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 11درس 

 اجتماعی( جهان)تحوالت هویتی  

 

 هویت جهان اجتماعی چیست؟
 
 : بخشی از هویت فرد است که با عضویت در گروه شکل می گیرد. هویت اجتماعی 

 

 : بخشی از هویت جامعه است که با پذیرش عقاید و ارزش های مشترک از سوی افراد جامعه و به رسمیت  هویت فرهنگی

 شناختن آنها شکل می گیرد.

دانش آموزی برای فرد یک هویت اجتماعی است و عقاید و ارزش های مشترک که در مدرسه پذیرفته شده است هویت  :1  مثال

 فرهنگی مدرسه را شکل می دهد.

هویت اجتماعی است و جامعه ایران با پذیرش عقاید و ارزش های اسالمی مشترک توسط مردم  یک مسلمانی برای فرد:  2مثال 

 دارای هویت فرهنگی اسالمی می باشد.

 

 هویت فرهنگی جامعه گسترده تر از هویت اجتماعی افراد است. 

 .هویت اجتماعی افراد در پرتو فرهنگی جامعه شکل می گیرد 

 شکل می گیرد. جامعه دینی یک جوان مسلمان ، با توجه به هویت دینیمثال: هویت 

 

 فرصت شکل گیری می دهد که : به آن دسته از هویت اجتماعی افراد یهویت فرهنگی جهان اجتماع  

 تناسب و سازگار باشد.مبا عقاید و ارش های آن 

 کنند. ورزشی شرکتدر مسابقات در ایران زنان می توانند با رعایت پوشش اسالمی مثال : 

 

  هویت های اجتماعی مقاومت می کند که : در برابر آن دسته ازهویت فرهنگی جهان اجتماعی  

 با عقاید و ارزش های آن نا سازگار باشد.

 .: مبارزه با فرقه های شیطان پرستی در جامعه توحیدی 1 مثال

 .در ایران فرصت شکل گیری هویت شغلی قضاوت برای زنان محدود است :  2مثال 

 

 : هویت فرهنگی جهان اجتماعی تا زمانی دوام می آورد که  

 عقاید و ارزش های مربوط به آن مورد پذیرش اعضای جهان اجتماعی باشد.

 

  می دهد که :هویت  فرهنگی جهان اجتماعی زمانی با چالش مواجه  می شود و دوام خود را از دست 

 عقاید و ارزش های مربوط به آن اهمیت و اعتبار خود را در اعضای جهان اجتماعی از دست بدهد.
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 .هویت فرهنگی جامعه و هویت اجتماعی افراد آن جامعه نمی توانند مستقل از یک دیگر وجود داشته باشند 

 مثال :

خانواده یک گروه اجتماعی است و دارای هویت فرهنگی می باشد و بخشی از هویت اجتماعی افراد خانواده بر اساس هویت  

 فرهنگی خانواده ) عقاید و ارزش های و هنجار های مشترک ( شکل می گیرد.

که بر اساس عقاید و  است زندگی تنها شکلی از ل از زندگی ، خانواده نمی گویند و خانواده در هر جهان اجتماعی به هر شک 

را  ید و ارزش ها و هنجار هایشو خانواده تا زمانی که اعضای آن عقاشکل گرفته باشد نماد خانواده و  ارزش ها و هنجار ها

 بپذیرند و به آن عمل نمایند به بقای خود ادامه می دهد و در غیر این صورت خانواده از هم می پاشد.

 

 جهان اجتماعی چگونه است ؟فرآیند تحوالت هویتی 
 
 :تغیرات در جهان اجتماعی به دو شکل انجام می شود 

 رخ می دهد و مربوط الیه های سطحی جهان اجتماع می باشد.واحد تغیراتی که درون یک جهان اجتماعی -1

تغیراتی که جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی دیگری تبدیل می کند و مربوط به الیه های عمیق جهان اجتماعی می  -2

 باشد 

 : به جهان اجتماعی  را اجتماعی جهان و ستامربوط به الیه های عمیق جهان اجتماعی یراتی که یتغبه  تحول فرهنگی

 ند.می گوی تحول فرهنگیجهان اجتماعی می شود  تحول هویتو موجب  کنددیگری تبدیل می 

 

 : یابد و جهان اجتماعی نتواند کنش ادامه اگر تعارض فرهنگی )شیوه زندگی ناسازگار با عقاید و ارزش ها(  تزلزل فرهنگی

را می سازد هویت فرهنگی جهان اجتماعی  و عقاید و ارزش هایی که های اجتماعی را بر اساس فرهنگ خود سامان دهد 

 فرهنگی رخ می دهد. ا در جامعه از دست بدهند تزلزلر مورد تردید قرار بگیرند و استقرار خود

 

 : گاهی می توان با کنترل و مدیریت از ادامه تعارض فرهنگی  هر تعارض فرهنگی به تزلزل فرهنگی منجر نمی شود زیرا

ل فرهنگی و مانع از ایجاد تزلزسوق داد جلوگیری کرد و هنجار ها و رفتار ها به سمت عقاید و ارزش های مورد قبول جامعه 

 .شد 

 ق تر یعنی عقاید یبه سطوح عم یابد و مهادا که در سطح رفتارها و هنجار ها بوجود آمده اگر و تعارضی ناسازگاری

 . و ارزش ها برسد تزلزل فرهنگی ایجاد می شود

 

  : تزلزل فرهنگی می تواند منجر به ایجاد بحران هویت گردد.رابطه تزلزل فرهنگی و بحران هویت 

 

  انی بوجود می آید که جهان اجتماعی بحران هویت زم فرهنگی می تواند باعث ایجاد بحران هویت گردد زیرا :تزلزل

 توان حفظ و دفاع از ارزش های اجتماعی خود را نداشته باشد. 
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 هویت مواجه شود راه برای دگرگونی و تحول هویت فرهنگی جهان اجتماعی  اگر یک جهان اجتماعی با بحران

 شود.باز می 

  : ران هویت به اگر بحبحران هویت راه را برای دگرگونی و تحول هویت فرهنگی جهان اجتماعی باز می کند زیرا

تغیرات اجتماعی در یک جهان اجتماعی واحد اتفاق نمی افتد بلکه جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی دیگری  وجود آید

 د.تحوالت فرهنگی می گرد ایجاد تبدیل می کند و موجب

 

 عبارتند از :  انواع تحوالت فرهنگی 

 تحوالت فرهنگی مثبت -1

 تحوالت فرهنگی منفی -2

 

 : اگر فرهنگی که دچار تزلزل و بحران و تحول شده فرهنگی باطل باشد و به سمت فرهنگ حق  تحوالت فرهنگی مثبت

 د تحول فرهنگی مثبت رخ می دهد .  مانند تبدیل جامعه از اموی به نبوی .تغییر جهت ده

 

 : اگر فرهنگی که دچار تزلزل ، بحران و تحول شده است فرهنگ حق باشد و به سمت فرهنگ  تحوالت فرهنگی منفی

 د تحول فرهنگی منفی رخ می دهد.  مانند تبدیل جامعه نبوی به اموی .جهت دهتغییر باطل 

 

  : علل ایجاد تحوالت فرهنگی عبارتند از 

 تحوالت درونی  -1

 تحوالت بیرونی )تاثیر پذیری یک فرهنگ از فرهنگ های دیگر (  -2

 

 : علل تحوالت درونی عبارتند از 

 جهان اجتماعیی ها و ابداعات مثبت و منفی افراد نو آور -1

 هویت فرهنگی جهان اجتماعیموجود در کاستی ها و بن بست های  -2

 

  کهولت و مرگ جهان اجتماعی :است از عبارت پیامد بن بست ها و کاستی های درونی در یک جهان اجتماعی 

 

 : مرگ جهان اجتماعی زمانی رخ می دهد که 

تواند به نیاز های طبیعی ، تمام ظرفیت های خود ن گیریو با به کار نی روبرو باشداجتماعی با کاستی و بن بست ها درو جهان

 . انسا نها پاسخ دهدو معنوی جسمی ، فطری 
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  که توان پاسخگویی به نیازهای معنوی و فطری انسان را ندارد عبارتند از جامعه ای مشکالت فرهنگی: 

 پوچ انگاری -1

 از دست دادن نشاط زندگی -2

 یأس و نامیدی -3

 خودکشی -4

 

 متفکران اجتماعی عبارتند از :نوی بر دانشمندان و تأثیر کاستی و خأل مع 

 .عقیدتی و ارزشی جهان اجتماعی های باز اندیشی درباره بنیان -1

 جهان اجتماعی برای عبور از مرزهای هویت فرهنگی خود.تشویق  -2
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 نمونه سواالت

 

 هویت فرهنگی را تعریف کنید؟ -1

 هویت فرهنگی جهان اجتماعی چه زمانی محقق می شود ؟ -2

 هویت فرهنگی جهان اجتماعی بر چه مبنایی شکل می گیرد؟ -3

 یت اجتماعی افراد توضیح دهید.واجتماعی را با هنسبت و رابطه هویت فرهنگی جهان  -4

 هویت اجتماعی افراد در پرتو هویت ...................................جامعه شکل می گیرد. -5

 هویت فرهنگی جامعه پدیده ای .........................از هویت اجتماعی افراد است. -6

 مثال بزنید. راد اجازه رشد و شکل گیری می دهد،هویت اجتماعی اف آیا هویت فرهنگی جهان اجتماعی به هرنوع -7

 هویت فرهنگی جهان اجتماعی تا چه زمانی دوام می آورد و چه زمانی از بین می رود ؟ -8

 با ذکر مثال توضیح دهید که آیا هویت فرهنگی جامعه و هویت اجتماعی افراد می توانند از یکدیگر مستقل باشند ؟ -9

 به چه معناست؟ فرهنگیل تحو -10

رض فرهنگی به تزلزل فرهنگی منجر می شود ؟( ) چه ارتباطی بین تزلزل  اتزلزل فرهنگی را توضیح دهید . ) چه زمانی تع -11

 فرهنگی و تعارض فرهنگی وجود دارد ( ) تزلزل فرهنگی چه زمانی رخ می دهد . (

 شود ؟ آیا هر نوع تعارض فرهنگی به تزلزل فرهنگی منجر می -12

 جود می آید.وبه .......... به سطوح عمیق تر یعنی عقاید و ارزش ها کشیده شود  انجارهاگر ناسازگاری در سطح رفتارها و ه -13

 ) چرا تزلزل فرهنگی با بحران هویت همراه است؟( یکدیگر دارند؟ تزلزل فرهنگی و بحران هویت چه نسبتی با -14

 یت فرهنگی جهان اجتماعی می گردد ؟چرا بحران هویت باعث تحول هو -15

 انواع تحوالت فرهنگی را نام ببرید. -16

 منظور از تحول فرهنگی مثبت چیست ؟ مثال بزنید. -17

 منظور از تحول فرهنگی منفی چیست ؟ مثال بزنید. -18

 علل ایجاد تحوالت فرهنگی را بنویسید  –19

 علل درونی تحوالت فرهنگی را بنویسید -20

 بن بست ها و کاستی های درونی در یک جهان اجتماعی چیست ؟ دپیام -21

 هان اجتماعی با مرگ مواجه می شود؟چه زمانی یک فرهنگ و ج -22

 فرهنگی که توان پاسخ گویی به نیاز های معنوی و روحی افراد را نداشته باشد با چه مشکالتی مواجه می شود؟ -23

 شمندان و متفکران اجتماعی داشته است.کاستی و خأل معنوی چه تأثیری بر اندی -24

 هر گاه نوعی از عقاید و ارزش ها از سوی افراد پذیرفته و به رسمیت شناخته شود هویت ..................... پدید می آید. -25

 قاومت می کند.باشد م هویت های اجتماعی که با عقاید و ارزش های آن ....................آن نوع هویت فرهنگی در برابر  -26

 .از دست بدهند را در زندگی ..........  خود ش های جامعه ......... و ..........تزلزل فرهنگی هنگامی رخ می دهد که عقاید و ارز -27
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