


ددرصورتی که قدرت اقناع یک فرهنگ بیشتر باش بافرهنگ رابوترانجام می دهند؟درچه صورتی افراد رفتارهای متناسب  -19

 .

میزان اهمیتی خیر هرپدیده ی فرهنگی به آیا تشویق وتنبیه نسبت به پدیده های مختلف فرهنگی یکسان انجام می شود ؟   -22

که دارد از تشویق یا تنبیه بیشتری برخورداراست . 

درموردکسانی که ارزش های فرهنگی رابه میزان کمتری ه کسانی به کاربرده می شود ؟تشویق وتنبیه بیشتردرمورد چ -21

درونی کرده اند . 

شکل غیررسمی که آثارعمیق تری دارند وتوسط خانواده ،  -1 تشویق وتنبیه به چه اشکال وصورت هایی انجام می شود ؟ -22

وسط سازمان ها و موسسات اجتماعی مانند ادارات، پلیس رسمی که بیشتر ت -2همساالن  وعموم مردم جامعه انجام می شود .

ودادگاه وزندان صورت می گیرد . 

درصورتی که جامعه وفرهنگ روش های مناسبی برای تبلیغ وتشویق وتنبیه نداشته باشند دچار  چه  وضعیتی می شوند؟  -23

د می گردد. درمعرض آسیب ها وناهنجاری های بیشتری قرار می گیرند ودوام وبقای آنها تهدی

 -1دوعنصر فرهنگی آموزه های اسالمی که درفرایندهای جامعه پذیری وکنترل اجتماعی نقش مومی دارند رانام ببرید ؟  -24

نهی از منکر  -2امربه معروف 

روش های -3روش های تشویقی   -2روش های تبلیغی  -1 مراتب وروش های امربه معروف ونوی از منکر رانام ببرید ؟ -25

تنبیهی 

رفتارحیوانات برمبنای غریزه است ولی رفتارهای انسان ا برمبنایفتار حیوانات بارفتارانسان ها چه تهاوت اساسی دارند؟ ر -22

آگاهی،معانی،اراده وفرهنگ است.

ترلبرای تحقق جامعه پذیری نیازمند کنترل اجتماعی هستیم.بدون کنجامعه پذیری وکنترل اجتماعی چه ارتباطی بایکدیگردارند؟ -22

ارنماییم.معه وادجاتماعی ،جامعه پذیری به وجودنمی آید.یعنی باید مجموعه اقداماتی انجام دهیم تا بتوانیم افرادجامعه رابه انطباق با فرهنگ اج

خالصه درس دهم :

اشد؟...(بموقعیت اجتماعی:جایگاهی که فرد درجامعه یاگروه اجتماعی دارد. )باچه کسانی ارتباط دارد؟چه انتظاراتی ازاومی �

تغییرموقعیت اجتماعی         تغییرهویت اجتماعی            �

تحرک اجتماعی: جابه جایی موقعیت اجتماعی)صعودی. نزولی. افقی(�

رتبه بندی مشاغل  ومالک های موقعیت اجتماعی درکشورهای مختلف یکسان نیست.�

انسداداجتماعی: مسدودبودن امکان تحرک اجتماعی صعودی �

هرجهان اجتماعی فرصت تغییراتی رامی دهدوازبرخی تغییرات جلوگیری می کند.فرهنگ �

محدوده ی تغییرات هویت اجتماعی درمحدوده ی فرهنگ جامعه تعیین می شود.�
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 سواالت درس دهم :

ه انسان ها پس از تولد وپذیرش هویت انتسابی خود به گون هویت های اجتماعی جدید )اکتسابی (چگونه شکل می گیرند؟ -1

 ای فعال با محیط اجتماعی برخورد می کنند وبه هویت اجتماعی اکتسابی  دست می یابند. 

با کسب هویت های اجتماعی جدید به موقعیت های  چگونه افراد به  موقعیت های  اجتماعی نوین دست می یابند؟ -2

 . اجتماعی نوین دست می یابند

 جابه جایی افرادازیک موقعیت اجتماعی به موقعیت اجتماعی دیگر تحرک اجتماعی را تعریف کنید : -3

تحرک اجتماعی صعودی : باشغل جدیدفردازموقعیت اجتماعی  - انواع تحرک اجتماعی را توضیح دهیدومثال بزنید : -4

ود ل جدیدموقعیت اجتماعی فرد پایین تر رتحرک اجتماعی  نزولی:  باشغ -خودباالتررود مثالمدیریک بخش مدیرکل شود.

تحرک افقی :   با شغل جدید موقعیت  –مثال مدیراداره ازمدیریت عزل شود وبه صورت کارمندعادی به کارادامه دهد. 

 اجتماعی فرد تغییرنکندمثال کارمندی ازیک بخش اداره به بخش دیگری انتقال پیداکند . 

و   وقتی فردی درطول زندگی عی میان نسلی را باذکرمثال توضیح دهید .تحرک اجتماعی درون نسلی وتحرک اجتما -5

سال پیش  کارمندبوده 4فعالیت شغلی اش موقعیت اجتماعی اش تغییرکند تحرک اجتماعی درون نسلی  داشته است.مثال تا

کارمندبوده  ثال  پدرشاالن مدیر کل شده . وقتی  موقعیت اجتماعی بین دونسل تغییرکند  تحرک اجتماعی میان نسلی است م

 ولی خودش  مدیرکل شده است . 

ی علم،ایمان،تقوا،هنر،احترام،نوآورموقعیت اجتماعی افرادبه جز شغل،تابع چه مالک ها وعوامل دیگری می تواندقرارگیرد؟ -2

 وخالقیت،ارتباطات اجتماعی و...

یر تحرک خمثال بزنید:به دست بیاورند؟ افراد درجوانی که زندگی می کنند ، می توانند هرنوع هویت اجتماعی راآیا  -2

 مثال معلوالن جسمی دربرخیاجتماعی درجوامع مختلف وابسته به فرصت هایی است که جامعه دراختیار افراد قرار می دهد. 

 ازمشاغل نمی توانندفعالیت کنند.درایران زنان نمی توانند قاضی یا رییس جمهورشوند.

ه ؟  به تناسب عقاید وارزش هایی کت هویتی را تشویق وبرخی را منع می نمایندبرچه اساسی  جوامع  برخی از  تغییرا -8

 دارند، برخی تغییرات وتحرکات اجتماعی را تشویق وبرخی  دیگر رامنع می نمایند. 

.  هرجامعه متناسب با عقایدوارزش هایی که دارد برخی تغییرات هویتی  چیست ؟ مثال بزنید هویتیمنظوراز فرصت های  -9

وتحرکات اجتماعی را برای عده ای تشویق می کند ومجاز می داند مثال جامعه ای که براساس ارزش های نژادی شگل 

ه هایی ک گرفته صرفا برای یک نژادخاص امکان تحرک اجتماعی صعودی فراهم می آوردویا در جهان سکوالر فعالیت

 هویت دینی افراد را آشکار کند منع می شوند. 

 صرفا برای یک نژاد  در  جامعه ای که براساس ارزش های نژادی شکل گرفته است چگونه است؟ هویتیفرصت های  -12

 خاص امکان تحرک اجتماعی صعودی فراهم می آورد. 

  های اقتصادی شکل می گیرد  چگونه است؟در  جامعه ای که مناسبات وروابط آن برمدار ارزش هویتی فرصت های   -11

 تحرکات اجتماعی صعودی راتنها برای کسانی ممکن می سازد که منابع ثروت رادر اختیاردارند. 
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برای تحرکات اجتماعی در  جامعه ای که برمدار ارزش های دنیوی واین جوانی  شکل گرفته است هویتیفرصت های   -12

دوده ی همان ارزش ها به رسمیت می شناسد. تحرکات اجتماعی را درمح  چگونه است؟

جوامع سکوالر ودنیوی  درچه جوامعی امکان رای دادن به قوانین معنوی والوی وجود ندارد؟  -13

اده ازحجابمثال استففعالیت هایی که هویت دینی افراد را آشکار کند.  درجوامع سکوالر کدام فعالیت ها منع می شوند؟   -14

دراماکن عمومی.

چون دراین جهان فعالیت هایی که جوامع سکوالر ودنیوی امکان رای دادن به قوانین معنوی والوی وجودندارد؟چرا در  -15

هویت دینی افراد را آشکار کند منع می شوند. 

هویت هایی که ابعاد متعالی والهی انسان رانفی کنند درجوان دینی ومعنوی  کدام هویت ها به رسمیت شناخته نمی شوند؟ -12

 .

جامعه ای است که برارزش های تبعیض نژادی بین سیاهان وسفیدپوستان درکشورآفریقای جنوبیجامعه آپارتایدچگونه جامعه ای است؟ -12

ارداشت.این ختیار سفیدپوستان قرشکل گرفته بود. بسیاری از فرصت ها ی هویتی اجتماعی وشغلی  وامکانات اجتماعی واقتصادی صرفا درا

کنارگذاشته شد. 1991نی درسال نظام پس ازمبارزات طوال

امعه ج نشان دهنده ی چیست ؟ "مردم الجزایر نیاز به دموکراسی کنترل  شده دارند"�عبارت رئیس جموور امریکا  -18

الجزایربایدهمچنان هویت سکوالرخودراحفظ کنندودرجامعه ی سکوالرهویت دینی ونظام سیاسی دینی نباید جایگاهی 

 داشته باشد.

تدرصورتی که تغییرات هویتی  و هوی مثال بزنید.چرا؟ درچه صورتی تغییرات هویتی مورد تشویق قرار می گیرند؟   -19

جمعی در چارچوب عقاید وارزش های اجتماعی کالن جامعه باشد.  چون می تواند مستلزم گسترش وتوسعه ی فرهنگ 

به نوآوری می زند وازاین طریق موقعیت اجتماعی خود اجتماعی باشد .مثال فردی که دریکی از عرصه های اجتماعی دست 

وبخشی از افراد جامعه را ارتقاء می بخشد . ) یعنی کارآفرینی( 

اگر تغییرات هویتی از مرزهای مورد قبول یک فرهنگ فراتر  درچه صورتی تعارضات فرهنگی درجامعه به وجود می آید؟  -22

مقبول جامعه تقابل داشته باشدبه تعارض فرهنگی منجر می شود .  رود وبا شیوه هایی از زندگی وعقاید وارزش های

اضطراب  ونگرانی های اجتماعی فراوان تعارضات فرهنگی چه پیامدهایی به همراه دارد؟  -21

اگر تغییرات هویتی مطابق عقاید وارزش های جامعه نباشد وفراتر ازفرصت هایی باشدکه در یک جوان اجتماعی -22

جامعه دچار تعارضات فرهنگی ، اضطراب  ونگرانی های اجتماعی فراوان  می شود .   می افتد؟وجودداد. چه اتهاقی 

علل درونی: به نوآوری ها وفعالیت های افرادی که درون -1.  علل تعارضات فرهنگی درجامعه چیست ؟ مثال بزنید   -23

علل بیرونی: تاثیرپذیری ازفرهنگ های  -2فرهنگ اجتماعی  حضوردارند مثال  تعارض فرهنگی پیامبر با جامعه مشرک عرب

یرانیان دردوره دیگر جوامع . مثال بهار عرب درحال حاضر) جنبش های اخیر برخی از کشورهای عربی ( یا مشروطه خواهی ا

قاجار. 
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آیا هرنوع از ابداع ونوآوری ویا هرنوع مواجوه واقباس ازفرهنگ های دیگر به تعارضات فرهنگی منجر می شود ؟ مثال  -24

خیر استفاده از وقت شناسی یا شیوه رانندگی غرب یا علم آموزی ، اخذ فناوری ، تشکیل مجلس که اقتباس کرده ایم   بزنید .

هنگی نمی شود ولی ورود  اینترنت وچت وشبکه های ماهواره ای می تواند باعث تعارضات فرهنگی شود باعث تعارضات فر

 .

خالصه درس یازدهم :

هویت فرهنگی جهان اجتماعی براساس عقایدوارزش های اجتماعی شکل می گیرد.�

افراداست.هویت فرهنگی جهان اجتماعی: مجموعه عقاید وارزش های اجتماعی مشترک پذیرفته شده ی �

نقش های اجتماعی هویت اجتماعی افرادرامی سازند.باعضویت درجهان های اجتماعی دارای هویت اجتماعی می �

 شویم.)البته توان نقد وتحلیل وخروج از یک جهان اجتماعی و ورود به جهان اجتماعی دیگری راداریم.(

هنگی دو روی یک سکه اند. هویت اجتماعی هویت جهان اجتماعی به فرهنگ اش می باشد.)هویت اجتماعی وهویت فر�

 افراد ،هویت فرهنگی راتحت تاثیر قرارمی دهد وهویت فرهنگی ،هویت اجتماعی افرادراتحت تاثیر قرارمی دهد.(

نقش ها هنجارسازند.هنجارها نقش سازند.   نقش ها،ارزش سازند وارزش ها نقش سازند.�

جتماعی افراد است.هویت اجتماعی درپرتو هویت فرهنگی جهان اجتماعی شکل هویت فرهنگی جهان اجتماعی گسترده تراز هویت ا

 می گیرد.

هویت فرهنگی فرصت شکل گیری هویت های اجتماعی)شغلی،خانوادگی،علمی و...( متناسب باخودرافراهم می کند �

وگاهی دربرابر این شکل گیری مقاومت می کند.)چون آن را با عقاید اساسی خود ناسازگارمی بیند.( 

چارچوب هویت اجتماعی درقالب هویت فرهنگ سازماندهی می شود.�

ارزش های جهان اجتماعی نزد اعضا بااهمیت وبااعتبارباشد هویت فرهنگی آن جهان دوام خواهدداشت.تازمانی عقاید و�

تحول فرهنگی : به تغییرات اساسی درجهان اجتماعی که هویت جهان اجتماعی رامتحول می کند گفته می شود.�

رزش های خودسامان دهدوازآنها دفاع تزلزل فرهنگی : جهان اجتماعی  نمی تواند کنش های اجتماعی رابراساس عقاید وا�

 کند. ثبات ارزش ها وهنجار درزندگی مردم ازدست می رود.

وقتی بی ثباتی رفتارها وهنجارها گسترده شود وبه الیه های عمیق واردشود وامکان حفظ فرهنگ نباشد،جامعه دچاربحران هویت می 

 شود.

بحران هویت فرهنگی     تعارض فرهنگی             تزلزل فرهنگی           �
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