ٍ ّذایت آًْب هیّبی اختوبػی اص اػبػیاسصؽ

تَاى خبهؼِ سا ثِ صٍال ٍ یب ثِ تؼبلی وـبًذ. ثٌبثشایي هؼئَلیي یه وـَس ثبیذ خیلی ساغت ثبؿٌذ وِ ثذاًٌذ، 

ّب سا تغییش داد. هثالً اى ایي اسصؽتَؿًَذ ٍ چگًَِ هیچِ ػَاهلی هَخت پیذایؾ اسصؿْب دس یه خبهؼِ هی

 ؿًَذ.آٍسًذ ٍ یب اص آى سٍیگشداى هیؿَد وِ هشدم ثِ هزّت سٍی هیچغَس هی

ّا)هثالً کاالّا( است از خَب تا بذ، یا از بٌذی ٍ اهتیازبٌذی پذیذُبٌذی، عبقِارزش یک ًَع درجِ

 هثبت تا هٌفی.

 «ارزش»ٍ « ٌّجار»ارتباط ٍ تفاٍت بیي  -2-7
ای اػت وِ ثؼیبسی اص داًـوٌذاى ثِ آى ٍلَف داسًذ، اهب فمظ تؼذاد ووی جبط ثیي ٌّدبس ٍ اسصؽ، هؼئلِاست

ای ایي دٍ (. ػذMorel, 1974:19ُاًذ، تب ایي استجبط سا وبهالً هـخق ًوبیٌذ)م.ؽ. اص آًْب وَؿؾ ًوَدُ

ای آًْب سا هتوبیض اص هٌغجك ثش ّن ٍ ػذُدٌّذ ٍ ّش  دٍ سا ون ٍ ثیؾ ٍاطُ سا دس وٌبس ّن هَسد اػتفبدُ لشاس هی

 ؿَد تب ایي استجبط تـشیح گشدد:داًٌذ. دس ایٌدب ثِ التضبی هغلت، وَؿؾ هییىذیگش هی



 مرکس تخصصی خدمات آموزشی گروه پسشکی فرهنگ گستر نخبگان 

 13 ًدٌ ي َر گًوٍ کپی برداری پیگرد قاوًوی دارد .ب مًسسٍ فرَىگ گستر وخبگان استفادٌ از جسيات فقط مخصًص افراد ثبت وامی

 گفتین وِ اًؼبًْب دس ٌّگبم فـبس ٌّدبسی ثِ ػلت: -1

 پشّیض اص هدبصات ٍ ًجبختي آثشٍ ٍ یب 

  وٌٌذ.هیثِ ػلت ػمت ًوبًذى ٍ احؼبع هحشٍهیت ًؼجی اص ٌّدبسّب پیشٍی 

 ّش دٍی ایي ػلل ًْبیتبً هجتٌی ثش ًیبص ثِ احتشام ّؼتٌذ:

 خَاّذ احتشام ٍ آثشٍ سا اص دػت ًذّذ ٍ دس هَسد هدبصات، اًؼبى هی 

 خَاّذ احتشام وؼت ًوبیذ،دس هَسد احؼبع هحشٍهیت ًؼجی، هی 

 ام اػت.دس ًتیدِ، ػلت اكلی پیشٍی اص ٌّدبس)گزؿتِ اص دسن فبیذُ ٌّدبس( حفظ یب وؼت احتش

ٍ اهب حفظ یب وؼت احتشام، خَد اص همَلِ اسصؽ اػت. یؼٌی اًؼبى دس پی حفظ ٍ یب وؼت اسصؽ اػت. پغ 

یه ػلت ػوذُ پیشٍی اص ٌّدبس حفظ یب وؼت اسصؽ اػت. لزا دس ایٌدب ٌّدبس ٍ اسصؽ ووی ثب ّن تذاخل 

یه ساثغِ ػلی خذاًـذًی اص ّن لشاس  اًذ ٍ ّش دٍ دسداسًذ. ثذیي هؼٌی وِ ّش دٍ ثب ًیبص ثِ احتشام دس ساثغِ

گش دخبلت داسد. صیشا سٍاثغی ػلی ثیي داسًذ وِ عی آى ًیبص ثِ احتشام ٍ اسصؽ ثِ كَست یه ػبهل هذاخلِ

 اخضاء هؼئلِ ثِ ایي كَست اػت وِ:

 ُای ثِ ٌّدبس تجذیل ؿذ یب دس حبل ٌّدبس ؿذى ثبؿذ،اگش یه سفتبس یب پذیذ 

 ( ثِ ػلت حفظ یب وؼت اسصؽاًؼبى)گزؿتِ اص فبیذُ ٌّدبس 

 وٌذ.اص ٌّدبس پیشٍی هی 

 فرهنگ -8

 تؼریف ٍ تحذیذ -1-8
 ؿَد:چٌیي تؼشیف هی« فشٌّگ»ًبهِ دّخذا دس لغت

اٍػتبئی ثِ هؼٌی وـیذى ٍ فشّیختي ٍ « ثٌگ»وِ اص سیـِ « ٌّگ»وِ پیـبًٍذ اػت ٍ « فش»هشوّت اص »

تیٌی وِ ثِ هؼٌیی وـیذى ٍ ًیض ثِ هؼٌی تؼلین ٍ فشٌّگ ّش دٍ هغبثك اػت ثب سیـِ ادٍوب ٍ ادٍس دس ال

 «تشثیت اػت...

 ؿَد:ًیض فشٌّگ ثب ولوبت صیش تؼشیف هی« فشٌّگ فبسػی هؼیي»دس 

 ادة تشثیت 

 داًؾ، ػلن، هؼشفت 

 هدوَػِ آداة ٍ سػَم 

 ّبی صثبًْبی التیي.ای ثبؿذ ثشگشفتِ اص لغتٌبهِسػذ ًىتِ آخش تشخوِوِ ثِ ًظش هی



 مرکس تخصصی خدمات آموزشی گروه پسشکی فرهنگ گستر نخبگان 

 14 ًدٌ ي َر گًوٍ کپی برداری پیگرد قاوًوی دارد .ب مًسسٍ فرَىگ گستر وخبگان استفادٌ از جسيات فقط مخصًص افراد ثبت وامی

Cultureدس صثبى التیي ًیض لغت 
 ثِ هؼٌی: cult  ٍcultivate (Kult)اص ولوِ  2

 پشٍسؽ گیبّبى ٍ صهیي 

 .ثِ هؼٌی ٍػیؼتش پشٍسؽ، سؿذ ٍ ًوَ آداة، سػَم ٍ لَاػذ یه هلت اػت ٍ 

اگش هب الَام هختلف سا)اص اثتذایی گشفتِ تب پیـشفتِ( ثِ عَس ؿوبتیه ثش سٍی یه هحَس تىبهل فشٌّگی دس 

 ثگیشین: ًظش

ؿَین وِ الَام پیـشفتِ ًؼجت ثِ الَام اثتذایی، ثخـْبی صًذگی خَد سا تب هشاحل ظشیفتشی تدضیِ هتَخِ هی

اًذ ٍ اػضبء خبهؼِ ثشای دػتیبثی ثِ اًذ. آًْب ثشای ّش ثخؾ اًَاع ٍ الؼبم لَاػذ ٍ اثضاس تْیِ وشدُوشدُ

ًذ ٍ ًمـْبی هختلف سا ثِ ػْذُ داسًذ وِ ّش یه ااّذافـبى دس توبم ثخـْب، یه تمؼین وبس دس پیؾ گشفتِ

-ؿًَذ ٍ چشخْبی ثضسگتش ٍ ثضسگتش سا ثِ چشخؾ دس هیّبی وَچه دس یىذیگش ادغبم هیهبًٌذ چشخ دًذُ

 ًبهٌذ.هی (civilization)« توذى»آٍسًذ. ایي هشاحل پیـشفتِ فشٌّگی سا گبُ 
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