


.باشد نوادهای اصلی جوان اجتماعی پدیده های اجتماعی را نام ببرید که مربوط به هر یک از  -  72 27  

خانواده که پدیده هایی مانند ازدواج ، طالق ، مراسم خواستگاری ، تولد ، سالخوردگی و کودکی مربوط به آن  نهاد-1 28

اجتماعی مانند امنیت ، عدالت ، نظم ، برخورداری از قانون ، سیاست گذاری و... مربوط به سیاسی که پدیده های نهاد-2است.

آموزشی که پدیده های اجتماعی تعلیم و تربیت ، جامعه پذیری ، فرهنگ پذیری ، مدرک تحصیلی ، مدرسه  نهاد-3آن است

اقتصادی که شامل تورم ، عرضه و تقاضا ، مبادله   نهاد-4ف دانشگاه ، امتحان ، کارنامه ی تحصیلی و... مربوط به آن می شود.

 ی کاال ، بانکداری و.... مربوط به آن می شود.

پدیده های اجتماعی از نظر اندازه و دامنه چگونه تقسیم می شوند؟- 28 29  

 پدیده های-2پدیده های اجتماعی خرد مانند هنجارها ، کنش های اجتماعیی افراد ، گروه های کوچک-1مثال بزنید. 30

اجتماعی کالن که پدیده های بزرگ و وسیع را بررسی می کند مانند آرمان ها ، عقاید و فرهنگ ، سازمان ها ، ملت ، نظام 

پدیده هایی با دامنه ی متوسط که بین دو بخش قبلی قرار می گیرد مانند نظام های اجتماعی کوچک مانند -3اجتماعی کل 

 خانواده

هویت به چند دسته تقسیم می شوند؟پدیده ها ی اجتماعی از نظر - 31 31  

پدیده -2ادف ، معماری ، لباس پوشیدن ، هدیه دادن و ...صعینی که محسوس و قابل دریافت حسی است مانند جنگ ، ت-1 32

های ذهنی که بیشتر جنبه ی نامحسوس و درونی دارد مانند قانون ، عقاید ، آرمان ها ، ارزش ها ، فرهنگ و...)البته برخی از 

رقابت ،  فرهنگ،قوانیند اینترنت ،انندارند م عینیو هم ذهنی های  نبههای اجتماعی بین این دو هستند یعنی هم جپدیده 

)فرهنگ به دلیل میانه دهنی وعینی قرارداردکه بسیاری ازمصادیق آن مانندشیوه های معماری،پوشش  فناوری ، مد و صلح(

د ارزش ها وعقاید وآرمان ها قابل دریافت عینی نیستند وکامال دهنی وتغذیه و... مستقیما قابل رویت هستند وبرخی مانن

 هستند.(

الیه های جوان اجتماعی به چند بخش تقسیم می شوند برای هر یک مثال بزنید.- 32 33  

الیه های عمیق و بنیادی جهان اجتماعی:الیه هایی هستند که در سطح کل جهان اجتماعی تأثیرگذار هستند و تأثیرشان -1 34

الیه های سطحی جهان اجتماعی:الیه -2ر مهم و تعیین کننده است مانند نظام خانواده ، نظام تعیم و تربیت ، اصول دینبسیا

هایی هستند که نقش حیاتی و اساسی ندارند و امکان تغییر بیشتری دارند و در صورت تغییر یا حذف آنان تغییر عمده ای در 

ج ، مراسم به خاک سپاری مردگان ، لهجه ها و آداب محلی ، بازی های گروهی ، جامعه به وجود نمی آید مانند آداب ازدوا

 مراسم جشن تولد و ...

چند نماد که در چند دهه ی اخیر در جامعه ی ایران بوجود آمده است را بنویسید. -33

چه خواری ، اشاره ی انگشت .نمادهای گفتاری  ونوشتاری مانند گیرداده ، کیلیک کرده ، سه شده ، تابلو شده ، قزمیت ، پا

،شصت،الیک

: 5خالصه درس 

جهان های اجتماعی واحدنیستند،متنوعند.چون آگاهی ها وکنش ها متفاوت اند.�

جهان اجتماعی جمع جامعه وفرهنگ است،بنابراین طبیعتا تنوع دارند.�

وازمسیرگریزناپذیر حرکت نمی کنند.جهان های اجتماعی برهم اثرمی گذارندوارتباط دارندولی درطول هم نیستند �

انسان ها دربرابر فرهنگ انتقالی نسل قبل منفعل نیستندبلکه فعال اند.با اراده درآن تغییرایجادمی کنند.�
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تغییرات سطحی جهان اجتماعی :تغییردرالیه های  سطحی ودرون یک جامعه)هنجارهاونمادها(               هویت جهان �

 اجتماعی حفظ می شود.

غییرات عمیق جهان اجتماعی:تغییردرالیه های عمیق که هویت جهان اجتماعی رادگرگون می کند)تغییردرآرمان واعتقادات ت�

وارزش های اصلی()مثال:تبدیل ایران باستان به ایران اسالمی(

ی طالگوی حرکت وپیشرفت تک خطی)جهان های درطول هم(:همه جهان های اجتماعی شبیه یکدیگرندومسیریکسانی را�

خواهندکرد.عقب مانده هابایدالگوی پیشرفته ها رادرپیش بگیرند.

جهان های درعرض هم : جهان های اجتماعی متنوع اند وهرجهان اجتماعی ارزش ها وفرهنگ متناسب با �

خودرادارندومسیرهای متفاوتی راطی می کنند.

ل دارد وازتجارب آنها استفاده می کندبدون دردیدگاه جهان های درعرض هم ،جهان اجتماعی بادیگرجهان ها ارتباط فعا�

اینکه هویت خودراازدست بدهد. تجارب دیگران را بومی سازی می کند.)متناسب با شرایط خود تغییرمیدهد.(

 5درس سواالت 

اچون آگاهی ،نیازها واراده انسان هپاسخ:ی اجتماعی انسان ها یکسان نیستندومتنوعند؟چراجوان ها -1

ا،عقاید وفرهنگ های متفاوت به وجودمی آید وچون فرهنگ ها متفاوت هستندجهان متفاوت است ،ارزش ه

های اجتماعی هم متفاوت خواهندبود.

ریقای جنوبیدرگذشته درکشورآفپاسخ:جوان اجتماعی مثال بزنیدکه مبتنی برتبعیض نژادی باشد؟ -2

وسفیدپوستان بسیارتبعیض جهان اجتماعی برقراربودکه به آپارتاید می گفتند ودرآن بین ساهان 

میلیون  22میلیون سفیدپوست از تمامی امکانات شغلی برتر ومنافع مادی جامعه برخورداربودندو4وجودداشت.

حتی پارک ها وسینماها به ورت ناعادالنه بین آنها سیاه پوست کارگروازطبقات پایین جامعه محسوب می شدند.

تقسیم شده بود.

دوران جاهلیت پیش ازاسالم درجامعه عرب نشین وجودداشت که قبیله هایی نمونه دیگر تبعیض نژادی در 

ثروت مند وحاکم وبقیه طوایف ومردم تحت ستم وسلطه طبقه حاکم ثروت مندبودند.

جهان هایدر:های میان جوان های اجتماعی برچه نوع تهاوت وتغییراتی است؟پاسخ تهاوت -3

تغییرات درالیه های سطحی جامعه)هنجارها،نمادها ومدها( ی گاهبه وجودمی آید .اجتماعی برخی از تغییرات 

دررابطه با قوانین اجرایی ،تغییرات زبانی ولهجه،فعالیت های اقتصادی وآموزشی ولی  به وجودمی آیدمثال

اگر الیه های عمیق به وجودمی آید.درالیه های عمیق وبنیادین جهان اجتماعی)عقاید،ارزش ها(گاهی تغییرات 

ن اجتماعی تغییرکندجهان اجتماعی ،جهان دیگری خواهدشد.ومحوری جها

پاسخ:.چندنمونه تاریخی از تغییرات جوان اجتماعی درنوع عمیق ونوع سطحی ان بنویسید -4

مثال وقتی ارزش ها وعقایدبت پرستی دردوران جاهلیت عرب به توحید وعبادت پروردگاریکتاجهان اجتماعی 

بنیادین جهان اجتماعی قبلی دگرگون شد وجهان اجتماعی  یعنی به صورتجدید اسالمی شکل گرفت.

درالیه های سطحی به صورت مکرروپیوسته تغییراتی به وجودمی آید.نمونه آشکارآن جدیدی به وجود آمد.
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تغییرنظام آموزشی است که هم اکنون دانش آموزان جدیدآن راپایه دهم می نامندیا رشداقتصادی 

عه هرسال نسبت به سال های دیگر افزایش یا کاهش می یابد و...،تولیدکل،قیمت ها و...دریک جام

خیر،گذشتهپاسخ:آیا جوان های اجتماعی ،تاریخ)سرنوشت وسرگذشت (یکسانی دارند؟ -5

جوامع با یکدیگر متفاوت است. ،اهداف،نیازها،سطح آگاهی و میزان اراده

طی می کنندشبیههمه جوامع ازراهی که پاسخ: نگاه تک خطی به تاریخ بشرچگونه است؟ -6

یکدیگرند.همانطورکه موجودزنده مراحل یکسانی رادررشدخودطی می کندودوران 

تولد،طفولیت،کودکی،نوجوانی....پیری راطی می کند،جوامع نیز دوران تولد،کودکی تاپیری رادنبال می کنند 

.جوامع عقب همه جوامع دریک خط هستندفقط برخی جلوترند وبرخی عقب تروهمه یک مسیررامی گذرانند.

)دیدگاه عده ای ازجامعه ترباید ازالگوهای جوامع جلوتراستفاده کنندتا ازوضعیت کنونی خود جلوترروند.

شناسان(

برخی ازجمله عده ای؟ پاسخ: نگاه مردم شناسان به تهاوت های جوان های اجتماعی چگونه است -7

رابه وجودمی آوردوبراساس آرمان ها ازمردم شناسان معتقدندکه هرجهان اجتماعی فرهنگ وتمدن مناسب خود

وارزش های خوددچارتحوالت می شوند.برخی ازفرهنگ ها ماندگارترندوبرخی پس ازمدتی ازبین می 

روند.هرجهان اجتماعی مسیر وراهی مخصوص خودراطی می کندمثال جهان اجتماعی غرب،جهان اجتماعی 

اسالم. جهان اجتماعی چین،جهان اجتماعی هند و...

رنظریهکشورهای استعمارگپاسخ: طی دارد؟باستعماربا نظریه سیر تک خطی جوامع چه ارتنظریه ا -8

سیرتک خطی جوامع رامطرح می کنند تا مردم این کشورها به فکرایجاد وانتخاب مسیری متفاوت درآینده 

د.بماننوهمچنان ازآنها الگوبگیرند وادامه دهند آنهاباشندوتحت سلطه جوامع استعمارگرباقی خودنباشند

نگ ها،فرهگوناگون جهان را با که جوامع مختلف در نقاط یهنگام؟ دیبر یم یپ یاجتماع یچگونه به تنوع جوان ها-9

.میکن یمتفاوت مشاهده م یو هنجار ها ،عقایدارزش ها

ار هاهنجارزش ها ،باورها ،  درمتهاوت است ؟ ییها نهیگذشتگان در چه زم  یما با جوان اجتماع یجوان اجتماع-11

متفاوت است. یاجتماع ی،نمادها ،شناخت و اراده وکنش ها

رفت بهانسان ها مع یاراده برا قیگذار که از طر ریکنشگران فعال وتاث قیطر ازشود ؟ یچگونه استوار م یجوان اجتماع-11

دهند . ی،انتقال م تیآموزش وترب قیآورند ومعرفت خالقانه از طر یوجود م

الم براس جهان؟ دیکن سهیداعش مقا یستیجامعه گروه ترور یاسالم را با ارزش ها یجوان اجتماع یارزش ها-12

ودخواهانه خ یها شهیاند یو دارا ستندیمخالفان قائل ن یبرا اتیحق ح یستیگروه ترور یول یو برابر یعدالت ، تقوا، برادر یمبنا

و قوم مدارانه است . یری،اساط یطانی،ش
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یها هیدر ال رییغت جادیبه دنبال ا یفرهنگ تهاجماست ؟ یجوان اجتماع راتیاز تغ کیبه دنبال کدام یفرهنگتواجم  -13

هنگ را فر یاصل تیو هو دهد وتغییر لیفرهنگ را تبد کی یکند عناصر ثابت و محور یاست وتالش م یجهان اجتماع کی قیعم

 . ردیگ ینشانه م

به یسطح یها هیدر ال تهیمدرن جوامعدارند ؟ ییچه تهاوت ها یسنت یبا جوان اجتماع تهیمدرن یجوان اجتماع-14

 هیست و المتفاوت ا یسنت یبا زندگ شانیسبک زندگ یجلوه ها ریو پوشش و سا یمعمار یها وهیاست و ش ییشدت به دنبال مد گرا

را  یعنوم یارزش  ها یشدن بوده است و جهان سنت ی، جهان ییگرا ایبه دنبال دن تهیدو متفاوت است .مدرن نیا نیادیو بن قیعم یها

 .کند  یدنبال م

مانند زبان یطحس یها هیال در؟ دیتهاوت دارند .نمونه ذکر کن گریکدیبا  سطحیدر چه  تیحیمس یجوان اجتماع -15

.تفاوت دارند گریکدیونژاد با  ی،سرود مل هی، هنر،تغذ اتیوادب

چون اراده وخواست  های مختلف و فرهنگ های متهاوت وجود دارد؟چرا جوان اجتماعی باشکل   - 16

انسان ها با یکدیگر متفاوت است وارزش ها وفرهنگ متفاوتی شکل می گیرد وشناخت انسان ها)معرفت ( متفاوت 

 می شود.

ازطریق فرهنگ شیوه ی ارتباط شکل می گیرد وبا کنش گری فعال  جوان اجتماعی چگونه شکل می گیرد؟ - 17

ال میابد وجهان اجتماعی شکل می گیرد.انتق

. تغییرات سطحی که درون جهان اجتماعی در 1 جوان اجتماعی ممکن است دچارچه نوع تغییراتی شوند؟ 18

. تغییرات 2غالب هنجار ها ونماد ها وجنبه های ظاهری فرهنگ مانند : پوشش مسکن تغذیه و... به وجود می آید 

به وجود می آید وموجب می شود جهان اجتماعی را به جهان دیگر تبدیل  عمیقی که در آرمان عقاید وارزش ها

کند. مثال : تغییری که در فرهنگ باستانی ایران انجام شد وایران را اسالمی کرد.

. معاد 3. نبوت 2. توحید 1 چه نوع  معانی محوری برای جوان اسالم می توان تصورکرد؟ - 19

. نگاه نژادی وقبیله ای 3. بت پرستی 2. شرک 1 جاهلی برشمرد؟چه نوع معنایی می توان برای جوان   - 21

واصالت خون ونصب وتعصبات قومی 

فعالیت های جمعی حیوانات غریزی ، غیرجوان اجتماعی انسانی را با جوان اجتماعی حیوان ها چه تهاوتی دارد؟-21

و ارادی است و زمان به زمان تغییر می کند.، ثابت و یکنواخت است ولی حرکت های اجتماعی انسان ها آگاهانه  ارادی 

ون انسان ها از نظرچچرا انسان از نظرزیستی تقریباٌ شبیه به همدیگر هستند و لی از نظر اجتماعی متهاوت اند؟-22

زیستی تابع جهان طبیعی هستند )که ثابت است( ولی از نظر اجتماعی اراده و معانی انسان ها متفاوت است.
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آگاهی و فرهنگ انسان ها که از طریق آموزش و تربیت منتقل میجوان های مختلف اجتماعی چیست؟ سبب پیدایش-23

شوند متنوع است و انسان ها منفعل و بی اختیار نیستند.

چون تمامی جوامع  باید مسیری همچون کنند؟ای میی تک خطی چه سوء استهادهجوامع غربی از نظریه- 24

دارند.با این تلقین آن ها را از خالقیّت و تغییرات اجتماعی بومی باز میجوامع غربی را طی طی کنند 

نمونه هایی از جوان های اجتماعی در عرض هم در ایران مثال بزنید. - 25

ی مارلیک و حسنلو هر یک مستقل از دیگری به شکوفایی رسیده اند .ی سیستان ، تپهی سیلک کاشان ، شهر سوختهتپه

ون ماند . چفرهنگشان به نابودی می رسد و از پویایی باز میچه سرنوشتی خواهند داشت ؟ چرا ؟زده  جوامع غرب 26

 های غرب دارد.ها و هنجارتقلید کورکورانه و بدون انتخاب و گزینش از ارزش

سم هردو در اندیشه های سکوالریجوان اجتماعی کمونیستی و جوان اجتماعی لیبرالیسم را مقایسه کنید. 27

صی اند . انباشت ثروت ، مالکیت خصوی حکومت داری و استفاده از ابزار تولید و مالکیت متفاوتاند ولی در شیوهمشترک

ی مساوات گرا ، کنترل دولتی و مالکیت عمومی از ویژگی به جامعه های لیبرالیسم است و تمایلو منفعت شخصی از ویژگی

 درالیه های سطحی متفاوت هستند.()درعقایدبنیادین مشترک اندولی های کمونیسم است.

. 2. جهان های اجتماعی در طول هم با نگاه تک خطی 1چه دیدگاه هایی نسبت به رشد جوامع وجود دارد؟  - 28

جهان های اجتماعی در عرض هم 

چین وهند هریک سابقه ی تمدن دارند ولی فرهنگ  _غربی  _جوامع اسالمی برای جوامع درعرض هم مثال بزنید؟  29

از یکدیگر جداست با وجود ارتباطی که با یکدیگر دارند مستقل از یکدیگرند. آن ها 

طبق این نظریه همه ی جوامع در مسیر ؟طبق نظریه ی تک خطی جوامع ، جوامع چگونه تکامل می یابند- 32 30

لگوس واحد مشابه و واحدی حرکت می کنند ، فقط ممکن است برخی پیشرفته تر و برخی عقب مانده تر باشند.فقط یک ا

وجود دارد که همه ی ناگزیر هستند آن را طی کنند

ها و ادی ارتباط ما ، نم فرهنگ و شیوه ی شما چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟جوان اجتماعی و فرهنگ مدرسه 31

اط و زندگی مشترک آوریم. اگر ارتبای به نام مدرسه را به وجود میآورد و ما به کمک آن جامعههای ما را به وجود میپیام

آید.یمان هم به وجود نمینداشته باشیم جامعه

نوع لباس و پوشش محلی ، غذا های چه تهاوت های دارد؟ هاشما با فرهنگ دیگر شور مصادیق فرهنگ شور 32

دیگر های ما با شهرهای محلی ، آداب و رسوم جشن های مردم شهرستان ما نشان می دهد که مصادیق فرهنگمحلی ، بازی

فرق دارد.

حلی ، آثار باستانی ، پوشش مدهد چیست؟ها متهاوت نشان میویژگی فرهنگی که شور شما را از دیگر شور 33

ی مخصوص ، صنایع دستی ، عزاداری مخصوص ، بازار های گروهی و محلیلهجه

مشترکی دارد از جمله های ی من ارزشبله خانواده ی شما فرهنگ مخصوص به خود دارد؟ چگونه؟آیا خانواده 34

ایف هایی مثل کمک کردن ، تقسیم وظسعادتمندی همگانی ، عاقبت به خیر شدن دسته جمعی ، صفا وصمیمیت که با هنجار
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