
 
 
 

 
 

 بارم سؤاالت ردیف

 صحیح و غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید : 1

 )     صعلوم اجتماعی شاخه هاي متعددي مانند تاریخ ، زبان شناسی و ارتباطات دارد (       -الف

جامعه شناسی یکی از شاخه هاي علوم اجتماعی است که کنش هاي اجتماعی و پیامدهاي آن ، یعنی پدیده هاي  -ب

 )         غاجتماعی را مطالعه می کند (   

علوم اجتماعی ، ابعاد و انواع مختلفی دارد به همین دلیل براي بررسی و مطالعه این انواع و ابعاد، رویکردهاي -پ

 )         غفته است  (    مختلف شکل گر

علوم اجتماعی راه صحیح زندگی را نشان داده و درباره کنش هاي خوب و بد انسان ها داوري می کند ، از این رو -ت

 )        غنسبت به علوم طبیعی از اهمیت بیشتري برخوردارند (     
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 جاهاي خالی را با عبارات مناسب تکمیل کنید : 2

..... پدیده آثار و پیامدهايبا شناخت پدیده هاي اجتماعی به انسان ها امکان می دهد که .......... علوم اجتماعی-الف

 هاي اجتماعی را پیش بینی کند .

 ......... را مطالعه می کند .پدیده هاي اجتماعیعلوم اجتماعی ، کنش هاي اجتماعی و پیامدهاي آن یعنی ....... -ب

 است . پدیده هاي اجتماعی همانند پدیده هاي طبیعی .موضوع جامعه شناسی تبیینی -پ

 می خواست انسان را بر جامعه مسلط کند ولی او را مغلوب جامعه ساخت . جامعه شناسی تبیینی-ت
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 پاسخ دهید :و عمومی در رابطه با دانش علمی  3

 دانش علمی چگونه شکل می گیرد ؟ -الف

 مشکالت زندگی، شکل میگیرددانش علمی با تالش برای حل مسائل و 
 زمانی که میان دانش علمی و عمومی تعارض ایجاد می شود ، اعضاي جامعه چگونه آن را حل می کنند ؟-ب

 تعارضھا، گاھی با رھا کردن
 بخشی از ذخیرەٴ دانشی بھ نفع بخشی دیگر و گاھی با طرح ایدھھای جدید حل میشوند

 

 مورد)2اسالمی و ایرانی ) به دنبال چه نوع دانشی است ؟(ایده علوم انسانی و اجتماعی بومی (  -پ

 ما دانشی میخواھیم کھ؛
 .ھمسو با ھویت فرھنگی خودمان و ناظر بھ حل مسائل جامعة ما باشد

 ھمچنین دغدغھ کشف واقعیت و تشخیص درست و غلط داشتھ باشد
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 دقیقه  70  زمان:  
 



  یدگاه اول را درباره رابطه دانش علمی و عمومی را بنویسید .د-ت

 این دیدگاه، تفاوت دانش علمی با دانش عمومی در در
 در این دیدگاه، تفاوت دانش علمی با دانش عمومی در

 روش آنھاست. دانش علمی تنھا از راه حس و تجربھ و
 بھصورت نظاممند بھدست میآید ولی دانش عمومی،
 ذیریدانش حاصل از زندگی افراد است کھ از راه جامعھپ
 و فرھنگپذیری بھدست میآید. دانش علمی (تجربی)

 راه کشف واقعیت و تنھا دانش معتبر است. دانش عمومی
 .در مقابل دانش علمی از ارزش ناچیزی برخوردار است

 دانش علمی برای حفظ ھویت خود باید از ورود دانش
 عمومی بھ قلمرو علم جلوگیری کند

 

 ؟ نیستدو مورد از فواید علوم اجتماعی را بنویسید که شبیه فواید علوم طبیعی  4

 ھمدلی زمینة فھم متقابل انسانھا و جوامع مختلف از یکدیگر را فراھم میسازند و بھ افزایش علوم اجتماعی
 .و ھمراھی انسانھا کمک میکنند

 عی و نقد و اصالح آنھا راعلوم اجتماعی، ظرفیت داوری دربارەٴ ارزشھا و ھنجارھای اجتما
 دارند. علوم اجتماعی با داوری دربارەٴ پدیدھھای اجتماعی و انتقاد از آنھا، فرصت موضعگیری

 اجتماعی مناسب و صحیح را برای دانشمندان فراھم میآورند
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  تفاوت هاي علوم انسانی و علوم اجتماعی را بنویسید 5

 و پیامدھای آن آن را مطالعھ میکنند ولی علوم اجتماعی، کنشھای اجتماعیپیامدھای  علوم انسانی، کنشھای انسانی و
 مطالعھ میکنند. موضوع علوم انسانی عامتر از موضوع علوم اجتماعی است و علوم اجتماعی را

 خود بخشی از علوم انسانی محسوب میشوند ولی برخی علوم انسانی در زمره علوم اجتماعی
 از علوم انسانی و جامعھشناسی نمونھای از علوم اجتماعیاندروانشناسی نمونھای 1 .نیستند
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 مورد ) 2یکسان دانستن جامعه و طبیعت چه پیامدهایی خواهد داشت ؟(  6

 یکسان دانستن طبیعت و جامعھ، انسانھا را بھ پیچ و مھرھھای نظم اجتماعی تقلیل میدھد؛
 انسانھاست و بود و نبود آن،درحالیکھ جامعھ برخالف طبیعت، محصول و مخلوق کنشھای 

 وابستھ بھ انسان است
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 منظور از پویا بودن نظام اجتماعی چیست ؟مثال بزنید . 7

 منظور از پویا بودن نظام اجتماعی این است کھ بخشھای مختلف آن بر یکدیگر اثر میگذارند
 بھوجود آورد، و ھمو از یکدیگر اثر میپذیرند. نظام اجتماعی ھم میتواند در خود تغییراتی 

 میتواند در محیط خود تغییراتی ایجاد کند. برداشت روزافزون از منابع تجدیدناپذیر، از جملھ
 تغییراتی است کھ یک نظام اجتماعی در محیط ایجاد میکند. رشد جمعیت نیز از جملھ تغییراتی

 تالش میکند است کھ یک نظام در خود ایجاد میکند. نظام اجتماعی ھمانند یک موجود زنده
 با تغییر در خود و محیط، نیازھای خود را تأمین کند و خود را در بلند مدت حفظ نماید
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 دانش
 عمومی

 دانش
 علمی



 

 در رابطه با ارزش زدایی پاسخ دهید : 8

 هدف داري رزش زدایی نتیجه نادیده گرفتن کدام ویژگی کنش است ؟ا -الف

 ریزي این رویکرد چه بوده است ؟نتیجه اخالق گ -ب

 عة ھیروشیما واول و دوم، میان توسعھ یافتھترین کشورھا رخ داد و با فاج کشتار جھان در جنگھای جھانیبزرگترین 
 ناکازاکی پایان یافت

 چرا ؟ر جامعه شناسی تبیینی چه اموري قابل فهم نیستند ؟ د -ب

 در جامعھشناسی تبیینی، ارزش بودن مھربانی و فداکاری و ضدارزش بودن کینھتوزی و خودخواھی
 قابل مشاھده و فھم نیست؛ زیرا با استفاده از روشھای تجربی نمیتوان گفت کھ مھربانی یک فضیلت

 اخالقی و کینھتوزی یک رذیلت اخالقی است
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 در رابطه با خودکشی پاسخ دهید : 9

 جود نظریات مختلف در رابطه دلیل خودکشی نشانه چیست؟و-الف

 .آنھاست عمق پدیدھھای اجتماعی و البتھ دشواری فھموجود نظریات متفاوت، نشانة پیچیدگی و 
 ایراد برخی رویکردها در برخورد با پدیده هایی همچون خودکشی چیست ؟ -ب

 برخی رویکردھا برای دستیابی بھ پاسخھای ً ساده و کامال قابل پیشبینی دربارەٴ 
 گیرند و ازچرایی وقوع پدیدھھای اجتماعی، پیچیدگی و عمق این پدیدھھا را نادیده می

 پدیدھھای اجتماعی و انسانی ھویتزدایی میکنند
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  براي فهم هدف کنش و داللت هاي کنش چه باید کرد و فهم هر کنش مستلزم دسترسی به کدام معانی است ؟ 10

 برای پیبردن بھ ھدف کنش، باید بھ ذھن کنشگر راه یابیم و برای فھمیدن داللتھای کنش، باید
 کھ کنشگر در آن عمل میکند، مراجعھ کنیم. بھ عبارت دیگر، فھم ھر کنشیبھ زمینة فرھنگیای 

 مستلزم دسترسی بھ معنای ذھنی (فردی) و معنای فرھنگی (اجتماعی) نھفتھ در آن است
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 از نظر وبر یک جامعه شناس چگونه باید آرمان ها و ارزش هاي اجتماعی را بررسی کند و آیا او حق داوري دارد ؟ 11

 وبر معتقد بود کنش اجتماعی، معنادار است و پدیدھھای معنادار را نمیتوان ھمانندماکس 
اند قط میتونظر او جامعھشناس، ف پدیدھھای طبیعی، از طریق حواس مطالعھ کرد، بلکھ باید معنای آنھا را فھمید

ای نامحسوس و ارزشھا کھ پدیدھھدربارەٴ آرمانھا و  آرمانھا و ارزشھای اجتماعی را توصیف کن ّ د؛ اما نمیتواند
 غیرتجربی ً اند، داوری علمی کند. مثال

 جامعھشناس میتواند برای مدتی با اعضای یک گروه سیاسی زندگی کند و از این راه، عقاید
 و ارزشھای آنھا را بفھمد و توصیف کن ّ د، اما نمیتواند درباره درست یا غلط بودن این عقاید و

 ایرهھ نقد یا اصالح آنھا بپردازد؛ زیرا از نظر وبر با این کار جامعھشناس از دارزشھا داوری کند و ب
 علم خارج میشود یا با نام علم، کار غیرعلمی میکند
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 قوم نگاري چه روشی است ؟ توضیح دهید . 12

 یکی از این روشھا است. در این روش، پژوھشگر برای مدتی با قومی کھ قصد «قومنگاری»
 دربارەٴ آنھا را دارد، زندگی میکند؛ خود را در شرایط فرھنگی آن قوم قرار میدھد وتحقیق 

 کنشھایشان را تجربھ میکند تا آنھا را بھتر بشناسد
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