


تا چه سطحی جامعه حاضر به کنترل اجتماعی هنجار است؟ -27

هرچه ارزشی در جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار باشد هنجار های آن بیشتر کنترل می شود ودر صورت هنجار شکنی مجازات 

 بیشتری به دنبال دارد.

زمینه ی خانوادگی ،اقتصادی و اجتماعی  ارزش توسعه ی فرهنگی با چه نوع هنجارهایی در -28

احکام دینی از دوران طفولیت به کودکان آموزش داده شود و نظم،کمک به یکدیگر ،برنامه ریزی  سازگاری دارد؟

کردن،هماهنگ بودن به صورت هنجار های پذیرفته شده ی خانواده ها ،مدارس و نظام اقتصادی باشدتا از نظر فرهنگی 

عه فراهم شود.امکان تعالی و توس  

نظامی مثال بزنیدکه هنجار ها وکنش های اجتماعی آن با یکدیگر متناسب باشد؟  -29

کالس درس جامعه شناسی ما مقررات انضباطی خوبی دارد از جمله حین پاسخ گویی دانش آموزی دیگران صحبت نمی کنند.

اثیرگذارتکنشی مثال بزنید که جنبه اجتماعی داشته باشد و رفتار دیگران در آن  -31

لباس پوشیدن برای خروج از منزل چون حضور دیگران موجب تغییر وضعیت ما می شودباشد؟

ه رابطه ای با کنش اجتماعی و ارزش های اجتماعی دارد؟چهنجارهای اجتماعی   -31

نجارها شیوه های انجام کنش اجتماعی هستند و به کمک هنجارها به ارزش های اجتماعی می رسیم ه

 ها عوض شوند هنجارها و کنش های اجتماعی تغییر می کند.اگر ارزش 

هنجارها و ارزش های چه رابطه ای با نظام های اجتماعی و نقش های اجتماعی  -32

ی نقش ها بوجود آمده است که این نقش ها بر اساس هنجارها و هر نظام اجتماعی از مجموعه دارند؟

   ارزش که با یکدیگر ارتباط برقرار می کند.

 3درس خالصه 

�

جهان :مجموعه های بزرگ�

جهان اجتماعی:مجموعه پدیده های اجتماعی �

می توان جهان اجتماعی رابایک ارگانیسم مقایسه کرد.)شباهت،تفاوت(�

شباهت:ازاعضای مختلف تشکیل شده اند. منظم اند.�
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غیرآگاهانه است وتغییرات غیرارادی وناآگانه است.)درجهان )غیرارادی(ونظم تکوینیو تفاوت: درموجودات زنده عضویت�

اجتماعی عضویت ونظم ارادی وآگاهانه است واعضاازتعریف نقش خودآگاه هستند.یعنی ازوظایف وحقوق  نقش شان 

 آگاه اند.(  

هنگ انتقال رجهان اجتماعی اعتباری است.)برمبنای آگاهی عمومی ومشترک شکل می گیرد.(ازنسلی به نسل دیگرازطریق ف�

 می یابد.)ولی ارگانیسم غریزی وژنتیکی است.(

 اگر فرهنگ جامعه حفظ نشودیا به نسل های بعدی منتقل نشود،آن جامعه دگرگون می شود.�

تمام پدیده های اجتماعی متعلق به جهان اجتماعی اند.برخی ازپدیده های طبیعی هم جزءجهان اجتماعی اندزیرادرکنش های 

 گذارند.مثال خشکسالی وزلزله درکنش های اجتماعی تاثیرگزارهستنداجتماعی تاثیرمی 

جهان اجتماعی وجهان طبیعی رابطه متقابل دارند.�

جهان طبیعی                                   جهان اجتماعی �

تند.ن اجتماعی هسموجودات ماورای طبیعی )مانند فرشتگان(نیز به واسطه تاثیری که برکنش های اجتماعی دارندجزءجها�

باورود پدیده های جدیدبه جهان اجتماعی،جهان اجتماعی گسترش می یابد.�

سواالت درس سه

مجموعه های بزرگ جهان نامیده می شوند. مجموعهپاسخ: اهیم جوان وجوان اجتماعی راتعریف کنید:مه -1

پدیده های اجتماعی جهان اجتماعی راشکل می دهند.

ازاعضاءواجزای متفاوتی تشکیل-1 پاسخ:جوان اجتماعی چه شباهت هایی دارد؟موجودزنده )ارگانیسم(با  -2

اعضای هریک برای حفظ بقای کل عملی انجام می  -3اجزا واعضای هریک ازآنهابه یکدیگروابسته اند.  -2شده اند. 

اجزاءمی تغییرهریک ازاجزاء موجب تغییرسایر -5اعضای هریک دارای هدف،نظم وچینش خاصی هستند.  -4دهند. 

شود.

عضویت موجودات زنده ونظم انهاپاسخ:موجودزنده )ارگانیسم(با جوان اجتماعی چه تهاوت هایی دارد؟ -3

تکوینی است)ارادی وآگاهانه نیست.(ولی عضویت انسان ها درجهان اجتماعی بااراده وآگاهی همراه است وتوسط 

انسان ها قرارداد واعتبارمی یابد.

پاسخ: نظم اجتماعی چیست؟ یکی ازویژگی های موم جوان -4

تعریف نقش -2عضویت افرادمختلف-1پاسخ:جوان اجتماعی با یک بازی گروهی چه شباهت هایی دارد؟ -5

آشنایی اعضاءبا مقررات ،وظایف وانتظارات. -4وجودآگاهی مشترک بین اعضا -3هاتوسط افراد

ازطریق آموزش وانتقال فرهنگ ازنسلی به نسل دیگر پاسخ:جوان اجتماعی چگونه طی نسل ها تداوم می یابد؟ -6

آگاهی های مشترک که برمبنای آن جهان اجتماعی وزندگی اجتماعی شکل می گیرد.پاسخ:فرهنگ چیست؟ -7

هرگاه یک نسل نتواند فرهنگ خودراحفظپاسخ:جوان اجتماعی چگونه دگرگون می شودیافرو می ریزد؟ -8

د.کندیانتواندآن رابه نسل بعد منتقل ساز
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بخش های غیررسمی فرهنگ توسط خانوادهپاسخ:چه بخش هایی ازفرهنگ توسط خانواده منتقل می شود؟ -9

منتقل می شود.

پاسخ:بخش های رسمی فرهنگ توسط مدرسه چه بخش هایی ازفرهنگ توسط مدرسه منتقل می شود؟ -11

انتقال می یابد.

ها،هنجارها،تکالیف نقش ها وانتظاراتازطریق آموزش عقاید،ارزش پاسخ: فرهنگ چگونه منتقل می شود؟ -11

جامعه ازنسل فعلی به نسل آینده

ورودپدیده های طبیعی به جهان اجتماعی باعث گسترش آنپاسخ: جوان اجتماعی چگونه گسترش می یابد؟ -12

می شود.

اراده:پاسخ براساس چه معیاری پدیده های اجتماعی راازپدیده های غیراجتماعی تشخیص دهیم؟ -13

یری که برزندگی اجتماعی انسان هادارد.پدیده ای که به شکلی درزندگی وکنش انسان ها تاثیرگذارباشد ،آگاهی وتاث

آن پدیده،اجتماعی است ،هرچندظاهرا طبیعی ومستقل ازوجودآدمی باشد.

وعیوقتی یک پدیده ی طبیعی به نپاسخ: یک پدیده ی طبیعی درجوان اجتماعی راه می یابد؟چگونه  -14

انسان راتحت تاثیرخودقراردهدوموجب ایجادکنش ها وپیامدهای ارادی انسان ها شود.زندگی اجتماعی 

ای طبیعیبله ممکن است پدیده هپاسخ: آیا جوان طبیعی برجوان اجتماعی تاثیرگذاراست؟ مثال بزنید. -15

اط های ارتبانسان رابه واکنش وتغییرات کنش وادارد. مثال وقوع زلزله موجب تغییرات گسترده درکنش ها،نقش ها و

انسان ها بایکدیگرمی شود.

پاسخ: شناخت خداوندوجوان ماوراء چگونه برجوان اجتماعی تاثیرمی گذارد؟ -16

خودبه بله انسان ها با کنش هایپاسخ: آیاجوان اجتماعی برجوان طبیعی تاثیرگذاراست؟ مثال بزنید. -17

حفظ جهان طبیعی یا تخریب جهان طبیعی  کمک می کنند.

پاسخ: جهان اجتماعی پدیده ی اجتماعی چیست؟کالن ترین  -18

پاسخ:جهان اجتماعی برمبنای فرهنگ آن جامعه شکل میهویت جوان اجتماعی برچه مبنایی قراردارد؟ -19

گیرد.

پدیده هایی هستندکه درذهن انسان اعتبارمیپاسخ: منظورازپدیده های اعتباری چیست؟ مثال بزنید. -21

رداداجتماعی ایجادمی شوند.مثال پدیده های صلح،امنیت،آرامش،عدالت توسط یابندوتوسط انسان ها به صورت یک قرا

انسان ها وقرارداداجتماعی شکل می یابند.

پدیده هایی که مستقل ازذهن واعتبارانسان هاپاسخ: منظورازپدیده های تکوینی چیست؟ مثال بزنید. -21

وجوددارند.وجودآنهابا آگاهی واراده انسان شکل نیافته است.
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ه اگر پدیده ایبلپاسخ: ممکن است پدیده های تکوینی به جوان اجتماعی راه یابند؟ مثال بزنید.آیا  -22

که خارج ازاراده وآگاهی انسان شکل یافته درکنش های اجتماعی انسان موثرواقع شودبه درون جهان اجتماعی انسان ها 

واردشده است.

بهاعی داشته باشد وبرای عده ای جنبرای عده ای جنبه ی اجتمپدیده ای طبیعی مثال بزنیدکه  -23

مثال رودخانه می سی سی پی درآگاهی مردم شهرمان قرارندارد وزندگی ما راتحت پاسخ: ی اجتماعی نداشته باشد.

تاثیرقرارنمی دهدولی زندگی اجتماعی مردم کشورآمریکا راتحت تاثیرقرارمی دهدودرجهان اجتماعی آنهاوجوددارد.

زدستگاها آدمی بدن که طور همان پاسخ: کنید؟ مقایسه طبیعی جوان با را خود اطراف اجتماعی های جوان از یکی-25

 اند،جهان هشد تشکیل کوچکتری زایجا از وهرکدام دارند متقابل رابطه بایکدیگر ها دستگاه واین شده تشکیل مختلفی های

 اجزای ها ازآن کدام وهر شده تشکیل خانواده و آموزشی سیاسی، اقتصادی، کوچکتر هاونهادهای نظام از نیز من اطراف اجتماعی

 .شود می اجزا سایر تغییر موجب جز وتغییرهر دارند متقابل رابطه بادیگری ها نظام خرده ازاین وهریک دارند کوچکتری

شود می موجب که است مشترکی های شناخت فرهنگ پاسخ: پردازد؟ می اجتماعی جوان به ایجاد فرهنگ چگونه-26

ت وآگاهی فرهنگ هوی کند، ایجاد را مشترکی باورهای اشخاص بین ارتباط وهربار کنند برقرار رابطه بایکدیگر افراد آن براساس

 جهان اجتماعی است. کمشتر

جهان ی دهنده تشکیل اجزایپاسخ: ست؟ اعضا بین روابط نظر از هایی ترکیب نوع چه دارای اجتماعی جوان-27

 مثال.آنهاست ینب نیز وغیرمستقیم اعتباری ارتباطی ولی است مکانیکی ترکیبی که دارند رودررو و مستقیم ی رابطه یک اجتماعی

 .داریم آیندگان با گذشتگان با که ای رابطه

تک تک های ویژگی از فراتر که دارد هایی ویژگی مجموعه اجتماعی گروه هر پاسخ: چیست؟ اعتباری ازهویت منظور-28

مثال کالس درس فراترازجمع فیزیکی عده ای ازافراداست. .آید می وجود به که است وارادی جدید اعتبار ویک آنهاست

دفر وهر آید می وجود به جمعی توافق ،قرارداد و اراده با اجتماعی جهان چون پاسخ: است؟ اعتباری اجتماعی جوان چرا-29

.شود می عضو اجتماعی جهان آن وتکالیف )حقوق(مزایا براساس

خ:پاس دارد؟ هایی تهاوت چه امروز های خانواده با گذشته های خانواده توسط فرهنگ انتقال های شیوه-31

 های فناوری، رسمی های آموزش ازطریق امروز ولی داشتند برعهده را فرهنگوانتقال تولید ی عمده بخش قدیم های خانواده

 .شود می منتقل ها خانواده توسط ازفرهنگ کمی بخش اجتماعی های گروه وتنوع جدید ارتباطی

انسان ها به کمک یکدیگر روابط اعتباری به وجود می آورند تا یک نظامپاسخ: نظام اجتماعی چگونه شکل میگیرد؟-31

مدیری و... به وجود می آورند تا نظام ،معلمی  ،اجتماعی شکل گیرد .مثال افرادی ازگوشه وکنار شهر قرداد هایی مانند: دانش آموزی 

 اجتماعی مدرسه شکل گیرد.
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رهنگ موجب میشود انسان هابتوانند با یکدیگر رابطهفپاسخ: جوان اجتماعی می پردازد؟ ایجادچگونه فرهنگ به -32

برقرار کنند وازجمع ارتباطشان جهان اجتماعی شکل گیرد.

طریق خانوادهازنسلی به نسل دیگر از فرهنگپاسخ:انتقال فرهنگ چه تاثیرات اجتماعی دارد؟  چگونه فرهنگ انتقال میابد؟ -33

نظام آموزشی رسانه ها وگروه های اجتماعی انتقال میابد با انتقال فرهنگ جهان اجتماعی بازتولید میشود.

ای طبیعی در شورستان محل زندگی خود مثال بزنید که درون جوان اجتماعی مردم قرارپدیده -34 .1

مثال : رشته   خ:پاس زندگی اجتماعی مردم را تجزیه وتحلیل کنید؟داشته باشد و دلیل ورود این پدیده به 

کوه ؛ چون با جلوه های دیدنی و زیبایی که دارد موجب جلب گردشگر به شهرستان شده و مشاغل جدید به وجود اورده 

گاه عدهای از مردم شده است . است و سکونت

ی هایتان چه تهاوت ج سال قبل زندگیجوان اجتماعی شما در حال حاضر با جوان اجتماعی پن - 35 .2

افته هایم افزایش یام ، وظایف و حقوق نقشهای اجتماعی جدید پذیرفتهاینکه دوستان بیشتری دارم ، نقش پاسخ: دارد؟

، کنم های بیشتری رعایت میهای بیشتری اعتقاد دارم ، هنجارام پیچیده تر شده است ف به ارزشاست          روابط اجتماعی

ام پذیرم و در یک کالم جهان اجتماعیگذارم و از افراد بیشتری اثر میارتباطاجتماعی مجازی دارم ، بر افرابیشتری اثر می

 تر شده است .گسترده

دیده ها تاپ پاسخ: چگونه می توان پدیده های جوان طبیعی و فراطبیعی را جزء جوان اجتماعی به کار برد؟ -36

گی اجتماعی انسان ها اثر داشته باشند ، و موجب ارتباط انسان ها شوند جزء جهان اجتماعی محسوب می شوند.مانند: زمانی که در زند

 جنگل ها ، بیابان ، فلزات )طبیعی( ایمان ، آخرت ، روح ، افسانه )فراطبیعی(

چون این پدیده های طبیعی در پاسخ: ها می توانند در جوان اجتماعی قرار گیرند ؟ها و کوهچرا بیابان - 37 .3

توانند درون جهان های اجتماعی و زندگی اجتماعی تأثیر گذارهستند، میهای اجتماعی بر نقششکل روابط و کنش

 اجتماعی قرار گیرند . 

هاز جهتی کپاسخ: پدیده های زلزله ، خشکسالی و آب و هوا چگونه درون جوان اجتماعی قرار می گیرند؟-38

ارتباط انسان ها و تغییر شیوه ی زندگی مردم می شود ، درون جهان اجتماعی می باشد. موجب برقراری

انسان ها از طریق تجسم ذهنی و تحت تاثیر قرار گرفتن پدیده ها جهانپاسخ: جوان اجتماعی چگونه بسط می یابد؟-39

نمی شناخت جزء جهان اجتماعی او نبود. اجتماعی خود را گسترش می دهند مثال تا زمانی که انسان پدیده ی الکتریسیته را

چون ارزش ها و آرمان های جهانپاسخ: چرا شناخت خداوند و فرشتگان جزء جوان اجتماعی محسوب می شود؟-41

اجتماعی انسان ها را تغییر می دهد.
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یابانیه به  نیمه بباتوج پاسخ: قنات با آب و هوای ایران چه ارتباطی دارد و دارای چه ابعاد اجتماعی می باشد ؟ -41

بودن ایران وکمبود آب ، ایرانیان قنات را ابداع کردندکه درزندگی اجتماعی وروابط  مردم تاثیرگذاربوده است .قنات درایران 

 موجب شکل گیری شبکه ای ازروابط اجتماعی وفرهنگ سخت کوشی ، تعاونی وهمیاری  شده است. 

رفتن ازعبرت گپاسخ: رون جوان اجتماعی قرار می گیرند؟ چرا؟چگونه پدیده های گذشتگان و آیندگان  د -42

سرنوشت دیگران درزندگی  اجتماعی ما تاثیر دارد .) گذشتگان (  تالش می کنیم مایه ی عبرت دیگران نشویم ) پس با آیندگان 

 ارتباط  وتاثیر متقابل اجتماعی داریم .( 

4درس  خالصه 

جهان اجتماعی ازاجزای مختلفی )پدیده های اجتماعی(تشکیل شده است که این اجزاازنظراندازه ودامنه درطیفی ازخردتا �

کالن  تقسیم می شوند.

رورش.نظام آموزشی .)خردتاکالن(کالس. مدرسه . اداره آموزش وپرورش.اداره کل. وزارت آموزش وپ�

فایده تقسیم بندی پدیده های اجتماعی به خرد وکالن چیست؟بهترمی توان به تحلیل آن پدیده پرداخت.)میزان اثرگذاری �

 واثرپذیری آن پدیده ،علل به وجودآمدن پدیده ومیزان اثرگذاری بردیگرپدیده ها رابهترمی توان تشخیص داد.(

(دارند،)مانند راه رفتن ،ساختمان تجاری ی دارای معناهستند.برخی بعدمحسوس ترومادی تری )عینیتمام پدیده های اجتماع�

ذهنی بیشتری دارند.)مانند فکرکردن،عقیده،ارزش(   بعدذهنی ازاهمیت زیادی برخورداراست.)چون تا ذهن و..(برخی بعد

 روشن نشودآگاهی وهویت شکل نمی گیرد.(

:نقش حیاتی واساسی ندارند.به آسانی تغییرمی کنند.اثرات محدودی های سطحیالیه  الیه های جهان اجتماعی:�

دارند.باحذف یا تغییرآنها تداوم جهان اجتماعی ادامه می یابد وتحولی صورت نمی گیرد.)مانند هنجارها ونمادها(

ریزد.تاثیرات همه جانبه :به آسانی تغییرنمی کنند.اگرحذف شوند ،جهان اجتماعی فرو می الیه های عمیق وبنیادین�

 عمیق ترین الیه :باورنسبت به اصل جهان وفراگیردارند.)عقاید وارزش ها(

هنجارها ونمادها برمبنای ارزش ها وعقایدهستند وعقاید وارزش ها برمبنای نگاه به اصل جهان�

ی معینی  درجهان اجتماعی به مجموعه ای ازعقاید،ارزش ها،هنجارها ونمادهایی که برای رفع نیازها نهادهای اجتماعی :�

مهم ترین نهادهای اجتماعی: خانواده،تعلیم  هرنهاداجتماعی شیوه قابل قبولی برای تامین نیازهای افراد دارد. وجودمی آیند.

 .نهادها مرکز اصلی جهان اجتماعی اند.وتربیت،سیاست واقتصاد 

:4سواالت درس 

جهان اجتماعی از الیه های عمیق مانندپاسخ:جوان اجتماعی ازچه اجزایی تشکیل شده است؟ -1

فرهنگ،آرمان اجتماعی،عقاید وارزشهای اجتماعی والیه های سطحی مانند نمادها وهنجارهاومدها تشکیل شده 

 است همچنین ازمنظری دیگر دارای ابعاد خردیاکالن ،ابعاد ذهنی وعینی است.
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