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    הפרספקטיבה הסוציולוגיתהפרספקטיבה הסוציולוגיתהפרספקטיבה הסוציולוגיתהפרספקטיבה הסוציולוגית, , , , 1111פרק פרק פרק פרק 
    

תפיסה זו דורשת את ראיית הזרות . כלומר את הכוח של החברה לעצב את חיינו, ראיית הכללי בפרטי
 . משו� שאנו רגילי� לחשוב במונחי� של החלטות אידיווידואליות�שבמוכר

יש עדי� השפעה , בעניי� שלכאורה נראה פרטי ואישימחקרו של דורקהיי� על שיעור ההתאבדות מוכיח כי 
 .רבה של הסביבה

משו� שכ� , מודעות גלובלית מחזקת את התפיסה הסוציולוגית משו� הקשר ההול� ומתחזק בי� המדינות
ראיית האחר ג� מסייעת לנו לנתח . אנו ערי� לתופעות סוציולוגיות המתרחשות מעבר לגבולות המדינה

 .יקטיביותאת עצמנו ביתר אובי
כמו ג� בתקופות של , אנשי� בשולי החברה נוטי� להיות רגישי� יותר להשפעות החברתיות על חיינו

 .משבר
 :ישנ� ארבעה יתרונות עיקריי� בשימוש בפרספקטיבה הסוציולוגית

 .זה מאתגר את ההבנות הבסיסיות שלנו על החיי� ועוזר לנו להבחי� בי� דמיו� למציאות .1

 .ת ההזדמנויות והחובות שלנוגור� לנו להערי� א .2

 מעודד השתתפות פעילה יותר בחברה .3

 . מגביר את המודעות להבדלי� התרבותיי� שבי� אד� לאד� .4
 וחידש בכ� שהפ� את התחו� לבעל אוריינטציה מדעית �1838אוגוסט קומט נת� לסוציולוגיה את שמה ב

 .ולא אובייקטיבית, "צריכה להיותשהיא "הוגי� נטו לבחו� את החברה ואת מה , כאשר קוד� לכ�, יותר
 : מימדי שינוי3נית� לראות . �19 וה�18התחו� צמח כתגובה לשינויי� שחלו באירופה במאות ה

 התיעוש .1

 ההתרחבות העירונית .2

 .צמיחת רעיונות פוליטיי� חדשי� .3
 .שינויי� אלו מיקדו את תשומת הלב על הדר� בה החברה פועלת

 :בוא� לבנות תיאוריותמספר פרדיגמות מנחות את החוקרי� ב

פונקציונליסטית מביטה בדר� שבה מבני� חברתיי� מקדמי� את �הפרדיגמה הסטרוקטורלית .1
 .קונפליקטי� ושינוי, היא ממעיטה להתייחס לחוסר שיויו� חברתי. האחידות והיציבות של החברה

תייחס ובכל זאת ממעיטה לה. פרדיגמת הקונפליקט מדגישה חוסר שיויו� קונפליקטי� ושינוי .2
 .לרעיונות של יציבות ואחידות

 האינטראקציה הסמלית היא פרדיגמת מיקרו ומתרכזת באינטראקציות אישיות בהקשרי� חברתיי�  .3
 .שוני�

אמירה סוציולוגית אינה מושמת , בשונה מסטריאוטיפ, התפיסה הסוציולוגית עושה הכללות רבות אול�
 .יפוש אחר האמתומטרתה ח, נתמכת בעובדות, ללא הבחנה על כל יחיד
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אול� , מיני� רבי� של בעלי חיי� מגלי� יכולת מוגבלת לתרבות. אורח חיי� המשות& בי� בני אותה חברה
� .בני האד� ה� היחידי� שקיומ� תלוי בכ

 . שנה�12,000אול� לידת הציוויליזציה היתה לפני כ, אלמנטי� תרבותיי� הופיעו לפני שני מיליו� שנה
השפה היא האמצעי שבו מועבר . י אד� בוני� תרבות של סמלי� על ידי שיו� משמעות לחפצי� ופעולותבנ

 .מידע תרבותי מדור לדור
אמונות ה� טענות שבני אותה תרבות . ערכי� ה� התייחסויות כלליות שלנו אל העול� הסובב אותנו

� .מאמיני� בנכונות
ה� נורמות בעלי משמעות מוסרית גבוהה , מורס. נורמות תרבותיות מנחות את ההתנהגות האנושית

 . מנחי� התנהגות יומיומית ומאפשרי� יותר גמישותFolkways. במיוחד
 מתייחסת לדפוסי� תרבות עממית.  מתייחסת לדפוסי� תרבותיי� המאפייני� את האליטות על�תרבות

� המאפייני� קבוצה  מתייחסת לדפוסי� תרבותיי� מובחניתת תרבות. חברתיי� אשר נפוצי� בחברה
 רב תרבותיות.  מתייחסת לדפוסי� תרבותיי� המנוגדי� לדפוסי� המקובלי�תרבות נגד. מוגדרת בחברה

 .מתייחסת לניסיו� חינוכי להגביר את המודעות וההערכה כלפי שוני תרבותי
י כאשר חלקי� שוני� של חברה נמצאי� בשלב. גילויי� והפצה מזרזי� שינויי� תרבותיי�, המצאות

 .פער תרבותינוצר , התפתחות תרבותית שוני�
 . תרבותי רלטיוויז�לעומת נטייה ל, אתנוצנטריותאנו נוטי� ל, מכיוו� שאנו חונכנו על פי התרבות שלנו
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שמבוסס ,  פונקציונליסטית רואה בתרבות כמבנה חברתי יציב פחות או יותר�הפרדיגמה הסטרוקטורלית
 .י� פועלי� לשימור המערכת השלמההדפוסי� התרבותי. על ערכי� נוקשי�

דפוסי� אלו בבירור . הפרדיגמה של הקונפליקט רואה בתרבות זירה דינמית של חוסר שיוויו� וקונפליקט
 . מיטיבי� ע� קבוצה אחת יותר מאשר ע� רעותה

 .סוציוביולוגיה חוקרת את ההשפעה של האבולוציה האנושית על דפוסי� תרבותיי� בהווה
יש לנו את הכוח להתאי� את העול� לצרכי� , ת האד� אול� כיצורי� תרבותיי�התרבות מגבילה א

 .ולרצונות שלנו
 .קונפליקטי� תרבותיי� מוצאי� מקו� משמעותי בחילוקי דעות פוליטיי� רבי�
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� לנסקי'רארד וג'ג: 
 

 .לוגי�התפתחות סוציו תרבותית בוחנת את ההשלכות הסוציולוגיות של שינויי� טכנו
 . חברות המוקדמות של ציד ואיסו& היו בנויות מיחידות נוודי� קטנות המרוכזות במשפחה

 .כמו כ� החל ביות של בעלי חיי�. הורטיקולטורה התחילה כאשר התחילו לפתח כלי� לטיפול בגידולי�
ולוגיה הזו הטכנ. חברות חקלאיות כבר השתמשו בבעלי חיי� לצור� גידול גידולי� בקנה מידה גדול יותר

וע� דרגת אי , מתמחות יותר, פרודוקטיביות יותר, אפשרה לחברות לצמוח אל תו� אימפריות גדולות
 .שיוויו� גדולה יותר

 .תיעוש החל באירופה כאשר עברו לשימוש באנרגיות מתקדמות יותר לתפעול המכונות
א ישנו מעבר לשליטה ושימוש הייצור אינו מוכוו� דווקא למוצרי� חומריי� אל, בחברות פוסט מודרניות

 .וכ� המחשוב מחלי& את המיכו� הכבד, במידע
  

 קרל מרקס
 

 .הניתוח המטריאליסטי של מרקס מצביע על קונפליקטי� היסטוריי� ובני זמננו בי� מעמדות שוני�
יחסי� בי� האצילי� , בחברות פיאודליות, קונפליקט בחברות עתיקות ערבו יחסי� שבי� אדו� לעבדו

 .בי� בעלי ההו� לפרולטריו�, ובחברות המתועשות. י� שלולצמית
ובי� העובד לפוטנציאל , בי� העובד לעמיתיו, קפיטליז� מתועש גור� לניכור בי� העובד למוצר שהוא מייצר

 .האנושי שלו
 .ה� ימרדו בסדר הקפיטליסטי, ברגע שהעובדי� יתגברו על התודעה הכוזבת שלה�

 
 מרקס וובר

 
 .טית של וובר מגלה שלדפוסי חשיבה השפעה רבה על החברההגישה האידיאליס

לבי� הראציונליות של האד� המודרני , תיעושי�הוא הנגיד בי� החשיבה המסורתית של העיד� הטרו�
 .בחברה מתועשת

האד� יאבד את כושרו , ובחשיבה המונחית יעילות בלבד, בתוספת ביורוקרטית, הוא חשש כי רציונליות
 .להיות יצירתי

 
 מיל דורקהיי�א
 

 .לטענתו יש לחברה קיו� אובייקטיבי שהוא מעבר לחברי� בה
 .הוא מדבר על מבני� חברתיי� באמצעות הפונקציות שלה�

חברת . חברות מסורתיות מתאפיינות בסולידריות מכנית המבוססת על הסכמה רחבה בנושאי� מוסריי�
 .עבודה והתמחותהמבוססת על חלוקת , מודרניות תלויות בסולידריות אורגנית
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 . מבני� חברתיי� מקני� לנו הנחיות להתנהגות יומיומית ומסייעי� לנו בהבניית מציאות
 .מרכיב עיקרי במבנה החברתי הוא הסטטוס

 � . יש את החשיבות הגבוהה ביותר (master status)לסטטוס ראשי , סט סטטוסי�מתו
הרבה , במציאות. כאשר סטטוס הישגי  הוא נרכש באופיו,  ב סטטוס לא רצוניסטטוס שיוכי הוא לרו

 .מהסטטוסי� מהווי� שילוב של תכונות אלו
, כאשר אי� התאמה בתפקידי� הנדרשי� על ידי מספר סטטוסי�. תפקיד הוא הביטוי הדינמי של הסטטוס

 .ס גור� ללח( תפקידימספר תפקידי� שאינו תוא� את הסטטו, כמו כ�. ישנו קונפליקט תפקידי
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הבניה חברתית של המציאות מתייחסת לעובדה שאנו בוני� את העול� החברתי על ידי אינטראקציה 
 . חברתית

התיאוריה של תומס טוענת כי סיטואציות אשר מוגדרות כממשיות הופכות לכאלו מבחינת ההשלכות 
� .שלה

 . אנשי� את העול� החברתי שמסביב�אתנו מתודולוגיה מנסה לאתר את הנחות הבסיס ואת ההבנה של
עלינו לראות את חיי , על פי גישה זו. ניתוח דרמטורגי בודק את הדר� שבה אנשי� מציגי� את עצמ�

והאופ� שבו שחקני� מייפי� , השימוש בשפת גו&,  בסטי� של אינטראקציה�היומיו� במונחי� תיאטרליי�
 .את הכוונות שלה�

 .מווסתות עצמ� להתנהגות שונה מזו של גברי�, נשי� למשל. עצמה חברתית משפיעה על ההצגה
 .טקט הוא תגובה נפוצה למבוכה של האחר

 .השפה מגדירה נשי� וגברי� אחרת, למשל, בדרכי� שונות. שפה חיונית להבניה חברתית
הומור נובע מהקונטרסט שבי� הצגה קונבנציונלית של סיטואציה לבי� הצגה לא קונבנציונלית של אותה 

 .הומור הינו תלוי תרבות. טואציהסי
 

    
    

    חברותחברותחברותחברות, , , , 5555פרק פרק פרק פרק 
 

ואת האישיות המיוחדת לנו במהל� , חיברות היא תהלי� שבו אנו בוני� את האנושיות שלנו, עבור הפרט
 .חיברות היא תהלי� שבו מועברת תרבות מדור לדור, עבור החברה כמכלול. אינטראקציות חברתיות

היו� בור לנו כי לתהליכי� חברתיי� חלק חשוב .  הוא ביולוגיחשבו שהמקור להתנהגות, במאה הקודמת
 .הטבע האנושי מבטא יכולת לבנות סבות תרבותיות שונות. בהתפתחות ההתנהגות האנושית

 .התוצאות הקשות של בידוד חברתי מורי� על החשיבות של גור� זה בהתפתחות האנושית
 .האגו והסופר אגו,  האיד�י�עלפי פרויד אישיות האד� מחולקת לשלושה חלקי� עיקרי

לדעתו תהליכי� . ה מאמי� שהתפתחות אנושית נובעת במקביל מבשלות פיזית ומניסיו� חברתי'זא� פיאז
, אופרציונלי קונקרטי, אופרציונאלי�פרה, מוטורי�השלב הסנסורי: אלו מתרחשי� בארבעה שלבי� עיקריי�

 .ואופרציונלי קונקרטי
:  שלבי� מוסריי�3על פי קולברג ישנ� . ה בעניי� התפתחות מוסרית'אזקולברג מייש� את תורתו של פי

קרול גיליג� מצאה הבדלי� בי� התפיסות המוסריות . קונבנציונלית ופוסט קונבנציונלית, קונבנציולית�פרה
 .של נשי� לבי� אלו של גברי�

 theהעצמאי ו  the I אשר מחולק לשניי� selfחיברות מבוססת על צמיחת ה, הרברט מיד' ורג'עבור ג
me על ידי החברה � ".האחר המוכלל"  מתפתח בעזרת חיקוי ומשחק עד שהוא מזהה את selfה.  שמוכוו

כדי להציג את המידה שבה חשובה הדר� שבה אנו " המראה עצמי" צרלס הורטו� קולי השתמש במושג 
 .מאמיני� כי אחרי� תופסי� אותנו על העצמי

בית הספר מגלה בפני ילדי� גיוו� חברתי רב ומראה לו . � החברותלמשפחה חשיבות מרכזית בתהלי

מעבר ללימודי�  . (impersonal evaluation)אישית לראשונה ע� מציאות  של הערכה  לא 
 .בית הספר מעביר רעיונות תרבותיי� ורעיונות על תחרותיות והישגיות, פורמליי�

  ).the peer group(השווי� בגיל ההתבגרות הקבוצה המשפיעה היא קבוצת 
 . לתקשורת המוני� השפעה משמעותית בתהלי� החברות
בימי הביניי� למשל לא הבחינו ממש בי� שלבי . שלב הילדות קיבל מאפייני� אחרי� בתקופות שונות

 .הילדות לבגרות
 .אול� אי� הדבר כ� בחברות אחרות, תקופת ההתבגרות נחשבת לתקופה קשה בחברה שלנו

בגרות מאוחרת מתאפיינת . חברות מתבטאת במציאת קריירה והקמת משפחה, המוקדמתבתקופת הבגרות 
 .בראייה לאחור על ההישגי� שכ� הושגו ואלו שפוספסו

המבוגרי� , בתרבויות טרו� תעשייתיות. וביניה� יציאה לפנסיה, אנשי� עוברי� שינוי� רבי�, בגיל הזקנה
 .וונת לגיל צעירקיבלו כבוד רב יותר מאשר בחברת ימינו אשר מוכ

התמודדות ע� מות ב� או בת הזוג מהווה חלק . אי� המוות מגיע לתודעה עד לגיל הזקנה, בכל התרבויות
 .מתהלי� החברות עבור המבוגרי�

מוסדות  כוללניי� כמו בתי סוהר או בתי חולי� פסיכיאטריי� מטרת� להעביר את החוסי� תהלי� של 
 .ל אישיות החוסהכלומר שינוי רדיקלי ש. סוציאליזציה

אול� כבני . תהלי� החברות מדגיש את הכוח שבידי החברה לעצב את מחשבותינו תחושותינו ופעולותינו
 .יש לנו את הכוח לעצב את החברה מחדש ובכ� לעצב את חיינו, אד� חופשיי�

  

    חינו�חינו�חינו�חינו�, , , , 6666פרק פרק פרק פרק 
 

חברה טרו� תעשייתית ב. חינו� הוא מבנה חברתי מרכזי שבו מועברי� ערכי� נורמות כישורי� ומידע
החינו� התקיי� באופ� בלתי פורמלי בתו� המשפחה לעומת האופ� הפורמלי שבו הוא מתקיי� בחברה 

 .קפיטליסטי� וחופשיי�, בארצות הברית החינו� משמש ככלי להעברת עקרונות דמוקרטי�. מתועשת
חידושי� , חיברות: יסטרוקטורלית רואה את הפונקציות של המוסד החינוכ� הפרדיגמה הפונקציונלית

 .הפונקציות הסמויות של החינו� כוללות שמירה על הילדי�. אינטגרציה ומיצוב חברתי, תרבותיי�
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הפרדיגמה של הקונפליקט מדגישה את המידה שבה הבדלי� ופערי� חברתיי� מחוזקי� על ידי מסגרת בית 
 .כמו כ� כ� נשמרת קונפורמיות שרצויה דווקא לבעלי הכח. הספר
התאמת . וש במבחני� מנורמליי� מצוי במחלוקת משו� שיש הטועני� כי הללו מפלי� תרבותית השימ

. מסגרת מיוחדת בהתא� ליכולת של הסטודנט א& היא בעייתית משו� שהיא מנציחה פערי� חברתיי�

 בוגרי אוניברסיטה נהני� credential societyהגידול המשמעותי במספר האקדמאי� המורה על 
ב איננו ממומ� מספיק על ידי הקהילה ולכ� רמת החינו� ש� "חינו� ממלכתי בארה. והות יותרמהכנסות גב
נראה כי ישנה ירידה בהישגי� בבתי הספר ובאנלפבטיות הפונקציונלית לוקה חלק גדול . נמוכה יותר

�קצוע שינה מגמה לנסות ולהפריט את בתי הספר או להפו� אות� לממוקדי� במ. מאוכלוסיית בוגרי התיכו
 .בהתא� לכישורי התלמיד, זה או אחר

 .שילוב ילדי� ע� קשיי� בבתי ספר רגילי� נותני� לה� מרחב אפשרויות רחב יותר
 .ובעיקר נשי�,  היו� יותר ויותר מבוגרי� חוזרי� ללמוד

� .אול� אי� ה� מתאימי� ללימוד כל נושא, מחשבי� משתלבי� היו� היטב במערכת החינו
 
 

    סוקהסוקהסוקהסוקהכלכלה ותעכלכלה ותעכלכלה ותעכלכלה ותע, , , , 7777פרק פרק פרק פרק 
    
 

 .מחלקת וצורכת מוצרי� ושירותי�, אשר לפיו החברה מייצרת, הכלכלה הוא מבנה חברתי חשוב
בחברה אגרארית חלק נכבד מהפעילות . הכלכלה מתקיימת במסגרת תו� משפחתית, בחברה פשוטה

, התיעוש הביא לשינוי בייצור תו� שימוש במקורות אנרגיה חדשי�. הכלכלית יצאת מכותלי המשפחה
עברה שינוי מצריכה של מוצרי� לרוב ,  תיעושית�חברת הפוסט. יצור המוני ובארגו� במפעלי� גדולי�בי

 ".מהפכת המידע"זוהי . לצריכה וסחירה במידע ובשירותי�
הסקטור השלישוני . הסקטור המשני מייצר מוצרי�. הסקטור הראשוני של הכלכלה מטפל במוצר הגולמי

ואז אחרי שלב התיעוש ,  מתפתחת פוחת חלקו של הסקטור הראשוניבעוד הכלכלה. משווק מוצרי� אלו
 . שולט החלק השלישוני, ובחברות פוסט מתועשות, פוחת חלקו של החלק המשני
)  חופש ופרודוקטיביות�חופש ותחרותיות הישגיות וקניי� אישי( קפיטליז� : שני מודלי� עיקרי� בכלכלה

 ). שיוויו�� הקבוצה תו� ריכוז המנגנוני� בידי שלטו� מרכזיודאגה לרווחת, קניי� קהילתי(וסוציאליז� 
 . בחברות מערביות של היו� הממשל מתערב מעט בכלכלה

או הינה תוצאה של גלובליזציה , והשתלטות קואורפרציות רחבי� בעול� הביאה, הגברת הייצוא והייבוא
 .כלכלית

כמו כ� ישנה ירידה בכמות עובדי . בכלכלות מתקדמות פוחתת חלקה של החקלאות בתוצר ובתעסוקה
 .נראה כי יותר ויותר מתרחבות משרות הצווארו� הלב�. הצווארו� הכחול

עצמאות , היא קטגוריה מיוחדת של משרת צווארו� לב� המבוססת על ידע תיאורטי רב) פרספציה(מקצוע 
 . למשל רופאי� או מרצי��וסמכות וטענה לשרת את הקהילה

ללא צפייה לעתיד או , השלישי הוא זמני. ו� מוצלח יוצר ומעניק יותר מהשניהראש, שלושה שוקי עבודה
 .לביטחו� בשמירה על המשרה

 .הרבה עצמאי� משתייכי� לעובדי הצווארו� הכחול
הכנסות לא מוצהרות או בלתי חוקיות נחשבות בגדר כלכלה . אבטלה נובעת לרוב מהמצב הכלכלי

   ."underground economy“": שחורה"
 
    
 

 
    פוליטיקה ומשטרפוליטיקה ומשטרפוליטיקה ומשטרפוליטיקה ומשטר, , , , 7777פרק פרק פרק פרק 

 
 .פוליטיקה היא המוסד החברתי החשוב שדרכו החברה מחלקת את הסמכות לקבלת ההחלטות בי� חבריה

, חוקי� ראציונלי�, דר� מסורת: ישנ� שלוש דרכי� להפו� כוח כפייתי לכוח לגיטימי, על פי מקס וובר
 .וכריזמה אישית של המנהיג

הלגיטימציה , לעומת זאת, בחברות מתועשות. תעשייתיות�טרו�סמכות מסורתית נפוצה בחברות 
סמכות כריזמטית מתקבלת על ידי הסתמכות על . מתקבלת על ידי כינו� ביורוקרטיה וחוקי� ראציונלי�

 .אחת הדרכי� הקודמות
א& כי שלטו� כזה ממשי� . ואופיינית לחברות קד� תעשייתיות, מונרכיה מבוססת על סמכות מסורתית

 .הרי שתיעוש מעודד דמוקרטיה וביורוקרטיה, � לעיתי� בתקופה זולהתקיי
משטרי� טוטאליטרי� הולכי� א& רחוק . משטרי� אוטוריטרי� אינ� משתפי� את הע� בקבלת החלטות

 .יותר ומגבילי� את חיי היומיו� של האזרחי�
בר עושר� של אול� גלובליזציה מתרחשת כאשר גו,  מדינות עצמאיות פוליטית191 העול� מחולק ל

, טכנולוגיה המבוססת על מהפכת המידע ג� היא מעודדת פריצת גבולות המדינה. תאגידי� בינלאומיי�
 .משו� שאי� שליטה על המידע היוצא ממדינה לאחרת

ההרחבה בממשל האמריקאי בשני העשורי� האחרוני� מבטא מעורבות גדולה יותר של הממשל בחרה 
 .ובכלכלה
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לוביסטי� וועידות פוליטיות . מקדמות אינטרסי� צרי� של מגזרי אוכלוסייה, תקבוצות אינטרסי� שונו
 .מהווי� כלי� בידי ארגוני� אלה להשפיע על המדיניות

 .המודל הפלורליסטי טוע� כי הסמכות מחולקת באופ� שיויוני בע�
 .בהמודל של אליטת הכוח טוע� כי הכוח מרוכז בקבוצה מצומצמת מאוד של בעלי עושר כלכלי ר

�ג� . טרוריז� היא עוד טקטיקה פוליטית לא קונבנציונלית. מהפכה משנה באופ� דראסטי את סדרי השלטו
 .מדינות וג� פרטי� מעורבי� בפעילות טרוריסטית

התפתחות הלוחמה הגרעינית העלה את הסיכו� . מלחמה היא קונפליקט חמוש מונחה על ידי הממשלות
 .תלוי בעיקר בפתרו� קונפליקטי� בינלאומיי�קידו� תהליכי השלו� . לשואה עולמית

 
 
    

    ריבוד חברתי ריבוד חברתי ריבוד חברתי ריבוד חברתי , , , , 8888פרק פרק פרק פרק 
    

 :ריבוד חברתי הוא. ריבוד חברתי מתייחס לקבוצות של אנשי� אשר מדורגי� באופ� הירארכי
 .ולא נובע מהבדלי� אידיבידואלי� של ממש, מאפיי� חברתי) 1(
 .מתמש� לדורות) 2(
 .ותא& שמקבל צורות שונ, אוניברסאלי) 3(
 .מחוזק על ידי אמונות תרבותיות) 4(

ומאפשרת מעט מאוד מוביליות , מבוססת על שיוכיות, אשר טיפוסית לחברות אגראריות, שיטת הקאסטות
, ג� מבחינה תעסוקתית, מעצבת את חייו של אד�, היא מבוססת על אמונות מוסריות חזקות. חברתית

� .וג� מבחינת קשרי נישואי
המעמדות . משקפת מידה רבה יותר של הישגיות אישית, ה בחברות מתועשותהשכיח, שיטת המעמדות
 .משו� שמתקיימת מוביליות רבה יותר, מוגדרי� פחות

אול� בעוד שאכ� ה� . חברות ראו עצמ� כנעדרות מעמדות משו� שחיו על רכוש משות&, מבחינה היסטורית
 . וכא� מתקיי� הריבוד�לות על סמכותה� מגלות יחס נוקשה יותר לבע, מגלות שיויו� כלכלי רב יותר

 :הריבוד ממשי� להתקיי� משתי סיבות עיקריות
 תמיכה מצד בעלי סמכות ועצמה בחברה) 1(
 .תמיכה באידיאולוגיה אשר לפיה סוגי� מסוימי� של חוסר שיוויו� הינ� מוצדקי� וטבעיי�) 2(

תגמולי� . א תומכת בתפעול החברה תיזת דויד מור טוענת כי ריבוד חברתי הינה אוניברסלית משו� שהי
לקד� את עצמ� לתפקידי� שבה� יוכלו , לא שיוויוניי� מביאי� לעליית המוטיבציה של בני החברה

 :הביקורת על תיזה זו היא. לתרו� לחברה
 .קשה להערי� באופ� אובייקטיבי את החשיבות הפונקציונלית של תפקידי� תעסוקתיי� בחברה) 1(
 . מאנשי� רבי� דווקא למצות את הפוטנציאל שלה�ריבוד חברתי מונע) 2(
 . הריבוד לעיתי� קרובות גור� לקונפליקטי�) 3(

) בעלי ההו� ואמצעי הייצור(הקפיטליסטי�: קרל מרקס הכיר שבני מעמדות עיקריי� המרכיבי� את החברה
 � ).אשר משכירי� את שירות� בתמורה להכנסה כספית(והפרולטריו

כאשר סוציולוגי� רבי� הסיקו מכ� כי הניתוח , ותה צפה מרקס לא התרחשההמהפכה הסוציאליסטית א
 .החברה מתקיימת ע� קונפליקטי� רבי� בי� מעמדות, אחרי� טועני� כי עדיי�. של מרקס היה מוטעה

� :מקס וובר הצביע על שלושה מימדי� עיקריי� ל חוסר שיוויו
 מעמד כלכלי)1(
 יוקרה, סטטוס חברתי) 2(

 סמכות –עוצמה ) 3(
 .ביחד שלושת המימדי� יוצרי� הירארכיה מורכבת של מעמד סוציו אקונומי

אול� בחברות . קידו� טכנולוגי הביא להגברת הריבוד, י� לנסקי הסבירו כי מבחינה היסטורית'רארד וג'ג
כפי שמתבטא . קדמה דווקא מובילה למוביליות חברתית גבוהה יותר, בשלב מסוי�, מתקדמות יותר

 .וזנטבעקומת ק
כי א� בהערכות איכותניות לגבי , העיסוק בריבוד חברתי הוא בעייתי משו� שהוא לא רק עוסק בעובדות

 .הצורה האופטימלית של החברה
 
 

    סטייהסטייהסטייהסטייה, , , , 9999פרק פרק פרק פרק 
    

 .החל מסטיות קטנות ועד לסטיות חמורות ביותר, מושג הסטייה מתייחס להפרה של חוקי� נורמטיבי�
 .גי לסטייה לא העלו מסקנות של ממשמחקרי� המנסי� למצוא הקשר ביולו

. הנובעות ממשתני� ביולוגיי� וסביבתיי�, מחקרי� פסיכולוגי� מייחסי� סטייה להפרעות אישיותיות
 .נקודת מבט זו מאפשרת לנו להסביר סוגי� מסוימי� של סטייה

 :לסטייה מקורות חברתיי� יותר מאשר אישיי� משו� ש
 .יותהיא מתקיימת ביחס לנורמות חברת) 1(
 .נובעת מתהלי� של הגדרות חברתיות) 2(
 .היא מעוצבת על ידי חלוקת הכוח והסמכות בחברה) 3(
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טוע� כי תגובת החברה לסטייה מסייעת ,  סטרוקטורליסטית�בעזרת הפרדיגמה הפונקציונלית, דורקהיי�
 .הומאפשרת תמורות בחבר, היא מקדמת אחידות וליכוד חברתי, להגדרת נורמות ותיחו� מוסרי

,  אשר לפיה(labeling theory)מגדירה תיאוריה של התוויה , הפרדיגמה של האינטראקציה הסימבולית
אד� הרוכש סטיגמה של סטייה יכול להגיע . ולא מההתנהגות עצמה דווקא, סטייה נובעת מתגובת האחר

 .ולפתוח בקריירה של סטייה, לסטייה משנית
חוקי� מבטאי� את צורכיה� של , טוענת כי מלכתחילה, סבהתא� לתורתו של מרק, פרדיגמת הקונפליקט

היא מציינת למשל כי עבירות צווארו� בל� אינ� מקבלות התייחסות רחבה . קבוצת עילית אינטרסנטית
 .מספיק על א& הנזק שהיא גורמת לציבור

 מאלו 90%שלושת רבעי מהעצורי� ה� גברי� כמו ג� . מעצרי� מגיעי� לשיא בתקופת ההתבגרות
 .ואשמי� בעבירות אלימותשמ

, א& כי א� נחשב בפשיעה ג� את עבירות הצווארו� הלב�, בני מעמד נמו� יותר מבצעי� יותר פשעי רחוב
 .נגלה כי בני המעמדות אחרי� מעורבי� לא פחת בחיי הפשע

שחורי� , אול� ביחס לחלק� היחסי באוכלוסייה, יותר לבני� מאשר שחורי� עצורי� בעבור פשעי רחוב
 .לאסייתי� שיעור מעצרי� נמו� מ� הממוצע. צרי� יותר מלבני�נע

וקבלת החלטה בעניי� זה מושפע מהמידה , המשטרה נאלצת להשתמש בשיקול דעת בכל הנוגע למעצרי�
 .ומהימצאות� של צופי�, מצבעו של החשוד, בה העבירה חמורה

רבי� וזמ� רב למשל� הסכמי� משפטיי� מחו( לבית המשפט מוצלחי� משו� שה� חוסכי� כספי� 
 .אול� יש בה� בעייתיות משו� שהצדק לא תמיד מהווה שיקול של ממש בהסכמי� אלו, המסי�

 :הצדקות לעונשי�
 שיקו� חברתי ) 1(
 נקמה) 2(
 הרתעה) 3(
 בידוד והגנה של החברה) 4(

 .כמו נושא הסטייה הינו מקור לחילוקי דעות רבי� בי� הסוציולוגיי�, נושא העונשי�
 
 
 

    גזע ואתניותגזע ואתניותגזע ואתניותגזע ואתניות, , , , 10101010ק ק ק ק פרפרפרפר
    

: לפני מאות שני� מדעני� מצאו שלוש קבוצות גזעיות עיקריות. גזע מהווה שילוב של תווי� ביולוגי�
כי א� ג� עניי� , אתניות היא לא רק עניי� ביולוגי. אול� אי� גזע טהור. מונגלואידי� וכושי�, לבני�

 ה� קבוצות מוגדרות של אנשי� אשר �ימת כולל אלו השייכי� לגזע או לאתניות מסו–מיעוטי� . תרבותי
 .נמצאי� בעמדה חברתית נחותה

היא דעה קדומה בעלת עצמה , גזעניות. דעה קדומה היא הכללה קשיחה ומעוותת לגבי קטגוריה של אנשי�
 .אשר טוענת כי גזעי� מסוימי� נחותי� או נעלי� מאחרי�, רבה

 . ת של אנשי� באופ� בלתי שיוויוני הפליה דפוס התנהגות שלפיו נוהג אד� בקבוצות שונו
�, פלורליז� הוא מושג המתייחס למצב שבו קטגוריות אתניות או גזעיות על א& ההכרה בשוני שלה

 .מקבלות מעמד זהה
סגרגציה .. היא תהלי� שבו מיעוטי� מקבלי� בהדרגה את הדפוסי� של התרבות השולטת, אסימילציה

 .ע� מתייחסת לחיסול של ע��רצח. וריות של אנשי�מתייחס להפרדה הפיזית והחברתית של קטג
    
 
 
  

    מי� ומגדרמי� ומגדרמי� ומגדרמי� ומגדר, , , , 11111111פרק פרק פרק פרק 
    

. הרמפרודיטי� ה� מקרי� נדירי� של אנשי� שמקבלי� את מאפייני שני המיני�. מי� הוא מושג ביולוגי
 .טראנסקסואלי� ה� אנשי� שחשי� כי המי� הביולוגי שלה� שונה מהמי� הפסיכולוגי שלה�

א� כי אנשי� ביסקסואלי� או , בעול�. א הנטייה המינית השלטת בכמעט כל תרבותהטרוסקסואליות הי
 .הומוסקסואלי� מהווי� אחוז קט� מהאוכלוסייה בכל מקו�

�מגדר שונה במידה רבה . מגדר מתייחס לדר� שבה תרבות מייחסת תווי� אנושיי� ומחלקת כוח לכל מי
 . קיימת בכל מקו�אול� דרגה מסוימת של פטריאכליות, בתרבויות שונות

). תפקידי מגדר(לבי� התנהגות ) זהות מגדרית(אנשי� מקשרי� בי� אישיות , בעזרת תהלי� החיברות

 מחזקי� –ס ותקשורת המוני� "ביה, קבוצת השווי�,  המשפחה–הסוכני� המרכזיי� של תהלי� החיברות 
 .הגדרות תרבותיות לגבי מה נחשב לנשי ומה לגברי

רוב הנשי� , א& כי רוב הנשי� פעילות כעת בשוק העבודה. יתות רבה עבור נשי�ריבוד מגדרי יוצר נח
פעילות במשק הבית נותרת פעילות ללא שכר המבוצעת . מחזיקות במשרה פקידותית בעלת הכנסה נמוכה

ההבדל נובע ממשרות .  משכר� של גברי�72%ב נשי� מרוויחות רק "בממוצע בארה. על ידי נשי� לרוב
 .ות שיש לנשי� על משק הבית ומהפליהמאחרי, שונות
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גברי� עדיי� מקבלי� את ). תואר ראשו� ושני(נשי� מחזיקות כיו� ברוב התארי� האקדמיי� הנמוכי� 
 .ר והפרופסור"מירב תארי הד

 .אול� רוב הנבחרי� ה� גברי�, מספר הנשי� המעורבות בפוליטיקה עלה משמעותית בעשורי� האחרוני�
נשי� אלו מרוויחות . � סובלות מנחיתות חברתית גדולה יותר מגברי� לבני�נשי� השייכות למיעויט

 . הינ� עניי�, ומחצית משקי הבית אשר בראש� אישה שחורה, מחצית משכר� של גברי� לבני�
�א& שרבי� מה� לא חושבות על , נשי� מהוות מיעוט, על בסיס המובחנות שלה� והנחיתות החברתית שלה

 .עצמ� ככאלו
 .כמו ג� בעיית ההטרדות המיניות ופורנוגרפיה, גד נשי� היא בעיה רחבת היק&אלימות נ

פונקציונלית טוענת כי חברות קד� תעשייתיות הגדירו תפקידי� מובחני� לנשי� �הפרדיגה הסטרוקטורלית
חוסר שיויו� בי� המינ� , לעומת זאת, בחברות מתועשות. אשר ביטאו שוני ביולוגי בי� המיני�, ולגברי�

פרסו� טוע� כי תפקידי מגדר משלימי� יובילו �טלקוט. ולכ� פוחתת ע� השני�, ווה דיספונקציהמה
 .לאינטגרציה חברתית גבוהה  יותר של המשפחות ושל החברה בכלל

קישר את , אנגלס. הפרדיגמה של הקונפליקט רואה במגדר מימד של חוסר שיוויו� חברתי וקונפליקט
�לטענתו הקפיטליז� מוריד בערכ� של נשי� ושל עבודות הבית .  הפרטיהריבוד המגדרי להתפתחות הקניי

 . אות� ה� מבצעות
פמיניסטיות עוד . פמיניז� דואג לשיוויו� החברתי של נשי� ובאופ� פעיל מתנגד לפטריאכליות וסקסיז�

 .וחותרות לקבלת השליטה על המיניות שלה�, דואגות למגר את תופעת האלימות נגד נשי�
 : משתני� של  חשיבה פמיניסטיתישנ� שלושה

 . פמיניז� ליברלי מחפש אחר שיויו� הזדמנויות במסגרת ההסדרי� החברתיי� הקיימי�) 1(
 .לצור� חתירה לשיוויו� חברתי, פמיניז� סוציאליסטי טוענת לביטול הקניי� הפרטי) 2(
 .אשר מטרתו ליצור חברה נטולת מגדר, פמיניז� רדיקלי) 3(

א& כי שני שלישי� . הפמיניז� נתקל בהתנגדויות רבות, ר ה� כה מרכזיות בחיינומשו� מהגדרות המגד
 .עדיי� לא חל שינוי תחוקתי של ממש, ב תומכי� בתיקו� לחוקה בנושא שיוויו� זכויות"מהבוגרי� בארה

 
 

    הזדקנות וגיל הזהבהזדקנות וגיל הזהבהזדקנות וגיל הזהבהזדקנות וגיל הזהב, , , , 12121212פרק פרק פרק פרק 
    
    

, באמצע המאה הבאה. מאהב  השליש את עצמו מתחילת ה"חלקה היחסי של אוכלוסיית המבוגרי� בארה
 . מהאוכלוסייה�20%צפוי להיות חלקה של קבוצה זו שווה ל

מתרכזת בשינויי� ביולוגיי� ופסיכולוגי� בגיל מבוגר וג� , חקירת ההזדקנות והזקני�, גרונטולוגיה
 .בהגדרות תרבותיות של ההזדקנות

י� נוטי� להגזי� בהערכת� את אול� אנשי� צעיר. להזדק� פירושו הגברת הסיכו� לחלות ולסבול מנכות
 .הנכות של המבוגרי�

הגיל . מחקר פסיכולוגי מאשר כי הזקנות איננה מלווה דווקא באובד� אינטליגנציה או בשינויי� אישיותיי�
בחברות . 30עד לפני מספר מאות שני� הגיל היה . השתנה במהל� ההיסטוריה" זקני�"שבו נחשבו אנשי� ל

 .משו� שתוחלת החיי� קצרה יותר,  יותר מאשר בחברות עשירותגיל ההזדקנות נמו�, עניות
 .תיעוש מביא לירידה במעמד� של המבוגרי� בחברה, בהסתכלות גלובלית

ולכ� . מנכות פיזת, במוות של קרובי�, אנשי� סובלי� מבידוד שמקורו בפרישה מעבודה, בעת ההזדקנות
 .רוב המבוגרי� נזקקי� למשפחותיה� לתמיכה חברתית

אלו אשר סובלי� מעוני שייכי� לקטגוריות .  עוני בקרב האוכלוסייה המבוגרת ירד בדראסטיות1960 מאז
� .ללא קשר לגיל� המתקד�, של אנשי� אשר היו סובלי� מכ

  היא דעה קדומה והפליה נגד אנשי� מבוגרי� והיא משמשת לצור� הצדקת ריבוד על (ageism)אגאיז� 
 .בסיס גיל

הקבוצה אינה מוגדרת היטב ואינה בעלת מאפייני� שיאפשרו , יתות חברתית רבהא& כי ה� סובלי� מנח
 . לה להיכנס להגדרה של מיעוט

טוענת , סטרוקטורלית� אשר מקורה בפרדיגמה הפונקציונלית(disengagement)תיאוריית ההתנתקות 
היכולת כי המבוגרי� מתנתקי� ממקומות העבודה ומאחריות חברתית לפני שה� מאבדי� ממש את 

 . על מנת לאפשר לצעירי� ליטול את מקומ�, לעסוק באלו
טוענת כי דווקא פעילות היא זו , המבוססת על פרדיגמת האינטראקציה הסימבולית, תיאוריית הפעילות

 .אשר מאפשרת שביעות רצו� בגיל מבוגר יותר
את המבוגרי� בשל כאשר החברה מפסיקה להערי� , פרדיגמת הקונפליקט מתמקדת בריבוד על בסיס גיל

 .הירידה בפרודוקטיביות הכלכלית שלה�
החברה המודרנית איננה מתייחסת למות כחלק מחיי היומיו� וכ� יוצרת התעלמות תרבותית מהסופיות 

נראה כי בימינו . גישה זו קשורה לעובדה כי אנשי� מגיעי� לגיל מבוגר בטר� מות�, בחלקה. של האד�
 .שליטה על תהלי� הגסיסהגוברת המודעות למוות ומחפשי� 

 
 

   משפחה  משפחה  משפחה  משפחה  , , , , 13131313פרק פרק פרק פרק 
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א& כי מבני המשפחות שונה משמעותית בי� תרבות לתרבות ובי� , כל החברות בנויות על קשרי שמפחה

 .תקופה לתקופה
 

ישנה קבלה של פוליגמיה משני , בחברות קד� מתועשות. נישואיו ה� מונוגמי�,  בחברות מתועשות
 .דריפוליגיני ופוליאנ: סוגי�

. היא נפוצה ביותר) מגורי� בקרבת משפחתו של אב המשפחה(פטרילוקאליות , בפרספקטיבה גלובלית
. היא הצורה הרווחת) הזוג מתגורר בנפרד מהורי שני הצדדי�(נאולוקאליות , בעוד שבחברות מתועשות

ת יחסי הגדר(פטרילינאליות או מטרילינאליות : חברות קד� מתועשות מאמצות אחת  משתי השיטות
 . חברות מתועשות מאמצות שיטה משולבת). קרובי� דר� משפחת האב או הא�

 חיברות של �סטרוקטורלית מגדירה פונקציות מרכזיות שהמשפחה ממלאה �הפרדיגמה הפונקציונלית
 .והענקת של תמיכה חומרית ורגשית, העברת מיקו� חברתי, ויסות הפעילות המינית, הצעירי�

חוקרת את האופ� שבו משפחות מחדשות חוסר שיוויו� חברתי על ידי חיזוק חלוקה תיאוריות הקונפליקט 
 .אתניות ומגדר, גזע, על פי מעמדות

ניתוח ברמת המיקרו מדגישה את הרב גוניות שבחוויות המשפחה במהל� השני� ובי� בני המשפחה 
 . השוני�

ת את חלקה של הרומנטיקה חברות רבות מגבילו, ב"שלא כמו בארה. מקור המשפחה בתהלי� החיזור
 . אהבה רומנטית נוטה לקשר בי� אנשי� בעלי רקע חברתי דומה, אול� ג� בחברה שלנו. בבחירת ב� זוג

סיבת . א& כי גודל המשפחה ירד במהל� השני�, רוב רוב� של הזוגות הנשואי� ה� ג� הורי� לילדי�
עידוד לאפשר לנשי� לצאת ללמוד וישנה ויש , שבו ילדי� הופכי� לנטל, המפתח לכ� היא בתהלי� התיעוש

 .ירידה במוות ילדי�
, זוגות בגיל המעבר. חיי בני הזוג משתני� כאשר הילדי� מתבגרי� ויוצאי� מ� הבית, בשלב מאוחר יותר

� .השלב האחרו� בחיי הזוגיות הוא במות אחד מבני הזוג. עדיי� נאלצי� לעיתי� קרובות לטפל בקרוב מזדק
נוטות לשמור , משפחות לטיניות למשל. ואתניות, לגזע, תא� למעמד הסוציו אקונומיהמשפחות שונות בה

מבי� כל . משפחות של שחורי� נוטי� להיות בעלות אישה כראש המשפחה. על קשרי משפחה צמודי� יותר
 .משפחות בעלות רקע של שפע כלכלי מקבלות מגוו� רחב יותר של אפשרויות, הקבוצות

מחקרי� מראי� כי . קה המשפחתית משו� שלגברי� שליטה ברוב המשפחותמגדר משפיע על הדינמי
 .  לנישואי� יש יתרונות רבי� יותר לגבר מאשר לאישה

רוב .  מ� הנישואי� יסתיימו בגירושי�40%.  מזה של המאה הקודמת10שיעור הגירושי� כיו� גבוה פי 
ת הכוללות בה� ילדי� מנישואי� ויוצרי� משפחות מעורבו, נישאי� מחדש, )בעיקר גברי�(הגרושי� 

 .  קודמי�
נפוצה הרבה יותר מהמספרי� הרשמי� , אלימות במשפחה אשר קורבנותיה ה� ג� נשי� וג� ילדי�

 .מתעללי� לרוב זכו בעצמ� בהתעללות בהיות� ילדי�. והמוצהרי�
ת משפחו,  משפחות חד הוריות�חיי המשפחה בחברה שלנו הופכי� להיות מגווני� יותר ויותר

זאת על א& העובדה כי אי� החוק מאשר , ורווקות ה� תופעות גוברות בשני� האחרונות, הומוסקסואליות
 .נישואי� חד מיניי�

 .הטכנולוגיה משנה את המושגי� שלנו לגבי הורות וילודה, א& כי מעורבת בכ� בעיה אתית
 
 

    
   דתדתדתדת, , , , 14141414פרק פרק פרק פרק 

 
 

דת היא עניי� של אמונה ולא של . מ� הטמאדת היא מוסד חברתי משמעותי המבוסס על הפרדת הקדוש 
 .אשר מתבטאת בטקסי� שוני�, הוכחה מדעית

אול� אי� מחקר מדעי אשר , הסוציולוגיה בוחנת את ההשלכות החברתיות ואת ההקשרי� של התופעה
 .יוכל לטעו� לאמת המוחלטת או לשגיאה המוחלטת של אמונה דתית כלשהי

�הניתוח הפונקציונלי. ווי� את העצמה של החברה בה ה� חיי�אנשי� ח, דר� הדת, דורקהיי� טע� כי
 .וג� מקנה משמעות ומטרה לחיי�, טוע� עוד כי הדת מקד� אחידות וגיבוש חברתי, סטרוקטורלי שלו

פיטר ברגר מסביר כי אמונות דתיות מובנות , בעשותו שימוש בפרדיגמת האינטראקציה הסימבולית
 . הוודאות וע� הקשיי� של החיי�חברתית כאמצעי להתמודדות ע� חוסר

מבחינה היסטורית אידיאלי� , אול�. טוע� כי הדת מדמת אי שיוויו�, בפרדיגמת הקונפליקט, קרל מרקס
� .דתיי� שילבו עקרונות הירארכיי� וג� עודדו חיפוש אחר שיוויו

בדת לקד� מקס וובר ניתח את ההשפעה של הקלוויניז� על המהפכה התעשייתית ובכ� הדגי� את הכח ש
 .שינויי� חברתיי�

 � כמורות–נחלקות לשתי קבוצות , המהוות ארגוני� דתיי� בעלי מעורבות גבוהה בחברה, כנסיות

eclesiaקשר ישיר ע� הממשל � אשר עצמאיות מהממשל  denomination,ועדתיות ,  אשר לה
 .ומעודדות פלורליז� רב יותר

 .נות ופעילויות חדשות ולא קונבנציונליותפולח� ה� ארגוני� דתיי� שמקבלות על עצמ� אמו
�כאשר חיי הדת היוו היבט אחד מתו� חיי , חברות פשוטות מבחינה טכנולוגית היו אנימיסטיות בעיקר

 .הדת מקבלת ביטוי כמבנה חברתי מובח�, בחברות מורכבות יותר. המשפחה
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, בודהיז�, הינדו, יהדות, �איסלא, נצרות:  מאוכלוסיית העול�75% הדתות הגדולות מהווי� 6מאמיני 
 .וקונפוציאניז�

. הרוב משתיי� לכנסיות הפרוטסטנטיות. ב מזדהה ע� דת זו או אחרת"כמעט כל אוכלוסיית הבוגרי� בארה
כלומר עד . המידה שבה אומה מוגדרת כדתית תלויה במידה שבה היא עושה אופרציונליזציה של מושג הדת

 .כלשהיכמה אנשי� נוטלי� חלק בפעילות דתית 
ב הירידה בהשתייכות "בארה.  חילו� הוא תהלי� שבו העל טבעי והקדוש הופכי� לבעלי משמעות פחותה

עובדה זו מרמזת על כ� כי תהלי� החילו� לא . לדתות הגדולות ירדה בעוד ששיעור ההצטרפות לכתות עלה
 .יוביל למיגורה של הדת

 .בצורה של פטריוטיז�, נאמנות לאומה שלואמונה אזרחית היא מעי� אמונה דתית שלפיה אד� מגלה 
גיוו� דתי אינו . פונדמנטליז� מתנגדת להתאמת הדת לעול� העכשווי ודורשת קריאה יותר נאמנה למקורות

 . והשאיפה היא להכרה אישית בקיומו של האל, מתקבל בברכה
 . של נצח, של יעוד, המשיכה המתמשכת לדת נובעת מכישלונה של המדע להתייחס לשאלות של מהות
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