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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

پدیده اجتماعی است و سایر  خردترینکنش اجتماعی  گویند. می« پدیده اجتماعی»به کنش اجتماعی و پیامدهای آن  1

      ها در ارتباط با یکدیگر به وجود  شند. پدیده های اجتماعی را انسانبا اجتماعی، آثار و پیامدهای آن می های پدیده

 کنند، پدیده های اجتماعی معنادار هستند. ورند و از آنجا که افراد انسانی با آگاهی، اراده و هدف عمل میآ می

و به  دیآ یاعضا به وجود نمده و ارا یبراساس آگاه یعنیاست؛  ینیاعضا در بدن موجودات زنده و نظم آنها تکو تیعضو 2

ها  انسان یآن، با اراده و آگاه یضااع انیو نظم م یدر جهان اجتماع تیعضو یکند؛ ول ینم رییبا اراده اعضا تغ لیدل نیهم

 .دیآ یشود و با قرارداد آنها به وجود م یم فیتعر

 یها نهیدر زم ط،یهنجارها و نمادها بر حسب شرا یول ست؛یاز هنجارها و نمادها ن ازین یب یا جامعه چیکه ه دیدان یم 3

 ریینشود، موجب تحول و تغ رمنج قیعم یها هیدر ال رییکه به تغ یاز آنها تا زمان یبرخ رییو تغ رندییمختلف قابل تغ

جهان  هیال نیتر قیهستند. عم یجهان اجتماع یها هیال نیتر قیو ارزش ها عم دیشود. عقا ینم یجهان اجتماع نیادیبن

ها نسبت به اصل جهان،  گذارند. باور و اعتقاد انسان یم ریتأث یاجتماع یها هستند که بر ارزش یکالن دیعقا ،یاجتماع

 .ندیآ یبه حساب م یاجتماع یها دهیپد نیتر قیو مرگ خود، عم یاز زندگ رشانیو تفس نانسان در آ گاهیجا

 یو منظور از آن، فرهنگ ندیگو یم زین« فرهنگ سکوالر» یویاست. به فرهنگ دن یویفرهنگ دن یدارا یویجهان دن 4 

در محدوده  ایشود  یانکار م گریجهان د یفرهنگ نیجهان است. در ا نیآن، مربوط به هم یها و ارزش دیاست که عقا

انسان را  یها و استعدادها تیهمه ظرف یویشود. جهان دن یم رفتهیبشر دارد، پذ یجهان نیا یها خواسته یکه برا یمنافع

 ،یسپارد. به جهان معنو یم یها را به فراموش انسان یمعنو یها ها و خواسته تیو ظرف ردیگ یبه کار م ایدر خدمت دن

مقدس و  تر،بر اتیح هیجهان را در سا نیا یو زندگ ندیب یم عتیرا فراتر از طب یفرهنگ، هست نیدارد. ا یفرهنگ معنو

 دایپ یو ملکوت یآسمان یا جهان عبور کرده، چهره نیا یفرهنگ از محدوده مرزها نیگرداند. انسان در ا یم یمتعال

 کند.  یم

از  یدانند، اما در عمل ممکن است برخ یآنها را الزم م تیکنند و رعا یم یدار جامعه از آن جانب کیکه مردم  ییها ارزش 5 

کنند، قلمرو  یکه مردم به آن عمل م ییدهد و ارزش ها یرا شکل م یجهان اجتماع یقلمرو آرمان رند،یبگ دهیآنها را ناد

اند و مرز آنها براساس  گشوده گریکدی یبه رو یجهان اجتماع یو آرمان یسازد. قلمرو واقع یرا م یجهان اجتماع یواقع

جهان  یها وارد قلمرو واقع مردم مطابق ارزشها عمل کنند، به همان اندازه آرمانکند. هر اندازه  یم رییعمل مردم تغ

دانند، عمل نکنند، قلمرو  یالزم م راآنها  تیجامعه رعا یکه در قلمرو آرمان ییها شوند. اما اگر مردم به ارزش یم یاجتماع

 .ردیگ یها  فاصله م از آرمان یواقع

از  یشود. برخ یشدن انسان م یموجب عصبان دیروئیاز اندازه غده ت شیترشح باجتماعی.  و نفسانی ،بعد جسمانی 6

مردم  یاجتماع یزندگ وهیمتفاوت، ش یمیاقل طیشوند. در شرا یدرمان م یروان یبا کمک قوا یجسمان یها یماریب

 «.دهدیم رییرا تغ یانسان با تقوا، جهان کی»کند.  یم دیرا تهد عتیها، طب انسان یاجتماع یمتفاوت است. زندگ

ل گیری هویت اجتماعی کند و مسیری که برای شک شارکت در زندگی اجتماعی دنبال مییندی که هر فرد برای مبه فرآ 7

 گویند. شود، جامعه پذیری می افراد طی می

جامعه و انطباق پذیری را کامل کند. به مجموعه که برای پذیرش فرهنگ  هایی که بتواند جریان جامعه استفاده از روش 8

 گویند. گیرد، کنترل اجتماعی می افراد با انتظارات جامعه انجام می

صعودی، افقی و  -جایی افراد از یک موقعیت اجتماعی به موقعیت اجتماعی دیگر ؛ جابهبرای اولین بار پیتر سورکین 9

 نزولی.

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی                 

 تهران 10ه پرورش شهر تهران منطق اداره ی آموزش و               

 /پسرانهدخترانه دولتیغیر  دبیرستان
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 یاز مرزها رونیب یتیهو راتییرود. اگر تغ یفراتر م یمورد قبول جهان اجتماع یافراد، گاه از مرزها یتیهو راتییتغ 10

به  اورد،یها در تقابل هستند به دنبال ب و ارزش دیرا که با عقا یاز زندگ ییها وهیرخ دهد و ش یمقبول جهان اجتماع

از  یناش یگاه ،یبه همراه دارد تعارض فرهنگ یفراوان یاجتماع یها یشود که اضطراب و نگران یمنجر م یتعارض فرهنگ

 امدیاست و پ یرونیاز علل ب یگردد و گاه، ناش یباز م یجهان اجتماع یاعضا یتهایها و فعال یاست و به نوآور یعلل درون

 است. گرید یاجتماع یها از جهان یریرپذیتأث

فرهنگی جهان اجتماعی به  ها از سوی افراد پذیرفته و به رسمیت شناخته شود، هویت هرگاه نوعی از عقاید و ارزش 11

 آید. وجود می

 یجهان اجتماع کی رات،ییتغ یبرخ یدهد ول یرخ م یجهان اجتماع کیاست که درون  یراتییاز نوع تغ راتییتغ یبرخ 12

را  یجهان اجتماع تیکه هو یدر جهان اجتماع یاساس راتییگونه تغ نیکند. به ا یم لیتبد یگرید یرا به جهان اجتماع

 کی یها و ارزش دیناسازگار با عقا یزندگ وهیهمان ش ای یتعارض فرهنگ یهگا .ندیگو یم یکند، تحول فرهنگ یمتحول م

 نیرا براساس فرهنگ خود سامان دهد. ا یاجتماع یها تواند کنش ینم یو جهان اجتماع ابدی یتداوم م یجهان اجتماع

که  ییها ها و ارزش مانآر د،یدهد که عقا یرخ م یهنگام یمنجر شود. تزلزل فرهنگ «یتزلزل فرهنگ»تواند به  یم تیوضع

مردم از دست  یو ثبات و استقرار خود را در زندگ رندیقرار گ دیسازند، مورد ترد یرا م یجهان اجتماع یفرهنگ تیهو

و  دیعقا یعنیتر  قیشود و به سطوح عم یاغلب از سطح رفتارها و هنجارها آغاز م یناسازگار گر،یبدهند. به عبارت د

 دیآ یبه وجود م ییدر جا یفرهنگ تیمنجر شود. بحران هو «تیبحران هو»تواند به  یم یهنگرسد. تزلزل فر یها م ارزش

 خود را نداشته باشد. یاجتماع یها و ارزش دیتوان حفظ و دفاع از عقا ،یکه جهان اجتماع

آورده و روابط و نهادها و  یبه غرب رو ها عمالً گروه ایاست که فرد  یانیجر «ونیزاسیوستر ن»معادلشدن:  یغرب 13

  .شود یم رفتهیغرب پذ یها شارز

دارند و از  لیاست تما یبه هر آنچه غرب یگروه ایاست که فرد  یفکر شینوع گرا کی «سمیوسترن»معادل یی:غرب گرا

  .است زاریب یو شرق یخود یها سنت

 ینه از رو یبه غرب وجود دارد و اقتباس فرهنگ غرب یادیز یمند که در آن عالقه شود یگفته م یشیگرا به :یغرب زدگ

 .شود یفرد مشهود م یشئونات زندگ هیدر کل لیتما نیو ا .باشد یم ختهیکورانه و لجام گسبلکه کور شناخت،

 .شودیگفته م یفرهنگ یگانگیاز خود ب  یجهان اجتماع یگانگیب به 14

 ی: فرهنگ یگانگیمتفاوت خود ب یدو معنا

  .خود را فراموش کند یخیفرهنگ تار یجهان اجتماع کهیزمان :یخیتار یگانگیاز خود ب -1

جامعه با  یاعضا ییمانع از آشنا یجهان اجتماع کی یها و ارزش دیعقا کهیزمان (:ی)فطریقیحق یگانگیاز خود ب -2

 .انسان و جهان شود قتیحق

غرب بود. بازگشت  یو اقتصاد یاسیدر برابر هجوم س رانیا یاسالم تیسده مقاومت هو کیحاصل  رانیا یانقالب اسالم 15

نبود؛  شد، یم ریتفس یغرب یویدن یها شهیکه با اند ییایو جغراف یخیتار اًصرف شتنیخو کیبه اسالم، بازگشت به  رانیا

قرآن و  یها )ره( و با استفاده از آموزه ینیامام خم یبه رهبر رانیابود. جامعه  یدیو توح یاله شتنیبلکه بازگشت به خو

قرار داد و  دیتوح یآسمان معنو لیخود را ذ یایو جغراف خیخود بازگشت و تار یاسالم تیالسالم، به هو همیعل تیاهل ب

مدت هشت سال دفاع  بهبود،  دهیکه در مقابل او صف کش یخود، در برابر جهان یمانیجامعه ا یاز مرزها بیترت نیبه ا

 است. افتهیمقاومت تا امروز ادامه  نیکرد. ا

گیرد که این فرآیند توسط افرا د یک جامعه  پذیرفتن و عمل کردن صورت می گسترش فرهنگ از طریق شناختن،راه   16

دآن باشچه اعضا بیشتر  هر جهان اجتماعی هستند وامالن و عامالن فرهنگ و معانی آن، اعضای ح ؛انجام می شود

 یابد. فرهنگ بسط و گسترش بیشتری می

یت،  اتخاذ ، در مواقع افزایش یا کاهش جمعیت، برای حل مشکل جمعه نهاد سیاست در هماهنگی با مردمتدابیری ک 17

 آورد. کرده و به اجرا در می

حفظ  های طبیعی، فروشی ثروتمنع خام  خودکفایی، بر استقالل، کیدا اتکاء به دانش و فناوری و با تأب براساس عدالت، 18

 ریزی کنند. ادی نوینی را در این سرزمیت پایهگرایی هویت اقتص درون زایی درعین برون اقتدار و عزت ملی،
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یابد فرهنگ حق باشد، افراد و اعضای این فرهنگ نیز حامالن و  نایی که  با گسترش جمعیت، بسط میفرهنگ و مع 19

 عامالن فرهنگ حق باشند.
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