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جوجه تیغی ها به صورت غریزی برای دفاع ازخود به صورت یک گلوله تیغی در می آیند.

هستندآشناخودوظایفباغریزیصورتبهعسلزنبورهای.
مثال

.دهندمیانجامراخودگروهیفعالیتغریزیصورتبهحیوانات

وکه در جهان اجتماعی چه موقیعتی دارند غریزی نمی دانند ها به صورت انسان 
اسندشنموقعیت خود را می جریان جامعه پذیری بلکه در چیست ، و تکالیف آنها حقوق 

.خود را شکل می دهند اجتماعی و حقوق و تکالیف خود را یاد می گیرند و هویت 

 شوندها کشته می از شهر، در اثر برخورد با اتومبیل بزرگراهها و جادههای خارج در انگلستان ساالنه تعداد زیادی جوجه تیغی در.
ایهقادر نیستند خود و دیگران را از خطر له شدن زیر چرخ میروند ؛ ولی همنوعانشان به این شکل از بین ها می بینندکه تیغی جوجه 

چرا ؟.  سازنداتومبیل ها آگاه 

می کند؟ خأل را پر ها، این نظر شما چه عاملی در زندگی انسان به -

اما

.زیرا شیوه دفاعی آن ها غریزی و ثابت است 

.جامعه پدیری که موجب می شود انسان متناسب با موقعیت خود تصمیم بگیرد 
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.شکل می گیردارتباط با دیگران وعضویت در گروه های مختلف هویت اجتماعی افراد از طریق 

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

.او را تعیین می کند هویت اجتماعی جهان اجتماعی پس از تولد هر فرد بخشی از 

چند نکته

.دهدآموزشافرادبهراخودزندگیهایشیوهوارزش،اعتقاداتبایدخوددواموبقابرایاجتماعیجهانهر

.انجام می گیردخانوادهاولین و مهم ترین آشنایی های فرد با جهانی که در آن تولد می شود در 

با رسانه های جمعی و مجالس علمی و مذهبی ، گروه های هم بازی ، مدرسهپس از خانواده افراد از طریق 
.جهان اجتماعی آشنا می شوند 
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مراحل شکل گیری هویت اجتماعی افراد در جهان اجتماعی 

توسطپس از تولد بخشی ازهویت اجتماعی افراد 
اجتماعییعنی جهان می گردد، جهان اجتماعی تعین 

فرد را به عنوان یکی از اعضای خود به رسمیت  
کهویژگی هایی را متناسب با موقیعتی شناسد و می 

.  نظرمی گیرددر آن قرار دارد برایش در 
انتسابیمثال با صدور شناسنامه بخشی از هویت )

.(مشخص می شود ...  مانند زمان تولد ، مکان تولد و 

در مشارکت بخشی از هویت اجتماعی افراد ازطریق 
جریانیعنی فرد در می گیرد شکل جهان اجتماعی 

پذیریجامعه 
باشیوه زندگی را می آموزد و به تدریج 

ارددموقعیت اجتماعی ، حقوق و تکالیفی که به عهده 
... (مانند دانش آموزی و . ) آشنا می شود

منظور از جامعه پذیری چیست ؟

ری هویت  و مسیری که برای شکل گیمی کند فرایندی که هرفرد برای مشارکت در زندگی اجتماعی دنبال 
.می شود را  جامعه پذیری می نامند اجتماعی افراد طی 

منظور از جامعه پذیری چیست ؟منظور از جامعه پذیری چیست ؟
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یبراها دارای اختیار هستند و ممکن است هویتی را که جهان اجتماعی انسان 
وان ها آنها در نظر گرفته است را نپذیرند و مخالف عقاید وتکالیفی که سازم

.نهادهای مختلف جامعه برای آنها در نظر گرفته است عمل نمایند

چیست ؟کجروی اجتماعی منظور از 

.جامعه هستندو هنجارهای ها و ارزش رفتارهای که بر خالف عقاید 

انجام می شود؟ جامعه پذیری همیشه به طور کامل و با موفقیت آیا فرایند 

خیر
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:مایدنمیاستفادهزیرهایروشازاجتماعیکجرویکنترلوپیشگیریبرایجوامع

کوشدهرجهان اجتماعی می 
،آموزشطریق از تا 

راعقاید و ارزش های خود 
کهبه گونه ای ترویج کند 

افراد برای  پذیرش آنها  
.شوندقانع 

افرادیهر جهان اجتماعی 
که مطابق ارزش ها وقواعدش  
عمل کنند را تشویق و به آنها  

.پاداش می دهد

هرجهان اجتماعی کسانی که 
دچار کجروی شده باشند را  

.می کندتنبه و مجازات 
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.د شودر افراد درونی می ، فرهنگ روشی است که به وسیله آن 

منظور از اقناع چیست ؟

. منطقی و عقالنی بیشتری دارندفرهنگ هایی که ظرفیت -1

؟  بیشتری برخوردارندهایی از قدرت اقناع چه فرهنگ 

.فرهنگ هایی که با فطرت آدمیان سازگارترند -2

هنددمیانجامبهترراهنگفرآنبامتناسباعمالوهاکنشافرادباشدبیشترفرهنگیکاقناعقدرتهرچه.
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ودشمیانجامشکلدوبهوتنبیهتشویق

این روش توسط  
اجتماعیها و موسسات سازمان 

.صورت می گیرد
مانند

...زندان و ادارات ، پلیس و 

این روش توسط
مردم عموم یا همساالن، خانواده 

.گیردانجام می 

.ی گیردانجام مجامعه انطباق افراد با انتظارات و پذیرش فرهنگِ جامعه برای مجموعه فعّالیتهایی که 

منظور از کنترل اجتماعی چیست ؟

.داردو نتایج عمیق تری آثار این روش 
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.گیرنددر معرض آسیب های بیشتری قرارمی -1

کنترل اجتماعیکه روش های مناسبی برای های اجتماعی جهان 
به چه وضعیتی دچار می شوند ؟نداشته باشد 

. می شودبا مشکل مواجه تولید شان باز -2

.شودمیتهدیدهاآنبقایودوام-3
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.دارند کنترل اجتماعی و جامعه پذیری فرآیند در منکر نقش مهمی  امر به معروف و نهی از در اسالم ، 

.می باشد دنیویو معنوی، اجتماعی ، فردی منکردارای آثارامر به معروف و نهی از 

.انجام می شود ( تشویقی و تنبیهی ،تبلیغی )منکر با روش های مختلف امر به معروف و نهی از 

چند نکته در مورد امر به معروف و نهی از منکر

خی  است و برهمه افراد سطوح مختلف است  که انجام برخی سطوح به عهده امر به معروف و نهی از منکردارای 
.  می باشدهای رسمی وحکومتی سازمان دیگر از سطوح وظیفه 


