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پاسخ:ارزش های اجتماعی: پدیده  :مثال بزنید پذیری،کنترل اجتماعی راتوضیح دهیدوبرای هریکمفاهیم ارزش ،هنجار، نقش اجتماعی،جامعه  -13

 خواهندبه آنهادست یابند).گرایش نسبت به آنهادارند( های مطلوب وخواستنی که موردپذیرش افرادجامعه اند واعضای جامعه می

شیوه های انجام کنش های اجتماعی هستند که موردقبول افرادجامعه اندوراه های اجتماعی: موفقیت،اخالص،سخاوت،سعادت،هنجارهای مانندتعلیم وتربیت

 محسوب می شوند.مانندقوانین ومقررات،الگوهای رفتاری)ارزش های اجتماعی ذهنی هستندودرذهن انسان اعتبارمی یابندولی رسیدن به ارزش های اجتماعی

فردرابرای انطباق باانتظارات وپذیرش  ونی دارند(. کنترل اجتماعی: مجموعه فعالیت هایی کههنجارهای اجتماعی عینی ،ملموس ومحسوس هستند وجنبه بیر

اجتماعی می کند(.مثال برای درس خوان ترشدن دانش آموزمعلم بانمره یاجایزه  فرهنگ جامعه آماده می سازد).اقداماتی که ماراواداربه رعایت فرهنگ ومقررات

 .دهد قرارمی اوراتشویق می کندویااوموردمواخذه

:وقتی کنشی ازحالت فردی به اجتماعی تبدیل بزنید مثالکنش اجتماعی، هنجارهای اجتماعی وارزش های اجتماعی با یکدیگرچه ارتباطی دارند؟  -14

ای رسیدن به آن شیوه هنجاروکنش اجتماعی به وجودنمی آید.اگرهدفی مطلوب است بایدبر می شودنیازمندهنجاروارزش اجتماعی می شود.بدون ارزش اجتماعی

شودواین شیوه ها باید قابلیت اجرا)کنش اجتماعی(داشته باشند.مثال برای کالس درس جامعه شناسی عالوه برارزش آموزش هایی)هنجارهایی(تعریف

راانجام  ایکدیگرحرکات کششی ونرمشیب مفاهیم اجتماعی،ارزش تنوع وشادابی راهم اضافه می کنیم بنابراین الزم است که ازجای برخیزیم وبارعایت فاصله نسبی

 دهیم تا انبساط خاطر وشادابی درفضای کالس ایجادشود

اجتماعی،هنجارهای اجتماعی ،برنامه امتحانات،و...(با  پدیده های اجتماعی )مانند ساختمان اداری،مدرسه ،بیمارستان،پادگان،ارزش های -15

پدیده های اجتماعی بانقش واراده انسان پدید می آیند، ولی 1-پاسخ:و...(چه تفاوت هایی دارند؟  پدیده های طبیعی)مانندکوه،جنگل،بیابان،دریا،باران

پدیده های اجتماعی باذهنیت انسان پدید می آیندودارای معانی ذهنی هستند. ولی پدیده2-خارج از اراده ونقش انسان هستند. پدیده های طبیعی

پدیده های طبیعی توسط انسان خلق نمی شوندونتیجه کنش انسان نیستند.جنبه عینی (.تند(. هستندهای طبیعی محسوس )از طریق حواس قابل حس هس

 وبیرونی دارند وخارج ازذهنیت انسان نیزبهصورت مستقل وجوددارند

هاجرت م ای طبیعی است موجب ایجاد  پدیده خشکسالی وکم آبی که پاسخ : مثالًپدیده ای طبیعی مثال بزنید که جنبه ی اجتماعی پیدا می کند؟  -16

 .یا تغییرنقش های اقتصادی که جنبه ی اجتماعی دارندمی شود

هنجارها شیوه های انجام کنش اجتماعی هستند و به کمک دارد؟  هنجارهای اجتماعی چه رابطه ای با کنش اجتماعی و ارزش های اجتماعی -17

.ا عوض شوند هنجارها و کنش های اجتماعی تغییر می کندمی رسیم اگر ارزش ه هنجارها به ارزش های اجتماعی

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 3پرسش های درس 

 روهی گ پاسخ : به گروهی ازانسان ها که برای سالیان متمادی بایکدیگرزندگی می کنند،جامعه می گویند.به شیوه زندگی :جامعه وفرهنگ راتعریف کنید-1

 گویند.)آگاهی مشترک مردم یک جامعه نسان ها بایکدیگرفرهنگ می

 پوشش،آداب ورسوم عروسی وعزاداری،لهجه وگویش ها،نوع  پاسخ :سبک معماری،سبک آشپزی وتغذیه،سبک :تعدادی از مصادیق فرهنگ رانام ببرید -2

 ...نگرش به عالم و

آید.فرهنگ نیز بدون جامعه به وجودنمی آید.جامعه جنبه  سخ:جامعه بدون فرهنگ به وجودنمیپاجامعه وفرهنگ چه رابطه ای بایکدیگر دارند؟ -3

 روح( داردودو روی یک سکه هستند) بیرونی)جسم( وفرهنگ جنبه درونی

دارند،که با شیوه هرجامعه ،شیوه زندگی خاصی برای خود  پاسخ: یعنی مردمچیست؟چرا؟  ".جوامع مختلف ،فرهنگ های متفاوت دارند "منظور از -4

 .شود زیرا فرهنگ ،آگاهی مشترک مردم است که آموختنی است وازنسلس به نسل دیگر منتقل می .زندگی دیگرجوامع تفاوت هایی دارد

 .یژگی های فر هنگ را بنویسیدو -5

 –هر جامعه ای دارای فرهنگ است.  -4است. فرهنگ قابل انتقال -3- فرهنگ آموختنی و آموزش پذیر است -2-فرهنگ آگاهی بر شناخت مشترک است.  -1

 .فرهنگ قابلیت تغییر دارد -5

دربخشی ازفرهنگ مشترک ویکسان هستند ودربخش  پاسخ : خیر ،مردم یک جامعهآیا دریک جامعه شیوه زندگی مردم درهمه مناطق یکسان است؟  -6

اشتراک دارندفرهنگ عمومی است  هستند.آن بخش ازفرهنگ که همه مردم یک جامعه درآنها،صنف ها دارای تفاوت هایی  هایی ازفرهنگ، اقوام ،اقشار ،گروه

 .ازجامعه)قشر،صنف،گروه ،قوم (می شود خرده فرهنگ است وآن بخشی که مربوط به یک قسمت

نگ عمومی سازگارهستند،مانند عمومی قراردارندوبا آن فره پاسخ : خرده فرهنگ هایی که درون یک فرهنگ .خرده فرهنگ موافق چیست؟مثال بزنید -7

 مختلف جامعه خرده فرهنگ های اقوام وصنف های
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شده دریک خرده فرهنگ ،ناسازگارومخالف بافرهنگ  پاسخ :درمواردی که عقاید،ارزش ها،هنجارهاومهارت های پذیرفتهمنظوراز ضدفرهنگ چیست؟  -8

 ...ایان وگانگستری ومافیا،اوباش ،گد عمومی باشد.مانندخرده فرهنگ باندهای

پاسخ : اعیاد  :درون این فرهنگ عمومی رانام ببرید اسالمی رابنویسید. برخی ازخرده های رایج  –برخی ازویژگی های فرهنگ عمومی ایرانی  -9

خرده فرهنگ های  ...دینی ،وعیدفطر،مناسب های ملی ومذهبی ،ارزش های دینی ومعنوی،تشکیل خانواده با آداب  ملی مانند نوروز،اعیاد مذهبی مانندعیدقربان

مانند خرده فرهنگ طالسازان وجواهرفروشان،خرده فرهنگ پزشکان،خرده فرهنگ  اقوام مختلف سرزمین ایران،خرده فرهنگ های مشاغل وصنف های مختلف

 ...وکامیون داران،خرده فرهنگ معلمان و رانندگان

واراده خودبه کنش اجتماعی می پردازند وجامعه ای راپدید می  خ : خیر انسان ها با آگاهیپاسآیا جامعه وفرهنگ صرفا تابع خواست واراده افرادند؟  -10

پیامدهایی الزامی دارند که برافراد تاثیر می گذارند. و وابسته به اراده تک تک افراد نیستند.مثالشما با تعدادی دیگربه دلخواه یک  آورند ولی پس از پدید آمدن

 .کالس برای شما فرصت ها ومحدودیت هایی به وجود می آورد د می آورید وازآن پس انکالس درس درمدرسه ای راپدی

پدیده های اجتماعی درجامعه فرصت ها یی دراختیارافراد :پاسخفرصت ها ومحدودیت های پدیده های اجتماعی چه رابطه ای بایکدیگر دارند؟  -11

درسرچهار راه ها فرصت ساز  یکدیگر وابسته اند و دو روی یک سکه اند. مثال چراغ راهنمایی ورانندگیوجود می آورند که به  قرارمی دهند ومحدودیت هایی به

 .ومحدود کننده اند

سهم پیشینیان ما درساختن جامعه بیشتراز مابوده : پاسخسهم ما درساختن جامعه وفرهنگ نسبت به گذشتگان وآیندگان چگونه است؟  -12

.آیندگان بیش از آیندگان است.چون ما با کنش های اجتماعی خود جامعه وفرهنگ را می سازیم جامعه وفرهنگ است.همچنان که سهم مادرساختن

که توسط گذشتگان ما پدید آمده است.جامعه ای که باورها،ارزش  پاسخ: مادرجامعه ای چشم به جهان می گشاییمگذشتگان چگونه برما تاثیرمی گذارند؟  -13

برداریم(.فرهنگ شکل یافته  ازما شکل گرفته است).البته ما می توانیم ان را ادامه دهیم یا به سوی جامعه وفرهنگ دیگری گام قبل ها،هنجارها ونمادهای آن

 برای خانم ها می تواند فرصت ساز)آرامش وامنیت( ایجادکند ومی تواند محدودیت های فیزیکی گذشتگان برای ما فرصت ومحدودیت ایجاد می کند.مثال حجاب

 ه همراه داشته باشدب

درهرجامعه وفرهنگی مشارکت اجتماعی افراد پابرجا  پاسخ :تا زمانی کهتاچه زمانی پیامدهای اجتماعی یک فرهنگ وجامعه برقرارهستند؟  -14

 .تغییرمی کند باشد.باتغییرجامعه وفرهنگ پیامدهای آن نیز

فرصت ها ومحدودیت هایی که به دنبال 2-آرمان ها وارزش هایشان  براساس1- : سخپاجوامع وفرهنگ های مختلف راچگونه می توان ارزیابی کرد؟  -15

 .می آورند

پاسخ : برخی از جوامع غربی یا خرده فرهنگ ها نیازهای  آیا جامعه وفرهنگی رامی شناسید که برخی ازنیازهای انسان را نادیده گرفته باشد؟ -16

 .خرده فرهنگ های شرق آسیا به نیازهای مادی ودنیوی بی توجه اند گیرند.برخی از معنوی وروحی انسان رانادیده می

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4خالصه درس 
آرمان اجتماعی:به مجموعه اهداف وارزش های .یل می شوندارزش ها،راهنمای کنش های اجتماعی اند. وقتی به ارزش ها عمل کنند،ارزش ها به واقعیت تبد

قلمرو آرمانی فرهنگ .(..هستند.)تصورمطلوب اعضاءازوضعیت فرهنگ،سیاست،اقتصاد،خانواده و مشترکی که اعضای یک جهان اجتماعی خواهان رسیدن به آن

درعمل ممکن است برخی ازآنها نادیده گرفته شوند.)ماننداخالص  م می دانندولیوجهان اجتماعی:ارزش هایی که مردم ازآنهاجانب داری می کنند ورعایت آنها راالز

هدف برنامه ریزان فرهنگی: ورودهرچه  (...قلمرو واقعی فرهنگ وجهان اجتماعی: ارزش هایی که مردم به آن عمل می کنند).احترام به والدین و .(.عمل و

مهم ترین  .مردم مطابق آرمان های خودعمل کنندفاصله ی میان قلمرو واقعی وآرمانی کاهش می یابد اگر .بیشترآرمان ها به قلمروواقعی جهان اجتماعی است

عقایدی که .عقایدی ازجهان اجتماعی که ازنظرعلمی قابل دفاع نباشدوخرافی باشدباطل است آرمان ها وارزش های جهان اسالم:عمل به حق وپرهیز ازباطل

 .ان باشد،حق استازنظرعلمی صحیح ومطابق با فطرت انس

حقوق دیگران و.. . حق وباطل بودن  ارزش های حق:اعتقادبه توحید،وفای به عهد،دفاع ازعدالت و.. ارزش های باطل:ظلم،شرک،دنیاپرستی،بی عدالتی،تجاوزبه

انسان وجهان رابایدباابزارعقل و وحی شناخت  ها وعقاید کالن درباره هرالیه ازجهان اجتماعی با علم متناسب باهمان الیه شناخته می شود.حق وباطل بودن ارزش

جهان اجتماعی که علوم رافقط تجربی می دانند وعقل و ووحی را روش معتبرعلمی نمی دانند نمی توانندداوری ارزشی نه باروش های علوم تجربی

د.یعنی یک پدیده ممکن ست دریک جهان آرمانی باشد قلمروپدیده ها درجهان های اجتماعی متفاوت هستن .(کنند).ازحق وباطل بودن ارزش ها سخن بگویند

مافقط می توانیم بودن یانبودن این ارزش  :واقعی)مثال امنیت،سیاست و.(. .دیدگاه جهان های اجتماعی که علم رابه دانش تجربی محدودمی کنند ودرجهانی دیگر


