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بین ویژگی های جسمانی و ویژگی  .بزنید وجود دارد؟در این رابطه مثالبین ویژگی های جسمانی افراد و خصوصیات روانی افراد چه رابطه ای  -23

بیماری های جسمانی سالمت روانی انسان را به خطر می اندازد مثاٌل زیادی  های روانی رابطه ی متقابل وجود دارد و هر یک بر دیگران اثر می گذارد.بسیاری از

تیروئید موجب تنبلی فرد می شود و یا اضطراب ها ریشه در عوامل جسمانی دارند. همچنین با تقویت  کاری غه غده ی تیروئید موجب عصبانی شدن انسان و کم

 .می توان برخی بیماری ها را کاهش داد روحیه ی روانی

بط اجتکاعی اثر می محیط طبیعی و جغرافیایی بر مناسبات و روا .تاثیر متقابل جهان اجتماعی و طبیعت )بدن انسان( را با ذکر مثال توضیح دهید -24

مختلفی را شکل می دهد مثالٌ آب و هوای مرطوب و گرم جنوب کشور در هنر موسیقی ، شیوه ی  گذارد.شزایط طبیعی و خصوصیات بدنی انسان فرهنگ های

ن ها هم موجب بهبود محیط زیست فعالیت ها و کنش های اجتماعی انسا .غذا پختن و فعالیت های اقتصادی مردم اثر گذاشته است زندگی ، معماری ، شیوه ی

 .و هوا آلوده می شود یا نابودی آن می شود مثالٌ با فعالیت های کارخانه آب

این دو با یکدیگر تعامل و تاثیر متقابل دارند. خصوصیات  .تاثیر متقابل جهان اجتماعی و ویژگی های انسانی و روانی افراد جامعه را تحلیل کنید -25

انسان را دگرگون می سازد مثل انسان های باتقوایی که جهان را تغییر می دهند یا انسان  مسیر زندگی اجتماعی و تحوالت فرهنگی تاریخیروحی روانی افراد 

امی برد یکنند.جهان اجتماعی هم در خصوصیات روحی افراد اثر می گذارد و امکان رشد برخی فضایل یا رذائل را از بین  های با شقاوتی که جهانی را نابود می

 افزایش می دهد

خیر هر جهان اجتماعی براساس عقاید و آرمان ها و ارزش های خود هماهنگ باشد آیا هر نوع هویت اجتماعی با هر نوع هویت فردی سازگار است؟ -26

 .سازگار است

اجتماعی که در آن زندگی می کند شکل  هویت اجتماعی هر فرد براساس عقاید و ارزش های جهانهویت اجتماعی هر فرد چگونه شکل می گیرد؟-27 

 .می گیرد

 بر مبنای جایگاه قبیله ی آن هادر جامعه ی قبیله ای هویت جمعی افراد بر چه مبنایی مشخص می شود؟ -28

 بر مبنای ثروت و توان اقتصادی آن هادر جامعه ی سرمایه داری هویت اشخاص بر چه مبنایی شناخته می شود؟ -29

بر مدار ارزش هایی است که آن دین مقدم می شمارد.مثالٌ اسالم در فرهنگ آرمانی نی هویت جمعی افراد بر چه مبنایی قرار دارد؟در جامعه ی دی -30

 .خود هویت افراد را با علم ریال تقوی ، وعدالت ارزیلبی می کند

فرهنگ غرب بربعدجسمانی وزیبایی های بدنی تاکید .دنگاه جهان غرب بربعدجسمانی هویت وبدن انسان را با نگاه فرهنگ اسالمی مقایسه کنی -31

.وتصرف کندوتمرکز می کند ، وهرنوع تصرفی رادرطبیعت وبدن مجاز می داند.امادرفرهنگ اسالمی انسان حق ندارد خالف اراده خدا درطبیعت وبدن ود دخل 

رویکرد این جهانی خود با آن دسته از اوصاف )هویت( اخالقی  جهان غرب باجهان اجتماعی غرب چه نوع هویت اخالقی و روانی را رشد می دهد؟ -32

 سازگار است که در ارتباط با آرمان ها و ارزشهای دنیوی آن شکل می گیرند مثال دم غنیمت شماری،تبرج،تجمل گرایی ،اخالق قهرمانی

 ناسازگار است؟ هویتجهان اجتماعی و دنیوی با چه نوع هویتی سازگار است و آن را رشد می دهد و با کدام  -33

معنوی باارزش های دنیوی سازگارنیست  جهان غرب ارزش های دنیوی فردگرایی ،رفاه طلبی ،تجمل گرایی ومال اندوزی را رشدوگسترش می دهدوجهان اجتماعی

 .دهد وبا آنها سازگاراست وارزش های همچون قناعت وحیا وتقوا وخوف ورجای الهی را رشد وگسترش می

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ششمخالصه درس 
اجتماعی وتکالیف وحقوقش آشناشود  جهان اجتماعی برای تداوم خود اعتقادات،ارزش ها وفرهنگ)شیوه زندگی(خودرابه فردآموزش می دهد،تا فردبا موقعیت

.ومشارکت اجتماعی پیدا کند

ومذهبی ورسانه های جمعی خانواده صورت می گیرد سپس گروه همبازی ها،مدرسه، مجالس علمی اولین ومهم ترین آشنایی با جهان اجتماعی توسط

(ازنسلی به نسل دیگر جامعه پذیری: فرایندی که برای مشارکت اجتماعی دنبال می شود وهویت اجتماعی راشکل می دهد).انتقال شیوه زندگی

.جارهای جامعه اندکجروی اجتماعی:رفتارهایی که برخالف عقاید،ارزش ها وهن

روش های کنترل کجروی های اجتماعی: تبلیغ واقناع. تشویق  .کنترل اجتماعی:فعالیت هایی که موجب پذیرش فرهنگ وانطباق باانتظارات جامعه می شود

(وتنبیه )رسمی وغیررسمی

.بیشتری برخورداراستاقناع: روشی برای درونی سازی فرهنگ است.هرچه فرهنگ با فطرت سازگارترباشدازقدرت اقناعی 

تبلیغی،تشویقی یا تنبیهی گاهی رسمی  درجهان اجتماعی اسالم روش مناسب جامعه پذیری وکنترل اجتماعی: امربه معروف ونهی ازمنکر است. )به صورت
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تغییرهویت اجتماعی اراتی ازاومی باشد ط دارد؟چه انتظموقعیت اجتماعی:جایگاهی که فرد درجامعه یاگروه اجتماعی دارد. )باچه کسانی ارتبا (وگاهی غیررسمی

رتبه بندی مشاغل ومالک های موقعیت اجتماعی درکشورهای ( تحرک اجتماعی: جابه جایی موقعیت اجتماعی)صعودی. نزولی. افقی تغییرموقعیت اجتماعی

 .مختلف یکسان نیست

محدوده ی تغییرات هویت اجتماعی درمحدوده ی فرهنگ جامعه  .دفرهنگ هرجهان اجتماعی فرصت تغییراتی رامی دهدوازبرخی تغییرات جلوگیری می کن

 .تعیین می شود

............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 6سواالت درس 

می کنند جامعه پذیری می  به فرایند ومسیری که افراد برای مشارکت درزندگی اجتماعی وشکل گیری هویت اجتماعی طی :راتعریف کنید جامعه پذیری -1

 پذیری می گویند گویند. ) به فرایند مشارکت اجتماعی جهت تکوین وشکل گیری هویت اجتماعی افراد جامعه

 : کنترل اجتماعی راتعریف کنید -2

 .داماتی که برای پذیرش فرهنگ ومنطبق کردن افراد با انتظارات جامعه انجام می شود کنترل اجتماعی می گویندبه مجموعه اق

است . چون عوامل  شیوه های جامعه پذیری جوامع مختلف متفاوتآیا جامعه پذیری درجوامع مختلف شیوه واحدوثابتی دارد یا متفاوت است؟  -3

اهمیتشان متفاوت است ). میزان تاثیرگذاری وقدرت  متفاوت است. خانواده ، رسانه ها ، مدارس وشیوه های آموزشی ومیزانجامعه پذیری این جوامع بایکدیگر 

  هریک از عوامل فوق درجوامع مختلف متفاوت است

-       ،مجالس علمی ومذهبی ، رسانه هاخانواده ، مدرسه ومراکز آموزشی ، گروه همبازی ودوستان  : عواملی که افرادراجامعه پذیر می کند. نام ببرید -4

  موقعیت های اجتماعی انتسابی اند برخی ازانسانها چگونه به موقعیت اجتماعی خودپی می برند؟ چگونه هویت اجتماعی خودراشکل می دهند؟  -5

درگروه ها) خانواده، دوستان و... ( ، تعامل با دیگران ، برعهده عضویت  ) محل تولد، جنسیت( وبرخی اکتسابی اند) معلم بودن، دانشجوبودن و.. ( انسانها ازطریق

 . و آموزش این نهادها هویت اجتماعی شان شکل می گیرد گرفتن نقش ها و فرایند جامعه پذیری نهادهای فرهنگی

 .نداشته باشند اجتماعیجوامعی که روش های مناسبی برای کنترل کدام جوامع دربازتولیدهویت اجتماعی با مشکل مواجه می شوند؟  -6

 . رفتارهایی که برخالف عقاید وارزش ها وقواعد وهنجارهای جامعه می باشد : کجروی اجتماعی راتعریف کنید -7

واقناع یعنی ازطریق  تبلیغ1-جامعه برای تداوم جامعه پذیری وپیش گیری وکنترل کجروی اجتماعی از چه روش هایی استفاده می کند؟  - 8

تشویق وپاداش یعنی دادن پاداش به 2- .( روش است شی وفرهنگی باورها وعقایدخودراتبلیغ می کند تاافراد اقناع شوند). این شیوه قوی تریننهادهای آموز

ن سه یعنی منحرفین از ارزش های اجتماعی تنبیه می شوند . ) کمترین قدرت رادربی تنبیه ومجازات3- .کسانی که مطابق ارزش های جامعه رفتار می کنند

 ( شیوه فوق دارد

اجتماعی جامعه را می  افرادجامعه از طریق کنترل اجتماعی قواعد وارزش هایهویت و جامعه پذیری با کنترل اجتماعی چه رابطه ای دارند؟  - 9

 .شناسند وخودرابا آنها تطبیق می دهند وجامعه پذیر می شوند

 خانوادهای هویت اجتماعی می کند چیست ؟ اولین ومهم ترین نهادی که افرادراجامعه پذیر ودار -10

پزشکان غیر متخصص ،  انجام جراحی توسط : برخی از کجروی های اجتماعی پزشکی رانام ببرید وراه های پیشگیری وکنترل آن را بیان کنید -11

جراحی های غیرمتعارف واشتباه ،سهل انگاری،راه  جنین ، عدم تعهد نسبت به سالمتی جسمی وروحی بیماران ، گرفتن هزینه های اضافی ودستمزد باال ، سقط

–تبلیغ زندگی اخروی و دنیوی توام بایکدیگر  -3 ( پزشکان خطاکار) مثال لغو پروانه پزشکی تنبیه -2تشویق پزشکان متعهد وکارا  -1 : های کنترل وپیشگیری

 امربه معروف ونهی از منکر -5تقبیح پول پرستی ودنیازدگی -4

 تنبیه ومجازات3-تشویق وپاداش 2-تبلیغ واقناع 1- : ترل اجتماعی را نام ببریدروش های کن -12

نهی  -2امربه معروف  -1دوعنصر فرهنگی آموزه های اسالمی که درفرایندهای جامعه پذیری وکنترل اجتماعی نقش مهمی دارند رانام ببرید ؟ -13

 از منکر

ی اجتماع برای تحقق جامعه پذیری نیازمند کنترل اجتماعی هستیم.بدون کنترلبایکدیگردارند؟جامعه پذیری وکنترل اجتماعی چه ارتباطی  -14

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

 ادازیک موقعیت اجتماعی به موقعیت اجتماعی دیگرجابه جایی افر : تحرک اجتماعی را تعریف کنید -15

خودباالتررود مثالمدیریک بخش  تحرک اجتماعی صعودی : باشغل جدیدفردازموقعیت اجتماعی - : انواع تحرک اجتماعی را توضیح دهیدومثال بزنید -16
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مدیراداره ازمدیریت عزل شود وبه صورت کارمندعادی به کارادامه مثال  تحرک اجتماعی نزولی: باشغل جدیدموقعیت اجتماعی فرد پایین تر رود -مدیرکل شود.

 . اجتماعی فرد تغییرنکندمثال کارمندی ازیک بخش اداره به بخش دیگری انتقال پیداکند تحرک افقی : با شغل جدید موقعیت – .دهد

شغلی اش موقعیت  وقتی فردی درطول زندگی و فعالیت . تحرک اجتماعی درون نسلی وتحرک اجتماعی میان نسلی را باذکرمثال توضیح دهید -17

کل شده . وقتی موقعیت اجتماعی بین دونسل  سال پیش کارمندبوده االن مدیر4اجتماعی اش تغییرکند تحرک اجتماعی درون نسلی داشته است.مثال تا

 . مدیرکل شده است تغییرکند تحرک اجتماعی میان نسلی است مثال پدرش کارمندبوده ولی خودش

وخالقیت،ارتباطات  علم،ایمان،تقوا،هنر،احترام،نوآوریموقعیت اجتماعی افرادبه جز شغل،تابع چه مالک ها وعوامل دیگری می تواندقرارگیرد؟ -18

 ...اجتماعی و

ماعی درجوامع مختلف اجت خیر تحرک:آیا افراد درجهانی که زندگی می کنند ، می توانند هرنوع هویت اجتماعی رابه دست بیاورند؟ مثال بزنید -19

 ان نمی توانندوابسته به فرصت هایی است که جامعه دراختیار افراد قرار می دهد. مثال معلوالن جسمی دربرخیازمشاغل نمی توانندفعالیت کنند.درایران زن

 .قاضی یا رییس جمهورشوند

رات دارند، برخی تغیی ؟ به تناسب عقاید وارزش هایی کهنمایند برچه اساسی جوامع برخی از تغییرات هویتی را تشویق و با برخی را مخالفت می -20

 .وتحرکات اجتماعی را تشویق وبرخی دیگر رامنع می نمایند

وتحرکات اجتماعی را برای  هرجامعه متناسب با عقایدوارزش هایی که دارد برخی تغییرات هویتی .منظوراز فرصت های هویتی چیست ؟ مثال بزنید  -21

صرفا برای یک نژادخاص امکان تحرک اجتماعی صعودی  می کند ومجاز می داند مثال جامعه ای که براساس ارزش های نژادی شگل گرفتهعده ای تشویق 

 .افراد را آشکار کند منع می شوند فراهم می آوردویا در جهان غیردینی فعالیت هایی که هویت دینی

کان تحرک اجتماعی  صرفا برای یک نژاد خاصامنژادی شکل گرفته است چگونه است؟ فرصت های هویتی در جامعه ای که براساس ارزش های  -22

 .صعودی فراهم می آورد

تحرکات اجتماعی صعودی فرصت های هویتی در جامعه ای که مناسبات وروابط آن برمدار ارزش های اقتصادی شکل می گیرد چگونه است؟ -23

 .رادر اختیاردارند راتنها برای کسانی ممکن می سازد که منابع ثروت

تحرکات چگونه است؟  فرصت های هویتی برای تحرکات اجتماعی در جامعه ای که برمدار ارزش های دنیوی واین جهانی شکل گرفته است -24

 .اجتماعی را درمحدوده ی همان ارزش ها به رسمیت می شناسد

 .دراماکن عمومی هویت دینی افراد را آشکار کند. مثال استفاده ازحجابفعالیت هایی که درجوامع غیردینی کدام فعالیت ها منع می شوند؟  -25

 . هویت هایی که ابعاد متعالی والهی انسان رانفی کننددرجهان دینی ومعنوی کدام هویت ها به رسمیت شناخته نمی شوند؟  -26

بوط به برای سیاهان بود که مر کرو قوانین ایالتی ومحلی آمریکا ؟ قوانین جیمدرباره قوانین جیم کرو وتاثیرآن برتداوم تبعیض نژادی چه می دانید -27

برخی نمونههای قوانین جیم کرو جداسازی نژادی .می داشت بودکه سیاهان راازنظر خدمات مختلف اجتماعی واقتصادی پایین تر نگه1965تا 1876سال های 

شوییها، رستورانها و آبخوریها برای سفیدها و سیاهان ، الگوهای جدایی در مسکن ، نژادی دست مدارس دولتی، اماکن عمومی و حمل و نقل عمومی، و جداسازی

 .امور قرض دادن بانکی وتبعیض شغلی بود. ارتش ایاالت متحده هم جداسازی شده بود
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 7خالصه درس 
 .هویت فرهنگی جهان اجتماعی براساس عقایدوارزش های اجتماعی شکل می گیرد

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

توان نقد وتحلیل وخروج از یک  نقش های اجتماعی هویت اجتماعی افرادرامی سازند.باعضویت درجهان های اجتماعی دارای هویت اجتماعی می شویم).البته

 هویت جهان اجتماعی به فرهنگ اش می باشد).هویت اجتماعی وهویت ( دیگری راداریم جهان اجتماعی و ورود به جهان اجتماعی

،هویت فرهنگی راتحت تاثیر قرارمی دهد وهویت فرهنگی ،هویت اجتماعی افرادراتحت تاثیر قرارمی دهدنقش  فرهنگی دو روی یک سکه اند. هویت اجتماعی افراد

 .زش سازند وارزش ها نقش سازندها هنجارسازند.هنجارها نقش سازند. نقش ها،ار

 .می گیرد هویت فرهنگی جهان اجتماعی گسترده تراز هویت اجتماعی افراد است.هویت اجتماعی درپرتو هویت فرهنگی جهان اجتماعی شکل

این شکل گیری مقاومت می دربرابر  هویت فرهنگی فرصت شکل گیری هویت های اجتماعی)شغلی،خانوادگی،علمی و..(. متناسب باخودرافراهم می کند وگاهی

 .چارچوب هویت اجتماعی درقالب هویت فرهنگ سازماندهی می شود( کند.)چون آن را با عقاید اساسی خود ناسازگارمی بیند

 .تازمانی عقاید وارزش های جهان اجتماعی نزد اعضا بااهمیت وبااعتبارباشد هویت فرهنگی آن جهان دوام خواهدداشت


