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 ساختار جهان اجتماعی چیست؟-1

 اجتماعی ساختار اجتماعی می گویند.به چگونگی ارتباط بین پدیده های 

 جهان اجتماعی چیست؟-2

 به کل پدیده هایی که در زندگی اجتماعی انسان ها تاثیر می گذارد ، جهان اجتماعی می گویند.

 نظام اجتماعی چیست؟-3

 به نمود عینی پدیده های اجتماعی از نظر ساختار و اجزا نظام اجتماعی گفته می شود.

 . ( شود می گفته اجتماعی نظام اجزاء این  پدیده های اجتماعی و نحوه ی روابط بینو اجزاء  جمع  )به

مثال: معلم ، دانش آموز ، مشاور و... عناصر اچتماعی هستند) پدیده های اجتماعی ( که این عناصر با یکدیگر رابطه برقرار می کنند 

طریق برنامه و مقررات شکل مدرسه به خود می گیرند ، نظام و به این رابطه ساختار اجتماعی می گویند. وقتی این عناصر از 

 اجتماعی مدرسه به وجود می آید.

 جهان اجتماعی چه تفاوت هایی با نظام اجتماعی دارند؟-4

جهان -3مفهوم جهان اجتماعی بیشتر ذهنی است ولی مفهوم نظام اجتماعی عینی تر است.  -2جهان اجتماعی بزرگ تر است -1

جهان اجتماعی به جمع پدیده ها اشاره می کند اما نظام اجتماعی -4کل است و نظام اجتماعی خرده نظام کل است اجتماعی نظام 

 به جمع پدیده ها و روابط آن ها اشاره می کند.

 به اجزای نظام اجتماعی کل که باارتباط بین آن ها نظام هایی به وجود می آید ، خرده نظام گویند.خرده نظام چیست؟-5

 چیست؟ کل  ام اجتماعینظ-6

هرگاه نظام اجتماعی با اجزای درون آن )خرده نظام ها( در نظر گرفته می شود ، نظام ، نظام کل است مثل : یک شهر نظام 

 اجتماعی کل است که هر کدام از بخش های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، آموزشی و خانواده جزء خرده نظام آن می شوند.

 چیست؟نهاد اجتماعی -7
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به خرده نظام هایی که نقش تعیین کننده ای در نظام اجتماعی کل دارند و نیازهای اساسی جامعه را برطرف می کنند ، نهاد 

 اجتماعی می گویند مانند: سیاست ، اقتصاد ، آموزش و خانواده

 

 طراح سواالت:محمدحسین سلطانی
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