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 درس دهم: تغییرات هویت اجتماعی
 موقعیت اجتماعی

 جایگاه فرد در جامعه یا در یک گروه اجتماعی
 آوریم. ما با شناخت موقعیت اجتماعی فرد، دربارة او اطالعاتی به دست می

 هاي هر جامعهتعیین موقعیت اجتماعی افراد براساس ارزش
 

 هویت اجتماعی اکتسابی هویت اجتماعی انتسابی
 ←پذیرفتن هویت اجتماعی انتسابی افراد 

از محیط  انفعالیدر بدو تولد به صورت 
 » هاي اجتماعی دیگر محیط«یا » خانواده«

فرد از  پذیري تأثیرحاصل  ←اغلب 
 »محیط اجتماعی«

 عدم مؤثر بودن خود فرد در پیدایش آن

کسب آن به  ←هویت اجتماعی اکتسابی
پذیري  (یعنی، تأثیر فعال برخوردواسطۀ 

محیط فعال و تأثیرگذاري فعال) با 
 اجتماعی

همراه بودن این هویت با تغییراتی در 
هاي اجتماعی افراد و فراهم آوردن  موقعیت
 »هاي اجتماعی نوین موقعیت«

 
 جایی افراد از یک موقعیت اجتماعی به موقعیت اجتماعی دیگر جابه تحرك اجتماعی

تحرك اجتماعی 
 صعودي

برتر بودن موقعیت اجتماعی جدید فرد از موقعیت اجتماعی قبلی «
مانند: منصوب شدن کارمند یک اداره به سمت مدیر بخش آن » او

 اداره
تحرك اجتماعی 

 نزولی
مانند: » عدم برتري موقعیت جدید فرد نسبت به موقعیت قبلی او«

عزل شدن یک مدیر از مقام مدیریت و استخدام او به عنوان یک 
 کارمند عادي

تحرك اجتماعی 
 افقی

عدم تفاوت بین موقعیت اجتماعی جدید و موقعیت اجتماعی «
مانند: انتقال کارمند یک اداره از یک بخش به بخش دیگر آن »قبلی

 اداره
تحرك اجتماعی 

 درون نسلی
 مانند یک فرد در طول زندگی خویش» درون یک نسل«

تحرك اجتماعی 
 میان نسلی

 مانند یک فرد نسبت به والدینش» در دو نسل«
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 انسداد اجتماعی
 مسدود بودن راه ارتقاء و تحرك اجتماعی صعودي

امکان دسترسی افراد محروم و کمتر برخوردار  ←باز بودن راه تحرك اجتماعی به معناي
 هاي اجتماعی باالتر جامعه به موفقیت

هاي انتسابی  ویژگیاساس برانسداد اجتماعی بیشتر در جوامعی است که: موقعیت اجتماعی 
 شود؛ (مانند وراثت، نژاد و ...) تعیین می

اي است که  هستند نیز شرایط به گونه هاي اکتسابی ویژگیدر بسیاري از جوامعی که: مبتنی بر 
هاي اجتماعی بندي موقعیتشود. مانند (رتبه راه تحرك اجتماعی بر محرومان جامعه بسته می

 شدن محرومان با انسداد اجتماعی) روبهو روبراساس سرمایۀ اقتصادي 
 هاي تحرك اجتماعیها و محدودیتفرصت

که دارد، براي تحرك اجتماعی و  هایی ارزشو  عقایدهر جهان اجتماعی به تناسب 
 کند: ایجاد می هایی محدودیتو  ها فرصتتغییرات هویتی افراد 

برخی دیگر تحرکات اجتماعی و برخی تحرکات اجتماعی و تغییرات هویتی را تشویق + 
 کنند.تغییرات هویتی را منع می

 :پیامد تغییرات هویتی در درون مرزهاي مورد قبول یک فرهنگ
هـاي کـالن جامعـه شـکل بگیـرد،       تا هنگامی که هویت جمعی افراد در چارچوب عقاید و ارزش

مـورد تشـویق و تاییـد    ها با هویت جهان اجتماعی سازگار اسـت و  تغییرات هویتی افراد و گروه
هـاي   فردي کـه بـا تـالش و پشـتکار خـود، در یکـی از عرصـه       براي مثال:  گیرد. جامعه قرار می

زند و از این طریـق، موقعیـت اجتمـاعی خـود و بخشـی از افـراد        اجتماعی دست به نوآوري می
 .گیرد ؛ مورد تأیید جامعه قرار میبخشد جامعه را ارتقاء می
از مرزهـاي مـورد    خـارج دهد که تغییرات هـویتی افـراد در    رخ میزمانی  :تعارضات فرهنگی

تر از فرصت قبول جهان اجتماعی (یعنی، مغایر با ارزش هاي موجود در  ها و عقاید جامعه و فرا
تفاق بیافتد و شیوه هاي اجتماعی  هایی از زندگی را که با عقاید و ارزش یک جهان اجتماعی) ا

اجتماعی فراوانی  هاي نگرانیو  اضطرابد.تعارضات فرهنگی، هستند، به دنبال بیاور تقابلدر 
 آورد. را به همراه می

  علل تعارضات فرهنگی: 
هاي افرادي که در  ها و فعالیت در ارتباط بودن تعارضات فرهنگی با ابداع و نوآوريعلل درونی: 

 درون یک جهان اجتماعی حضور دارند.
 .هاي اجتماعی دیگر جهان پذیري از فرهنگی در اثر تأثیربه وجود آمدن تعارضات علل بیرونی: 


