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 درس دوم

  د؟ماعی را تعریف کنیعلوم اجت -1

مجموع دانش هایی که  اجتماعات انسانی را از نظر اثرگذاری و اثرپذیری بر کنش ها و زندگی اجتماعی به صورت علمی 

 کند. مطالعه می

مجموعه دانش هایی که پدیده های اجتماعی را به صورت علمی مورد  تعریف دیگر علوم اجتماعی عبارت است از : 

 مطالعه قرار می دهد.

 ؟اید علوم طبیعی را نام ببریدفو-2

 تسلط بر طبیعت -ببینی و پیشگیری حوادث طبیعی  شناخت قوانین طبیعت، پیش -الف 

های  پیش بینی آثار و پیامدهای پدیده -۲شناخت پدیده های اجتماعی  -۱ ؟سیدفواید علوم اجتماعی را بنوی-3

فراهم ساختن زمینه فهم متقابل  -۴کشف نظم و قواعد جهان اجتماعی و جلوگیری از آسیب های احتمالی  -۳اجتماعی 

 ها و جوامع مختلف و افزایش همدلی و همراهی انسان

  ؟علم جامعه شناسی را تعریف کنید-4

 جامعه شناسی علم شناخت ساختار اجتماعی است.-۲جامعه شناسی علم شناخت کنش های اجتماعی است.  -۱

جامعه شناسی خرد ،مطالعه کنش های اجتماعی و سایر پدیده های  -۱ ؟ناسی را توضیح دهیدجامعه ش انواع-5

جامعه  -۲روه های کوچک مثل گروه های شغلی خرد مانند مطالعه نقش ها ،هنجارها، نمادها،مد گرایی و مطالعه گ

های کالن است. مانند مطالعه نهادهای اجتماعی و اثراتی که این  شناسی کالن ،مطالعه ساختار اجتماعی و سایر پدیده

نهادها بر یکدیگر دارند می توانید مثالی در این خصوص مطرح کنیم مانند تاثیراتی که نهاد آموزش بر نهاد اقتصاد و 

 گذارد . ابالً اقتصاد بر آموزش میمتق

این جامعه شناسی پدیده های اجتماعی  و دارای چه ویژگی هایی است؟جامعه شناسی پوزیتیویستی چیست -6

روش  -۱دهد ویژگی های این نوع جامعه شناسی عبارتند از:  را مانند پدیده های طبیعی مورد بررسی و اثبات قرار می

به دنبال شناخت نظم موجود در جامعه هستند همانند -۲لوم تجربی حسی، تجربی و کمی است مطالعه آنها همانند ع

 با شناخت نظم اجتماعی به انسان ها قدرت پیش بینی، پیشگیری و کنترل جامعه را میدهد-۳نظم موجود در طبیعت 

وش مطالعه طبیعت و در جامعه شناسی پوزیتیویستی ر ؟وزیتیویستی چیستلی جامعه شناسی پویژگی اص-7

 شود. جامعه یکسان دانسته می
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در قرن نوزدهم که اروپا دچار تغییر و ؟ چگونه جامعه شناسی پوزیتیویستی و در چه زمانی به وجود آمد-8

تحوالت زیادی شده بود و خصوصاً فرانسه با انواع نامالیمات اجتماعی روبرو بود اگوست کنت بنیانگذار جامعه شناسی به 

بال این بود که با به وجود آوردن دانش اجتماعی جدیدی بتوانند آینده را پیش بینی کند و نظم اجتماعی را برای دن

جامعه تعریف کند. او ابتدا این دانش جدید را فیزیکی اجتماعی نامید سپس نام آن را به جامعه شناسی تغییر داد. 

 حسی و تجربی همانند دانش های ابزاری و طبیعی بود. مهمترین خصوصیت این جامعه شناسی استفاده از روش های

 ؟ویکردهای متفاوتی تقسیم شدبر چه اساسی جامعه شناسی  به حوزه هاور-9

 بر اساس دوری و نزدیکی به علوم طبیعی) یعنی تا چه حدودی از روش های حسی و تجربی استفاده می کنند( 

  ؟باشد علوم اجتماعی دارای چه شاخه های تخصصی می-11

تاریخ :کنش های انسان در گذشته را مورد مطالعه قرار می دهد. اقتصاد : ازکنش های مادی انسان و چگونگی استفاده از 

منابع و انتخاب ها ی انسان سخن می گوید. علم زبان شناسی : از مطالعه و بررسی زبان و چگونگی برقراری ارتباط بین 

یت شناسی : از حرکات جمعیت مانندافزایش یا کاهش جمعیت یا مهاجرت سخن می انسان ها سخن می گوید.علم جمع

گوید. علم حقوق : از قواعد ، مقررات و انتظارات متقابل بین انسان ها سخن می گوید. علم جغرافیای انسانی : از رابطه 

روابط بین اقوام و گروه ها متقابل انسان با طبیعت صحبت می کند. علم مردم شناسی : از آداب و رسوم، سنت ها و 

صحبت می کند. علم باستان شناسی : از بررسی آثار وابزاربه جا مانده از انسان ها در کنش ها و تعامل های گذشته 

صحبت می کند. علم سیاست : از قدرت و چگونگی ارتباط قدرت با سایر پدیده های اجتماعی صحبت می کند. علم 

 ی از منابع  ونیروی انسانی صحبت می کندو...مدیریت : از چگونگی بهره بردار

ریزی برای کشور از وظایف آنهاست فارغ التحصیل و دانش  در کشور ما بسیاری از مدیران ارشد که برنامه-11

  ثاری برای جامعه ما دارد؟آآموخته علوم انسانی نیستند این موضوع چه پیامد ها و 

ان ارشد ما از پدیده کنش های اجتماعی و انسانی آگاهی الزم رانداشته باشند و در ریز شود که برنامه این پدیده موجب می

 تصمیمات خود دچار خطا های بزرگی شوند.

این پدیده که امروزه فناوری بر زندگی بشر سیطره یافته است و به جای اینکه انسان توسعه فناوری را -12

 رل میکند چه پیامدها و نتایجی برای جامعه دارد؟هدایت و راهبری کند فناوری زندگی انسان ها را کنت

شود که خالقیت ها در جامعه کم شود و افراد نتوانند برای پیشرفت جامعه  نوآوری های داشته  در این صورت موجب می

دگی باشند و تفکر واگرا در جامعه به وجود نمی آید و همه به نوعی تحت سیطره فناوری  قرار می گیرند. و سبک زن

 انسانها ماشینی می شود.

 ی می تواند برخوردار باشد؟بین رشته های علوم اجتماعی کدام رشته از آینده شغلی بهتر-13
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در حال حاضر به نظر می رسد که رشته روانشناسی اجتماعی و رشته حقوق بیشتر از سایر رشته ها نزد جوانان از اعتبار   

 بیشتری برخوردار است.

  ؟رشته های علمی وجود دارد  دیگری غیر از آینده شغلی برای مقایسه آیا مالک-14

هایی مانند آرامش روحی روانی ، میزان ارتباط اجتماعی افراد با جامعه ،  اعتماد  توانیم به جز آینده شغلی به پدیده بله می

 به نفس و حس خود شکوفایی که می تواند به یک فرد بدهد توجه کنیم.

  از علوم طبیعی است؟ سخت تر ش بینی و بررسی پدیده ها در علوم اجتماعی پیچیده تر وچرا پی-15

 به سبب آگاهانه و ارادی بودن کنش ها و سایر پدیده های اجتماعی و تنوع آنها 

 گی ما دارد؟ی اجتماعی و زندها شناخت قواعد زندگی چه تاثیراتی در فعالیت-16

های  های اجتماعی برخوردار شویم و از آسیب های پدیده شود که ما بتوانیم از فرصت می شناخت قواعد زندگی موجب

 .احتمالی که در زندگی ممکن است به وجود آید در امان باشیم

علوم اجتماعی و علوم طبیعی به جز تفاوت در روش های جمع آوری اطالعات و تحلیل آنها چه تفاوت -17

 ؟داشته باشندهای دیگری می توانند با یکدیگر 

ها و هنجارهای اجتماعی و همچنین نقد و اصالح ارزشها و هنجارها است و  علوم اجتماعی دارای ظرفیت داوری ارزش

 فرصت موضع گیری مناسب را برای دانشمندان فراهم می کند.

 ی از اهمیت بیشتری برخوردار است؟چرا علوم اجتماعی نسبت به علوم طبیع-18

م اجتماعی درباره فرصت ها و محدودیت های فناوری به انسان ها آگاهی می دهند و به آنها کمک می کنند از چون علو

 .طبیعت و علوم طبیعی به شیوه صحیح استفاده کنند

علوم اجتماعی ظرفیت داوری درباره ارزش ها و هنجارهای  -۱ ظرفیت داوری در علوم اجتماعی چگونه است؟-19

علوم اجتماعی ظرفیت داوری درباره علوم طبیعی و فناوری حاصل از آن  -۲ن نقد و اصالح آنها را دارنداجتماعی همچنی

 را هم دارند.

ترین علوم محسوب  چرا امروزه رشته های علوم پایه مانند فیزیک شیمی و ریاضیات که از اساسی-21

ر انتخاب رشته جز اولین انتخاب ها قرار اند یعنی کمتر مورد توجه قرار گرفته اند و د شوند مهجور مانده می

های آنها بسیار سنگین است و متناسب با این  چون از یک سو این علوم بسیار سخت و تحقیقات و پژوهش نمی گیرند؟

 تالش از امکانات شغلی و مالی مانند سایر رشته ها برخوردار نیستند.
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  منظور از دانش های ابزاری چیست؟-21

بیعی و فناوری حاصل از آنها ابزار تسلط انسان بر طبیعت و رهاسازی او از محدودیت های طبیعی هستند بنابراین علوم ط

 به این علوم طبیعی و فناوری های حاصل از آن دانش های ابزاری می گویند.

طبیعی  در قرن نوزدهم متفکرین اجتماعی آلمانی مانند وبر و دیلتای در خصوص جهان اجتماعی و جهان-22

معتقد بودند هرچند جهان اجتماعی همانند جهان طبیعی نظم و قواعد خاصی دارد اما انسان  چه دیدگاهی داشتند ؟

های طبیعی تفاوت دارد. کنش اجتماعی معنادار است و  های اجتماعی با پدیده ها مانند موجودات طبیعی نیستند و پدیده

پدیده های طبیعی از طریق حواس مطالعه کرد بلکه باید این کنش ها را فهمید و  پدیده های معنادار را نمی توان همانند

 به معانی آن دسترسی پیدا کرد بنابراین به این رویکرد رویکرد درون فهمی یا تفهمی می گویند.

در این خصوص )منظور از معنای کنش را باید دریافت که مورد توجه جامعه شناسان تفهمی است چیست ؟-23

 (بزنیدمثال 

اند ولی یکی از آنها بسیار خوشحال است و یکی از آنها بسیار  را کسب کرده ۱۱دو دانش آموز هر دو نمره امتحانی  

اند ، یکی شاد است و یکی ناراحت است در حالیکه  ناراحت است چون هر دو برای اولین بار است که این نمره را گرفته

نمره می گرفته است.و آن که ناراحت است  ۱۱گرفته وقبال همیشه کتراز ۱۱ه نمره آنکه شاد است  برای اولین بار است ک

بینیم که چون  اند می گرفته ۱۱گرفته است. با وجود اینکه هر دو نمره  ۱۱گرفته و برای اولین بار از  می ۲2همیشه نمره 

و پی بردن به معنای رفتار و کنش آنها دو معنی متفاوت برای آنها دارد یکی شاد و یکی ناراحت است، و ما برای بررسی 

 باید متوجه شرایط درونی آنها باشیم.

 روش جامعه شناسی وبر چگونه بوده است ؟-24

عنوان روش ویژه علوم اجتماعی ماست اما او علم را به علم تجربی محدود می دانست و معتقد بود که  روش تفهمی به

تفاده کند و گرنه روش او ارزش علمی ندارد. بنابراین جامعه شناس از نظر وبر جامعه شناس باید از روش تجربی اثباتی اس

 ها بپردازد. ها و آرمان های اجتماعی را توصیف کند و نباید به  داوری ارزش ها و ارزش تواند آرمان فقط می

کند و های اجتماعی را توصیف  ها و ارزش تواند آرمان جامعه شناسی فقط می "چرا وبر معتقد است-25

  ؟ "ها داوری علمی کند ها و ارزش تواند درباره این آرمان نمی

چون روش تجربی توان و ظرفیت داوری علمی ندارد مثالً جامعه شناس می تواند برای مدتی با اعضای یک گروه سیاسی 

بودن این ارزشها و عقاید زندگی کند و صرفاً عقاید و ارزش های آنها را توصیف کند و نمی تواند درباره درست یا غلط 

آوری کند یا آنها را نقد و اصالح کند چون از نظر وبر این کار خارج از دایره علمی شود و یک کار غیر علمی محسوب می 

 شود.
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  ؟در چه صورتی می توان ارزش ها و عقاید را داوری کرد آنها را نقد کرد و درباره اصالح آنها نظر داد-26

رزش های ثابت وحیانی و عقالنی و فرا انسانی معتقد باشیم در این صورت است که می توانیم این در صورتی که به ا

ارزشها و عقاید موجود در فرهنگها را بررسی قضاوت و مقایسه کرد.)این پرسش خارج ازمتن کتاب  است صرفا جهت 

 تنویرمحتوا ومسیر کتاب نوشته آمد.(

شناسی تفهمی تفسیری و جامعه شناسی انتقادی متعلق به چه جامعه شناسی پوزیتیویستی و جامعه -27

  ؟دوره زمانی هستند

جامعه شناسی پوزیتیویستی در قرن نوزدهم میالدی و در کشور فرانسه و جامعه شناسی تفهمی تفسیری در آلمان و در 

 اواسط قرن نوزدهم شکل گرفت. جامعه شناسی انتقادی در قرن بیستم پدید آمد.

 ؟ی دارای چه ویژگی هایی استه شناسی انتقادجامع-28

ها و هنجارهای موجود در جامعه را  عالوه بر روشهای تجربی و تفهمی باید از روشهایی استفاده کرد تا بتوانیم ارزش -۱

هدف جامعه  -۳های ارائه کنیم.  حل برای عبور از وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب باید راه -۲داوری کنیم 

شناسی تفهمی و پوزیتیویستی  جامعه -۴سی نقد وضعیت موجود است تا بتوانیم به وضعیت مطلوب برسیم شنا

توانند درباره ارزش ها و هنجارهای اجتماعی داوری کنند و به ناچار  کارانه است ) زیرا این دو رویکرد نمی محافظه

 دهند( به وضعیت موجود جامعه تن می

29- 

 


