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درس4 :

: بندی اجزای جهان اجتماعیتقسیم 

 :نظام اجتماعی براساس 

خرده نظام اقتصادی .1

نظام سیاسیخرده  .2

خانواده .3

آموزش .4

...و. .5

اندازه و دامنه :براساس 

: کنش های اجتماعی خرد .1

نظام اجتماعی : کلان .2

: مدرسه، عدالت اجتماعی ، شهر و... متوسط  .3

متوسط   کلان  خرد 

 عینی و ذهنی بودن :براساس 

، چون اجزای جهان دارای معنا هستند.هویتی ذهنی دارند: همه پدیده های اجتماعی ذهنی  .1

 : همه پدیده های اجتماعی محسوس و عینی نیستند.عینی  .2

هنمایی                             ذهنی مقررات را                                  عینی         

نظم ، ارزش معنوی هدیه دادن ،عدالت اجتماعی ...          ذهنی 

 چراغ راهنما ، هدیه دادن ، حقوق گرفتن ....          عینی 
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های جهان اجتماعی : لایه 

های سطحی : لایه  .1

  تغییر بیشتری دارند.امکان

  حیاتی و اساسی ندارند.نقش

 ز هنجار هاسطحی تر ا*         نماد ها   الف:

) تخته سیاه : نماینده تعلیم و تربیت( یا نماینده ی یک پدیده ی دیگرنشانه  * 

زمانی که نماد ها به تغییر در لایه های عمیق اجتماعی منجر نشوند ، تا  * 

       موجب تحول جهان اجتماعی نمی شوند. 

  شیوه و قواعد عمل*           ب: هنجارها

برای انتقال معنا استفاده می شود.اغلب *      

: های عمیق و بنیادین لایه  .2

  فراگیر و همه جانبه بر اجزای جهان اجتماعی دارند.تاثیرات

  آنها موجب ایجاد تغییرات اساسی در جهان اجتماعی و پیدایش جهانی جدید می تغییرات

شود.

  آن ، موجب فروریختن جهان اجتماعی می شود.حذف

امور مطلوب و دارای وجه مثبت .)دانایی بهتر از نادانی است.(                 : ارزش هاالف 

عمیق ترین لایه های اجتماعی هستند.    عقاید                    ب:

ها و ارزش های اجتماعی تاثیر می گذارد.برآرمان  
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ن در آن و تفسیر انسان از باور به اصل جهان و جایگاه انسا     ترین اعتقاد انسان عمیق  :نکته 

 زندگی و مرگ

ها :نهاد 

تن اجزا و لایه های جهان اجتماعی باهم ، نهاد اجتماعی آشکار می شود.فدر نظر گربا 

 ان اجتماعی از نهاد های اجتماعی کمک می گیرند.تامین نیاز های جهبرای 

نهاد های اجتماعی : خانواده ، تعلیم و تربیت ، سیاست ، اقتصاد و...همترین م

 : 4آزمون 

نادرست     درست    اجتماعی افراد است. های اجتماعی همان کنش هایپدیده  .1

نادرست       درست    و ارزش ها در لایه های سطحی قرار می گیرند.عقاید  .2

کار می شود.در نظر گرفتن اجزا و لایه های اجتماعی............... آشبا  .3

یرات تعیین کننده ای بر جهان دارند ...... می گویند.بخش هایی از جهان که تاثبه  .4

های عینی را تعریف کنید.پدیده  .5

نهاد های اجتماعی چیست؟وظیفه  .6

پدیده های اجتماعی را از نظر بعد عینی و ذهنی بنویسید.تفاوت  .7

 جامعه شناسی 1، انتشارات مشاوران آموزش ؛ پایه دهم ، )
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:4آزمونپاسخنامه 

درست .1

نادرست .2

اجتماعینهادهای  .3

های عمیق و بنیادینلایه  .4

که بعد محسوس و مادی قوی تری دارند. هایی هپدیده  .5

و  نیاز های جهان اجتماعی و افراد با استفاده از روش های پذیرفته شدهتامین  .6

قابل قبول.

عینی پدیده های عینی و ذهنی را در یک پیوستار قرار دهیم ، پدیده های اگر  .7

در یکسوی پیوستارو پدیده مثل ساختمان های مسکونی یا کنش های بیرونی ،

ر د از قبیل عقاید و کنش های درونی که بعد معنایی بیشتری دارند. های ذهنی

یرند.سوی دیگر پیوستار قرار می گ

 جامعه شناسی 1، انتشارات مشاوران آموزش ؛ پایه دهم )
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