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 (3جامعه شناسی ) سواالت درس اول

آموزند،  های فردی و اجتماعی خود، مطالعات مدرسهای، دانشگاهی و... می هرآنچه افراد از تجربهدانشی چیست؟ ۀآگاهی یا ذخیر ۀمنظور از ذخیر  -(1

 .آنها را شکل میدهد دانشیۀ ذخیریا  آگاهی رۀذخی

از آگاهیها و دانش ها که از بدو تولد و با ورود به جهان اجتماعی با دیگرانی که در همان جهان ای  عهوبه مجممنظور از دانش عمومی چیست؟  -(2

 .نامند می »دانش عمومی«اجتماعی زندگی می کنند سهیم و شریک می شویم 

شود و جهان اجتماعی  مختل میاگر این آگاهیها و دانشها نباشند، زندگی اجتماعی ما ؟ دانش عمومی چه اهمیتی در زندگی اجتماعی ما دارد  -(3

  پاشد. فرو می

آورند؛ یعنی این دانش، حاصل از زندگی است.  دست می این دانش را انسانها در طول زندگی خود به نحوه و روش کسب دانش عمومی بیان کنید؟  -(4

 به بیان دیگر این دانش )یا حاصل تجربه خود افراد است یا حاصل تجربه دیگران(

 است دانش عمومی ، ما دانشی ۀترین بخش ذخیر گسترده نش گسترده ترین بخش ذخیره دانشی ما را تشکیل می دهد؟کدام دا  -(5

تر  عمیق و نسبت به دانش عمومی  آید دست می با تأمل و اندیشه در دانش عمومی بهبه آن بخش از ذخیره دانشی که منظور از دانش علمی چیست؟   -(6

 .گویند می  »لمیدانش ع«است. تر،  و دقیق

گیرد و  دانش علمی با تالش برای حل مسائل و مشکالت زندگی، شکل می با ذکر مثال توضیح دهید دانش علمی چگونه شکل می گیرد؟  -(7

مثال  گردد؛ می فراهم نیز آن ۀشود، زمینه برای پیدایش و رشد دانش علمی دربار کند؛ یعنی هر وقت در یک جامعه، مسئلة خاصی مطرح می پیشرفت می

 را فراهم کند شناسی علم جمعیتتواند زمینة فعالیت و رشد  رویة جمعیت در یک کشور می کاهش یا افزایش بی

 چه تفاوتی بین کسانی که دارای شناخت عمومی و شناخت علمی هستند در مواجه با مسائل و مشکالت جامعه وجود دارد ؟  -(8

مسائلی مانند اعتیاد، بیکاری، فقر، شود؛ همة کسانی که از دانش عمومی برخوردارند،  الت زیادی مواجه میانسان در زندگی اجتماعی با مسائل و مشک

 این ۀدهند. اما افرادی که درباراز آنها راهکارهایی پیشنهاد می  شناسند و برای حل برخی را میگریزی، بحران اخالقی، بحران آگاهی و....  نابرابری، قانون

 های صحیح پیدا کنند حل توانند برای آنها راه می دارند، از شناختی دقیق برخوردارند و میمسائل شناخت عل

ها، گاه با دست برداشتن از  جامعه، برای حل این تعارض اعضای جامعه برای حل تعارض دانش عمومی و دانش علمی چگونه عمل می کنند ؟ اعضای  -(9

 .شود می انجام جدید های ایده طرح با اهگ و دیگر بخشی نفع به دانشی ۀبخشی از ذخیر

 با ذکر مثال بیان کنید جهان های اجتماعی مختلف بر چه اساسی تعاریف متفاوتی از دانش علمی دارند؟  -(11

، فقط علم ، تعاریف متفاوتی از دانش علمی دارند؛ مثال جهان متجدد، براساس هویت دنیوی خودهویت فرهنگی خودهای اجتماعی مختلف براساس  جهان

 .کرد دانست و علوم عقالنی و وحیانی را علم محسوب نمی تجربی را دانش علمی می

کنیم و در تعامل با یکدیگر آن  اندیشیم؛ بیشتر از آن استفاده می کمتر می ............ ۀما دربار جای خالی را با عبارت درست کامل کنید. -(11

 علمیدانش  -ب(                دانش عمومی -الف(  ای زندگی اجتماعی، مانند هوا برای انسان است.بر .................بریم. کار می را به

چه  ددانند، سرایت کن تجربی، علوم عقالنی و وحیانی را نیز معتبر می عالوه بر علماگر رویکرد دنیوی جهان متجدد به جوامعی که   -(12

دانند، سرایت کند، در  تجربی، علوم عقالنی و وحیانی را نیز معتبر می به جوامع دیگر که عالوه بر علم اگر چنین رویکردی،   پیامدی به دنبال دارد؟

دانش علمی از رشد و رونق الزم  شود، علمی قطع می دوسویة دانش عمومی و دانشآورد. در چنین شرایطی، ارتباط  آن جوامع، تعارضاتی پدید می دانشی ۀذخیر

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


