درس نهم
(باز تولید هویت اجتماعی)

جامعه پذیری چه نقشی در باز تولید هویت اجتماعی دارد؟
 حیوانات به صورت غریزی فعالیت گروهی خود را انجام می دهند .
مثال :زنبورهای عسل به صورت غریزی با وظایف خود آشنا هستند
جوجه تیغی ها به صورت غریزی برای دفاع ازخود به صورت یک گلوله تیغی در می آیند.
 انسان ها به صورت غریزی نمی دانند که در جهان اجتماعی چه موقیعتی دارند وحقوق و تکالیف آنها چیست بلکه
در جریان جامعه پذیری با موقعیت  ،حقوق و تکالیف خود آشنا می شوند.


هویت اجتماعی افراد از طریق عضویت در گروه های مختلف و ارتباط با دیگران شکل می گیرد.



هر فرد درجهان اجتماعی متولد می شود که به وسیله نسل های قبل از او ایجاد شده باشد.

 مراحل شکل گیری هویت اجتماعی افراد در جهان اجتماعی عبارتند از :
 -1بخشی ازهویت اجتماعی افراد پس از تولد توسط جهان اجتماعی تعین میگردد یعنی جهان اجتماعی فرد را به عنوان
یکی از اعضای خود به رسمیت می شناسد و ویژگی هایی را متناسب با موقیعتی که در آن قرار دارد برایش در
نظرمیگیرد( .مثال با صدور شناسنامه بخشی از هویت انتسابی مانند زمان تولد  ،مکان تولد و  ...مشخص می شود ).
 -2بخشی از هویت اجتماعی افراد ازطریق مشارکت در جهان شکل میگیرد یعنی فرد در جریان جامعه پذیری شیوه
زندگی را می آموزد و به تدریج با موقعیت اجتماعی  ،حقوق و تکالیفی که به عهده دارد آشنا می شود ( .مانند دانش
آموزی و ) ...
 هر جهان اجتماعی برای بقا و دوام خود باید:
اعتقادات  ،ارزش وشیوه های زندگی خود را به افراد آموزش دهد.
 عواملی که موجب آشنایی افراد با جهان اجتماعی می شوند عبارت اند از:
 -1خانواده

 -2مدرسه

 -4مجلس علمی و مذهبی

 -3گروه های هم بازی

 -5رسانه های جمعی

 اولین و مهم ترین آشنایی های فرد با جهانی که در آن تولد می شود در خانواده انجام می گیرد.
 جامعه پذیری عبارت است از  :فرایندی که هرفرد برای مشارکت در زندگی اجتماعی دنبال میکند و مسیری که برای شکل
گیری هویت اجتماعی افراد طی میشود.
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کنترل اجتماعی چه نقشی در باز تولید هویت اجتماعی دارد ؟
 فرایند جامعه پذیری همیشه به طور کامل و با موفقیت انجام نمی شود زیرا  :انسان ها دارای اختیار هستند و ممکن
است هویتی را که جهان اجتماعی برای آنها در نظر گرفته است را نپذیرند و مخالف عقاید وتکالیفی که سازمان ها و نهادهای
مختلف جامعه برای آنها در نظر گرفته است عمل نمایند.
 کجروی اجتماعی عبارت است از :رفتارهای که بر خالف عقاید وارزش ها وهنجار های جامعه هستند.
 جوامع برای پیشگیری و کنترل کجروی اجتماعی از روش های زیر استفاده می نماید:
 -1تبیلغ واقناع
 -2تشویق و پاداش
 -3تنبیه ومجازات
 تبلیغ واقناع :هرجهان اجتماعی می کوشد تا از طریق آموزش ،عقاید و ارزش های خود را به گونه ای ترویج کند که افراد برای
برای پذیرش آنها قانع شوند.
 تشویق وپاداش :هر جهان اجتماعی افرادی که مطابق ارزش ها وقواعدش عمل کنند را تشویق و به آنها پاداش می دهد.
 تنبیه ومجازات :هرجهان اجتماعی کسانی که دچار کجروی شده باشند را تنبه و مجازات میکند.
 اقناع عبارت است از  :روشی است که به وسیله آن فرهنگ در افراد درونی می شود.
 هرچه قدرت اقناع یک فرهنگ بیشتر باشد افراد کنش ها و اعمال متناسبب با آن فر هنگ را بهتر انجام می دهند.
 فرهنگ هایی از قدرت اقناع بیشتری دارندکه:
 -1ظرفیت منطقی و عقالنی بیشتری دارند.
 -2با فطرت انسان سازگارترند.
 تشویق وتنبیه به دو شکل انجام میشود:
 -1تشویق و تنبیه رسمی
 -2تشویق و تنبیه غیر رسمی
 شیوه رسمی توسط سازمان ها و موسسات اجتماعی مانند ادارات  ،پلیس و زندان صورت می گیرد.
 شیوه غیر رسمی توسط خانواده  ،همساالن یا عموم مردم انجام می گیرد.
 شیوه غیررسمی تشویق و تنبیه آثار و نتایج عمیق تری دارد.
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 جهان اجتماعی که روش های مناسبی برای کنترل اجتماعی نداشته باشد :
 -1در معرض آسیب های بیشتری قرارمی گیرد.
 -2باز تولیدش با مشکل مواجه میشود.
 -3دوام و بقای آن تهدید میشود.
 درجهان اسالم دوعامل مهم که در فرآیند جامعه پذیری و کنترل اجتماعی نقش دارند عبارتند از:
. 1امر به معروف
 .2نهی از منکر


ابعاد و نتایج امر به معروف ونهی از منکرعبارت اند از:
 -1فردی
 -2اجتماعی
 -3معنوی
 -4دنیوی

 روش های امر به معروف و نهی از منکرعبارتند از:
.1تبلیغی
.2تشویقی
.3تنبیهی
 انجام برخی از سطوح امربه معروف ونهی از منکر به عهده همه افراد است و برخی از سطوح آن وظیفه سازمان های
رسمی وحکومتی می باشد.
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( نمونه سواالت درس نهم )
 -1حیوانات به صورت  .......................فعالیت های گرو هی خود را انجام می دهند .+
 -2هویت اجتماعی افراد با عضویت در ....................شکل می گیرد.
 -3هر فرد درجهان اجتماعی متولد می شود که به وسیله نسل های ...................از او ایجاد شده باشد.
 -4مراحل شکل گیری هویت اجتماعی افراد را در جهان اجتماعی توضیح دهید ( .هویت اجتماعی افراد پس
از تولد چگونه شکل می گیرد ؟
 -5چراجامعه عقاید و ارزش های خود را به افراد آموزش می دهد ؟
 -6جامعه برای حفظ بقا خود چه باید بکند؟
 -7انسان اولین و مهم ترین آشنایی خود با جهان اجتماعی را کجا وچگونه به دست می آورد؟
 -8چهار عامل آشنایی فرد باجهان اجتماعی را نام ببرید.
 -9جامعه پذیری را تعریف کنید.
 -10آیا فرآیند جامعه پذیری همیشه با موفقیت انجام میشود؟چرا؟
 -11کجروی اجتماعی را تعریف کنید.
 -12جوامع برای پیشگیری و کنترل کجروی اجتماعی از چه روش هایی استفاده می کنند.
 -13تبلیغ واقناع  ،تشویق وپاداش  ،تنبه و مجازات را به عنوان راه های پیشگیری از کجروی اجتماعی توضیح
دهید( .جامعه چه افرادی را مجازات یا تشویق می کند ؟).
 -14اقناع چیست ؟
 -15چه فرهنگ هایی از قدرت اقناع بیشتری برخورد دارند؟
 -16تشویق وتنبیه به چند شکل انجام میشود؟
 -17شیوه رسمی وغیر رسمی تشویق وتنبیه توسط چه کسانی انجام میشود؟
 -18کدام یک از اشکال تشویق وتنبیه آثار عمیق تری دارند ؟
 -19جهان اجتماعی که به روش های مناسبی برای تشویق و تنبیه ندارد با چه مشکالتی مواجه می شود؟
 -20در جهان اسالم دو عامل که در فرآیند جامعه پذیری و کنترل اجتماعی نقش دارند را بنوسید.
 -21ابعاد وآثار امر به معروف ونهی از منکر را بنوسید.
 -22روش های امر به معروف ونهی از منکر را بنوسید.
 -23امر به معروف و نهی از منکر به عهده چه کسانی است؟
 -24به نظر شما چرا در میان روش های کنترل اجتماعی اقناع از مرتبه با ال تری برخوردار است؟
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