
 امتحان آسیب شناسی اجتماعی : 

نظریھ اندام وارگی را توضیح دھید : انسان خود را در کانون آفرینش می پندارد و بیرون از وجود خود 
را با تن خود میسنجد و جامعھ را با کالبد خود مقایسھ میکند بھ این مقایسھ اندام وارگی می گویند . اندام 

مخوجودات زنده در نظر می  وارگی نظریھ ایی در جامعھ شناسی است کھ بر پایھ آن جامعھ ھا ھمچون
ایند و رابطھ علت و معلولی آنھا از طریق قیاس ھای زیست شناختی صورت می گیرد . افالطون جامعھ 
را ھمانند بدن انسان دانستھ و آن را بھ سھ بخش سر : زمامداران و اداره کنندگان جامعھ ، قلب : سپاھیان 

را فراھم می آورند . در بیشتر کشورھا نقش ھا و  و قوای نظامی ، شکم : افرادی کھ نیاز ھای مردم
 مسئولیت ھای اجتماعی با نام یکی از اندامھای انسان مشخص میشود . 

 ۳۰و  ۲۰رسم شکل ص  ۳و  ۲سوال 

 انواع کژ رفتاری ھای اجتماعی را نام برده و بھ اختصار توضیح دھید .  – ۴

ورده و خود را منحرف نمی داند و گاھی کژ رفتاری ھای نخستین و دومین : ھنوز برچسب نخ – ۱
 دست بھ این عمل می زند . مثال : گاھی از مغازه دزدی میکند ، گاھی از چراغ قرمز عبور میکند . 

 کژ رفتاری فردی ( گروھی ) :  – ۲

کژ رفتاری فردی : بھ تنھایی از ھنجار ھای اجتماعی منحرف می شود . و آنھا را نمی پذیرد و اجرا 
 . نمی کند 

کژ رفتاری گروھی : افراد بھ صورت گروھی ھنجار ھای اجتماعی رانقض میکنند . مانند : معتادان ، 
 ھمجنس بازان 

 کژ رفتاری آگاھانھ و نا آگاھانھ :  – ۳

رفتار آگاھانھ : فرد یا افراد از روی آگاھی بر اساس نظام ارزشی دست بھ اعمالی می زنند کھ مغایر با 
 اجتماعی می باشد .  ارزشھا و ھنجار ھای

رفتار نا آگاھانھ : رفتاری کھ ندانستھ و از روی نا آگاھی و نیندیشیده از فرد سر بزند و منافات با ھنجار 
 ھای جامعھ باشد . 

 کژ رفتاری طبیعی :  – ۴

کجروی طبیعی : ھنجار ھای اجتماعی و فرھنگی ھیچ گاه مو بھ مو و کامل مراعات نمیشود و ھمواره 
 انحراف از الگوی ایده آل فرھنگی وجود دارد . مقداری 

طبیعت فردی و فرھنگ جامعھ قرار  –انحراف طبیعی : رفتار ھای ما در جامعھ طی دوعامل متضاد 
دارد کھ این دو نھ صد در صد یکی میشود کھ ما را بھ یک جھت حرکت دھد و نھ صد درصد مقابل ھم 

ز ھم بپاشند و رفتار ما مطابق ھیچ کدام نیست و فرد بھ قرار می گیرند کھ جامعھ و حالت گروھی را ا
عنوان عضو ھمیشھ مقداری محرومیت و سرکوبی از تمایالت شخصی را می پذیرد و ھمواره مقداری 
 از ھنجار ھا و الگوھای فرھنگی جامعھ خود فاصلھ می گیرد کھ بھ انحراف طبیعی معروف می باشد .

کژرفتاری سازنده : فرد و گروه با اصالع کامل از ارزشھا و ھنجارھای جامعھ خود ارزش و  – ۵
 ھنجار نو می آفرینند کھ برتر از قبلی باشد کھ جامعھ را بھ سوی پیشرفت و تعالی سوق دھد . 



 طبقھ بندی جامعھ شناسان از جرائم را نام برده و یک مورد را توضیح دھید : – ۵

جرم سازمان یافتھ  – ۳جرم یقھ سفیدان ( جرائم شغلی و صنعتی )  – ۲جرم خیابانی  – ۱ –چھار طبقھ 
 جرم سیاسی  – ۴

جرائم سازمان یافتھ : عملکرد تجاری است کھ کاال ھا و خدمات غیر قانونی را برای سود بیشتر عرضھ 
رداری ھیچ سازمانی می کند . فعالیت ھای غیر قانونی شامل : قاچاق مواد مخدر ، روسپیگیری ، کالھب

بھ تنھایی جرائم سازمان یافتھ را کنترل نمیکند و بسیاری از گروھھا در ھمھ سطوح جامعھ این عمل را 
است برای خدمات و انجام می دھند . جرائم سازمان یافتھ ھمواره در حال گسترش است زیرا درخو

 کاالھای غیر قانونی وجود دارد . 

معھ شناسان عمده اختالفات خانوادگی را بھ چند دستھ تقسیم میکنند؟ نام آسیب شناسان اجتماعی و جا – ۶
 برده یک مورد را توضیح دھید . 

 بھ چھار دستھ : اقتصادی ، اجتماعی ، فرھنگی ، ناموسی 

مسائل اجتماعی : فرد ، خانواده ، جامعھ یک مثلث را تشکیل می دھند . دروغ گفتن ، عدم احساس 
خالقی از عوامل خشونت زا در بستر خانواده می باشد . فرد معتاد بھ ندرت می مسئولیت ، انحرافات ا

تواند پیوند ھای مستحکم عاطفی ، وفاداری و تعھدداشتھ باشد و ارتکاب بھ جرم معتادان بھ علت ضعف 
 روابط انسانی ھر روز بیشتر شده و امنیت خانواده و جامعھ را بھ خطر می اندازد . 

 آورنده نظام گسیختگی را نام برده و بھ اختصار توضیح دھید : عوامل بھ وجود – ۷

 ھنگامی کھ جامعھ در اجتماعی کردن اعضای خود ومھاجران با مشکل مواجھ میشود .  – ۱

مثال : بھ دلیل مھاجرت ھای فراوان اجتماعی کردن با مشکل روبھ رو است و احتمال بروز نظام 
 گسیختگی می رود . 

 مشکالت و ناراحتی ھای موجود در جامعھ راه گریزی ندھد . – ۲

مثال : افراد نتوانند با روی آوردن بھ ورزشھایی چون مشت زنی ، کشتی ، فوتبال کشش ھای روانی 
 حاصل از تیرگی روابط را بھبود بخشند. 

 وقتی نظام اجتماعی با محیط ھمخوانی ندارد : – ۳

 دی زندگی ایلی بھ زور بھ آنھا تحمیل شده است . مثال : اسکان عشایر با فلسفھ وجو

 وقتی اعضای جامعھ دسترسی بھ اھداف تعیین شده را ندارند .  – ۴

مثال : ثروتمند شدن از اھداف اعضای جامعھ است اما راھھای دسترسی بھ آن از طریق ساختار 
 اجتماعی ، اقتصادی ، فرھنگی محدود شده است . 

 پایگاه ھای اجتماعی مختلف افراد جامعھ با ھم ھمخوانی و تناسب ندارد  – ۵

مثال : دوره گردی کھ یکباره بھ سمت وزارت برسد و معموال آگاھی چندانی نسبت بھ موقعیت خود ندارد 
 و ھمین باعث عصبی شدن وی می گردد. 

 میان گروھھای مختلف جامعھ ھمبستگی و ارتباط کافی نباشد  – ۶



 می آورند . حساب بھ : ھمیشھ شھر ھا ، روستاھا  را بھ صورت مستعمرات خود مثال 

 تبیین زیست شناختی کژرفتاری ھای اجتماعی را بھ اختصار توضیح دھید : – ۸

جرم توسط کسانی صورت میگیرد کھ مجرم متولد می شوند و اثر محیط بر رفتار آنھا تعیین کننده نیست 
معھ ھر کاری در مورد آنھا انجام دھد سرانجام مرتکب رفتار تبھکارانھ خواھد آنان بد متولد شده اند و جا

 شد . 

لمبروزو می گوید : میان نقض بدنی از یک سو و خیانت از سوی دیگر رابطھ نزدیک وجود دارد و 
خیانتکاران را تابع عوامل و نیروھایی می دانند کھ بیرون از اراده آنان است. بنابراین آنھا مسئولیت 

مانند حیوانات ندارند و موجوداتی مضر برای جامعھ و خطرناک می باشند و چاره ایی نیست جز آنکھ ھ
 موذی ودرنده با آنھا رفتار شود یعنی آنھا را از میان برداشتھ و نابود کنند . 

بقراط اشخاص را بر حسب مزاج بھ چھارگونھ سودایی ، صفراوی ، دموی ، بلغمی تقسیم کرده و انھا 
 معتقدند بین ساختمان بدن و مزاج یا خلق و خوی افراد رابطھ وجود دارد . 

 فروید ساختار شخصیت و فرآیند شکل گیری آن را توضیح دھید :  از نظر – ۹

از نظر فروید شخصیت انسان ھمانند یک قطعھ یخ است در اقیانوس شناور و فقط قسمت کوچکی از آن 
آشکار و در سطح آگاھی است ( خود آگاه ) و بخش عمده در زیر آب قرار گرفتھ و دنیای وسیع خواستھا 

ا و عقاید سرکوب شده است . و از آنھا آگاھی ندارند ( ناخود آگاه ) بخش ناخود و تمایالت و انگیزه ھ
 آگاه تبیین کننده اصلی رفتارھای انسان است . 

کھ اینھا نھ شی ھستند و نھ از نظر فروید ساختار شخصیت شامل سھ فرآیند : نھاد ، من ، من برتر است 
 ر از یکدیگر ھستند . مکان ھایی در ذھن بلکھ فرآیند پویا و تاثیر گذا

نھاد : متشکل از غرایزاولیھ و از اصل لذت پیروی میکند . نھاد بخشی از شخصیت انسان است کھ بھ 
نیاز ھای ابتدایی ، زیست شناختی رابطھ دارد و شامل تمایالت و احساسات ناخودآگاه است . نھاد با من و 

ی از بین بردن ناراحتی ھا دو نوع فعالیت واکنش من برتر ھمراه است و با آنھا مھار می شود . نھاد برا
 بازتابی ، نخستین گام کامیابی را در اختیار دارد . 

واکنش بازتابی : سرفھ ، عطسھ ، خمیازه کھ این واکنش ھا باعث کاھش تنیدگی و تاحدی رنج و ناراحتی 
 می شود . 

صویر در آمدن چیزھایی میشود کھ نخستین گام کامیابی : واکنش روانی پیچیده تری است و موجب بھ ت
 از عھده واکنش بازتابی بر نمی آید . 

من : در جستجوی لذت است ، بھ دنبال واقعیت است و در اثر برخورد با دنیای خارج بھ وجود می اید . 
من پیوند دھنده نھاد و من برتر است . بھ انسان کمک میکند نیازھایش را بر اساس واقعیت و با استفاده 

 امکانات واقعی برآورده سازد . از 

من برتر : من رشد میکند و نسبت بھ درست و نادرست آگاھی دارد و این ھمان من برتر است . من برتر 
شامل ارزشھای اخالقی و وجدانی فرد است . در فرآیند جامعھ پذیری در بخش ناخود آگاه پدید می آید و 

بل نھاد از خود مقاومت نشان می دھد . من برتر رفتار خود . در مقا بھ وسیلھ پاداش و تنبیھ استوار است
 را با معیار اخالقی و ھنجارھای اجتماعی تطبیق می دھد . 



 اختالالت روانی را نام برده و بھ اختصار توضیح دھید :  – ۱۰

 اختالالت روانی بھ چھار طبقھ تفسیم می شود : 

 عضوی ، اختالالت شخصیتی  –روان نژندی ، روان پریشی ، اختالالت روانی 

روان نژندی : فرد مبتال معموال مضطرب ، ناخوشایند ، ذناراضی از خود و دیگران است . بھ اعمال 
خود احساس حقارت و گناه می کند . می داند رفتارش غیر عادی و نابھنجار است ولی قادر بھ تغییر آن 

 ماری اضطراب ، وسواس نیست . روان نژاد ھا توھم و ھذیان ندارند مانند : بی

روان پریشی : بھ از دست دادن ارتباط با واقعیت و پیوند انسانی منجر می شود . از اختالالت روانی 
خود بیخبر است ، کنش ھای ذروان شناختی این بیماران آشفتھ است ، دچار ھذیان و توھم ھستند ، از 

اسکیزوفرنی (جنون جوانی ) ، مانیک ( جنون  اختالل در تکلم و تفکر رنج می برند . بیمارھایی مانند :
 افسردگی )  –شیدایی 

در نتیجھ ناھنجاری ھا و آسیب ھای مغزی پدید می آید . مانند : صرع ، عضوی :  –اختالالت روانی 
 آلزایمر ، 

اختالالت شخصیت : بیھوده تقلب میکنند ، دروغ میگویند ، بھ مقاصد دیگران شک دارند ، بھ ھرگونھ 
حریک آمیز بھ صورت انفعالی پاسخ می دھند . تسلط خوبی بھ واقعیت دارند و تحت سلطھ عمل ت

ترسھای ناموجھ ، مشکالت جنسی ، اعتیاد قرار ندارند. ولی رفتار آنھا برای مشاھده گران غیر عادی و 
 نابھنجار است . 

 نظریھ فشار ساختاری مرتن بر پایھ نظریھ بی ھنجاری را توضیح دھید :  -۱۱

مرتن بی ھنجاری را فشاری تلقی میکند کھ وقتی ھنجاری پذیرفتھ می شود با واقعیت اجتماعی در ستیز 
می باشد . در واقع کژ رفتاری ھا برای این پیش می اید کھ جامعھ دستیابی برخی ھدف ھا را تشویق 

ار نمی دھد در میکند ولی وسایل ضروری برای رسیدن بھ این اھداف را در اختیار ھمھ اعضا جامعھ قر
نتیجھ افراد برای رسیدن باید ھدف ھای خاص را برگزینند و یا برای رسیدن بھ ھدف ھایشان کھ فرھنگ 

 جامعھ تجویز کرده از وسایل نامشروع استفاده کنند . 

 رفتارھای انحرافی از نظر مرتن : نوآوری ، مراسم گرایی ، کناره گیری ، طغیان و سرکشی 

نوآوری : ھنگامی رخ می دھد کھ افراد مترصد رسیدن بھ ھدفھای مشروع باشند ولی راھھای استفاده 
 موثرتر از وسایل پذیرفتھ شده برایشان مسدود باشد . 

مثال : دزد ھای بانک میخواھند بھ ھمان ھدفی برسند کھ دیگر اعضای جامعھ دارند گرد آوری ثروت اما 
 تعارف و پس انداز میخواھند یک شبھ ره صد سالھ را طی کنند . بھ جای کارکردن در یک شغل م

مراسم گرایی : زمانی کھ ھدف ھای پذیرفتھ شده مجال چندانی برای فعالیت پیدا نمی کنند ولی وسایل 
 رسیدن بھ این اھداف صمیمانھ دنبال می شود . مشروع 

مثال : اگر در بخش اورزانس بیمارستان پرستار بھ جای پذیرش فوری ساعت ھا بھ تشریفات و پرونده 
 سازی زمان را تلف کند یک فرد مراسم گراست 

کناره گیری : فرد بھ دلیل شرایط محدود و عدم شایستگی خود نتواند ھدف ھای تعین شده فرھنگی و بھ 
 یری اختیار می کند . وسایل دستیابی ذبھ آنھا برسد کناره گ



 مثال : شخص الکلی کھ خانواده و شغل خود را رھا میکند و تنھایی و انزوا را ترجیح می دھد . 

طغیان و سرکشی : این رفتار انحرافی زمانی رخ می دھد کھ شخص بھ این نتیجھ برسد کھ جامعھ موانع 
 را بھ وی تحمیل می کند و مانع رسیدن او بھ ھدفھایش می شود . 

 مثال : گروھھایی کھ ارزش ھا ووسایل بھنجار رارد میکنند ھمانند رفتار انقالبیون 

 وسایل ھدف ھا شیوه ھای انطباق
 + + وند ھمنوایی

 - + نوآوری
 + - مراسم گرایی
 - - کناره گیری

 / + - / + - طغیان و سرکشی
 

 + ھدف و وسایل قابل دسترسی 

 ناتوانی در حصول ھدف و سایل مطلوب  -

 نظریھ پیوند اجتماعی را از دیدگاه ھیرشی توضیح دھید :  – ۱۲

ھیرشی پایھ گذار نظریھ پیوند اجتماعی است . او بر این باور است کھ کژ رفتاری زمانی روی می دھد 
 – ۱کھ پیوند میان فرد و جامعھ ضعیف گردد. او چھار عنصر را باعث پیوند فرد و جامعھ می داند : 

 ایمان  ۴درگیری  ۳ی سرسپردگ ۲دلبستگی 

دلبستگی : دلبستگی بھ افراد و نھادھای اجتماعی از شیوه ھایی است کھ فرد خود را از طریق آن بھ 
 جامعھ پیوند می دھد . 

 مثال : فرد امکان بیشتری دارد کھ دزدی کند ، مواد مخدر مصرف کند 

صیل ، کار ، دوستان سرمایھ سرسپردگی : افراد جامعھ برای دستیابی بھ ھدف ھای خود از جملھ تح
گذاری می کنند و وقت و انرژی خود راصرف آن می کند و بھ منظور موقعیت و پایگاه اجتماعی با 

 تالشی کھ خود بھ دست آورده است کژرفتاری نمی کند . 

درگیری و مشارکت : کسانی کھ درگیر کار ، زندگی و مشارکت اجتماعی ھستند کمتر فرصت پیدا 
ر شکنی کنند و آن دستھ از افرادی کھ بیکار و عاطل و باطل ھستند بیشتر بھ کژ رفتاری میکنند ھنجا

 روی می آورند . 

ھر چھ میزان اعتقاد بھ ارزش ھای اخالقی و ھنجار ھای فرھنگی ضعیف تر باشد احتمال ایمان : 
لدین خود دارند .                         کژرفتاری از فرد می رود .                       کژ رفتاران دلبستگی کمی بھ وا

                                 دانش آموزان دلبستگی باالیی بھ مدرسھ دارند و احتمال کمتری می رود بھ کژ رفتاری مبادرت کنند .                                   
 گرایش بیشتری بھ کژ رفتاری دارند .  دانش آموزانی کھ در خانواده ھای از ھم گسیختھ زندگی می کنند

 نظریھ تضاد را در تبیین جامعھ شناختی کژرفتاریھای اجتماعی توضیح دھید :  – ۱۳



دیدگاه تضاد می گوید : تمرکز ثروت و قدرت در دست عده ای معدود از افراد جامعھ است . و پیامدھایی 
عھ انجام می شود . در صورتی کھ ھمچون دزدی ، جیب بری توسط افرادی از طبقات فقیرتر جام

 اختالس ،زمین خواری ،جعل بھ افراد باالی جامعھ محدود می گردد . 

ورسیدن بھ منابع کمیاب با ھم در براساس دیدگاه تضاد : گروھھای یک جامعھ برای دستیابی بھ قدرت 
حال ستیزند و تضاد شکلی از یک بحث سیاسی ، دعوای حقوقی ، مذاکره می باشد .                                                      

سرمایھ داری علت اساسی ارتکاب جرم است و بھ علت ماھیت طبقاتی اش موجب شیوع جرم و جنایت 
ابرابری طبقاتی و افزایش جرم و جنایت منتھی گردیده است . و در واقع گروھھای شده و بھ توسعھ ن

ثروتمند جامعھ دارای عالقھ مشترک اقتصادی و سیاسی ھستند و بیشتر برگزیدگان قدرت از قدرت خود 
  . برای تدوین و اجرای معیارھای قانونی حامی منافع خود استفاده نموده و یا در واقع سو استفاده میکنند

 بر اساس نظر کویین در مورد تضاد سھ نکتھ وجود دارد: 

قدرتمندان و ثروتمندان رقبا و گروھھا و افرادی را کھ منافع و حیات آنان را تھدید می کند مجرمانھ  – ۱
 تلقی میکند و تعریف آنھا از جرم مبتنی بر حمایت از منافع خود می باشد .

ھ رو ھستند و ازسوی دیگر فرصت و امکانات محدودی دارند و فرودستان از یک سو با نیازھا روب – ۲
 بھ ناچار مرتکب رفتار مجرمانھ می شوند. 

برگزیدگان قدرت وثروت ارزش و ایدوئولوژی رادرجامعھ جامی اندازند و بیانگر رفتار مجرمانھ  – ۳
 فرودستان است . 

 : نظریھ برچسب در تببین انحراف آسیب اجتماعی را شرح دھید  – ۱۴

نظریھ برچسب : فرآیندی است کھ توسط آن برخی مردم موفق میشوند وبرخی دیگر را منحرف تعریف 
کنند . این نظریھ بھ انحراف تاکید دارد و ادعا میکند کھ شخص و یک عمل زمانی انحراف تلقی میشود 

 کھ برچسب انحراف توسط دیگران بھ آن زده شود .

 . مجرم : کسی است کھ برچسب خورده است

 جرم : رفتاری است کھ دیگران بھ آن برچسب زده اند . 

ھاواردیکر : معتقد است رفتار بھ خودی خود بھ عنوان جرم محسوب نمی شود بلکھ افراد وگروھھای 
 فرھنگی بھ این رفتارھا برچسب جرم می زنند. 

گی دارد . اگر بھ نظریھ برچسب می گوید : کھ رفتار انحرافی بھ میزان احترام مردم بھ آن رفتاربست
رفتار یا نقشی احترام زیادی گذاشتھ شود خالف آن کجروی خوانده می شود و فرد خاطی جریمھ یا 

 مجازات می گردد. 

 قانون چھار طبقھ از افراد را شامل می شود : نظریھ برچسب 

 کنند .ھمنوایان : مردمی کھ از قوانین گروه سرپیچی نمی کنند و مطابق با ھنجارھا رفتار می 

کجروان واقعی : افرادی کھ قوانین را زیر پا میگذارند و بھ خاطر آن تنبیھ و جریمھ می شوند . مانند : 
 راننده ایی کھ سرعت غیر مجاز دارد 



کجروان پنھانی : اشخاصی کھ قانون شکنی میکنند و کسی متوجھ نمی شود و تنبیھ و مجازات نمی 
 گردند. 

 ل مصرف میکنند . مثال : کسانی کھ پنھانی الک

متھمان بی گناه : کسانی کھ قانون شکنی نکرده اند و طوری رفتار می کنند کھ انگار چنین کاری را 
 انجام داده اند . متھمان بیگناه توسط دیگران برچسب میخورند . مانند : سیاھپوستان در جامعھ آمریکا 

چھ کسانی  – ۱مطرح می کند :  نظریھ برچسب در جستجوی علل انحراف نیست ولی پرسش ھایی را
 برچسب انحراف بھ شما زده اند؟

پیامد برچسب زدن برای کسانی کھ بھ آنھا برچسب زده می شود چیست ؟ نظریھ برچسب بھ بررسی  – ۲
 پیامدھای برچسب بر برچسب خوردگان می پردازد . 


