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 (3جامعه شناسی ) سواالت درس دوم
 

شود که اجتماعات انسانی و چگونگی  در واقع علوم اجتماعی به دانشهایی گفته میعلوم اجتماعی به چه دانش ها و علومی اطالق می شود؟ -(1

 .می کنند مطالعه علمی روش به را ما زندگی ۀٔها و شیو آنها از کنش اثرپذیری همچنین و ما ندگیز ۀها و شیو اثرگذاری آنها بر کنش

  مهمترین فواید علوم اجتماعی را بیان کنید؟ -(2

  ی کنند.بین های اجتماعی را پیش دهند که آثار و پیامدهای پدیده به انسانها امکان میهای اجتماعی،  علوم اجتماعی نیز با شناخت پدیده -(1

 آنها با کشف این قواعد میتوانند تأثیر اجتماعات بر زندگی ما را توضیح دهند.  دانشمندان علوم اجتماعی تالش میکنند نظم و قواعد جهان اجتماعی را کشف کنند. -(2

 .کنند همدلی و همراهی انسانها کمک میسازند و به افزایش  علوم اجتماعی زمینة فهم متقابل انسانها و جوامع مختلف از یکدیگر را فراهم می -(3

 . دارند را آنها اصالح و نقد و اجتماعی هنجارهای و ارزشها ۀظرفیت داوری دربارعلوم اجتماعی،  -(4

 .هم دارند را آن از حاصل فناوری و طبیعی علوم ۀظرفیت داوری دربارعلوم اجتماعی  -(5

وع نو ت های اجتماعی ها و سایر پدیده آگاهانه و ارادی بودن کنشسبب  به  علوم طبیعی است؟ چرا پیش بینی در علوم اجتماعی پیچیده تر از -(3

 .تر از علوم طبیعی است بینی در علوم اجتماعی پیچیده پیش آنها،

 ناوریف و طبیعی ومعل ۀعلوم اجتماعی ظرفیت داوری دربارزیرا   چرا علوم اجتماعی نسبت به علوم طبیعی از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ -(4

کنند، از طبیعت و علوم طبیعی  کمک می آنها به و می دهند آگاهی انسانها به فناوری های محدودیت و فرصتها ۀٔعلوم اجتماعی، دربار  .دارند را آن از حاصل

 .نسبت به علوم طبیعی از اهمیت بیشتری برخوردارند اجتماعی علوم اینرو، از. کنند استفاده صحیح ۀٔبه شیو

های اجتماعی و  علوم اجتماعی، کنشموضوع مورد مطالعه علوم اجتماعی چیست؟ چند نمونه از شاخه های علوم اجتماعی را بیان کنید.  -(5

های  بعاد، دانشکنشهای اجتماعی، ابعاد و انواع مختلفی دارند. برای بررسی و مطالعة این انواع و ا .کنند های اجتماعی را مطالعه می پیامدهای آن؛ یعنی پدیده

شناسی، زبانشناسی، مدیریت،  شناسی، جمعیت شناسی، جامعه شناسی، ارتباطات، مردم اقتصاد، حقوق، سیاست، تاریخ، باستان.  وجود آمده است مختلفی به

 .کنند های اجتماعی را مطالعه می پدیده هایی هستند که روانشناسی اجتماعی و جغرافیای انسانی از جمله رشته

ا ر و بعضی آن کنش اجتماعیعلم شناخت شناسی را  شناسان، جامعه برخی جامعهمعه شناسان علم جامعه شناسی را چگونه تعریف می کنند؟ جا -(6

  .اند دانسته ساختار اجتماعیعلم شناخت 

های  ش اجتماعی و سایر پدیدهکن کهجامعه ُشناسی خرد -(1شاخه های مختلف جامعه شناسی از نظر سطح مطالعه بیان کرده و تعریف کنید؟  -(7

 جامعه))کند.  های اجتماعی کالن را بررسی و مطالعه می ساختار اجتماعی و سایر پدیدهکه  شناسی کالن جامعه -(2اجتماعی خرد را بررسی و مطالعه میکند؛ 

 ((شناسی خرد و کالن نیازمند به هم و مکمل یکدیگرند

 ند؟ رویکردهای اصلی در جامعه شناسی را بیان کنید.اساسی شکل کرفته ا رویکردهای مختلف در جامعه شناسی بر چه -(8

و  سیریشناسی تفهمی ـ تف جامعه، شناسی پوزیتیویستی جامعهشناسی بر اساس دوری و نزدیکی به علوم طبیعی، رویکردهای مختلفی شکل گرفته است.  در جامعه

 .اند شناسی سه رویکرد اصلی جامعه شناسی انتقادی جامعه

 چه کسی به عنوان بنیان گذار علم جامعه شناسی شناخته می شود؟ وی ابتدا چه نامی برای این رشته انتخاب کرد؟ -(9

 را برای این رشته برگزید. فیزیک اجتماعیابتدا نام  شناخته می شود وی شناسی بنیانگذار جامعهبه عنوان اگوست کنت، 
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گیری خود در قرن نوزدهم  شناسی در آغاز شکل جامعه را برای جامعه شناسی انتخاب کرد؟چرا اگوست کنت ابتدا نام فیزیک اجتماعی  -(11

شناسی، ابتدا نام فیزیک اجتماعی را برای این  ویژه علم فیزیک نزدیک شود. به همین دلیل اگوست کنت، بنیانگذار جامعه میالدی سعی کرد به علوم طبیعی به

 رشته برگزید.

شناسی در آغاز  جامعه چرا؟ به چه علومی نزدیک شود؟گیری خود در قرن نوزدهم میالدی سعی کرد به  ز شکلشناسی در آغا جامعه -(11

 سابقة علوم طبیعی، برخی جامعه های بی موفقیتزیرا ویژه علم فیزیک نزدیک شود.  گیری خود در قرن نوزدهم میالدی سعی کرد به علوم طبیعی به شکل

 .شناسی را هرچه بیشتر به علوم طبیعی نزدیک و شبیه نمایند کرده بود که جامعه مند شناسان این دوره را عالقه

 شناسی پوزیتیویستی جامعه کدام رویکرد در جامعه شناسی ، جامعه شناسی را در زمره دانش های ابزاری می دهد؟ -(12

 یرد؟در جامعه شناسی پوزیتیویستی پدیده های اجتماعی چگونه مورد مطالعه قرار می گ -(13

شود. بنابراین روش  شوند و جامعه همانند طبیعت درنظر گرفته می های طبیعی دانسته می های اجتماعی مانند پدیده شناسی پوزیتیویستی، پدیده در جامعه -(1

  .شود مطالعةآنها نیز یکسان دانسته می

 .شود، یعنی روش حسی و تجربی است فته میکار گر در این رویکرد روش مطالعة جامعه همان روشی که در مطالعة طبیعت به -(2

 شناسی کند، جامعه بینی، پیشگیری و کنترل طبیعت را برای انسانها فراهم می همانطور که علوم طبیعی با شناخت نظم موجود در طبیعت، امکان پیش  -(3

 .دده بینی، پیشگیری و کنترل جامعه را می نیز با شناخت نظم اجتماعی، به انسانها قدرت پیش

 ویلهلم دیلتای و ماکس وبر ؟کدام اندیشمندان به عنوان پایه گذاران جامعه شناسی تفهمی شناخته می شوند   -(14

ن نوزدهم در قر .دیدگاه برخی متفکران اجتماعی نظیر دیلتای و ماکس وبر در باره همانندی پدیده های اجتماعی و طبیعی بیان کنید -(15

آلمانی از جمله ویلهلم دیلتای و ماکس وبر، مدعی شدند که هر چند جهان اجتماعی همانند جهان طبیعی، نظم و قواعد خاصی  میالدی برخی متفکران اجتماعی

 .های طبیعی تفاوت دارند های اجتماعی نیز با پدیده دارد اّما انسانها مانند موجودات طبیعی نیستند و پدیده

 ؟پیشنهاد کرد؟ روش وی تحت عنوان کدام رویکرد در جامعه شناسی مشهور است پدیده های اجتماعی وبر چه روشی برای فهم  -(16

های طبیعی از طریق حواس مطالعه کرد، بلکه باید معنای آنها را  توان همانند پدیده های معنادار را نمی وبرمعتقد بود کنش اجتماعی معنادار است و پدیده

 .مشهور شد  »سی تفهمیشنا جامعه«شناسی به  فهمید. این رویکرد در جامعه

 علوم ۀبه عنوان روش ویژ«روش تفهمی»با اینکه وبر بر  از دیدگاه وبر روش معتبر تحلیل پدیده ها اجتماعی نزد جامعه شناسان چیست ؟ -(71

باید با روش تجربی اثبات شود،  گویند، شناسان می دانست و معتقد بود، آنچه جامعه علم را به علم تجربی محدود می همچنان اما ّکرد می تأکید اجتماعی

 وگرنه ارزش علمی ندارد.

دانست و معتقد  علم را به علم تجربی محدود میزیرا  چرا وبر معتقد بود جامعه شناس نمی تواند در باره آرمان ها و ارزش ها داوری کند؟ -(18

تواند آرمانها و  شناس فقط می از این رو ازنظر وبر جامعه علمی ندارد.گویند، باید با روش تجربی اثبات شود، وگرنه ارزش  شناسان می بود، آنچه جامعه

 .علمی کند، چون روش تجربی توان و ظرفیت داوری علمی ندارد داوری ارزشها و آرمانها این ۀتواند دربار ارزشهای اجتماعی را توصیف کنّد اما نمی

 .پدید آمد شناسی انتقادی نام جامعه شناسی به م، نوع جدیدی از جامعهدر قرن بیستجامعه شناسی انتقادی در چه قرنی پدید آمد؟ -(19

 روش تحلیل پدیده ها از دیدگاه جامعه شناسی انتقادی با سایر رویکردها در جامعه شناسی توضیح دهید.تفاوت  -(21

انتقادی عالوه بر روشهای تجربی و تفهمی، روشهای دیگری شناسان  جامعه  .شناسی تفهمی از علوم طبیعی فاصله گرفت شناسی انتقادی بیشتر از جامعه جامعه

داوری کنند و برای عبور از وضعیت موجود به سوی وضعیت  هنجارها و ارزشها ۀدهد که دربار شناسند. همین روشها به آنها امکان می را نیز به رسمیت می

 هایی ارائه کند.  حل مطلوب، راه



4

شناسان انتقادی، نقد وضعیت موجود جامعه برای رسیدن به یک وضعیت  مهمترین هدف جامعه ادی چیست؟مهم ترین هدف جامعه شناسان انتق -(21

 تر است.  مطلوب

 و ارزشها ۀٔتوانند دربار زیرا آن رویکردها نمی ؟کار میداند شناسی انتقادی، دو رویکرد پوزیتیویستی و تفهمی را محافظه جامعهچرا  -(22

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

انتقادیتفسیری و -تفهمی ،پوزیتیویستیمقایسه سه رویکرد جامعه شناسی 

نوع رویکرد     

 معیار
انتقادی تفسیری-تفهمی پوزیتیویستی

کنش انسانی و نقش اراده درآن کنش اجتماعی انسان جامعه و پدیده های اجتماعی موضوع

حسی و تجربی اًروش صرف روش

 حس و تجربه با تفهم

) نگاه درونی برای دریافت 

معانی(

حس و تجربه + استداللهای غیر 

حسی و غیر تجربی بر اساس 

 فرهنگ و عرف اجتماعی

هدف

پیش بینی و شناخت پدیده ها ، 

ها و حفظ وضع آنکنترل 

 موجود

پیش بینی شناخت پدیده ها ، 

و حفظ وضع آنها و کنترل 

 موجود

خت پدیده ها ، داوری ارزشی و شنا

انتقاد از وضع موجود برای رسیدن 

 به وضعیت مطلوب

(3جامعه شناسی ) سواالت درس سوم


