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Toplumsal Hareketlilik

• Toplumsal Hareketlilik

TOPLUMSAL HAREKETLİLİK

Bir toplumsal statüden diğerine geçiş

• Yatay hareketlilik 

İnsanların bir statüden benzer prestije sahip başka bir statüye geçmesidir. 

• Dikey hareketlilik 

İnsanların bir statüden farklı öneme sahip bir statüye geçmesidir.Yukarıya 
veya aşağıda doğrudur.
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Dikey hareketliliği etkileyen faktörler

• Ekonomik faktör (ekonomik gelişme,kriz) 

• Nüfus artışı 

• Kentlileşme, aile yapısındaki değişme

• Siyasal yapı

• Eğitim

• Anlam kodları 
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KÜRESELLEŞME  VE  TOPLUMSAL  EŞİTSİZLİK

• Eşitsizlik hem toplumların kendi içinde hem de ülkeler arasında artmıştır.

• Dünya Bankası: Küreselleşme sürecinde gelişmekte olan ülkelerin, 

sanayileşmiş ülkelerden daha hızlı büyümeleri nedeniyle zenginle yoksul 

arasındaki mesafe azalacak.

• BM – İnsani Gelişme Raporu  : 1980 ile 1990’larda aradaki fark 

derinleşmiştir.

Bugün dünyanın en zengin 200 kişisi, yoksul %41’in toplam      

gelirinden daha fazla gelir elde etmektedir.
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Toplumsal Değişim

• “Toplumsal değişim: zaman içinde kültür ve toplumsal kurumların değişimi. “

(Macionis, Sosyoloji)

Toplumsal değişim dört temel özellik içerir :

• 1. Değişimin sürekliliği: Her toplum sürekli değişir ama bazı toplumlar 
diğerlerinden daha hızlı değişir. Sanayi sonrası toplumun bir üyesi yaşamı 
boyunca avcı toplayıcı toplulukların tüm tarihlerine göreceğinden daha fazla 
değişim görebilir.

• 2. Toplumsal değişim sıklıkla planlanmamıştır: Süreçte etkili olan faktörlerin 
öngörülmesi zordur.

• 3. Toplumsal değişimler hem iyi hem de kötü gelişmeleri beraberinde 
getirir: Endüstri devrimi üretimi ve karı arttırdığı için hoş karşılandı, fakat işçiler 
makinelerin becerilerini önemsiz kılacağını düşünerek bu ilerlemeden çekindiler. 
(Macionis, Sosyoloji)”

• 4. Bazı değişimler daha öne çıkar: Bilgisayarların getirdiği değişim 
kıyafetlerdeki değişimden daha önemli oldu.
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Toplumsal Değişimin Sebepleri

• Kültür ve Değişim: Buluşlar, keşifler ve yayılma toplumsal 
değişimin önemli etkenleri arasındadır. Günlük yaşamımızdaki 
pek çok kültürel öğe başka kültürlerden alarak benimsediğimiz 
öğelerdir.

• Demografik Değişim: Aile gibi kurumlardaki değişim, göç, 
salgın hastalıklar toplumsal değişimi beraberinde getirir.

• Fikirlerdeki Değişimler: Yeni fikirlerin –eşitlik gibi- ortaya 
çıkması toplumsal değişime sebep olabilir.

• Çatışma: Pek çok toplumsal değişim eşitsizlikler sebebiyle 
doğan çatışma üzerinden olur.
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Modernizmin Getirdiği Toplumsal Değişim 

• Geleneksel topluluklarda görülen azalma: Küçük ve diğerlerinden 
izole toplulukların-toplumların sayısı azalırken alt-kültürlerin sayısı 
artmaktadır.

• Bireyselleşmede artış: Modernizmin getirdiği rasyonelleşme aynı 
zamanda toplumsal/kolektif  bilincin kaybolmasına ve farklı inanç ve 
yaşam tarzlarının ortaya çıkmasına sebep oldu.

• Artan toplumsal çeşitlilik: artan bireyselleşme ve insan haklarının 
gelişmesiyle birlikte farklılıkların kabulü ve bu ilke üzerinden beraber 
yaşama düzenlenmeye başladı.

• İçselleştirilmiş zaman-mekan sıkışması: Artan iletişim teknolojileri ve 
ani gelişmeler toplumların hayatının bir parçasıdır.
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Sosyal Hareketler

• Kitlesel Davranış: Çok sayıda insanla planlanmamış, sıklıkla aykırı 
bazen tehlikeli olabilen etkinlik. (Macionis, Sociology)

• 1.Kitlesel Davranış Çeşitlidir: Kitlesel davranış çok çeşitli eylemleri 
içerir. Kargaşalardan söylentilere veya yığınların hareketine kadar neye 
nasıl bir etkisi olacağını önceden bilmek zordur.

• 2. Kitlesel Davranış Değişkendir: Bazen bir söylenti bütün dünyaya 
yayılır bazense hemen etkisi kaybolur.

• 3. Çoğu kitlesel eylem kısa ömürlüdür: Kargaşalar, söylentiler, 
trendler hızla belirip kaybolur.
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Kitle

• Kitle içindeki insanların arasında etkileşim yoktur veya azdır: Gruplar 
içindeki insanlar sıklıkla ve doğrudan iletişim içindedir; yığın ve 
kalabalıklardaki insanlar ise çok az etkileşime geçerler. 

• 2. Kitlelerin net toplumsal sınırları yoktur: Grup üyeleri ortak bir 
kimliğe sahiptir fakat kitlesel davranış içindeki insanlarda genelde bu 
yoktur. Yerel kalabalıktaki insanlar aynı şeyi hedeflemiş olabilir ama 
aralarında çok fazla birlik duygusu hissetmezler.

• 3. Kitleler zayıf ve yaygın olmayan normlar oluşturur: Alışıldık 
kültürel normlar insanların gruplardaki hareketini düzenler. Bazı 
kitleler belli kurallara uyarak hareket ederken –havaalanındaki 
yolcular- bazılarını bağlayan kurallar yoktur –yılbaşı kutlayan yığınlar. 
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Sosyal Hareketler

• Panik, linç, galeyan gibi kitlenin toplu hareketi dürtüseldir ve kolay 
ortadan kaybolur. Eğer kısa süreli etkinlik bir amaca dönerse ve 
durumsal gruplaşmalar dışında kurumsallaşırsa, sonuç toplumsal 
harekettir.

• Sosyal hareket kalabalıklardan çok katılımcıları içerir.

• Sosyal hareketler bir karar verme süreci ve liderlik içerirler.

• Spontan olabilirler ama ortak kaygı ve fikirlerin zaman içinde 
birikmesinden oluşurlar.
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