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جهان هاي اجتماعی ؟؟؟  
مگر ما چند جهان اجتماعی داریم؟؟؟؟ 

آیا این جهان هاي اجتماعی ، تاریخ و سرنوشت یکسانی دارند؟
پیامد هاي جهان اجتماعی چیست؟ 

آیا همه این پیامد ها به خواست و اراده ي ما ایجاد شده است؟
این پیامد ها براي ما فرصت ایجاد می کنند یا محدودیت؟ 

حال بیایید با هم شروع به خواندن متن کتاب کنیم و در آخر ببینیم که چگونه می توانیم 
به سواالت خود پاسخ دهیم؟ 

جامعه شناسی پایه دهم

تدریس مجازى

جلسه سیزدهم

 گروه تخصصى دبیران جامعه شناسى

 سواالت کلیدى:

https://t.me/ensaniha
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: 5درس

 : تنوع جهان های اجتماعی

جهان های اجتماعی انسان هایی که در مکان ها و زمان های گوناگونی زندگی می 

  است. متنوعکنند ، 

می شود.جهان های مختلف انسان ها ، سبب پیدایش معرفت ، اراده و اختیار تنوع 

 جهان اجتماعی :تغییرات 

 تغییر می کند.همواره ، و سبک زندگی شیوه ها ، نسل 

.         شکل می گیردانقلاب های اجتماعی می شوند و  متحولنظام های سیاسی 

 تغییر از نوع جهان اجتماعی دانست،  نمی توانا رتغییری در زندگی اجتماعی هر 

  :جهان اجتماعی تغییرات 

های سطحی()لایه  نماد ها و هنجار هامربوط به  * :    سطحیتغییرات  .1

درون جهان اجتماعیت هایی است که از نوع تفاو*    

واقع می شود. واحد  

)لایه های عمیق( عقاید و ارزش ها*مربوط به    :عمیق تغییرات  .2

 کند. *جهان اجتماعی را متفاوت می          

ه بمیان جهان های مختلف ی است که فاوت هایاز نوع ت*

ود می آید.وج  
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های اجتماعی :جهان 

 .همه جوامع انسانی شبیه یکدیگرند                    طول همدر  .1
سانی شبیه یک موجود زنده است با جامعۀ انهر        

.مراحل مختلف رشد 

تک خطی طولی به تاریخ دارند.نگاه   

عقب مانده باید جوامع پیشرفته را الگوی جوامع   

 حرکت خود قرار دهند.  

یدگاه مطرح می شود.استعماری در این دنظریه   

جهان ابتدایی  متجددجهان  

و تمدن متناسب با خود هر جهان اجتماعی فرهنگ                عرض هم ر د .2

 دارد.  

  بر اساس ارزش ها و آرمان های خود ، مسیر جوامع     

 های مختلفی را دنبال می کنند.    

از تمدن ها زمان طولانی دوام می یابند و برخی برخی     

 س از مدتی از بین می روند.پ    

 اجتماعی متفاوت مانند  شناسان از جهان هایمردم     

 ، اسلام ، چین و هند یاد می کنند.غرب     
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: 5آزمون 

 ساسقدند همه جوامع انسانی شبیه یکدیگرند و بر همین اشناسان معتجامعه  .1

غلط               درست             نگاه تک خطی به تاریخ بشر دارند.

جهان اجتماعی در اوج تغییرات مختلف ........................ خود را حفظ می کند. هر  .2

های اجتماعی در عرض هم بر چه اساس شکل گرفته اند ؟ جهان  .3

های مربوط به لایه های سطحی و لایه های عمیق را باهم مقایسه کنید.اوت تف .4

جامعه شناسی دهم ، مشاوران آموزش))

: 5پاسخنامه 

درست .1

هویت .2

د ، فرهنگ و تمدن های خود که براساس آرمان ها و ارزش های خوراساس ب .3

تحولاتی را دنبال می کنند و مسیر های مختلفی را می پیمایند.

های لایه سطحی از نوع تفاوت هایی است که در درون یک جهان تفاوت  .4

اق می افتد.اما تفاوت های لایه های عمیق میان جهان های اجتماعی واحد اتف

عی دیگری تبدیل می کند.لایه اعی اتفاق می افتد و آن را به جهان اجتمااجتم

ارزش ها و ق اد ها و هنجار ها را در بر می گیرند و لایه های عمیسطحی نمهای 

آرمان ها را تغییر می دهند.

جامعه شناسی دهم ، مشاوران آموزش))
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: 6درس 

های الزامی جهان اجتماعی :پیامد 

.سته نیستو ارادۀ ما واب اعتبارنش ها و رفتار های ما به از پیامد های کبعضی 

پیامد های ضروری و الزامی یک جهان اجتماعی تا زمانی باقی می مانند که آن 

 مشارکت اجتماعی افراد پابرجا بماند.جهان اجتماعی از طریق 

ایجاد جهان جدید ، الزام های جدیدی نیز به وجود می آید.ا ب

:اجتماعی ها و محدودیت های پیامدهای الزامی جهان فرصت 

پیامد ها و نتایجی و مطابق با ارزش ها وآرمان ها های اجتماعی براساس جهان 

آورند : که به دنبال می

می گیرند و فرصت باروری سطوح  ادیدهنانسان را  معنوی، استعداد های برخی  .1

مختلف عقلانیت را فراهم نمی آورند.

دنیا گریز ، مانع از بسط ابعاد دنیوی وجود انسان می شوند و رویکردی برخی  .2

ارند.د

 

 

ها و محدودیت های جهان اجتماعی به صورت حقوق و تکالیف فرصت  ا

افراد ظاهر می شود.

و محدودیت های جهان اجتماعی به صورت حقوق و تکالیف افراد ظاهر

می شود.

ها و محدودیت های جهان اجتماعی به صورت حقوق و فرصت فرصت 

تکالیف افراد ظاهر می شود.

و محدودیت های جهان اجتماعی به صورت حقوق و تکالیف افراد ظاهر

می شود.

https://t.me/ensaniha


6

 متجدد :جهان 

عد از رنسانس است.غرب بان جه

کس وبر :های جهان متجدد از دیدگاه مای ویژگ

جهان طبیعت راستای تسلط بر  رب درجهان غ دنیوی و این جهانی :رویکرد  .1

و زندگی دنیوی

معنا زدایی و تقدس زدایی از جهان  زدایی :افسون  .2

ازبین رفتن متافیزیک و علومی که داوری ارزشی می  عقلانیت ذاتی :زوال  .3

کنند.

گرفتاری انسان مدرن در یک نظام اجتماعی برنامه ریزی شده :آهنین قفس  .4

توسعه ی دانش های تجربی که قدرت پیش   و توسعۀ عقلانیت ابزاری :بسط  .5

از حوادث طبیعی را بدست می دهد.بینی و پیش گیری 

: 6آزمون 

هداف دنیوی از علوم ماوراء طبیعی نیز جهان متجدد ،آدمیان ضمن توجه به ادر  .1

غلط         استفاده می کنند.     درست 

متجدد ، رویکرد .................... و ..................... دارد.جهان  .2

را تعریف کنید. "عقلانیت ابزاری  "و  "جهان متجدد  "اصطلاحات  .3

و مقررات راهنمایی و رانندگی ، چگونه باعث ایجاد فرصت و محدودیت قوانین  .4

(

براي انسان می شود ؟ 
جامعه شناسی دهم ، مشاوران آموزش )
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: 6ه پاسخنام

نادرست .1

/ این جهانی دنیوی  .2

ت که غربِ چهار صد سال اخیر اس:غربِ بعد از رنسانس یعنی متجدد جهان  .3

در جهت برخورداری از زندگی دنیوی ست و ارای رویکرد دنیوی و این جهانی اد

و تسلط انسان بر این عالم گام بر می دارد.

:رشد علوم تجربی و تکنولوژی حاصل از آن برای تسلط بر ابزاری قلانیت ع

 طبیعت و جامعه را گسترش عقلانیت ابزاری می گویند.

ها قواعدی وضع می کنند و اجرای این مقررات برای رانندگان و عابران انسان  .4

رفت و محدودیت هایی را پدید می آوردکه  نمی توانند در هر مکان و خیابانی 

د، اما عمل کردن به مقررات راهنمایی و رانندگی ، فرصت رفت و آمد آمد کنن

من و سریع را برای انسان فراهم می آورد.ای
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