
کان دبیرستانهای شهرستانردس جامعه شناسی  محمد سوری دبیر  طراح:  رومش

 

 

1 
 

 همراه پاسخنامهدرس هفتم کتاب جامعه شناسی دوازدهم سواالت 

 بیان کنید.را  شانکارکنان به دستمزد پرداخت چگونگیه ی دربار یک شرکت تولیدی احتمالی مدیران های پاسخ -(1

 - ای که شایستگی دارد، دستمزد پرداخت شود. به هر کسی به اندازهباید کنند،  برخی پیشنهاد می 

 - ماو دستمزد بدهی به نیازش ه یانداز به اما بخواهیم کار توانش ه یاز هر کس به اندازباید کنند،  برخی دیگر پیشنهاد می. 

والً چه ادستمزد پرداخت شود.باید ای که شایستگی دارد،  کنند، به هر کسی به اندازه پیشنهاد می وقتی مدیران یک شرکت تولیدی -(2

  مد نظر دارند؟را برجسته می کنند ثانیاً کدام اولویت ها  را فاوت هاییتنوع 

کنند، رقابت میان افراد برای تولید بیشتر را  این عده تفاوتهای افراد مانند توان جسمی و ذهنی، انگیزه و مهارت را برجسته میاوالً  

 .دهند را در اولویت قرار می « توانگر» افراد و گروههای  ثانیاًدانند  میضروری 

تمزد او دس به نیازشاندازه ی  به اما بخواهیم کار توانشه ی از هر کس به اندازکنند،  پیشنهاد می وقتی مدیران یک شرکت تولیدی -(3

 برجسته می کنند ثانیاً کدام اولویت ها مد نظر دارند؟ شباهتهایی رااوالً چه نوع  .بدهیم

افراد و   ثانیاًنمایند،  کنند و بر آن تأکید می وطن و همکار بودن را برجسته می این عده شباهتهای افراد مانند همنوع، هماوالً 

 .دهند را در اولویت قرار می«توان کم»گروههای 

قیمت کار  برای تعیین ای که شایستگی دارد، دستمزد پرداخت شود. به اندازه باید  به هر کسیمدیرانی که معتقدند راهکار پیشنهادی  -(4

 تواند قیمت کند، می معتقدند بازار همانطور که قیمت کاالها را براساس قانون عرضه و تقاضا تعیین میاین گروه  چیست؟ افراد

 کار افراد را نیز بر همین اساس مشخص نماید.

رای ب . او دستمزد بدهیم به نیازش ۀانداز به اما بخواهیم کار ه ی توانشاز هر کس به اندازمدیرانی که معتقدند راهکار پیشنهادی  -(5

 چیست؟ تعیین قیمت کار افراد

برای تعمیر تواند ارزش واقعی کاالها و کار افراد را مشخص کند. برای مثال شاید فردی ناچار شود  گروه ، بازار نمیاین از نظر 

 آیا ماا بپردازد، است کارده ی کشی که آما تابستانی، مبلغ گزافی به تنها لوله تعطیل روز یک در اش خانه آبله ی ترکیدگی لو

 های تاکسی در ساعات پرتردد و روزهای بارانی، کرایه مقدار است؟ همانطور که برخی راننده همین کش، لوله این کار واقعی ارزش

ها به دانند. آن برای کنترل بازار الزم می را گروه ، دخالت دولتاین که بیشتر از نرخ قانونی است. به همین دلیل  کنند ای را طلب می

 .کند کنند و معتقدند دولت به نمایندگی از همه و به نفع همه عمل می دولت اعتماد می

 تفاوتهای میان افراد یک جامعه به چند دسته قابل تقسیم هستند؟ -(6

 تقسیم کرد  « نابرابری اجتماعی» و  « نابرابری طبیعی» ، « تفاوت اسمی» توان به سه نوع  تفاوتها را می

 منظور از تفاوت های اسمی چیست؟ با ذکر مثال توضیح دهید. -(7

 تفاوتهای اسمی نامیده می بندی کرد. رتبهافراد را ، آنها توان بر اساس  نمیکه ، ی میان افراد یک جامعه تفاوتهابه آن دسته از 

ر کدام ب اند، اما هیچ پوست هستند. این دو گروه از نظر رنگ پوست متفاوت مثال برخی افراد سفیدپوست و برخی رنگینشوند 

 .کدام بر دیگری برتری ندارد اند اما هیچ دیگری برتری ندارد. یا زن و مرد از نظر جنسیت با یکدیگر متفاوت
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 های رتبه ای  چیست؟ با ذکر مثال توضیح دهید.منظور از تفاوت  -(8

از این یعنی برخی افراد  بندی کرد. ، افراد را رتبهآنها توان بر اساس  میکه ، ی میان افراد یک جامعه ها تفاوتبه آن دسته از 

 دارای قد و ضریب هوشی متفاوتبرای مثال افرادی که  شوند ی نامیده میرتبه اتفاوتهای  کمتر و برخی بیشتر برخوردارند. ویژگیها 

 .هستند، با هم نابرابرند یا افرادی که دارای ثروت و تحصیالت متفاوت هستند، با هم نابرابرند

 انواع نابرابری های میان افراد یک جامعه را با ذکر مثال توضیح دهید. -(9

راد در قد و ضریب هوشی، اما برخی نابرابریها مانند نابرابری در هستند مانند نابرابری اف طبیعی اند؛ برخی نابرابریها، نابرابریها، دوگونه

میزان تالش افراد یا موقعیت خانوادهای که در آن  شوند. برای مثال یعنی در جامعه ایجاد می؛ اند اجتماعیتحصیالت و ثروت، 

 .اند، آنها را از نظر رتبه نابرابر میسازد متولد شده

  به نابرابری اجتماعی بیان کنید. ختیهای جامعه شناانواع رویکرد -(11

   رویکرد لیبرالی اول

   رویکرد کمونیستی دوم

 عدالت اجتماعیکرد یرو سوم

 نابرابری اجتماعی؟ شناسان است مهمترین موضوعات مورد توجه جامعهابری ها یکی از کدام دسته از انواع نابر -(11

 طبیعی مورد توجه جامعه شناسان قرار می گیرد؟در چه صورتی تفاوت های اسمی و نابرابری های  -(12

 .ندگیر مورد توجه جامعه شناسان قرار میهای اجتماعی منجر شوند،  تفاوتهای اسمی و نابرابریهای طبیعی در صورتی که به نابرابری

 ؟در جوامع توجه دارند به چه چیزی اجتماعی، های نابرابری ه یشناسان در مطالع جامعه -(13

 در جوامع توجه دارند اجتماعی به قشربندی

 ی می دانند؟هایجامعه شناسان علت نابرابری های اجتماعی را در چه چیز -(14

صورت نابرابر میان افراد توزیع  به دانش و قدرت، ثروتگویند علّت نابرابریهای اجتماعی این است که مزایای اجتماعی یعنی  می

 .گیرند و برخی افراد در پایین آن اجتماعی قرار میاند، از این رو برخی افراد در باالی سلسله مراتب  شده

 در باره نابرابری های اجتماعی بیان کنید. )رویکرد اول(لیبرال انها و ویژگی های جامعه شناسهدیدگا -(15

 معتقدند که نابرابری اجتماعی برای بقای جامعه ضرورت دارد.  -الف(

 .خیزد می از نظر آنان نابرابری اجتماعی از تفاوتها یا نابرابریهای طبیعی بر -ب(

ای بدون قشربندی  شناسان طرفدار قشربندی اجتماعی هستند و معتقدند که از گذشته تا حال، هیچ جامعه این جامعه -ج(

 .داشته است زمانها و مکانها وجود اجتماعی نبوده است یعنی قشربندی پدیدهای است که در همه

نابراین بهستند، طبیعی نابرابریهای یا تفاوتهاه ی نابرابریهای اجتماعی نتیج این دسته از جامعه شناسان معتقدند که از آنجا -د(

 .اند عادالنه
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 بنابراین عادالنهند،هست طبیعی نابرابریهای یا ه ی تفاوتهانابرابریهای اجتماعی نتیج معتقدند )رویکرد اول(اینکه جامعه شناسان لیبرال -(16

 . چه ایراداتی وارد است؟اند

 های طبیعی نیستند.  نابرابریه ی های اجتماعی همیشه نتیج گیرند که نابرابری آنها این واقعیت را نادیده می اوالً

 میان رقابت شروعه ی نقطشوند؛ یعنی  می متولد پایینه ی طبق در دیگر برخی و بااله ی ای، برخی از افراد در طبق در هر جامعهزیرا 

شوند، از  یم متولد پایینه ی شوند، نسبت به کودکانی که در طبق می متولد بااله ی طبق در که کودکانی مثال. نیست یکسان افراد،

 شود، نه یک های اجتماعی بعدی می نابرابریه ی در چنین شرایطی یک نابرابری اجتماعی مقدم .امکانات آموزشی بهتری برخوردارند

 .تفاوت یا نابرابری طبیعی

یافتن آن را نادیده  طرفداران قشربندی با طبیعی دانستن قشربندی اجتماعی، نقش انسانها و جوامع در پدید آمدن و ادامه اًنیاث

 .کنند می عالوه با تأکید بر کارکردهای قشربندی، آن را تأیید و تثبیت به .دانند پذیر نمی گیرند و تغییر در آن را چندان امکان می

د که کنن می غفلت مهمه ی از این نکت دانند اما با اینکه طرفداران قشربندی اجتماعی رقابت را در زندگی اجتماعی، ضروری می اًثالث

 .دباش یکسان رقابت شروعه ی در رقابت عادالنه باید نقط

 در باره نابرابری های اجتماعی بیان کنید. )رویکرد دوم(دیدگاهها و ویژگی های رویکرد جامعه شناسان کمونیستی  -(17

  .اندیشمندان اجتماعی مخالف قشربندی اجتماعی هستنداین دسته از  -(1

ها و نابرابریهای طبیعی نیست، بلکه  معتقدند که نابرابریهای اجتماعی ناشی از تفاوتدر این رویکرد اندیشمندان اجتماعی  -(2

 هاست و باید با آن مبارزه کرد. انسانجویانه میان  سلطه روابطه ی نتیج

 دانند و معتقدند که با توزیع برابر ثروت، عدالت برقرار خواهد شد.  اینان عدالت اقتصادی را مهم می  -(3

، مالکیت خصوصی موجب برقراری روابط ظالمانه میان افراد و در نتیجه، نابرابری اجتماعی اندیشمندان این رویکرد معتقدند -(4

 شده است، بنابراین برای ایجاد برابری باید مالکیت خصوصی را از میان برداشت، 

 ترتیب نبدی و داشت نخواهیم پایینه ی کنند، اگر مالکیت خصوصی از بین برود، دیگر طبق مخالفان قشربندی گمان می -(5

 همگان شرایطی یکسان خواهند داشت. 

 از نظر آنان قشربندی اجتماعی توسط انسانها پدید آمده و تداوم یا تغییر آن نیز به دست آنهاست.  -(6

 دهد که آنان خواهان از میان برداشتن قشربندی هستند نشان می تأکید آنان بر معایب قشربندینهایتاً  -(7

اید مالکیت خصوصی است، بنابراین برای ایجاد برابری بی نابرابری اجتماعی نتیجه ، معتقدنداندیشمندان رویکرد کمونیستی اینکه  -(18

  چه ایراداتی وارد است؟ مالکیت خصوصی را از میان برداشت

 شود، می سبب امر این و رود می بین از میان افراد جامعه رقابته ی با حذف مالکیت خصوصی، انگیز است کهاین  اولایراد 

 .شایستگی بیشتر افراد کوشا و توانمند نادیده گرفته شود و تالش

راه  رود، می بین از رقابته ی انگیز اینکه دلیل به اما شود می یکسان رقابتها شروعه ی در این رویکرد، نقطاین است که دوم ایراد 

 .گردد پیشرفت مادی مسدود می
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 عادالنه نیستند؟ کرد کمونیستی ) رویکرد دوم(یکرد اول( و رویرویکرد لیبرالی ) رو معتقدندطرفداران عدالت اجتماعی چرا   -(19

 :طرفداران عدالت اجتماعی معتقدند 

 اب حتی شوند می متولد پایین اجتماعیه ی گیرد که افرادی که در طبق رویکرد اول عادالنه نیست چون این واقعیت را نادیده می

 . ندارند ار آنها با رقابت امکان سادگی به شوند، می متولد باال اجتماعیه ی در طبق که افرادی با برابر تالش و شایستگی داشتن

 اجتماعی برخوردار نمی مزایای از دارند، که استحقاقیه ی نیز عادالنه نیست زیرا در آن افراد توانمند و کوشا، به انداز دوم رویکرد

عادالنه نیست. هر دو رویکرد به دلیل ناعادالنه  رقابت پایانه ی نقط دوم رویکرد در و رقابت آغازه ی نقطدر رویکرد اول، بنابراین   شوند.

 .بودن، با فطرت انسانی سازگار نیستند

 رفع نابرابری ها بیان می کند؟ در باره یرویکرد عادالنه ویژگی های  -(21

 ه یشود اما جامعه وظیفه دارد امکان رقابت را برای همگان فراهم کند و نقط خصوصی لغو نمی در رویکرد عادالنه، مالکیت -(1

 . نماید یکسان را رقابت شروع

کند. بدین  تأمین را مسکن و پوشاک خوراک، مانند افراد ه یظف است، نیازهای ضروری هموجامعه م از نمایندگی به دولت  -(2

توانند براساس توانایی و شایستگی خود با  شوند و می مند می کودکان از امکانات اولیه برای پیشرفت، بهره ه یترتیب هم

 دیگران رقابت نمایند. 

کند برای کاهش نابرابری های اجتماعی تدابیر بیشتری بیندیشد؛ مثال از ثروتمندان مالیات بگیرد و از آن  دولت نیز تالش می -(3

 .امعه استفاده کندبرای رفع فقر در ج

سپارد و نه  دست نامرئی بازار می این رویکرد نه با رهاسازی مطلق موافق است و نه با کنترل مطلق. نه اجرای عدالت را به -(4

 پذیرد.  می را دولت ه یجانب دخالت همه

های افراد و امکان  آزادی اجتماعی، عدالت ه یطرفداران این رویکرد به دنبال برقراری عدالت اجتماعی هستند اما به بهان -(5

 .برند رقابت میان آنها را از بین نمی

و فقرا و ثروتمندان را به دو گروه و  وجود آورد به را غنا و فقر چالش ، متجدد جهان در،  در نیمه دوم قرن نوزدهم مسأله ایچه   -(22

وجود آورد و فقرا  به را غنا و فقر چالش متجدد، جهان در اجتماعی قشربندیأله ی در نیمه دوم قرن نوزدهم، مس ؟متخاصم تبدیل کرد

  و ثروتمندان را به دو گروه متخاصم تبدیل کرد.

 بیان کنید. اولین چالشی که در جهان متجدد ظاهر شد و این جهان را به مخاطره انداخت -(23

 . را به مخاطره انداخت اولین چالشی بود که در جهان متجدد ظاهر شد و این جهانچالش فقر و غنا 

 ؟پرداختند  به دفاع از رویکرد خود میچه شیوه ای  طرفداران و مخالفان قشربندی اجتماعی بر اساس  -(24

پرداختند و هر کدام، دیگری را به غیرعلمی  طرفداران و مخالفان قشربندی اجتماعی بر اساس دانش علمی به دفاع از رویکرد خود می

 .کردند بودن، متهم می

 اشت؟وجود ند ظرفیتهایی برای انتقاد از قشربندی اجتماعیاجتماعی امکان استفاده از به چه دلیل در رویکرد مخالفان قشربندی  -(25

ویکرد ر ۀدلیل غلب در رویکرد مخالفان قشربندی اجتماعی، ظرفیتهایی برای انتقاد از قشربندی اجتماعی وجود داشت ولی به

 استفاده از آن وجود نداشت.پوزیتیویستی، امکان 
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 ؟ مورد توجه قرار گرفتاز قشربندی اجتماعی ظرفیت انتقادی  بیستم، قرن دومه ی در نیمکدام رویکرد جامعه شناسی با افول  -(26

ی شناس گیری جامعه به شکل و گرفت قرار توجه مورد انتقادی ظرفیت این بیستم، قرن دومه ی رویکرد پوزیتیویستی، در نیم

 .انتقادی انجامید

 دو وجه زندگی اجتماعی انسان را بیان کنید. -(27

 سازند از سویی افراد در زندگی گروهی خود با یکدیگر، جهان اجتماعی و ساختارهای آن را می -(1

  .سازد از سوی دیگر هر جهان اجتماعی الزامها و پیامدهایی دارد که زندگی انسانها را متأثر می -(2

 باقی می ماند؟تا چه زمانی پیامدهای یک جهان اجتماعی  -(28

  تا زمانی که یک جهان اجتماعی از طریق مشارکت اجتماعی افراد پابرجاست، پیامدهای آن نیز باقی است.

 با تغییر جهان اجتماعی موجود و به دنبال آن، برداشته شدندگرگون می شود؟در چه صورتی پیامدهای یک جهان اجتماعی  -(29

 آورد گیرد و پیامدهای دیگری به دنبال می هایش، جهان اجتماعی جدیدی شکل می الزام

مورد توجه قرار به صورت یکسان های اجتماعی  نظام اجتماعی و ساختارهای آن و کنشآیا دو وجه جهان زندگی اجتماعی یعنی   -(31

 ؟گیرند می

زندگی اجتماعی بیشتر مورد توجه و تأکید قرار گیرد و وجه دیگر آن نادیده همواره این امکان وجود دارد که یکی از این دو وجه 

گرفته شود. مثال پیامدهای جهان اجتماعی برای افراد برجسته شوند و بیشتر مورد تأکید قرار گیرند ولی این وجه که جهان اجتماعی 

 و ساختارهای آن و گاهی کنشهای اجتماعی  گرفته شود یا بالعکس. یعنی گاهی نظام اجتماعی نادیده ه ی انسانهاستساخت

 .گیرند مورد توجه قرار می

 ؟آثار و پیامدهای نامطلوبی برای زندگی اجتماعی به وجود بیاورددر چه صورتی توجه به وجوه زندگی اجتماعی می تواند  -(31

تواند آثار و پیامدهای نامطلوبی برای زندگی  کردن یک وجه زندگی اجتماعی و تأکید بر آن و نادیده گرفتن وجه دیگر، می برجسته

 .اجتماعی به وجود بیاورد

 نظام اجتماعی و ساختارهای آن و کنشیعنی  دو وجه جهان اجتماعی یکسان کدام یک از رویکردها در جامعه شناسی به اهمیت  -(32

 جامعه شناسی انتقادی  ؟توجه دارد های اجتماعی

نظام اجتماعی و وجوه زندگی اجتماعی یعنی  به در توجه تفسیری  –جامعه شناسان انتقادی و تفهمی  وجه اشتراک و افتراق  -(33

 بیان کنید. های اجتماعی ساختارهای آن و کنش

 ـ تفسیری بر توانایی و خالقیت افراد در ساختن جهان اجتماعی تأکید می شناسان تفهمی همانند جامعه جامعه شناسان انتقادی 

 دانند. توجهی رویکرد تفهمی به ساختارهای اجتماعی و تأثیر این ساختارها بر زندگی افراد را درست نمی کمکنند اما 
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 در باره جهان اجتماعی و ساختارهای آن بیان کنید.دیدگاه جامعه شناسان انتقادی  -(34

اند، انسانها را زیر  نسانها ایجاد شدهشناسان انتقادی معتقدند، گاهی جهان اجتماعی و ساختارهای آن که به دست خود ا جامعه

پوشی از آثار و پیامدهای  توجهی به ساختارهای اجتماعی و نادیده گرفتن آنها، به معنای چشم آورند. بی درمی خوده ی سلط

 .سازد مخرب آنهاست؛ زیرا انتقاد از ساختارهای اجتماعی و در نتیجه کنترل آثار مخرب آنها را ناممکن می

 ؟کنند بر ضرورت انتقاد علمی از ساختارهای سرکوبگر، تأکید می انتقادی شناسان جامعهچرا  -(35

ری چنین ساختارهایی بر انسانها پیشگیه ی کنند تا از سلط شناسان بر ضرورت انتقاد علمی از ساختارهای سرکوبگر، تأکید می جامعه

 .تر فراهم آید اخالقی تر و گیری ساختارهای اجتماعی انسانی شکله ی شود و همچنین زمین

 ؟کشاندمی  آنها از انتقاد و ارزشها ه ی شناسی را به داوری دربار جامعهچه چیزی  -(36

 می آنها از انتقاد و ارزشهاه ی شناسی را به داوری دربار وضعیت مطلوب جهان اجتماعی، جامعه و موجود وضعیت میان ه ی فاصل

  .کشاند

 از وضعیت موجود به چه معیاری نیاز دارند؟ داوری و انتقادشناسان انتقادی برای  جامعه -(37

به معیارهای علمی نیاز دارند تا بر اساس آن معیارها، وضعیت از وضعیت موجود  شناسان انتقادی برای داوری و انتقاد جامعه

وی وضعیت مطلوب را س موجود را ارزیابی کنند، تصویری از وضعیت مطلوب ترسیم نمایند و راه عبور از وضعیت موجود به

  .پیشنهاد دهند

بر اساس آنها، وضعیت موجود را ارزیابی  که بتوان معیارهایی  ه ی شناسی پوزیتیویستی و تفهمی ـ تفسیری از ارائ جامعهچرا  -(38

 ؟ناتوان بودندکنند،

 چنین ه یاز ارائمحدود می کنند  علم را به معنای حسی و تجربی به دلیل اینکهشناسی پوزیتیویستی و تفهمی ـ تفسیری  جامعه

  بودند. ناتوان معیارهایی

 جو کند؟و  جستوضعیت موجود ارزیابی برای را  یی معیارها دتوانمی  چگونه جامعه شناسی انتقادی  -(39

شود تا  های علم تجربی رها داند و سعی دارد از محدودیت شناسی انتقادی، علم را به معنای حسی و تجربی آن محدود نمی جامعه

 وجو کند.  بتواند چنین معیارهایی را جست

 

 

 

 

 

 

 

 


