
ناشر تخصصی عمومی و علوم انسانی
انتشارات مشاوران آموزش

ــــــــــــــــــــــــمؤلفین:

نظام جدید
پایه دوازدهم

درسنامه جامع و کامل
333 پرسش  چهارگزینه ای
چینش هدف دار تست ها
پاسخ های تشریحی

جامعه شناسی

تمـنا وحیـد 
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مقدمــه1درس
راه های شناخت جهان

حواس: انسان از ابتدای تولد، به تدریج، از راه »حس«)شنیدن، دیدن و ...( توانایی تشخیص چیزها از هم دیگر را می یابد. ◄
زبان: اما وقتی زبان می گشاید، با سخن گفتن، روند آگاه شدن انسان، سرعت شگرفی می یابد و از دانسته های دیگران استفاده می کند. ◄
پرسش و پاسخ از دیگران: تنها راهی که فقط برای انسان در بین موجودات وجود دارد. ◄
تفکر و تعقل: انسان با تفکر و تعقل، از دیده ها، شنیده ها و خوانده هایش فراتر می رود، معنای پدیده های اطراف خود را درک می کند و به آگاهی  ◄

گسترده تر و عمیق تری از عالم و آدم می رسد.
ذخیرة آگاهی یا ذخیرة دانشی

 هرآنچه افراد از تجربه های فردی و اجتماعی خود، مطالعات مدرسه ای، دانشگاهی و... می آموزند، ذخیرة آگاهی یا ذخیرة دانشی آنها را شکل  ◄
می دهد.

 هر فرد، گروه، قوم، جامعه و امتی یک ذخیرة دانشی دارد. ◄
 ذخیرة دانشی، راهنمای زندگی هر فرد، گروه، قوم، جامعه و امتی است. ◄

دانش عمومــی
 کنش آدمی وابسته به آگاهی است و بدون آگاهي انجام نمي شود. ◄
 انسان، اغلب از »آگاهی و دانشی که نسبت به کنش هاي خود دارد« و از »اهمیت و نقش این آگاهی« غافل است. ◄
 انسان در نگاه اول گمان مي کند که کارهاي روزمره مانند راه رفتن، تلفن زدن و رانندگي را به طور طبیعي و بدون شناخت انجام مي دهد، یا  ◄

شناختي که براي این کارها دارد، چندان مهم نیست.
 هرگاه انسان در یک موقعیت جدید قرار مي گیرد به اهمیت شناخت عمومي پي مي برد:  ◄

»زماني که شما با فرد نا آشنایي در یک مهماني برخورد مي کنید، دقت شما بیش تر مي شود و پیش از انجام هر کاري فكر 
مي کنید. در این موقعیت شما متوجه نیازتان به وجود یک نوع شناخت در رفتار خود مي شوید.«

 دانش عمومي به دلیل عادت، از نگاه و توجه انسان پنهان مي ماند. ◄
 اگر این نوع آگاهي ها و شناخت ها نباشد، زندگي انسان مختل مي شود و جهان اجتماعي از بین مي رود. ◄
 انسان با ورود به جهاني که دیگران در آن به سر مي برند، در مجموعه اي از شناخت ها با آن ها شریك مي شود. این دانش مشترک، همان دانش عمومي است. ◄
 دانش عمومي، اندوختة مشتركي از دانش ها و آگاهي هاست که هنگام تعامل با دیگران، از آن استفاده مي کنیم. ◄
 ما دربارة دانش عمومي کم تر مي اندیشیم و بیش تر، از آن استفاده مي کنیم. ◄
 چون انسان ها با هم زندگی می کنند، مجبور نیستند به تنهایی و جداگانه، دانش الزم برای تک تک کنش های خود را تولید کنند. جهان اجتماعی؛ یعنی  ◄

جامعه و فرهنگی که در آن زندگی می  کنیم، دانش الزم برای زندگی یا همان دانش عمومی را در اختیار ما قرار می دهد.
 دانش عمومی، گسترده ترین بخش ذخیرة دانشی ماست. ◄
 انسان هنگامي متوجه دانش عمومي مي شود که در استفاده از آن دچار مشكل شود. براي مثال وقتي در جمعي قرار مي گیریم که زبان آن ها را متوجه  ◄

نمي شویم، متوجۀ دانش خود نسبت به تفاوت زبان مي شویم. )به تفاوت زبان خود با آن ها پي مي بریم و دربارة این تفاوت مي اندیشیم.(

به نظر شما یادگیری دانش عمومی از کدام مرحلۀ زندگی انسان شروع می شود و تا چه 
زمانی ادامه می یابد؟

پاسخ: از هنگام تولد تا پایان عمر 

ذخيرة دانشى

دانش 
علمى

دانش 
عمومى

دانش علمـــی
رابطة دانش عمومی و دانش علمی با ذخیرة دانشی 

 رابطۀ دانش عمومی و ذخیرة دانشی: دانش عمومی بخشی از ذخیرة دانشی ماست. ◄
 رابطۀ دانش علمی و ذخیرة دانشی: دانش علمی بخشی از ذخیرة دانشی ماست. ◄

دانش علمی چگونه آغاز می شود؟
 با تأمل و اندیشه در »دانش عمومي«، »دانش علمي« نسبت به جهان آغاز مي شود. ◄
 دانش علمی با تالش برای حل مسائل و مشکالت زندگی، شکل می گیرد و پیشرفت می کند؛  ◄

یعنی هر وقت در یک جامعه، مسئلۀ خاصی مطرح می شود، زمینه برای پیدایش و رشد دانش علمی دربارة آن نیز فراهم می گردد. 

 شناسی  جامعه      
12 ول

س ا
در

ذخیرۀ دانشی
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مثـــال کاهش یا افزایش بی رویۀ جمعیت در یک کشور می تواند زمینۀ فعالیت و رشد علم جمعیت شناسی را فراهم کند.

مقایسة دانش علمی و دانش عمومی
 دانش علمی، دقیق تر و عمیق تر از دانش عمومی است. ◄

مثـــال زبان، یک پدیدة اجتماعی است که از دو جنبۀ دانش عمومی و دانش علمی قابل بررسی است:
میزان آگاهی که مردم عامی از زبان دارند با میزان آگاهی که زبان شناسان از زبان دارند بسیار متفاوت است. گروه اول، در 

سطح دانش عمومی آگاهی دارند و گروه دوم در سطح دانش علمی آگاهی دارند.
ویژگی های فردی كه دانش علمی دارد

ویژگی های فردی که دانش علمی دارد: ◄
1- به درک عمیقی از شناخت عمومی جهان اجتماعی خود می رسد.

2- آسیب ها و اشکاالتی را که به شناخت عمومی راه پیدا کرده باشند، شناسایی می کند.
3- قدرتی می یابد که از حقایق موجود در شناخت عمومی دفاع کند.

مثـــال بررسی ساعت در گذر زمان
ساعت از قدیمی ترین ابداعات بشر است. او با استفاده از دانش زمان خود برای اندازه گیری، نشان دادن و نگهداری زمان، 
ابزارهایی مانند ساعت آبی، آفتابی، شنی و شمعی ساخته است. امروزه فناوری، انسان را قادر ساخته، ساعت های بسیار ظریف 

و دقیق الکترونیکی، کامپیوتری و حتی اتمی بسازد.
اثر دانش علمی بر دانش عمومی

اثر دانش علمی بر دانش عمومی: تالش های علمی به تدریج بر ذخیرة دانش علمی جامعه می افزاید و دانش عمومی را غنی تر می کند. ◄
در برابر بحران ها و مشکالت کسانی که دارای دانش عمومی هستند نظر می دهند اما کسانی که دانش علمی دارند نظر دقیق تر و راه حل های  ◄

صحیح تر ارائه می کنند.
مثـــال در برابر بحران کم آبی راه حل هایی که از دانش عمومی و دانش علمی برخاسته است:

راه حل دانش عمومی: »آبیاری کوزه ای« است که از روش های سنتی آبیاری در مناطق خشک ایران بوده است. 
راه حل دانش علمی: »آبیاری زیر سطحی با لوله های قطره چکان« است.

مثـــال پاسخگویی به نیاز انسان به پوشاک:
پیشرفت صنعت، زمینة علمی شدن نساجی و شکل گیری  با  تدریج  به  از قدیمی ترین صنایع بشری است.  صنعت نساجی 

مهندسی نساجی فراهم شد.
تعارض های میان دانش عمومی و دانش علمی

حل تعارض ها به دو شکل صورت می پذیرد:  ◄
1- دست برداشتن از بخشی از ذخیرة دانشی به نفع بخشی دیگر 

2- طرح ایده های جدید 
جهان های اجتماعی مختلف براساس هویت فرهنگی خود، تعاریف متفاوتی از دانش علمی دارند. ◄
مثاًل جهان متجدد، براساس هویت دنیوی خود، فقط علم تجربی را دانش علمی می دانست و علوم عقالنی و وحیانی را علم محسوب نمی کرد.  ◄

اگر چنین رویکردی، به جوامع دیگر که عالوه بر علم تجربی، علوم عقالنی و وحیانی را نیز معتبر می دانند، سرایت کند، در ذخیرة دانشی آن 
جوامع، تعارضاتی پدید می آورد. در چنین شرایطی، ارتباط دوسویۀ دانش عمومی و دانش علمی قطع می شود، دانش علمی از رشد و رونق الزم 

باز می ماند و دغدغه و توان الزم برای حل مسائل و مشکالت دانش عمومی را از دست می دهد.

ریاضیات، علمی است که فراتر از تجربه و مشاهده است. مثاًل اگر یک میلیون نفر هم زوایای 
اندازه گیری کنند و اعالم کنند 179 درجه است، علم ریاضی، مجموع زوایای  داخلی مثلث را 

داخلی مثلث را 180 درجه می داند.

ایدة علوم اجتماعی بومی)اسالمی و ایرانی( باید دارای ویژگی های زیر باشد:
جامعه  مسائل  حل  به  ناظر  و  فرهنگی  هویت  با  همسو  باشد  دانشی  یعنی  باشد  مفید  دانش   .1

خودمان.
و  واقعیت  دغدغۀ کشف  یعنی  بگوید  جهان شمول سخن  منطق  و  زبان  به  که  باشد  دانشی   .2

باشد. داشته  غلط  و  درست  تشخیص 

يك نكتة مهم از 
«بخوانيم و بدانيم»

چند نكتة مهم از
 »پیشنهاد دهید«
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درمورد ذخیرة دانشی، درستی و نادرستی گزاره های زیر را مشخص کنید؟............................................................................................................. ترکیبی. 1
الف: تنها آن دسته از آگاهی هایی است که ما با ورود به جهان اجتماعی با دیگران سهیم می شویم.

ب : آگاهی هایی است که براساس تجربه های فردی و اجتماعی خود به دست می آوریم.
پ : هر فرد، گروه ، قوم و جامعه ای دارای نوعی از ذخیرة دانشی است.

چگونه می توانید براساس هر تست نکات آن بخش را دوره کنید؟
کافی است وقتی تست می زنید این مراحل را انجام دهید:

1. همۀ گزینه های تست را بخوانید و دلیل نادرستی گزینه های غلط را بررسی کنید. 
ــای  ــه حرف ه ــبت ب ــری نس ــب جدیدت ــر مطل ــد. اگ ــریحی را بخوانی ــخ تش 2. پاس

ــد. ــاد بگیری ــود، آن را ی ــان ب خودت
3. بــه صفحــۀ کتــاب درســی کــه تســت از آن طــرح شــده و مــا در پاســخ تشــریحی 

آوردیــم مراجعــه کنیــد و آن بخــش را از کتــاب درســی بخوانیــد.

با این روش، شما با هر یک تست، کلی مطلب را هم یاد گرفتید و هم دوره 
کردید و مهم تر این که »در یادتان خواهد ماند.«

ت : ذخیرة دانشی همان دانش عمومی یک جامعه است.          
  نادرست- درست- درست- نادرست.  

  نادرست- درست- درست- درست. 
  درست- نادرست- نادرست- نادرست  
  درست- نادرست- نادرست- درست 

 یادگیری دانش عمومی از چه زمانی آغاز می شود و تا چه زمانی ادامه می یابد؟...........................................................................  مفهومی از گفتگو کنید. 2
  از زمان ورود به مدرسه تا زمانی که به ثبات اندیشه می رسد.

  از تولد تا هنگام مرگ
  هنگامی که زبان می گشاید تا هنگام مرگ

  هنگام ورود به اجتماع تا هنگام مرگ
 ذخیرة دانشی همان ......... ..................................................................................................................................................................................................  کنکاشی و مقایسه ای. 3

  دانش الزم برای زندگی یا همان دانش عمومی است.
  کنش های روزانه آدمی است که اغلب از دانش نهفته در پس آن غافلیم.

  دانشی است که در بدو تولد و با ورود به جهان اجتماعی با دیگران شریک می شویم.
  تجربه های فردی و اجتماعی است که افراد در مدرسه و دانشگاه و در ارتباط با دیگران می آموزند.

 هر کدام از گزاره های زیر به ترتیب با کدام یک از مفاهیم ارتباط می یابند؟ .......................................................................................................... ترکیبی . 4

»دانشی که انسان ها در طول زندگی به دست می آورند.«؛ »دانشی که برای حل مسائل و مشکالت زندگی شکل می گیرد«؛ »دانش 
عمومی را در اختیار ما قرار می دهد.«

  دانش عمومی- دانش علمی- ذخیرة دانشی
  دانش عمومی- دانش علمی- جامعه و فرهنگ یا جهان اجتماعی
  دانش علمی- دانش عمومی- جامعه و فرهنگ یا جهان اجتماعی

  دانش علمی- دانش عمومی- ذخیرة دانشی
 کدام گزینه دلیل مناسبی برای عمومی نامیدن »دانش عمومی« است؟.....................................................................................................................  کنکاشی. 5

  وجود آن در همة کنش های انسان الزامی است و عمیق ترین بخش ذخیرة دانشی ماست.
  جامعه دانش الزم برای زندگی را در اختیار می گذارد که گسترده ترین بخش ذخیرة دانشی ماست.

  تالش های علمی موجب گسترده شدن دانش عمومی می شود و امکان عمیق تر شدن می یابد.
  برای حل مسائل و مشکالت در زندگی اجتماعی به طور عام به کار برده می شود.

  »فیلم سینمایی دورافتاده روایت فردی است که مجبور می شود به تنهایی در یک جزیره زندگی کند. او برای درست کردن آتش، . 6
ساعت ها وقت صرف می کند و ...« کدام عبارت توصیف مناسبی در رابطه با این فیلم است؟...................................................................... مفهومی 

  اگر جهان اجتماعی، دانش عمومی الزم را برای انجام هر کنشی در اختیار ما قرار ندهد، انجام هر کنشی دشوار است.
  هرگاه در یک جامعه، مسئلة خاصی مطرح می شود، زمینه برای پیدایش و رشد دانش علمی دربارة آن نیز فراهم می گردد.

  تالش های علمی به تدریج بر ذخیرة دانش علمی جامعه می افزاید و دانش عمومی را غنی تر می کند.
  در برابر بحران ها کسانی که دانش عمومی دارند نظر می دهند اما آنها که دانش علمی دارند نظر دقیق تر می دهند.

..  کنکاشی . 7  دانش .......... گسترده ترین بخش ذخیرة دانشی ماست که ما .......... دربارة آن می اندیشیم و .......... از آن استفاده می کنیم.

  علمی- کمتر-کمتر  عمومی- بیشتر- کمتر   عمومی- کمتر- بیشتر  علمی- کمتر- بیشتر
 نتیجۀ عدم وجود دانش عمومی در کدام گزینه به درستی آمده است؟ ........................................................................................................  علت و معلولی. 8

  به درک عمیقی از جهان اجتماعی دست نمی یابد.  توان دفاع از حقایق موجود را از دست می دهد.
  به سختی بر ذخیرة دانشی انسان افزوده می شود.  راه برای رشد ذخیرة دانشی انسان هموار می شود.
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 در رابطه با دانش عمومی و دانش علمی و ذخیرة دانشی کدام تصویر زیر درست است؟................................................................ تصویری- مفهومی. 9
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 به ترتیب عبارت های زیر در کدام گروه از دانش ها قرار می گیرند؟ ......................................................................................................................... مفهومی. 10
ا لف: فردی که در یک خیابان راه می رود. 

ب : فوتبالیستی که به طور حرفه ای فوتبال بازی می کند.
پ : زنی که در کالس آموزشی امداد شرکت می کند.

ت : مردی که در طی کوهنوردی، آتش درست کردن بدون امکانات الزم را یاد می گیرد.
  دانش عمومی- دانش علمی- دانش علمی- دانش علمی

  دانش عمومی- دانش علمی- دانش علمی- دانش عمومی
  دانش علمی- دانش عمومی- دانش علمی- دانش عمومی
  دانش علمی- دانش عمومی- دانش عمومی- دانش علمی

 کدام یک در مورد ارتباط دانش عمومی و دانش علمی نادرست است ؟................................................................................................  کنکاشی- مقایسه ای. 11

  دانش عمومی مقدمة ظهور دانش علمی است.
  دانش علمی برای حل مسایل و مشکالت دانش عمومی شکل می گیرد.

  دانش عمومی دانش علمی را غنی می کند.
  دانش علمی درکی عمیق از شناخت جهان اجتماعی را ایجاد می کند.

 با توجه به جدول، کدام مورد به دانش عمومی و کدام یک به دانش علمی تعلق دارد؟.....................................  مفهومي از تصاویر و متن کتاب درسی. 12
دانش علمیدانش عمومیپدیدۀ اجتماعی

ب الفزبان
اختراع ساعت 

الکترونیکی
ت پ 

ج ث آبیاری کوزه ای

  الف: دارد- ب: دارد.- پ: ندارد. ت: دارد. ث: دارد. ج: ندارد. 
  الف: دارد- ب: ندارد.- پ: دارد. ت: دارد. ث: ندارد. ج: دارد.
  الف: دارد- ب: دارد.- پ: ندارد. ت: ندارد. ث: دارد. ج: دارد.
  الف: ندارد- ب: دارد.- پ: دارد. ت: دارد. ث: دارد. ج: ندارد.

 مشخص کنید در مورد کدام یک از موارد زیر دانش عمومی وکدام یک دانش علمی وجود دارد؟........................................................  مفهومی. 13

ب: استفاده از مترو برای رهایی از ترافیک الف: تسلط بر دستور زبان مادری  
ت: ایستادن پشت چراغ قرمز پ: جمعیت شناسی   

  الف: علمی- ب: عمومی- پ: علمی ت: عمومی   الف: علمی- ب: عمومی- پ: علمی ت: علمی 
  الف: عمومی- ب: عمومی- پ: علمی ت: عمومی   الف: عمومی- ب: عمومی- پ: عمومی ت: عمومی

  »نتیجۀ داشتن دانش علمی«، »شیوة آغاز دانش علمی« و »نتیجۀ ورود به به جهانی که دیگران در آن زندگی می کنند« در کدام . 14
گزینه به درستی آمده است؟................................................................................................................................................................................................................. ترکیبی

  رسیدن به درک عمیق از شناخت عمومی- تردید در دانش عمومی- پی بردن به اهمیت شناخت عمومی
  رسیدن به درک عمیق از شناخت عمومی- تردید در دانش عمومی- شریک شدن در مجموعه ای از شناخت ها

  دفاع از حقایق موجود در شناخت عمومی- تأمل و اندیشه در دانش عمومی- پی بردن به اهمیت شناخت عمومی
  دفاع از حقایق موجود در شناخت عمومی- تأمل و اندیشه در دانش عمومی- شریک شدن در مجموعه ای از شناخت ها

فراهم. 15 را  علم جمعیت شناسی  زمینۀ رشد  بی رویۀ جمعیت،  افزایش  یا  می دهد: »کاهش  نشان  را  عبارت  این  مفهوم  رابطه    کدام 
می کند«؟ ........................................................................................................................................................................................................................................................  مفهومي

  دانش عمومی- دانش علمی  دانش علمی- دانش عمومی
  دانش علمی- ذخیرة دانشی  دانش عمومی- ذخیرة دانشی
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321

  »چگونگی رخ دادن تعارض بین دانش عمومی و دانش علمی«، »نتیجۀ تعارض بین این دو دانش« و »روش حل این تعارض« در. 16
کدام گزینه به درستی آمده است؟..................................................................................................................................................................................................... ترکیبي

  نفوذ دانش عمومی جدید مغایر با هویت فرهنگی افراد جامعه- از رونق افتادن دانش علمی- طرح ایده های جدید
  نفوذ دانش علمی جدید مغایر با هویت فرهنگی افراد جامعه- قطع ارتباط یکسویه این دو نوع دانش- طرح ایده های جدید

  نفوذ دانش علمی جدید مغایر با هویت فرهنگی افراد جامعه- قطع ارتباط دوسویه این دو نوع دانش- دست برداشتن از بخشی از 
ذخیرة دانشی به نفع بخش دیگر

  نفوذ دانش عمومی جدید مغایر با هویت فرهنگی افراد جامعه- از رونق افتادن دانش علمی- دست برداشتن از بخشی از ذخیرة دانشی 
به نفع بخش دیگر

  »آنچه موجب می شود در جهان های اجتماعی متفاوت، تعاریف مختلف از دانش علمی ارائه گردد، کدام است؟«، »آبیاری زیر . 17
سطحی با لوله های قطره چکان پیشنهاد کدام نوع دانش برای مواجهه با کم آبی است؟« .................................................................................. ترکیبی

  تفاوت در ذخیرة دانشی هر جهان اجتماعی نسبت به جهان اجتماعی دیگر- دانش عمومی
  تفاوت هویت فرهنگی هر جهان اجتماعی با جهان های اجتماعی دیگر- دانش عمومی
  تفاوت هویت فرهنگی هر جهان اجتماعی با جهان های اجتماعی دیگر- دانش علمی

  تفاوت در ذخیرة دانشی هر جهان اجتماعی نسبت به جهان اجتماعی دیگر- دانش علمی
 کدام یک از گزینه های زیر مفهوم درستی را نمی رساند؟ .................................................................................................................................................... ترکیبی. 18

  هر وقت در یک جامعه، مسئلة خاصی مطرح می شود، زمینه برای پیدایش و رشد دانش علمی دربارة آن نیز فراهم می گردد.
  دانش علمی فرد را به درک عمیقی از شناخت عمومی جهان اجتماعی خود می رسد.

  تالش های علمی به تدریج بر ذخیرة دانش علمی جامعه می افزاید و دانش عمومی را غنی تر می کند.
  ارتباط دوسویة دانش عمومی و دانش علمی قطع می شود آنگاه که دانش علمی، مطالب دانش عمومی را نقض کند.

 منظور از »دانش مفید« کدام است؟ ......................................................................................................................................................................  کنکاشی از پیشنهاد دهید. 19

  دانشی که همسو با هویت فرهنگی جامعة خود و ناظر به حل مسائل جامعه خود است.
  دانشی که دغدغة کشف واقعیت و تشخیص درست و غلط داشته باشد.

  دانشی که دقیق تر و علمی تر از دانش عمومی زمان خود باشد.
  دانشی که با تالش برای حل مسائل و مشکالت زندگی، شکل می گیرد و پیشرفت می کند.

................................................................  کنکاشی از بخوانیم و بدانیم. 20  درستی و نادرستی گزینه های زیر را در مورد رویکرد تجربه گرایی نشان دهید؟

الف: این رویکرد از نیمۀ دوم قرن بیستم در جهان غرب پیدا شد.
ب : فلسفۀ اخالق و علوم دینی را علم می دانستند اما علوم اجتماعی و انسانی را فقط درصورتی که از روش تجربی استفاده نمایندة 

علم تلقی می کردند.
پ : روش تجربی را تنها راه کسب علم می دانستند.
ت : به جای موضوع بر روش علوم تأکید می کردند.

  نادرست- نادرست- درست- درست  درست- نادرست- درست- نادرست
  نادرست- درست- نادرست- درست  درست- درست- نادرست- نادرست
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درس 2 مقدمــه
کالس درس، هرچند از اجزا و عناصری مانند اتاق، میزها، صندلی ها، دانش آموزان و معلم تشکیل شده اما باید در نظر بگیرید که »کالس«  ◄

واقعیتی بیشتر از این اجزا است که بر همۀ این عناصر تأثیر می گذارد.
عوامل شکل گیری علوم اجتماعی:  ◄

مطالعة علمی اجتماعات مختلف از قبیل کالس، محله، خانواده، روستا، شهر، کشور و جهانی که در آن زندگی می کنیم، به 
شكل گیری علوم اجتماعی انجامید.

تعریف علوم اجتماعی: ◄
به دانش هایی گفته می شود که »اجتماعات انسانی« و »چگونگی اثرگذاری آنها بر کنش ها و شیوۀ زندگی ما« و »همچنین 

اثرپذیری آنها از کنش ها و شیوۀ زندگی ما« را به روش علمی مطالعه می کنند.

تعریفی دیگر از علوم اجتماعی: ◄
علوم اجتماعی، کنش های اجتماعی و پیامدهای آن؛ یعنی پدیده های اجتماعی را مطالعه می کند.

فواید علوم اجتماعی
فواید علوم طبیعی

اگر دربارة علوم طبیعی اطالعات چندانی نداشته باشیم، می پذیریم که این علوم خوب هستند و نتایج سودمندی دارند. ◄
مقایسة علوم طبیعی و علوم اجتماعی:

علوم طبیعی: ◄
1. علوم طبیعی، جهان طبیعی و پدیده های آن را مطالعه می کند. 

2. علوم طبیعی، با شناخت طبیعت و قوانین آن، به انسان قدرت پیش بینی حوادث طبیعی و پیشگیری از آنها را می دهد و به او در استفاده از طبیعت 
کمک می کند.

3. علوم طبیعی و فّناوری حاصل از آنها، ابزار بهره مندی انسان از طبیعت هستند. 
4. علوم طبیعی و فّناوری حاصل از آنها، وسیلة غلبة انسان بر محدودیت های طبیعی اند.

علوم اجتماعی: ◄
1. علوم اجتماعی، جهان اجتماعی و پدیده های آن را مطالعه می کنند.

2. علوم اجتماعی، با شناخت پدیده های اجتماعی، به انسان ها امکان می دهد که آثار و پیامدهای پدیده های اجتماعی را پیش بینی کنند.
نکتة مهم: البته به سبب آگاهانه و ارادی بودن کنش ها و سایر پدیده های اجتماعی و تنوع آنها، پیش بینی در علوم اجتماعی پیچیده تر از علوم 

طبیعی است.
3. دانشمندان علوم اجتماعی تالش می کنند نظم و قواعد جهان اجتماعی را کشف کنند. آنها با کشف این قواعد می توانند تأثیر اجتماعات بر 

زندگی ما را توضیح دهند.
4. ما با شناخت قواعد زندگی در خانواده، کالس، شهر، محله، کشور و دیگر اجتماعات، هم از فرصت های آنها برخوردار می شویم و هم از آسیب های 

احتمالی زندگی در اجتماعات مختلف در امان می مانیم. 
5. علوم اجتماعی فواید دیگری هم دارند که علوم طبیعی ندارند: علوم اجتماعی زمینة فهم متقابل انسان ها و جوامع مختلف از یکدیگر را فراهم 

می سازند و به افزایش همدلی و همراهی انسان ها کمک می کنند.
6. علوم اجتماعی، ظرفیت داوری دربارة ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و نقد و اصالح آنها را دارند. 

7. علوم اجتماعی با داوری دربارة پدیده های اجتماعی و انتقاد از آنها، فرصت موضع گیری اجتماعی مناسب و صحیح را برای دانشمندان فراهم 
می آورند. 

8. علوم اجتماعی ظرفیت داوری دربارة علوم طبیعی و فناوری حاصل از آن را هم دارند. 
9. علوم اجتماعی، دربارة فرصت ها و محدودیت های فّناوری به انسان ها آگاهی می دهند و به آنها کمک می کنند، از طبیعت و علوم طبیعی به شیوة 

صحیح استفاده کنند. از این رو، علوم اجتماعی نسبت به علوم طبیعی از اهمیت بیشتری برخوردارند.
مثـــال »آلفرد نوبل، مخترع دینامیت و صاحب کارخانۀ اسلحه سازی بوده است. بعد از اعالم خبر فوت دروغین او، وی تصمیم 
می گیرد تصویر بهتری از خود برای آیندگان از خود به جای بگذارد و بیشتر دارایی های خود را به جایزه ای به نام خود 

اختصاص داد تا همه ساله به افراد شایسته اهدا گردد.«
»از دینامیت فقط برای جنگ استفاده نمی شود بلکه برای شکستن سنگ در معادن و تخریب ساختمان ها بدون آسیب رساندن 

به ساختمان های اطراف نیز استفاده می شود.«

 شناسی  جامعه      
دوم12

س 
در

علوم اجتماعی
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2درس

پرسش اول: »در کشور ما بسیاری از مدیران ارشد که برنامه ریزی برای کشور از وظایف 
آنهاست، فارغ التحصیل و دانش آموختۀ علوم انسانی نیستند.« پیامد این مسئله چیست؟

همانند  اجتماعی،  پدیده های  به  انسانی،  علوم  غیر  رشته های  دانش آموخته های  پاسخ: 
پدیده های طبیعی نگاه می کنند و غافل از جنبه های اجتماعی آنها هستند و با نگاه مهندسی، 

می کنند. بررسی  را  اجتماعی  پدیده های 
پرسش دوم: »امروزه، فنّاوری بر زندگی بشر سیطره یافته است و به جای اینکه انسان، 
انسان ها را کنترل می کند.«  توسعۀ فناوری را هدایت و راهبری کند، فناوری، زندگی 

علت و پیامد این مسئله چیست؟

پاسخ: علت این است که نگاه علوم طبیعی به جهان طبیعی، نگاه تسلط است. علوم طبیعی 
به کمک تکنولوژی توان تسلط بر طبیعت را یافته است و همین دیدگاه در امور انسانی نیز 
گسترش یافته است. پیامد این مسئله نیز این است که فّناوری ارزش تلقی شده است و 

سایر ارزش ها را کنترل می کند.

شاخه های علوم اجتماعی
دالیل پیدایش شاخه های مختلف علوم اجتماعی

1. کنش های اجتماعی، ابعاد و انواع مختلفی دارند. 
2. زندگی اجتماعی انسان ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... دارد.

شاخه های مختلف علوم اجتماعی

5. باستان شناسی  4. تاریخ  3. سیاست   2. حقوق  1. اقتصاد 
9. جمعیت شناسی  8. جامعه شناسی  7. مردم شناسی  6. ارتباطات  

21. روان شناسی اجتماعی 31. جغرافیای انسانی 11. مدیریت  01. زبان شناسی 
ویژگی مشترک 13 رشته فوق این است که »پدیده های اجتماعی را مطالعه می کنند.«

انتخاب رشتۀ تحصیلی دانشگاهی یکی از تصمیم های مهم زندگی شماست. برای انتخاب 
رشته باید رشته های مختلف را با یکدیگر مقایسه کنید. برای مقایسه، به مالک و معیار 
نیاز دارید. بسیاری از خانواده ها بیشتر مالک آیندة شغلی را درنظر می گیرند و با این 
مالک به ارزیابی رشته ها می پردازند؛ یعنی هر رشته ای را که فرصت های شغلی بیشتر و 

بهتری داشته باشد، ترجیح می دهند. 
الف( به نظر شما، در بین رشته های علوم اجتماعی کدام رشته از آیندة شغلی بهتری 

است؟  برخوردار 
ب( آیا مالک دیگری غیر از آینده شغلی برای مقایسۀ رشته های علمی وجود دارد؟

پاسخ: الف: با توجه به نوع انتخاب رشته دانش آموزان در چند سال گذشته می توان گفت 
که رشته های حقوق و مدیریت اقبال بیشتری برای انتخاب یافته اند.

ب: بله وجود دارد مانند: عالقه به محتوای یک رشتة علمی.

امروزه رشته های علوم پایه همانند فیزیک، ریاضی و شیمی و زیست شناسی در انتخاب رشته جزء 
اولین انتخاب ها قرار نمی گیرند.

جامعه شناسی
تعریف جامعه شناسی

جامعه شناسی از شاخه های علوم اجتماعی است. ◄
برخی از جامعه شناسان، جامعه شناسی را علم شناخت كنش اجتماعی می دانند. ◄
برخی از جامعه شناسان، جامعه شناسی را علم شناخت ساختار اجتماعی می دانند. ◄

پاسخ به بخش
 »تأمل كنید«

نكته مهم



15

پـایه دوازدهـــــم

معـه جـــا
ســی شـنا

مه سنا ر د
لی

تما
 اج

وم
لع

درس 2

جامعه شناسی ُخرد و كالن
جامعه شناسی ُخرد، »كنش اجتماعی« و سایر پدیده های اجتماعی ُخرد را بررسی و مطالعه می کند. ◄
جامعه شناسی کالن، »ساختار اجتماعی« و سایر پدیده های اجتماعی کالن را بررسی و مطالعه می کند.  ◄
رابطۀ جامعه شناسی ُخرد و کالن: نیازمند به هم و مکمل یکدیگرند. ◄
مثال هایی برای جامعه شناسی ُخرد: بررسی روابط همسایگی  ◄
مثال هایی برای جامعه شناسی کالن: بررسی مهاجرت از شهر به روستا یا از روستا به شهر ◄

سه رویكرد اصلی جامعه شناسی
معیار شكل گیری سه رویكرد اصلی جامعه شناسی

در جامعه شناسی بر اساس دوری و نزدیکی به علوم طبیعی، رویکردهای مختلفی شکل گرفته است.
نام سه رویكرد اصلی جامعه شناسی

3. جامعه شناسی انتقادی 2. جامعه شناسی تفهمی- تفسیری  1. جامعه شناسی پوزیتیویستی 
 جامعه شناسی پوزیتیویستی

آغاز شکل گیری جامعه شناسی: قرن 19 ◄
جامعه شناسی در آغاز خود، رویکرد پوزیتیویستی یافت. ◄
جامعه شناسی در ابتدای خود سعی کرد به علوم طبیعی به خصوص به فیزیک نزدیک شود.  ◄
اگوست کنت، بنیان گذار جامعه شناسی است. ◄
اگوست کنت، در ابتدا با تأثیرپذیري از علوم طبیعي، این دانش را فیزیك اجتماعي خواند.  ◄

چرا در زمان شکل گیری جامعه شناسی، این علم خود را به علوم طبیعی نزدیک ساخت؟

پاسخ: به دلیل »موفقیت های بی سابقة علوم طبیعی«، برخی جامعه شناسان این دوره، عالقه مند 
شده بودند که جامعه شناسی را هر چه بیشتر به علوم طبیعی نزدیک و شبیه نمایند.

تعریف جامعه شناسی پوزیتیویستی: رویکردی از جامعه شناسی که جامعه شناسی را در زمرة دانش های ابزاری قرار می دهد، با نام »جامعه شناسی  ◄
پوزیتیویستی« شناخته می شود.

منظور از دانش های ابزاری چیست؟
پاسخ: علوم طبیعی و فناوری حاصل از آنها، ابزار تسلط انسان بر طبیعت و رهاسازی او از 

محدودیت های طبیعی اند. از این رو به علوم طبیعی، دانش های ابزاری نیز می گویند.

نگاه جامعه شناسان پوزیتیویست به پدیده های اجتماعی: پدیده های اجتماعی مانند پدیده های طبیعی است و جامعه همانند طبیعت در نظر گرفته می شود. ◄
روش جامعه شناسان پوزیتیویست:  ◄

z  بررسی روش  همانند  را  اجتماعی  پدیده های  بررسی  روش  نتیجه  در  می دانند  طبیعی  پدیده های  همانند  را  اجتماعی  پدیده های  چون 
می کنند. فرض  طبیعی  پدیده های 

z .روش جامعه شناسي پوزیتیویستي، روش حسي و تجربي بود
هدف جامعه شناسان پوزیتیویست: با شناخت نظم اجتماعي، به انسان ها قدرت پیش بینی، پیشگیری و كنترل جامعه را می دهد. ◄

 جامعه شناسی تفهمی- تفسیری
در قرن 19، ویلهلم دیلتاي و ماكس وبر متفکران آلماني ادعایی کردند: ◄

هر چند جهان اجتماعی همانند جهان طبیعی، نظم و قواعد خاصی دارد اما: »انسان ها همانند موجودات طبیعی نیستند و 
پدیده های اجتماعی با پدیده های طبیعی تفاوت دارند.

تفاوت میان پدیده های اجتماعی با پدیده های طبیعی از دیدگاه وبر: وبر معتقد بود کنش اجتماعی معنادار است و پدیده های معنادار را نمی توان  ◄
همانند پدیده های طبیعی از طریق حواس مطالعه کرد، بلکه باید معنای آنها را فهمید.

تعریف جامعه شناسی تفهمی: بررسی کنش های اجتماعی معنادار. ◄

معنادار بودن کنش های اجتماعی را توضیح دهید.
پاسخ: ما از ویژگی های بیرونی و قابل مشاهدة پدیده اجتماعی)یا کنش اجتماعی( به معنی کنش پی نمی بریم. 
به طور مثال ما از فرکانس و طول موج بوق که ویژگی های بیرونی هستند به معنی بوق پی نمی بریم. بوق زدن 
می تواند به معنی سالم کردن، تشکر کردن، هشدار دادن، شادی کردن، اعتراض کردن و... باشد. شما زمانی 

می توانید بوق زدن دیگری را درک کنید و به آن پاسخ مناسب بدهید که معنایش را بفهمید.

؟ پرسـش:
؟ پرسـش:

؟ پرسـش:
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روش تفهمی: ◄
z .روشی است که »وبر« به عنوان روش ویژة علوم اجتماعی مطرح کرده است
z .در این روش، فرد براساس همدلی به معنای کنش های اجتماعی دست می یابد

نقش روش تجربی در دیدگاه وبر چیست؟
پاسخ: وبر با وجود این که »روش تفهمی« را به عنوان »روش علوم اجتماعی« مطرح می کند 
جامعه شناسان  آنچه  که  بود  معتقد  و  می کند  محدود  تجربی  علم  به  را  علم  همچنان  اما 

می گویند »باید با روش تجربی اثبات شود وگرنه ارزش علمی ندارد.«

پرسش: جامعه شناس از نظر وبر چه کاری را می تواند انجام دهد و چه کاری را نمی تواند 
انجام دهد؟

اما  کند  »توصیف«  را  اجتماعی  ارزش های  و  آرمان ها  می تواند  فقط  شناس  جامعه  پاسخ: 
کند. علمی  داوری  ارزش ها  و  آرمان ها  این  دربارة  نمی تواند 

مثـــال روش تفهمی وبر
جامعه شناس می تواند برای مدتی با اعضای یک گروه سیاسی زندگی کند و از این راه عقاید و ارزش های آنها را توصیف و 
درک کند، اما نمی تواند دربارة درست یا غلط بودن این عقاید و ارزش ها داوری کند و به نقد یا اصالح آنها بپردازد؛ زیرا از 

نظر وبر با این کار جامعه شناس از دایرة علم خارج می شود یا به نام علم، کار غیر علمی می کند.

 جامعه شناسی انتقادی
زمان پیدایش جامعه شناسی انتقادی: قرن بیستم. ◄
رابطة جامعه شناسی انتقادی با علوم طبیعی: جامعه شناسی انتقادی بیشتر از جامعه شناسی تفهمی از علوم طبیعی فاصله گرفت. ◄
روش هایی كه در جامعه شناسی انتقادی به كار گرفته می شود: »روش تجربی« و »روش تفهمی« و »روش های دیگر«. ◄
رابطة جامعه شناسی انتقادی با داوری كردن آرمان ها و ارزش ها: به کمک روش هایی غیر از تجربی و تفهمی، می تواند در این ارتباط داوری کند و  ◄

ارائۀ راه حل »برای رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب« داشته باشد.
مهم ترین هدف جامعه شناسی انتقادی: نقد وضعیت موجود جامعه برای رسیدن به یک وضعیت مطلوب تر است. ◄
دیدگاه جامعه شناسی انتقادی نسبت به رویكردهای پوزیتیویستی و تفهمی: آن دو را محافظه کار می داند، زیرا آن رویکردها نمی توانند دربارة ارزش ها  ◄

و هنجارهای اجتماعی داوری کنند و به شرایط موجود تن می دهند.

با تکمیل جدول زیر، سه نوع جامعه شناسی پوزیتیویستی، تفهمی ـ تفسیری و انتقادی 
را مقایسه کنید.

                              نوع
 معیار

جامعه شناسی
پوزیتیویستی

جامعه شناسی
تفهمی- تفسیری

جامعه شناسی
انتقادی

چه چیزی را مطالعه می كند؟
)موضوع(

کنش های پدیده های اجتماعی
کنش های اجتماعیاجتماعی

چگونه مطالعه می كند؟
)روش(

روش تفهمی + روش تجربی
روش تجربی

روش تجربی + روش 
تفهمی + روش های 

دیگر

چه هدفی را از این مطالعه دنبال می كند؟
)هدف(

شناخت نظم 
اجتماعی و پیش بینی 
پیش گیری و کنترل 

آنها

فهم معانی 
کنش های 
اجتماعی

نقد وضع موجود برای 
رسیدن به وضعیت 

مطلوب تر

؟ پرسـش:
؟ پرسـش:

پاسخ به بخش
 »تأمل كنید«
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بخش »بخوانیم و بدانیم«

بررسی پدیده های اجتماعی در جامعه شناسی مدرن: ◄

تبیینی
بیان »چرایی« یک پدیده یا نشان دادن »علت« ایجاد و زوال آن است.)چرایی: علت شکل گیری پدیده ها است.(

ممکن است در تبیین، عالوه بر »چرایی« به »چگونگی« هم اشاره شود.)چگونگی: توجه به فرایند و روند پدیده ها است.(
 در رویکرد پوزیتویستی، فقط تبیین های تجربی به رسمیت شناخته می شد.

تبیینی- تفهمی

هدف تفهم، فهمیدن معنا و محتوای کنش ها و نظم های اجتماعی است.
در دوره حاکمیت رویکرد پوزیتیویستی، روش تفهمی تنها در خدمت و حاشیه تبیین تجربی به کار گرفته می شد.

کشف معانی، تنها در صورتی که در قالب تبیین های تجربی بیان گردد، ارزش علمی دارد.
رویکرد تفهمی وبر، به این نوع نزدیک بود.

تفهمی- 
تفسیری

هدف علوم اجتماعی دقیقًا فهم کنش ها و پدیده های اجتماعی است.
با تردید در رویکرد پوزیتیویستی و غلبه رویکردهای تفسیری و پسامدرن، این بار تبیین در سایه و حاشیه تفهم و تفسیر قرار گرفت.

اگر تبیین را دانش کلی و عام)همه جا و همیشه( بدانیم؛ تفسیر، دانش جزئی و خاص)اینجا و اکنون( خواهد بود. تأکید بر تفسیر به معنای دست شستن 
از دانش مشترک و جهان شمول و بسنده کردن به دانش های فرهنگی و تاریخی خاص است.

تجویزی و 
انتقادی

به بایدها و نبایدهای پدیده اجتماعی مورد مطالعه نظر دارد و به داوری ارزشی پدیده مورد مطالعه می پردازد.
»جدایی دانش از ارزش« را قبول ندارد.

غلبه رویکردهای تفسیری و به حاشیه رفتن رویکرد پوزیتیویستی، راه را برای بازگشت رویکردهای تجویزی و انتقادی به درون دانش اجتماعی می گشاید.
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.......................................................................................  کنکاشی. 21 آنچه موجب شکل گیری علوم اجتماعی شد در کدام گزینه به درستی آمده است؟ 
  وقوع رنسانس و انقالب صنعتی نیاز به پیدایش علومی داشت که علت این رویدادها را تبیین کند.

  تخصصی شدن علم و نیاز به بررسی عینی و تجربی نهادهای اجتماعی از عوامل اصلی است.
  مطالعة علمی اجتماعاتی از قبیل کالس، محله، خانواده، روستا، شهر، کشور و جهانی که در آن زندگی می کنیم.

  وقوع انقالب های علمی در عرصة فیزیک و شیمی، علوم انسانی را به این مسیر سوق داد.
کدام یک از موارد زیر در تعریف علوم اجتماعی نیامده است؟ .....................................................................................................................................  کنکاشی. 22

  مطالعة شیوة زندگی موجودات زنده و اثرپذیری و اثرگذاری آن بر اجتماعات انسانی
  مطالعة علمی اثرپذیری اجتماعات انسانی از کنش های ما

  مطالعة علمی چگونگی اثرگذاری اجتماعات انسانی بر کنش های ما
  دانش هایی با موضوع مطالعة اجتماعات انسانی به روش علمی

............................................................................................................................................... ترکیبی. 23 در رابطه با علوم اجتماعی کدام گزینه درست خواهد بود؟ 
  این علوم با شناخت موضوع مورد مطالعة خود، قدرت پیشگیری در برابر حوادث طبیعی را می یابند.

  علومی هستند که امکان ایجاد فّناوری را در پی دارند و وسیلة غلبه بر پیرامون انسان را فراهم می کنند.
  توان پیش بینی امور طبیعی و امور انسانی از عهدة این علوم برمی آید به این شرط که روش های علمی را به کار گیرند.

  کشف نظم و قواعد جهان اجتماعی و توضیح تأثیر اجتماعات بر زندگی ما را برعهده دارند.
قدرت پیش بیني علوم .......... به دلیل .......... از پیچیدگي .......... نسبت به علوم .......... برخوردار است..................................................  حافظه اي. 24

  اجتماعي- آگاهانه و ارادي بودن کنش هاي انساني و تنوع آن- بیش تري- طبیعي
  طبیعي- پیش بیني حوادث طبیعي براي پیش گیري از حوادث ناگوار- بیش تري- اجتماعي

  اجتماعي- آگاهانه و ارادي بودن کنش هاي انساني و تنوع آن- کم تري- طبیعي
  طبیعي - پیش بیني حوادث طبیعي براي پیش گیري از حوادث ناگوار - کم تري - اجتماعي

کدام یک در ارتباط با فواید علوم اجتماعي صحیح است؟..................................................................................................................................................... ترکیبي. 25
  با شناسایي کنش هاي اجتماعي و داوري دربارة آن ها امکان همدلي و همراهي با دیگران را فراهم مي سازد

  در نقش علوم ابزاري، با شناسایي کنش هاي اجتماعي موجب پیش بیني آثار و پیامدهاي فعالیت هاي اجتماعي مي شود. 
  با ایجاد امکان همدلي و همراهي با افراد، امکان انتقاد نسبت به خطاهاي رفتاري و اجتماعي آنان را فراهم مي سازد.

  با شناسایي کنش هاي اجتماعي، امکان موضع گیري اجتماعي مناسب را براي دانشمندان فراهم مي سازد.
 علوم اجتماعي »با فهم معاني کنش هاي دیگران چه چیزي را پدید مي آورد« و »با داوري و انتقاد دربارة کنش هاي اجتماعي چه . 26

......................... ترکیبي وضعیتي را براي دانشمند فراهم مي آورد« و »با شناسایي کنش هاي اجتماعي انسان ها چه چیزي پدید مي آورد«؟ 
  امکان همدلي و همراهي با دیگران- فرصت واکنش و موضع گیري اجتماعي مناسب- قدرت پیش بیني نسبت به  آثار آن ها

  امکان همدلي و همراهي با دیگران- فرصت واکنش و موضع گیري اجتماعي مناسب- امکان همدلي و همراهي با دیگران
  قدرت پیش بیني نسبت به  آثار آن ها - فرصت واکنش و موضع گیري اجتماعي مناسب- قدرت پیش بیني نسبت به  آثار آن ها

  قدرت پیش بیني نسبت به  آثار آن ها- فرصت واکنش و موضع گیري اجتماعي مناسب- امکان همدلي و همراهي با دیگران
»آلفرد نوبل، مخترع دینامیت و صاحب کارخانۀ اسلحه سازی بوده است. بعد از اعالم خبر فوت دروغین او، وی تصمیم می گیرد . 27

 تصویر بهتری از خود برای آیندگان از خود به جای بگذارد و بیشتر دارایی های خود را به جایزه ای به نام خود اختصاص داد تا همه 
ساله به افراد شایسته اهدا گردد.« این عبارت اشاره به کدام یک از مفاهیم زیر دارد؟ ...............................................  مفهومی از تصویر کتاب درسی

  علوم اجتماعی، ظرفیت داوری دربارة ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و نقد و اصالح آنها را دارند. 
  علوم اجتماعی، ظرفیت داوری دربارة علوم طبیعی و فّناوری حاصل از آن را دارند.

  علوم اجتماعی با داوری دربارة پدیده های اجتماعی و انتقاد از آنها، فرصت موضع گیری اجتماعی مناسب را برای دانشمندان فراهم می کند.

  علوم اجتماعی زمینة فهم متقابل انسان ها و جوامع مختلف از یکدیگر را فراهم می سازند و به افزایش همدلی انسان ها کمک می کنند.
 »پیامد کنش اجتماعی«، »نتیجۀ آگاهانه و ارادی بودن کنش ها و تنوع آنها« و »علِت افزایش همدلی و همراهی انسان ها« در کدام. 28

گزینه به درستی آمده است؟ ...................................................................................................................................................................................................  علت و معلولی
  پدیده های اجتماعی- پیچیده شدن امکان پیش بینی در علوم اجتماعی- فراهم شدن زمینة فهم متقابل انسان ها 

  پیش بینی های اجتماعی- پیچیده شدن امکان پیش بینی در علوم اجتماعی- داوری و موضع گیری در برابر کنش های اجتماعی
  پیش بینی های اجتماعی- فراهم شدن زمینة فهم متقابل انسان ها- داوری و موضع گیری در برابر کنش های اجتماعی

  پدیده های اجتماعی- فراهم شدن زمینة فهم متقابل انسان ها - داوری و موضع گیری در برابر کنش های اجتماعی
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شناسایي کنش هاي اجتماعي انسان ها، قدرت پیش بیني نسبت به آثار و پیامدهاي ....... را پدید مي آورد و از این جهت نقش .......  را . 29
ایفا مي کند. البته قدرت پیش بیني علوم اجتماعي به دلیل آگاهانه، ارادي بودن و ....... کنش هاي انساني از ....... نسبت به علوم  طبیعي
برخوردار است...................................................................................................................................................................................................................  سراسري خارج از کشور- 92

  فعالیت هاي اجتماعي- علوم ابزاري- پیش بیني ناپذیري- پیچیدگي کم تري
  پدیده هاي اجتماعي- علوم انتقادي- هدف دار بودن- پیچیدگي کم تري 

  فعالیت هاي اجتماعي- علوم ابزاري- تنوع- پیچیدگي بیش تري
  هنجارهاي اجتماعي- علوم تفهمي - تنوع- پیچیدگي بیش تري

.............................................................................................................................  مفهومی. 30 عامل پیدایش شاخه ها و دانش هاي اجتماعي متفاوت کدام است؟ 
  توقعات و انتظارات متفاوت جامعه  جامعه پذیري و کنترل اجتماعي

  پیامدهاي خرد وکالن کنش هاي اجتماعي  شیوه هاي کنش اجتماعي و ارزش هاي مورد پذیرش جامعه
کدام یک در ارتباط با جامعه  شناسي درست نیست؟ ............................................................................................................................................................. ترکیبي. 31

  جامعه شناسي پدیده هاي اجتماعي را تنها در سطح خرد یا تنها در سطح کالن مورد بررسي قرار مي دهد.
  جامعه شناسي، یکی از شاخه های علوم اجتماعی است و علم شناخت کنش اجتماعی و یا علم شناخت ساختار اجتماعی است.

  جامعه شناسي خرد،کنش هاي اجتماعي انسان و سایر پدیده های اجتماعی خرد را مورد بررسي قرار مي دهد.
  جامعه شناسي کالن، ساختار اجتماعي و سایر پدیده های اجتماعی کالن را بررسي می کند.

....................................................................................  کنکاشی. 32 معیار شکل گیری رویکردهای مختلف در جامعه شناسی در کدام گزینه آمده است؟ 
  فردمحور یا جامعه محور بودن آن ها  ُخرد و کالن بودن موضوع جامعه شناسی

  دوری و نزدیکی به علوم طبیعی  قدرت داوری داشتن یا قدرت داوری نداشتن
جامعه  شناسي تفهمي، اثبات گرایي و انتقادي، به ترتیب در کدام قرن پدید آمدند؟....................................  ترکیبی با درس هفتم جامعه شناسی دوازدهم. 33

  قرن نوزدهم- اواخر قرن هجدهم- اواخر قرن بیستم 
  اواخر قرن نوزدهم - قرن نوزدهم - اواسط قرن بیستم

  قرن بیستم - قرن نوزدهم - اواخر قرن بیستم 
  اواخر قرن هجدهم - اوایل قرن نوزدهم - اواسط قرن بیستم

.......... که بنیان گذار جامعه شناسي پوزیتیویستم شناخته مي شود در ابتدا با تأثیرپذیري از .......... این دانش را .......... خواند.  حافظه اي43. 
  ماکس وبر- عقل و تجربه- جامعه شناسي  آگوست کنت- عقل و تجربه- جامعه شناسي

  ماکس وبر- علوم طبیعي- فیزیک اجتماعي  آگوست کنت- علوم تجربي- فیزیک اجتماعي
نظر گرفته می شوند و کدام فرد. 35 پدیده ها در  اجتماعی همانند کدام  پدیده های  پوزیتیویستی  بگویید، در جامعه شناسی   به ترتیب 

مخالف با این دیدگاه گشت؟.............................................................................................................................................................................................................  حافظه اي
  پدیده های طبیعی- آگوست کنت  پدیده های طبیعی- ویلهلم دیلتای 

  پدیده های اقتصادی- آگوست کنت  پدیده های اقتصادی- ویلهلم دیلتای 
 لفظ »فیزیک اجتماعي« را چه کسي به کار برد و وي چه روشي را به عنوان روش علمي به رسمیت مي شناخت و هدف جامعه شناسي . 36

در آن مقطع چه بود؟................................................................................................................................................................................................................................... ترکیبي
  اگوست کنت- حسي و تجربي- فهم پدیده هاي اجتماعي براي پیش بیني و کنترل آن ها

  اگوست کنت- حسي و تجربي- شناخت پدیده هاي اجتماعي براي پیش بیني و کنترل آن ها 
  ماکس وبر- داوري هاي ارزشي با روش ها و استدالل هاي غیر حسي و غیر تجربي- داوري ارزشي 

  ماکس وبر- داوري هاي ارزشي با روش ها و استدالل هاي غیر حسي و غیر تجربي- فهم کنش هاي اجتماعي
جامعه شناسی »پوزیتیویستی« ........... و بر اساس این دیدگاه ........................................................................................................................  ترکیبي و مفهومی. 37

 هدف خود را داوری ارزشی نسبت به ارزش ها در نظام اجتماعی نمی دانست- به غیر از حس و تجربه، سطوح دیگری از معرفت و 
عقالنیت برای شناخت علمی ضرورت دارد. 

 روش صرفًا حسی و تجربی را به عنوان روش علمی به رسمیت می شناخت- دانش اجتماعی پیشینیان، به دلیل استفاده از منابع معرفتی 
عقل و وحی، غیرعلمی است.

برای  اجتماعی  پدیده های  فهم  به رسمیت می شناخت- هدف جامعه شناسی،  علمی  عنوان روش  به  را  تجربی  و   روش صرفًا حسی 
است. هنجارها  داوری  و  پیش بینی 

 هدف خود را داوری ارزشی نسبت به ارزش ها در نظام اجتماعی می دانست- دانش اجتماعی پیشینیان، به دلیل استفاده از منابع معرفتی 
عقل و وحی، غیرعلمی است.
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در قرن نوزدهم، با ........... نوع جدیدی از دانش اجتماعی که ........... توسط »اگوست کنت« به وجود آمد. ......................................... ترکیبي. 38
  غلبه رویکرد پوزیتیویستی و رشد علوم طبیعی- توانایي داوري کردن دربارة آرمان ها و ارزش هاي اجتماعي را دارد،

  توجه به ویژگی های کنش های انسانی و معنادار بودن آنها- الگو و روش خود را از علوم طبیعی وام گرفت،
  غلبه رویکرد پوزیتیویستی و رشد علوم طبیعی- الگو و روش خود را از علوم طبیعی وام گرفت،

  توجه به  ویژگی های کنش های انسانی و معنادار بودن آنها- توانایي داوري کردن دربارة آرمان ها و ارزش هاي اجتماعي را دارد،
چرا در زمان شکل گیری جامعه شناسی، این علم خود را به علوم طبیعی نزدیک ساخت؟ به دلیل:..........................................................  کنکاشی. 39

  موفقیت های بی سابقة علوم طبیعی   شکست های دیدگاه دینی کلیسا در قرون وسطی
  یکسان دانستن قوانین جامعه و طبیعت   عدم آگاهی از پیچیدگی های انسان و جامعه

چرا به علوم طبیعی، »دانش های ابزاری« گفته می شود؟......................................................................................................................................................  کنکاشی. 40
  به این دلیل که علوم طبیعی، با طبیعت سروکار دارد و قدرت شناخت آن را در اختیار دارد.

  به این دلیل که علوم طبیعی، با روش های تجربی و حسی به شناخت طبیعت می پردازد.
  چون روش هایی فراهم می کنند که توانایی شناخت طبیعت را ممکن می سازد.

  چون ابزارهایی فراهم می کنند که انسان را بر طبیعت مسلط کنند.
کدام یک از گزینه های زیر در اهداف جامعه شناسی پوزیتیویستی نیامده است؟.................................................................................................  کنکاشی. 41

  قدرت پیش بینی   قدرت فهم  قدرت پیشگیری  قدرت کنترل جامعه
جامعه شناسي تفهمي توسط ..........  بنیان گذاشته شد. او معتقد بود که تفاوت پدیده های اجتماعی با پدیده های طبیعی در این است. 42

که: ........... ......................................................................................................................................................................................................................................  حافظه اي- کنکاشی
  مارکس- کنش اجتماعی معنادار است.   مارکس- قابل پیش بینی نیست.

  وبر- کنش اجتماعی معنادار است.   وبر- قابل پیش بینی نیست.
 جامعه شناسي که بنیان گذار نوع جدیدی از جامعه شناسی بود که کمتر از علوم طبیعی الگو می گرفت چه کسي بود و چه تعریفی از . 43

جامعه شناسی ارائه می کرد؟ ................................................................................................................................................................................................................... ترکیبي 
  ماکسوبر- بررسی کنش های اجتماعی معنادار   ماکسوبر- بررسی کنش های اجتماعی هدف دار

اگوست کنت- بررسی کنش های اجتماعی هدف دار   اگوست کنت- بررسی کنش های اجتماعی معنادار  
 به عقیده ماکس وبر، ....... شاخص هاي اصلي شناخت علمي مي باشند و جامعه شناسي علمي به دلیل ....... نمي تواند داوري هاي ارزشي انجام. 44

دهد. وي موضوع جامعه شناسي را ....... معرفي نموده است..........................................................................................................................  سراسري- 92 با اندکی تغییر
  ذهن و عقل انسان- خصلت تفهمي بودن- کنش هاي اجتماعي   حس و تجربه- خصلت تجربي خود- کنش هاي اجتماعي

  حس و تجربه- خصلت تجربي خود- پدیده هاي اجتماعي   ذهن و عقل انسان- خصلت تفهمي بودن- ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي
»ماکس وبر« آنچه جامعه شناسان می گفتند را می گفت باید با .......... اثبات شوند وگرنه .......... ................................................................. ترکیبي. 45

روش همدلی- ارزش علمی ندارند.  روش تجربی- ارزش علمی ندارند.  
  روش تجربی- قدرت پیشگویی ندارند.  روش همدلی- قدرت پیشگویی ندارند.

آن چه در جامعه شناسی تفهمی »هدف« خوانده مي شود چیست و جامعه شناسی در این دیدگاه چه وضعیتي دارد؟.....  ترکیبي- مفهومی. 46
  داوری ارزشی و انتقادی نسبت به ارزش ها در نظام اجتماعی- مانند علوم طبیعی بیشتر جنبه ابزاری پیدا می کند.

   فهم کنش های اجتماعی برای پیش بینی و کنترل آنها- فقط یک علم ابزاری نیست تا در خدمت وضع موجود باشد.       
  داوری ارزشی و انتقادی نسبت به ارزش ها در نظام اجتماعی- فقط یک علم ابزاری نیست تا در خدمت وضع موجود باشد

  فهم کنش های اجتماعی برای پیش بینی و کنترل آنها- مانند علوم طبیعی بیشتر جنبه ابزاری پیدا می کند.
کدام یک از موارد زیر بیانگر دیدگاه اگوست کنت به عنوان یک جامعه شناس پوزیتیویست نیست؟....................................................  کنکاشي. 47

  آنها که از منابع معرفتي عقل و وحي براي شناخت عالم استفاده کنند، از معرفت علمي بهره اي ندارند و روش شناخت پدیده هاي 
اجتماعي را استفاده از روش حسي و تجربي مي دانست.

  جامعه و پدیده هاي اجتماعي را مانند یکي ازپدیده هاي اندام وار طبیعي در نظر مي گرفت و روش صرفًا حسي و تجربي را به عنوان 
روش علمي به رسمیت مي شناخت.

  جامعه و پدیده هاي اجتماعي را مانند یکي ازپدیده هاي اندام وار طبیعي در نظر مي گرفت و هدف خود را شناخت پدیده هاي اجتماعي 
براي پیش بیني و کنترل آن ها قرار داده بود.  

  روش صرفاً حسي و تجربي را به عنوان روش علمي به رسمیت مي شناخت و تفاوت میان علوم طبیعي و علوم اجتماعي را در نظر مي گرفت.
شاخص هاي شناخت علمي در جامعه شناسي تفهمي، جامعه شناسي پوزیتیویستي و جامعه شناسي انتقادي، به ترتیب کدام است؟....  حافظه اي- کنکاشي. 48

  تجربي و غیرتجربي- تجربي و غیرتجربي- تجربي و حسي  تجربي و حسي - تجربي و غیر تجربي- تجربي و حسي 
  تجربي و غیرتجربي- تجربي و حسي- تجربي و غیرتجربي  تجربي و حسي- تجربي و حسي - تجربي و غیر تجربي
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اهداف جامعه شناسي اثبات گرایي، انتقادي و تفهمي، به ترتیب در کدام گزینه به صورت کامل آمده است؟..................................  حافظه اي. 49
  پیش بیني و کنترل- پیش بیني، پیشگیري و کنترل- پیش بیني و کنترل

  شناخت پدیده هاي اجتماعي- فهم کنش اجتماعي- قضاوت و داوري نسبت به ارزش ها 
  پیش بیني و کنترل - پیش بیني و کنترل و گذار به سوي جامعة آرماني- پیش بیني و کنترل 

  شناخت پدیده هاي اجتماعي- فهم کنش اجتماعي- داوري ارزش ها و گذار به سوي جامعة مطلوب
موضوع جامعه شناسي انتقادي چیست و از دید کدام رویکرد، جامعه شناسي گذشتگان جنبۀ محافظه کارانه دارد؟.......................... ترکیبي. 50

  جامعه و پدیده هاي اجتماعي را مانند یکي از پدیده هاي طبیعي در نظر مي گرفت.- تفهمی
  از نوع موضوعات طبیعي نیست که فقط با مشاهده و آزمون شناخته شود.- تفهمی 

  کنش هاي معني داري است که فقط از طریق فهم و دریافت معاني آن ها شناخته مي شود.- انتقادی 
  موضوع آن از نوع موضوعات طبیعي نیست و به کنش هاي انساني و نقش آگاهي و اراده در آن توجه دارد- انتقادی

................................................................................................................................. ترکیبي. 51 هدف جامعه شناسی »انتقادی« و »تفهمی« به ترتیب کدام است؟ 
  با داوری نسبت به ارزش ها و هنجارها، توصیه های خود را جهت گذار از نظام موجود به سوی نظام مطلوب انجام می دهد.- فهم 

آنها برای پیش بینی و کنترل  اجتماعی  پدیده های 
  پیش بینی و پیشگیری امور براي حفظ وضع موجود- داوری ارزشی و انتقادی نسبت به ارزشها در نظام اجتماعی

  با داوری نسبت به ارزش ها و هنجارها، توصیه های خود را جهت گذار از نظام موجود به سوی نظام مطلوب انجام می دهد- داوری 
ارزشی و انتقادی نسبت به ارزش ها در نظام اجتماعی

  در خدمت وضع موجود به پیش بینی و پیشگیری حوادث مشغول است- فهم پدیده های اجتماعی برای پیش بینی و کنترل آنها
کدام یک از انواع رویکردهاي جامعه شناسي معتقد است،  جامعه شناسي قدرت داوري ارزشي را ندارد و دلیل آن را چه موردي . 52

عنوان کرده است؟......................................................................................................................................................................................................................................  کنکاشی
  تفهمي- چون جامعه شناسي خصلت تجربي دارد.    پوزیتیویستي- چون جامعه شناسي خصلت تجربي دارد.

  انتقادي- چون جامعه شناسي خصلت محافظه کارانه دارد.    تفهمي- چون جامعه شناسي خصلت محافظه کارانه دارد. 
به ترتیب بگویید، تفاوت در کدام مورد موجب پیدایش جامعه شناسي انتقادي و جامعه شناسي تفهمي شده است؟......................  کنکاشي. 53

  موضوع- روش    روش- روش   موضوع- موضوع    روش- موضوع 
جامعه شناسي .......... در موضوع شبیه به جامعه شناسي .......... است و جامعه شناسي پوزیتیویستي در .......... شبیه به جامعه شناسي تفهمي است. ..  کنکاشي. 54

  تفهمي- پوزیتیویستي- روش    تفهمي- انتقادي- روش
  انتقادي- تفهمي- موضوع   پوزیتیویستي - انتقادي- موضوع 

کدام یک در ارتباط با جامعه شناسي انتقادي صحیح است؟.................................................................................................................................  ترکیبي- مفهومی. 55
  روش هاي غیر حسي و غیر تجربي را به عنوان شاخص اصلي شناخت علمي به رسمیت مي شناسد. 

  منابع معرفتي و عقلي موجود در فرهنگ و عرف اجتماعي را براي شناخت علمي به رسمیت مي شناسد. 
  داوري هاي ارزشي خود را با روش ها و استدالل هاي تجربي و غیر تجربي دنبال مي کند. 

  منابع معرفتي عقل و وحي موجود در دانش اجتماعي پیشنیان را براي شناخت علمي مورد استفاده قرار مي دهد.
جامعه شناسی انتقادی دانشی است که با داوری نسبت به ارزش ها و هنجارها، توصیه های خود را جهت ..........  انجام می دهد و علم. 56

.......... است. ...................................................................................................................................................................................................................................................... ترکیبي
پیش بینی و پیش گیری حوادث نامطلوب- تجویزی   گذار از نظام موجود به سوی نظام مطلوب- تجویزی  
  پیش بینی و پیش گیری حوادث نامطلوب- تفسیری   گذار از نظام موجود به سوی نظام مطلوب- تفسیری

جامعه شناسی انتقادی به دلیل ..........  داوری های ارزشی را نیز جزء علوم اجتماعی می داند. جامعه شناسی، این بخش از دانش را با. 57
.......... دنبال می کند. .................................................................................................................................................................................................................................... ترکیبي

  گذار از نظام موجود به سوی نظام مطلوب- استفاده از روش وحیاني و شهودي
  بسنده کردن به شناخت حسی و تجربی- روش ها و استدالل های غیرحسی و غیرتجربی

  گذار از نظام موجود به سوی نظام مطلوب- روش ها و استدالل های غیرحسی و غیرتجربی
  بسنده کردن به شناخت حسی و تجربی- استفاده از روش وحیاني و شهودي

................... ترکیبي. 58 جامعه شناسي از دید کدام جامعه شناس، جنبۀ ابزاری پیدا می کند و ویژگي موضوع جامعه شناسی انتقادی چیست؟  
ا گوست کنت- موضوع در آن، یعنی جامعه و پدیده های اجتماعی، مانند یکی از پدیده های طبیعی در نظر گرفته مي شود.  

  مارکس- موضوع در آن، یعنی جامعه و پدیده های اجتماعی، مانند یکی از پدیده های طبیعی در نظر گرفته مي شود.
  ماکس وبر- موضوع خود را از نوع موضوعات طبیعی نمی داند بلکه به کنش های انسانی و نقش آگاهی و اراده در آن توجه دارد.

  مارکس- موضوع خود را از نوع موضوعات طبیعی نمی داند بلکه به کنش های انسانی و نقش آگاهی و اراده در آن توجه دارد.
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در مورد سیر تاریخي جامعه شناسي کدام مورد صحیح نمي باشد؟......................................................................................... سراسري خارج از کشور-92 با تغییر. 59
  ماکس وبر، متفکر آلماني، به تفاوت موضوعات علوم انساني و طبیعي پي برد و آگوست کنت با تأثیرپذیري از وبر، جامعه شناسي 

تفهمي را بنیان گذاشت.
  در قرن نوزدهم نوعي از حس گرایي که شناخت علمي را به دانش حسي و تجربي محدود مي کرد، غالب گردید و اگوست کنت 

شد. شناخته  پوزیتیویستي  اجتماعي  دانش  بنیان گذار 
  در جامعه شناسي تفهمي، هدف، داوري انتقادي و ارزشي نسبت به ارزش ها در نظام اجتماعي نیست بلکه فهم پدیده هاي اجتماعي 

براي پیش بیني و کنترل آن هاست.
  جامعه شناسي پوزیتیویستي، روش صرفًا حسي و تجربي را به عنوان روش علمي به رسمیت مي شناخت در حالي که جامعه شناسي

 انتقادي، سطوح دیگري از معرفت و عقالنیت را نیز به رسمیت مي شناسد.
رویکرد .......... معتقد است که بقیه انواع جامعه شناسي نگرش محافظه کارانه دارند و به همین دلیل آن رویکرد مي خواهد به  ........... 60

نظام اجتماعي دست بزنند. ...................................................................................................................................................................................................  حافطه اي- کنکاشي
  تفهمي- تغییر  تفهمي- اصالح  انتقادي- تغییر    انتقادي- اصالح

 از دیدگاه جامعه شناسي انتقادي، پوزیتیویست ها و تفهمي ها، دیدگاه هایي محافظه کار دارند. کدام عبارت دلیل مناسبي براي این . 61
موضوع است؟................................................................................................................................................................................................................................................  کنکاشي

  تفاوت میان موضوع علوم طبیعي و علوم اجتماعي را نادیده مي گرفتند.
  این دو دیدگاه روش صرفًا حسي و تجربي را به عنوان روش علمي به رسمیت مي شناختند.

  موضوع جامعه شناسي را از الگوي موضوعات طبیعي گرفته اند که فقط با مشاهده و آزمون شناخته مي شود.
  توانایي داوري نسبت به ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي ندارند و در نتیجه به شرایط موجود تن مي دهند.

جنبه هاي »ابزاري«،»محافظه کارانه« و »تغییرگرا«، به ترتیب، از ویژگي هاي کدام یک از رویکردهاي جامعه شناسي به شمار مي رود؟.....  کنکاشي. 62
  اثبات گرایي و تفهمي- اثبات گرایي و تفهمي- انتقادي

  اثبات گرایي، تفهمي و انتقادي- اثبات گرایي و تفهمي- انتقادي
  انتقادي و تفهمي- انتقادي و اثبات گرایي - تفهمي

  انتقادي و تفهمي- انتقادي و تفهمي- تفهمي
به ترتیب هر یک از عبارت های زیر مربوط به کدام قسمت در جدول می باشد؟.....................................................................  سراسري- 93 با تغییر. 63

جامعه شناسي پوزیتیویستيجامعه شناسي تفهمي

الفوموضوع

جبروش

دهـهدف

- توجه به رفتارهای معنادار انسان
- پدیده های اجتماعی مانند پدیده های طبیعی

- شناخت پدیده های اجتماعی برای پیش بینی و کنترل آن ها
  ج- هـ- د   د- و- الف 
  و- الف- د    ب- ج- هـ

به ترتیب هر یک از عبارت های زیر مربوط به کدام قسمت در جدول می باشد؟....................................................................  سراسري خارج از کشور- 93. 64

جامعه شناسي 
جامعه شناسي انتقادي پوزیتیویستي

بجموضوع

الفهـروش

ودهدف

- پدیده های اجتماعی مانند پدیده های طبیعی 
- توجه به کنش هاي انساني و نقش اراده و آگاهي در آن  

- توجه به داوري هاي ارزشي در شناخت علمي  
- شناخت پدیده های اجتماعی برای پیش بینی و کنترل آن ها

ـ    الف- ج- و- ب   ب- و- الف- ه
  ج- ب- الف- د    ج- د- و- هـ

در رابطه با تاریخچۀ جامعه شناسی کدام یک درست نیست؟..................................................................................................................................  سراسري- 93. 65
را  جریان  این  شد.  غالب  می کرد؛  محدود  تجربی  و  حسی  دانش  به  را  علمی  شناخت  که  از حس گرایی  نوعی  نوزدهم،  قرن  در    

می نامند. »پوزیتیویسم«  یا  »اثبات گرایی« 
  جامعه شناسی از پایان قرن نوزدهم با توجه به تفاوت »موضوع« خود از علوم طبیعی فاصله گرفت و طی قرن بیستم با توجه به تفاوت 

»روش« خود به تدریج به روش های غیرتجربی نیز اهمیت داد.
  در پایان قرت نوزدهم و آغاز قرن بیستم، با آن که روش تجربی هم چنان به عنوان روش اصلی شناخت علمی مورد پذیرش جامعه 

علمی بود، تعدیل هایی در جامعه شناسی به وجود آمد.
  جامعه شناسی از پایان قرن نوزدهم با توجه به تفاوت »موضوع« خود از علوم طبیعی فاصله گرفت و طی قرن بیستم با توجه به تفاوت 

»هدف« خود به تدریج به روش های غیرتجربی اهمیت داد.
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پاسخنامه

درس اولتشریحی

الف: نادرست است چون: این نوع آگاهی بخشی از ذخیرة دانشی است . 1
که همان »دانش عمومی« نامیده می شود. ت: نادرست است چون: 
دانش عمومی، زیرمجموعۀ ذخیرة دانشی است.)ب و پ درست اند.( 

صفحات 2 و 3 کتاب درسي........................................................................................ 

در . 2 مي برند،  سر  به  آن  در  دیگران  که  جهاني  به  ورود  با  انسان 
مجموعه اي از شناخت ها با آن ها شریک مي شود. این دانش مشترک، 
همان دانش عمومي است. این روند تا هنگام مرگ فرد ادامه می یابد.

صفحات 2 و 3 و 4 کتاب درسي................................................................................. 

در تمامی گزینه ها به جز گزینۀ 4 ذخیرة دانشی برابر با دانش عمومی . 3
گرفته شده است در حالی که ذخیرة دانشی فراتر از دانش عمومی 

است. 
صفحة 3 کتاب درسي................................................................................................. 

دانش . 4 می آورند.«:  به دست  زندگی  در طول  انسان ها  که  »دانشی 
عمومی است؛ »دانشی که برای حل مسائل و مشکالت زندگی شکل 
می گیرد«: دانش علمی؛ »دانش عمومی را در اختیار ما قرار می دهد.«: 
جهان اجتماعی، یعنی جامعه و فرهنگی که در آن زندگی می کنیم.  

صفحات 3، 5 و 4 کتاب درسي.................................................................................. 

جامعه و فرهنگی که در آن زندگی می کنیم، دانش الزم برای زندگی . 5
یا همان دانش عمومی را در اختیار ما قرار می دهد. دانش عمومی، 

گسترده ترین بخش ذخیرة دانشی ماست.
صفحة 4 کتاب درسي ................................................................................................ 

این فیلم نشان می دهد که: اگر جهان اجتماعی، دانش عمومی الزم . 6
را برای انجام هر کنشی در اختیار ما قرار ندهد، انجام هر کنشی 

دشوار است. 
صفحة 4 کتاب درسي................................................................................................. 

دانش عمومی گسترده ترین بخش ذخیرة دانشی ماست که ما کمتر . 7
دربارة آن می اندیشیم و بیشتر از آن استفاده می کنیم.

صفحة 4 کتاب درسي................................................................................................. 

دانش عمومی امکانی به انسان می دهد که از تجربیات قبلی دیگران . 8
استفاده کند تا نیاز نداشته باشد برای انجام هر کاری فکر کند تا 
آگاهی الزم را بدست آورد. پس در وقت او صرفه جویی می شود و 
می تواند به فعالیت های جدیدتری برای ارتقای ذخیرة دانشی خود 
بیندیشد. در غیر این صورت به سختی بر ذخیرة دانشی او افزوده 

می شود.
صفحة 4 کتاب درسي................................................................................................. 

ذخیرة دانشی به دو بخش تقسیم می شود: 1. دانش عمومی 2. دانش . 9
علمی. پس گزینه های 2و4 نادرست هستند. دقت کنید که در کتاب 
درسی گفته شده است: دانش عمومی گسترده ترین بخش ذخیرة 

دانشی است پس سطح بزرگ تری دارد. گزینۀ 3 نادرست است.  
صفحات 3 و 4 کتاب درسی....................................................................................... 

الف: فردی که در یک خیابان راه می رود: دانش عمومی است چرا . 10
که راه رفتن در یک خیابان، وقتی در حالت خاصی نباشد نیاز به 
دانش عمومی دارد. ب: فوتبالیستی که به طور حرفه ای فوتبال بازی 
علمی  و  اصولی  آموزش  که  می دهد  نشان  حرفه ای  واژة  می کند: 
آموزشی  در کالس  که  زنی  پ:  است.  علمی  دانش  پس:  می بیند 
امداد شرکت می کند: کالس آموزشی امداد، به روش علمی آموزش 

می دهد پس: دانش علمی است. ت: مردی که در طی کوهنوردی، 
آتش درست کردن بدون امکانات الزم را یاد می گیرد: این یادگیری 

در اثر تجربۀ فردی است پس: دانش عمومی است.
صفحات 3 و 4 و 5 کتاب درسی................................................................................ 

گزینۀ 3 نادرست است چون: »دانش علمی« با حل مسایل و مشکالت . 11
»دانش عمومی« آن را غنی تر می سازد و به تدریج بر ذخیرة دانشی 

جامعه می افزاید.
صفحة 5 کتاب درسي ................................................................................................ 

در مورد زبان ما هم دانش عمومی داریم )صحبت به زبان مادری( و . 12
هم می توانیم دانش علمی داشته باشیم)تسلط به دستور زبان مادری 
(. ساعت الکترونیکی براساس دانش علمی ایجاد شده است و آبیاری 
کوزه ای براساس دانش عمومی برای ما قابل استفاده است و دانشی 

است که در طی زندگی اجتماعی ایجاد شده است.
 ...................................................................................... صفحات 5 و 6 کتاب درسي 

زبان . 13 دستور  بر  تسلط  از  وقتی  و  شده  ذکر  کتاب  در ص 5  الف: 
می گوییم، شناخت علمی است زیرا فقط متخصصان علم زبان شناسی 
پدیدة  یک  ترافیک  ب:  دهند.  آموزش  و  دریابند  را  آن  می توانند 
اجتماعی است که شناخت عمومی حکم می کند که برای رهایی از 
این امر از وسایل نقلیه عمومی استفاده شود در حالی که در دانش 
میان  به  آن سخن  نهایی  راه حل  و  ترافیک  وقوع  از چرایی  علمی 
می آید. پ: جمعیت شناسی یک علم است. ت: ایستادن پشت چراغ 
قرمز براساس دانش عمومی رخ می دهد و معموالً انسان ها برحسب 
عادت این عمل را تکرار می کنند و از آگاهی و دانشی که در پس آن 

نهفته است، غافلند.
 ...................................................................................... صفحات 5 و 6 کتاب درسي 

»نتیجۀ داشتن دانش علمی«: 1. به درک عمیقی از شناخت عمومی . 14
به  که  را  اشکاالتی  و  آسیب ها   .2 می رسد.  خود  اجتماعی  جهان 
شناخت عمومی راه پیدا کرده باشند، شناسایی می کند. 3. قدرتی 
می یابد که از حقایق موجود در شناخت عمومی دفاع کند.)بخش 
اول همۀ گزینه ها درست است.( »شیوة آغاز دانش علمی«: با تأمل 
و اندیشه در شناخت عمومی. »نتیجۀ ورود به به جهانی که دیگران 
در آن زندگی می کنند«: شریک شدن در مجموعه ای از شناخت ها 

که آنها دارند.
صفحات 5 و 4 کتاب درسي ...................................................................................... 

دانش علمی با تالش برای حل مسائل و مشکالت زندگی، شکل می گیرد . 15
و پیشرفت می کند؛ یعنی هر وقت در یک جامعه، مسئلۀ خاصی مطرح 
می شود)یعنی مشکلی در دانش عمومی به وجود می آید(، زمینه برای 

پیدایش و رشد دانش علمی دربارة آن نیز فراهم می گردد.
صفحة 5 کتاب درسي................................................................................................. 

»چگونگی رخ دادن تعارض بین دانش عمومی و دانش علمی«: دانش . 16
علمی جدیدی مغایر با هویت فرهنگی افراد به آن جامعه نفوذ کند./ 
»نتیجۀ تعارض بین این دو دانش«: »قطع ارتباط دوسویه این دو نوع 
دانش« + »از رونق افتادن دانش علمی«/ »روش حل این تعارض«: 
»دست برداشتن از بخشی از ذخیرة دانشی به نفع بخش دیگر« + 

»طرح ایده های جدید«  
صفحة 6 کتاب درسي................................................................................................. 

اجتماعی . 17 جهان های  در  علمی  دانش  از  مختلف  تعاریف  تفاوت  »علت 
متفاوت«: جهان های اجتماعی مختلف براساس هویت فرهنگی خود، تعاریف 
متفاوتی از دانش علمی دارند. »آبیاری زیر سطحی با لوله های قطره چکان 

پیشنهاد کدام نوع دانش برای مواجهه با کم آبی است؟«: دانش علمی.
 صفحة 6 کتاب درسي................................................................................................ 
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گزینۀ 4 نادرست است چون: آنگاه چنین روی می دهد که جهان های . 18

اجتماعی مختلف بدون توجه به اساس هویت فرهنگی خود، تعاریف 
یکسانی از دانش علمی ارائه کنند.

صفحة 6 کتاب درسي................................................................................................. 

دانشی مفید است که: دانشی باشد همسو با هویت فرهنگی و ناظر به . 19
حل مسائل جامعه خودمان. 

صفحة 7 کتاب درسي................................................................................................. 

این رویکرد از اوایل قرن بیستم در جهان غرب شکل گرفت و در نیمه . 20
دوم قرن بیستم از رونق افتاد پس الف نادرست است. ب نادرست 
است زیرا تجربه گرایی یا همان پوزیتیویسم، فلسفه و اخالق و دین را 

کاًل جزو علوم نمی دانست. 
صفحة 7 کتاب درسي................................................................................................. 

پاسخنامه

درس دومتشریحی

روستا، . 21 خانواده،  محله،  کالس،  قبیل  از  اجتماعاتی  علمی  مطالعۀ 
شهر، کشور و جهانی که در آن زندگی می کنیم، به شکل گیری علوم 

اجتماعي انجامید. 
 ................................................................................................ صفحة 9 کتاب درسي 

گزینۀ 1 نادرست است چون: در علوم اجتماعی با »انسان« سروکار . 22
داریم نه موجودات زنده. 

 ................................................................................................ صفحة 9 کتاب درسي 

حوادث . 23 برابر  در  پیشگیری  چون:  است  نادرست   1 گزینۀ 
گزینۀ  طبیعی.  علوم  نه  است  طبیعی  علوم  عهدة  به  »طبیعی« 
علوم  از  ناشی  »فّناوری«  ایجاد  امکان  چون:  است  نادرست   2
»امور  چون  است  نادرست   3 گزینۀ  اجتماعی.  علوم  نه  طبیعی 
ندارد. گزینۀ  اجتماعی  به علوم  و پیش بینی آن ربطی  طبیعی« 

4 درست است. 
 ............................................................................................... صفحة 10 کتاب درسي 

طبیعي . 24 علوم  از  پیچیده تر  اجتماعي  علوم  پیش بیني  قدرت 
است چون: کنش هاي انساني، »آگاهانه و ارادي« و »متنوع« 

هستند. 
 ............................................................................................... صفحة 10 کتاب درسي 

گزینۀ »1«: ایجاد همدلي و همراهي با دیگران حاصل فهم کنش هاي . 25
دیگران است، نه شناسایي و داوري دربارة آن ها. گزینۀ »3«: ایجاد 
امکان انتقاد در علوم اجتماعي حاصل ایجاد ظرفیت داوري دربارة 
گزینۀ  همدلي.  امکان  ایجاد  حاصل  نه  است؛  ارزش ها  و  هنجارها 
ایجاد  حاصل  مناسب  اجتماعي  موضع گیري  امکان  ایجاد   :»4«
امکان داوري و انتقاد دربارة کنش هاي اجتماعي است، نه شناسایي 

کنش ها. 
صفحة 10 و 11 کتاب درسي ......................................................................................... 

»فهم معاني ....«← همدلي و همراهي با ..... 26
»داوري و انتقاد ....« ← واکنش مناسب به ....

»شناسایي ....« ← پیش بیني ....
صفحة 10 و 11 کتاب درسي ......................................................................................... 

آنچه در متن آمده است اشاره به زیان های ناشی از فّناوری در علوم . 27
طبیعی دارد. گزینه های 1و3و4 اشاره به پدیدة  طبیعی ندارند بلکه 

در مورد پدیده های اجتماعی هستند.
صفحات 10 و 11 کتاب درسي ...................................................................................... 

و . 28 آگاهانه  »نتیجۀ  اجتماعی،  پدیده های  اجتماعی«:  »پیامد کنش 
ارادی بودن کنش ها و تنوع آنها«: پیچیده شدن امکان پیش بینی در 
علوم اجتماعی و »علِت افزایش همدلی و همراهی انسان ها«: فراهم 

شدن زمینۀ فهم متقابل انسان ها.
صفحات 10 و 12 کتاب درسي ..................................................................................... 

شناسایي کنش هاي اجتماعي انسان ها، قدرت پیش بیني نسبت به . 29
آثار و پیامدهاي »فعالیت های اجتماعی« را پدید مي آورد و از این 
جهت نقش »علوم ابزاری« را ایفا مي کند. البته قدرت پیش بیني علوم 
اجتماعي به دلیل آگاهانه، ارادي بودن و »تنوع« کنش هاي انساني از 

»پیچیدگی بیشتری« نسبت به علوم طبیعي برخوردار است.
صفحة 10 و 11 و 14 پاورقی کتاب درسي ..................................................................... 

پیامدهاي خرد و کالن کنش هاي اجتماعي، عامل پیدایش شاخه هاي . 30
اجتماعي متفاوتي است.)در کتاب درسی آمده است که کنش های 
اجتماعی ابعاد و انواع مختلفی دارند و برای بررسی آنها، دانش های 
مختلف پدید آمده است. با توجه به این مفهوم و مفهوم خرد و کالن 
که در صفحۀ بعد کتاب درسی آمده است می توان به این تست پاسخ 

درست داد.(
 ............................................................................................... صفحة 12 کتاب درسي 

جامعه شناسي مي تواند پدیده هاي اجتماعي را در هر دو سطح خرد و . 31
کالن مورد بررسي قرار دهد.

صفحة 13 کتاب درسي .............................................................................................. 

طبیعی، . 32 علوم  به  نزدیکی  و  دوری  براساس  جامعه شناسی  در 
رویکردهای مختلفی شکل گرفته است.

 .............................................................................................. صفحة 14 کتاب درسي 

جامعه شناسي تفهمي در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم پدید . 33
جامعه شناسي  و  نوزدهم  قرن  در  اثبات گرایي  جامعه شناسي  آمد. 

انتقادي در اواسط قرن بیستم شکل گرفت.)درس هفتم( 
صفحات 15، 14 و 74 کتاب درسي ........................................................................... 

اگوست کنت بنیان گذار جامعه شناسي پوزیتیویسم شناخته مي شود. . 34
اگوست کنت در ابتدا با تأثیر از علوم طبیعي )تجربي( این علم را 

فیزیک اجتماعي خواند.
 .............................................................................................. صفحة 14 کتاب درسي 

همانند . 35 را  اجتماعی  پدیده های  پوزیتیویستي،  جامعه شناسي 
فرض  طبیعت  همانند  را  جامعه  و  می دانست  طبیعی  پدیده های 

می کرد. ویلهلم دیلتای و ماکس وبر مخالف این دیدگاه بودند.
صفحات 14 و 15 کتاب درسي ................................................................................... 

لفظ »فیزیک اجتماعي« مشخصاً اشاره به »پوزیتیویست ها« دارد. . 36
پس گزینۀ 1 غلط است، چون واژة »فهم« در بخش دوم سؤال آمده 
است. این واژه به: »تفهمي ها« مربوط است. ماکس وبر نیز در گزینۀ 

3و4 نادرست است و اشاره به رویکرد تفهمی دارد. 
صفحات 14 و 15 کتاب درسي ................................................................................... 

تنها روش . 37 علوم طبیعی،  از  تأسی  با  پوزیتیویست،  جامعه شناسان 
مورد قبولشان برای بررسی جامعه را »روش تجربی« اعالم کردند و 

روش های عقلی و وحیانی را مردود اعالم کردند.
 .............................................................................................. صفحة 14 کتاب درسي 

چون در صورت تست نام »کنت« آمده است پس گزینه ای درست . 38
گزینۀ  دوم  بخش  کند.  اشاره  پوزیتیویست ها  دیدگاه  به  که  است 
تفهمی  رویکرد  به  مربوط  کردن«  »داوری  چون  است  1نادرست 
است. بخش اول گزینۀ 2 نادرست است چون »توجه به کنش های 
اجتماعی معنادار« موضوع مورد بررسی جامعه شناسی تفهمی است.

صفحات 14 و 15 کتاب درسي ................................................................................... 
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موفقیت های بی سابقۀ علوم طبیعی، زمینه ساز نزدیکی علوم اجتماعی . 39
به علوم طبیعی گشت.

 .............................................................................................. صفحة 14 کتاب درسي 

علوم طبیعی، علوم ابزاری نامیده می شوند چرا که ابزارهایی در اختیار . 40
انسان قرار می دهند که انسان توانایی تسلط بر طبیعت را می یابد.

 ........................................................ صفحة 14 و پاورقی همان صفحه از کتاب درسي 

هدف جامعه شناسان پوزیتیویست: با شناخت نظم اجتماعي، به انسان ها . 41
)گزینۀ 2  می دهد.  را  جامعه  کنترل  و  پیشگیری  پیش بینی،  قدرت 
نادرست است چرا که قدرت فهم از اهداف جامعه شناسی تفهمی است.(

 .............................................................................................. صفحة 14 کتاب درسي 

ماکس وبر- تفاوت در این است: کنش اجتماعی معنادار است اما . 42
پدیده های طبیعی به خودی خود معنادار نیستند.

 .............................................................................................. صفحة 15 کتاب درسي 

ماکس وبر- جامعه شناسی بررسی کنش های اجتماعی معنادار است.. 43
 .............................................................................................. صفحة 15 کتاب درسي 

ماکس وبر: »حس و تجربه« را به عنوان روش علمي قبول دارد اما . 44
معتقد است به دلیل »تجربي« بودن است که جامعه شناسی، توانایي 

»داوري ارزشي« ندارد.
 .............................................................................................. صفحة 15 کتاب درسي 

وبر: آنچه جامعه شناسان می گویند باید با »روش تجربی« اثبات شود، . 45
وگرنه ارزش علمی ندارد.

 .............................................................................................. صفحة 15 کتاب درسي 

هدف جامعه شناسی تفهمی: فهم کنش های اجتماعی است که منجر . 46
به پیش بینی کنش ها می گردد. دقت کنید که جامعه شناسی تفهمی 
از علم تجربی فاصله نمی گیرد پس جامعه شناسی در این دیدگاه 

کماکان علم ابزاری است.
صفحات 15 و 16 کتاب درسي .................................................................................... 

اگوست کنت: »پوزیتیویست« است پس میان موضوع علوم طبیعي و . 47
علوم اجتماعي تفاوتي قائل نمي شود.

 .............................................................................................. صفحة 14 کتاب درسي 

منظور از شاخص هاي شناخت، روش شناخت علمي است. شاخص هاي . 48
شناخت در جامعه شناسي تفهمي و پوزیتیویستي، تجربي و حسي و 

در جامعه شناسي انتقادي، تجربي و غیرتجربي است.
صفحة 16 کتاب درسي ............................................................................................... 

هدف جامعه شناسي اثبات گرایي و تفهمي، شناخت و فهم پدیده هاي . 49
اجتماعي براي کنترل و پیش بیني آن ها است. هدف جامعه شناسي 
انتقادي عالوه بر پیش بیني و کنترل پدیده هاي اجتماعي، داوري 
به سوي  اجتماعي و گذار  ارزش ها و هنجارهاي  به  ارزشي نسبت 

جامعۀ مطلوب نیز هست.
صفحة 16 کتاب درسي ............................................................................................... 

بخش اول گزینۀ 1 رویکرد پوزیتیویستي است، بخش اول گزینۀ 2 . 50
درست است اما بخش دوم اشاره به بنیان گذار رویکرد پوزیتیویستي دارد 
و غلط است. بخش اول گزینۀ 3 اشاره به موضوع تفهمي ها دارد که با 
موضوع انتقادي ها یکي است اما در جمله آمده است که »فقط از طریق 

فهم...« که این روش تفهمي هاست و روش انتقادي ها متفاوت است. 
صفحة 16 کتاب درسي ............................................................................................... 

انتقادی . 51 اول مربوط به حوزة  نادرست است چون: بخش  گزینۀ 2 
نیست و بخش دوم مربوط به حوزة تفهمی نیست. گزینۀ 3 نادرست 
است چون: بخش دوم آن نادرست است و مربوط به انتقادی است. 
گزینۀ 4 نادرست است چون: بخش اول آن مربوط به انتقادی نیست.

صفحة 16 کتاب درسي ............................................................................................... 

رویکرد تفهمي، جامعه شناسي را به دلیل خصلت تجربي آن، فاقد . 52
قدرت داوري ارزشي مي داند.

صفحة 16 کتاب درسي ............................................................................................... 

تفاوت در روش جامعه شناسي موجب پیدایش جامعه شناسي انتقادي . 53
پیدایش جامعه شناسي  تفاوت در موضوع جامعه شناسي موجب  و 

تفهمي شد.
صفحة 16 کتاب درسي ............................................................................................... 

جامعه شناسي تفهمي و انتقادي در موضوع شبیه یک دیگر هستند و . 54
جامعه شناسي تفهمي و اثبات گرایي روش مشابهي دارند.

صفحة 16 کتاب درسي ............................................................................................... 

گزینۀ »1«: اگر صفت »اصلي« در این گزینه حذف شود، درست . 55
شود،  حذف  تجربي«  »استدالل هاي  اگر   :»3« گزینۀ  بود.  خواهد 
براي  انتقادي  جامعه شناسي  در   :»4« گزینۀ  بود.  خواهد  درست 

شناخت علمي از عقل و وحي استفاده نمي شود. 
صفحة 16 کتاب درسي ............................................................................................... 

وضعیت . 56 به  رسیدن  موجود  وضع  نقد  با  انتقادی  جامعه شناسی 
مطلوب تر را ممکن می سازد و علم تجویزی است.

 ................................................................................... صفحات 16 و 17 کتاب درسي 

جامعه شناسی انتقادی به دلیل »گذار از نظام موجود به سوی نظام . 57
می داند.  اجتماعی  علوم  جزء  نیز  را  ارزشی  داوری های  مطلوب« 
جامعه شناسی، این بخش از دانش را با »روش های غیرتجربی« دنبال 

می کند.
صفحة 16 کتاب درسي ............................................................................................... 

58 .
 .................................................................................. صفحات 14 تا 16 کتاب درسي 

گزینۀ »1« نادرست است چون در ادامه جامعه شناسی تفهمی را . 59
که »کنت«  است چرا  نادرست  که  است  کرده  مربوط  به »کنت« 

پوزیتیویست است.
صفحات 14 و 15 کتاب درسي ................................................................................... 

را محافظه کارانه . 60 رویکردهاي جامعه شناسي  انتقادي، سایر  رویکرد 
مي داند و به دنبال گذار از نظام اجتماعي موجود و رفتن به سوي 
در  که  اصالح  نه  است،  تغییر  دنبال  به  یعني  است،  مطلوب  نظام 

گزینه هاي »2 و 4« به آن اشاره شده است. 
صفحة 16 کتاب درسي ............................................................................................... 

سایر . 61 انتقادي،  رویکرد  ارزشي«  داوري  در  توانایي  عدم  دلیل  »به 
رویکردهاي جامعه شناسي را محافظه کارانه مي داند. 

صفحة 16 کتاب درسي ............................................................................................... 

هستند . 62 برخوردار  ابزاري  جنبۀ  از  جامعه شناسي  رویکردهاي  تمام 
است.  اجتماعي  پدیده هاي  کنترل  و  پیش گیري  آن ها  هدف  و 
رویکردهاي تفهمي و اثبات گرایي، محافظه کارانه هستند؛ زیرا قدرت 
داوري نسبت به ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي را ندارند. تنها رویکرد 
انتقادي به دنبال داوري ارزشي و تغییر و گذار به سوي جامعۀ مطلوب 

است.
صفحات 14 و 15 و 16 کتاب درسي............................................................................ 

سؤال خالقانه و بسیار خوبي است : . 63
»توجه به رفتارهای معنادار انسان« از بحث هایي است که در حوزة 
موضوع و تفاوت موضوع جامعه شناسي، رویکرد تفهمي مطرح کرده 
اما  است. پس در جدول به »و« مربوط است. پاسخ مشخص شد 

ادامه مي دهیم.
»پدیده های اجتماعی مانند پدیده های طبیعی« از بحث هایي است 
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که در حوزة موضوع و یکساني موضوع جامعه شناسي با سایر علوم 
طبیعي توسط پوزیتیوست ها مطرح شده است. پس در جدول به 

»الف« مربوط است.
از  » شناخت پدیده های اجتماعی برای پیش بینی و کنترل آنها« 
بحث هایي است که در حوزة هدف جامعه شناسي مطرح مي شود که 
چون واژة »پدیدة اجتماعي« دارد مربوط به رویکرد پوزیتیوست ها 

مي شود و در جدول به بخش »د« مربوط است.
صفحة 16 کتاب درسي................................................................................................ 

یک سؤال تمریني براي سؤال قبل مي تواند باشد. . 64
»پدیده های اجتماعی مانند پدیده های طبیعی« از بحث هایي است 
که در حوزة موضوع و یکساني موضوع جامعه شناسي با سایر علوم 
طبیعي توسط پوزیتیوست ها مطرح شده است. پس در جدول به 

»ج« مربوط است. یا گزینۀ 3 و یا گزینۀ 4 درست است.
از  آن«  در  آگاهي  و  اراده  و  نقش  و  انساني  کنش هاي  به  »توجه 
با  تفاوت موضوع جامعه شناسي  و  مباحثي است در حوزة موضوع 
علوم طبیعي که رویکرد تفهمي آن را مطرح کرده است و انتقادي ها 
نیز آن را قبول دارند. پس در جدول به »ب« مربوط است. پاسخ 

مشخص شد اما ادامه مي دهیم.
به حوزة  مربوط  علمي«  در شناخت  ارزشي  داوري هاي  به  »توجه 
انتقادي ها مطرح گردید. پس در جدول به  روش است که توسط 

»الف« مربوط است.
از  » شناخت پدیده های اجتماعی برای پیش بینی و کنترل آنها« 
بحث هایي است که در حوزة هدف جامعه شناسي مطرح مي شود که 
چون واژة »پدیدة اجتماعي« دارد مربوط به رویکرد پوزیتیوست ها 

مي شود و در جدول به بخش »د« مربوط است.
صفحة 16 کتاب درسي................................................................................................ 

اگر در گزینۀ 4 کلمۀ »هدف« به »روش« تغییر مي یافت درست . 65
مي بود.

 ............................................................................................ صفحة 33 کتاب درسي 

پاسخنامه

درس سومتشریحی

به این دلیل که ما به »نظم« عادت کرده ایم و آن را نمی بینیم . 66
دریافت  زودتر  را  آن  و  است  ما  عادت  خالف  بی نظمی  اما 

می کنیم. 
صفحة 19 کتاب درسي................................................................................................ 

تمامی گزینه ها در مورد نظم درست است اما باید دید که کدام گزینه . 67
ارتباط معنایی بیشتری با صورت تست دارد. در صورت تست حرفی 
از بی نظمی زده نشده و تنها از نظم هایی که در پِس یک بازی فوتبال 
نهفته است، سخن می گوید که در این صورت، مرتبط ترین گزینه، 

گزینه 3 است.
صفحة 19 کتاب درسي................................................................................................ 

با هنر »آشنازدایی از امر مأنوس« می توان نظم های شگفت انگیزی را . 68
در زندگی خود و دیگران یافت این است نیازهای همدیگر را تأمین 

می کنند.
صفحة 20 کتاب درسي................................................................................................ 

اجتماعی . 69 کنش  یک  رفتن  راه  چون:  است  نادرست  دوم:  عبارت 
پیش پاافتاده به نظر می رسد ولی برای راه رفتن صحیح، هر فرد تالش 
می کند قواعدی را رعایت کند. او فاصله و حالتی به خود می گیرد 
تا هنگام رد شدن از کنار دیگری با او برخورد نکند یا طوری به نظر 

نیاید که همراه دیگری راه می رود. 
صفحات 20 و 21 کتاب درسي..................................................................................... 

جامعه شناسان برای شناختن نظم، از امور آشنا و مأنوس »آشنایی . 70
به موضوعات آشنا  از دید یک فرد غریبه  یعنی  زدایی« می کنند؛ 
را  نظم  بی نظمی،  کنار  در  و  می کنند  نگاه  خود  اطراف  روزمرة  و 

می شناسند. 
صفحة 20 کتاب درسي ............................................................................................... 

با هنر »آشنازدایی از امر مأنوس« می توان نظم های شگفت انگیزی را . 71
در زندگی خود و دیگران یافت.

 ............................................................................................... صفحة 21 کتاب درسي 

علت کشف نظم: با هنر »آشنازدایی از امر مأنوس« می توان نظم های . 72
شگفت انگیزی را در زندگی خود و دیگران یافت. علت برقراری نظم 
ما  که  برقرار می شود  قواعدی  نتیجۀ  در  اجتماعی  نظم  اجتماعی: 
انسان ها برای با هم زندگی کردن پذیرفته ایم. نتیجۀ برقراری نظم 
اجتماعی: نظم اجتماعی »پیش بینی رفتار دیگران« و »همکاری با 

آنها« را امکان پذیر می نماید.
 ....................................................................................... صفحة 20 و 21 کتاب درسي 

نظم اجتماعی درنتیجۀ قواعد اجتماعی برقرار می شود که ما انسان ها . 73
برای با هم زندگی کردن پذیرفته ایم. 

 ............................................................................................... صفحة 21 کتاب درسي 

باعث . 74 »معنای نظم«: قرار گرفتن هر پدیده در جای خود. »آنچه 
می شود که هر پدیدة سرجای خود قرار گیرد«: وجود قواعد اجتماعی. 

»علت امکان پذیر بودن پیش بینی«: وجود نظم اجتماعی. 
 ............................................................................................... صفحة 21 کتاب درسي 

نظم . 75 است  اجتماعی  قواعد  نتیجۀ  در  چون:  است  نادرست  الف: 
اجتماعی ایجاد می شود نه برعکس. ب: نادرست است چون: قواعد 
نظم  نه  می کند  مشخص  را  پدیده ها  گرفتن  قرار  جای  اجتماعی 

اجتماعی. »پ« و »ت« درست است.
 ............................................................................................... صفحة 21 کتاب درسي 

الف: در این عبارت، رابطه ای را نشان می دهد که یک طرفه رابطه . 76
»قواعد اجتماعی« است و طرف دیگر رابطه »نظم اجتماعی« شکل 
به وضوح همین  نمایش می دهد. ب: شکل 1  را  2 همین مفهوم 
مفهوم را نشان می دهد. پ: اما شکل 3 بیانگر این مفهوم است فقط 
ساختارهای پویا هستند که نظام اجتماعی نام دارند پس باید رابطۀ 

بین ساختار اجتماعی و نظام اجتماعی چنین تصویری باشد. 
 .................................................................................. صفحات 25 و 26 کتاب درسي 

»اجازه گرفتن از معلم«: قواعد اجتماعی، »روابط نقش ها در نیروی . 77
دریایی«: ساختار اجتماعی چون به روابط میان نقش ها اشاره کرده 
است، »آموزش و پرورش«: یک نهاد است و هر نهادی، نظام اجتماعی 

است و »ایستادن پشت چراغ قرمز«: قواعد اجتماعی است.
 .......................................................................... صفحات 21 و 23 و 24 کتاب درسي 

الف: درست است. ب: نادرست است چون: این دو مفهوم، متمایز . 78
از هم هستند. پ: نادرست است چون: نظام اجتماعی یک ساختار 
ساختار  چون:  است  نادرست  ت:  برعکس.  نه  است  پویا  اجتماعی 

اجتماعی، درون هر نظام اجتماعی وجود دارد.
صفحات 23 و 24 کتاب درسي .................................................................................. 


