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 دارد، را آنها ۀٔدر این روش، پژوهشگر برای مدتی با قومی که قصد تحقیق دربار ؟منظور از روش قوم نگاری مورد استفاده پژوهشگران چیست -(12

 .بشناسد کند تا آنها را بهتر هایشان را تجربه می دهد و کنش رایط فرهنگی آن قوم قرار میکند؛ خود را در ش می زندگی

 ۀاگر محققی بخواهد تمامی ابعاد یک ًپدید ؟استفاده می کنددر چه شرایطی یک محقق از روش مطالعه موردی با ذکر مثال توضیح دهید  -(13

 فرد بودن آن را نشان دهد، از این روش استفاده می پنهان و منحصربه عمق و کند مطالعه را فرهنگ یک یا اجتماعی نهاد یک ،فرد یک مثال خاص اجتماعی

عنوان کارمند در یک  ها به بیماران، ماه بر آن اثر و اجتماعی نهاد یک عنوان به روانی بیمارستان ۀٔشناسان برای تحقیق دربار کند. برای مثال یکی از جامعه

 .مشارکتی به تحقیق پرداخت ۀکار شد و از طریق مشاهد بهبیمارستان روانی مشغول 

 

 (3جامعه شناسی ) مششسواالت درس 

 و ثروت قدرت، ةگان انسان همواره سه ؟جایگاه ارزشهای سه گانه قدرت ، ثروت و دانش در دستیابی به سعادت و کمال حقیقی بیان کنید -(1

 می دید. خیر و خوب را آنهامة دانست، از این رو ه حقیقی می کمال و سعادت به دستیابی نیازهای پیش و ای واسطه ارزشهای را دانش

معموالً دانش را کامال مثبت  ؟انسان در مقایسه ارزش های سه گانه قدرت ، ثروت و دانش در دستیابی به سعادت چگونه ارزیابی می کند -(2

 .کردارزیابی می  (بد)تر منفی را بیش و قدرت (نه خوب و نه بد)، ثروت را خاکستری(خیر و خوب)

 ۀدر دور ؟ ارزشهای سه گانه قدرت ، ثروت و دانش را بیان کنید در بارۀ ارزیابی های اخالقیغرب دوره ی اخیر دردیدگاه عده ای در  -(3

 از پس. است شده آنها ةگیر بوده و مانع توسعای به قدرت و ثروت، دست و پا  های اخالقی و نگاه وسیله ارزیابی شدند، مدعی برخی دنیا، از ای گوشه در اخیر،

بشر فراهم شود. دانش نیز به علوم تجربی  آرامش و آسایش ةآن، قدرت و ثروت دیگر مورد داوری اخالقی قرار نگرفتند تا با توسعه و گسترش آنها، زمین

 .محدود شد و برای نیل به همان هدف به خدمت گرفته شد (ابزاری)

در کنار  ؟یره کننده توسعه ی ارزشهای سه گانه قدرت ، ثروت و دانش چه پیامدهایی ناخوشایندی به دنبال داشته انددر کنار نتایج خ -(4

 نابرابری، سرکوب، جنگ و تخریب طبیعت و... نیز ظاهر شدند.  فقر، همانند دیگری پیامدهای ثروت، و قدرت ةکننده و شگرف توسع نتایج خیره

  ؟زشهای سه گانه قدرت ، ثروت و دانش چه واکنش هایی برانگیختپیامدهای ناخوشایند ار -(5

ظلمها و شرارتها قلمداد شد و مالکیت، دزدی  از بسیاری ةبلکه ریش (نه خوب و نه بد)نشان داده شد. ثروت دیگر نه یک امر خنثی  واکنش به ثروت نخستین

 .خوانده شد

درت و ثروت را به قضاوت این، منازعات بر سر ق دانش نیز مورد تردید جدی قرار گرفت. تا پیش از نشان داده شد و خوشبینی به واکنش شدید بعدی به دانش

روت، سپردند ولی حاال دیگر، خود دانش نیز مورد نزاع و کشمکش بود؛ یعنی دانش دیگر راهنمای ما به سوی سعادت نبود بلکه، به همراه قدرت و ثدانش می 

 .نهاد رو به تاریکی و ظلمت می

  .است قدرت دارای دهد، انجام خود ۀموجودی که بتواند کاری را با آگاهی و اراد؟منظور از قدرت چیست -(6

 دلیل اینکه کارهای خود را با آگاهی و اراده انجام می ّدهد، کنشگری قدرتمند است  انسان به؟چرا انسان کنشگری قدرتمند است -(7

 و سازد برآورده تنهایی به را خود نیازهای ه یقدرت فردی انسان محدود است. او نمیتواند هم ؟ای خود استآیا انسان قادر به تأمین همه ی نیازه -(8

 .از نیازهای خود، به کمک دیگران احتیاج دارد برخی تأمین برای
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 شود که انسان  می قدرت اجتماعی هنگامی پیدا ؟بیشتری برخوردارنداجتماعی چه کسانی از قدرت  ؟منظور از قدرت اجتماعی چیست -(9

 یگراند ۀن را به خدمت بگیرد. کسانی که توان تأثیرگذاری بیشتری بر اراددیگرا ارادی کار و بگذارد تأثیر دیگران ۀبرای رسیدن به اهداف خود بتواند بر اراد

 .برخوردارند بیشتری اجتماعی قدرت از دارند،

  نیز دارای قدرت اجتماعی هستند جوامعو سازمانها ، نهادهاوه بر افراد، عال ؟دارای قدرت اجتماعی اند افراد  آیا صرفاً -(11

 ؛ یعنی دیگران باید بپذیرند که مطابق  استقدرت اجتماعی شرط مهم تحقق پذیرش و توافق دیگران  ؟شرط مهم تحقق قدرت اجتماعی چیست -(11

  .شود، عمل کنند آنچه از آنها خواسته می

 .جلب تبعیت آنهاست چیست؟ فعالیت ارادی ایشان گرفتن خدمت به و دیگرانده ی دن بر اراتنها راه تأثیر گذار -(12

 :جلب تبعیت دیگران به دو صورت ممکن است هر کدام را توضیح دهید؟ ؟جلب تبعیت دیگران به چند صورت ممکن است  -(13

 ؛ تبعیتی است که ناشی از تهدید و ترس باشد تبعیت با کراهت -الف(

 .؛ تبعیتی است که با رضایت و میل درونی همراه استیت با رضایتتبع  -ب(

 آید، دارای مقبولیت است  دست می قدرتی که بدون استفاده از تهدید و با رضایت طرف مقابل به؟در چه صورتی قدرت دارای مقبولیت است  -(14

 .شود نامیده می »اقتدار«ه شده باشد، صورت رسمی پذیرفت قدرتی که با مقبولیت همراه باشد و به اقتدار جیست؟ -(15

 .مشروعیت قدرت به این معناست که قدرت مطابق یک نظام عقیدتی و ارزشی اعمال شود؟منظور از مشروعیت قدرت چیست -(16

 اما میشود، عمالا آنها بر قدرت که است کسانی ۀمدار مقبولیت، خواست و اراد چه تفاوتی بین مدارمقبولیت و مدار مشروعیت وجود دارد؟ -(17

 مشروعیت، حق و باطل بودن است.  مدار

  انواع قدرت مشروع را بیان کرده و توضیح دهید؟ -(18

 اگر قدرت مطابق قانون و حکم الهی باشد، مشروعیت حقیقی دارد،  :مشروعیت حقیقی 

 .ارداما اگر موافق با ایدئولوژیهای ساختگی بشری باشد، مشروعیت دروغین د:مشروعیت دروغین 

  .اشکال مختلف همراهی و عدم همراهی مقبولیت و مشروعیت حقیقی را بیان کنید -(19

 .ماعیاگر قدرت مطابق قانون و حکم الهی باشد و تبعیت از آن نیز با رضایت و میل همراه باشد، قدرت هم مشروعیت حقیقی دارد و هم مقبولیت اجت -الف(

 .الهی باشد اما تبعیت از آن، از روی رضایت باشد، قدرتی مقبول ولی غیرمشروع وجود داردهنگامی که قدرت برخالف حکم و قانون  -ب(

طور آشکار، توسط نهادهای  قدرت سخت، قدرتی است که از طریق ابزارهای خشن، با زور و به ؟منظور از قدرت سخت و قدرت نرم چیست  -(21

 شود ها و نهادهای آموزشی اِعمال می ریق نفوذ فرهنگی، با کمک ابزارهایی مانند رسانهشود، اما قدرت نرم به شکل پنهان و از ط نظامی اعمال می

 ؟روشها و ابزارهای اعمال قدرت نرم و قدرت سخت مقایسه کنید -(21

 ابزار روش نوع قدرت

 نهادهای نظامی طور آشکار زور و بهاز طریق  سخت

 های آموزشیها و نهاد رسانه از طریق نفوذ فرهنگی شکل پنهان نرم
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 و یسیاسه ی در گذشته قدرت سخت یک کشور موجب سلط ؟پیامد قدرت سخت یک کشور در گذشته و قدرت نرم در عصر حاضر بیان کنید -(22

 شود می فرهنگی طه یاما امروزه قدرت نرم سبب سل شد، می کشورها سایر بر اقتصادی

رفت گ در گذشته نبرد بین دولتها در قلمرو سرزمینی و با ابزار نظامی صورت می ؟جود داردچه تفاوتی بین نبرد دولت ها در گذشته و امروزه و -(23

مه ی ی نظامی، اگر اتفاق بیفتد در اداو درگیر گیرد می صورت رسانه ابزار با و فرهنگ ۀکردند، اما امروزه نبرد در حوز ها خبر آن را منتشر می و رسانه

 دده می رخ فرهنگی جنگ

 های  ها درصدد براندازی حکومت انقالبهایی که با استفاده از قدرت نرم رسانه ؟هایی اطالق می شود های رنگین به چه انقالب نقالبعنوان ا -(24

 .های رنگین نام گرفتند مخالف غرب برآمدند، انقالب

یافته  یآید؛ یعنی سیاست، اِعمال قدرت سازمانپدید م »سیاست«هرگاه قدرت برای رسیدن به هدفی معین سازمان یابد،  ؟منظور از سیاست چیست -(25

 برای دستیابی به هدف است

 دهد شکل می »نظام سیاسی« به دارد، وجود اجتماعی جهان های سیاست اعمال برای که سازوکارهاییه ی مجموع ؟منظور از نظام سیاسی چیست -(26

 صمیمبراساس روش ت گیرنده اس تعداد افراد تأثیرگذار و تصمیمبراس -الف(  ؟با چه مالکهایی می توان نظام های سیاسی را دسته بندی کرد -(27

 یبراساس روش تصمیمگیر -ب( یگیر

  ؟تعداد افراد تأثیر گذار و تصمیم گیرنده نظام های سیاسی به چند دسته تقسیم می شودبر اساس  -(28

  .گیرد هایی که در آن یک فرد حاکم است و تصمیم می نظام -الف(

 .گیرنده هستند هایی که در آن اقلیتی تصمیم نظام -ب(

 هایی که در آن اکثریت مردم در سرنوشت سیاسی خود تأثیر گذارند نظام -پ(

  ؟بر اساس روش تصمیم گیری نظامهای سیاسی به چند دسته تقسیم می شود -(29

 .دانند گیرند؛ یعنی هر نوع تصمیمی را برای خود جایز می می تصمیم اهداف و اغراض و امیال خودنظامهایی که در آن، حاکم یا حاکمان براساس  -الف(

 .تصمیم میگیرند حقیقت و فضیلت و با توجه به موازین عقلیآن، حاکم یا حاکمان براساس نظامهایی که در  -ب( 

بندی نظامهای سیاسی  دو مالک برای دستهاین  ارسطو از ؟ع حکومت نام می برداز چند نو روش تصمیم گیریو  تعداد افرادارسطو بر اساس  -(31

 بر جامعه شان ها و تمایالت مدار خواستهبر  اکثریتیا  اقلیت، یک فرد در سه نوع از این نظامهای سیاسیحکومت نام برده است.  استفاده کرده و از شش نوع

 استوار است براساس حقیقت و فضیلت اکثریتیا  اقلیت، یک فردسه نوع دیگر، حکومت  کنند و در حکومت می

 بندی نظامهای سیاسی از نظر ارسطو دسته

  روش حکومت                  

 تعداد حاکمان
 براساس خواست و میل حاکم براساس فضیلت

 استبدادی مونارشی فرد

 اُلیگارشی آریستوکراسی اقلیت

 دموکراسی جمهوری اکثریت
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  ؟فارابی چه نوع مالکهای برای دسته بندی نظام های سیاسی مطرح می کند -(31

 یابد. مدار براساس احکام و قوانین الهی سازمان می نظام سیاسی دینی و دین :مداری مالک دین -(فال

 دهد سیاسی دنیامدار فقط ارزشها و آرمانهای دنیوی و این جهانی را مورد توجه قرار می نظام :دنیامداری مالک  -ب(

 است  انسان برای امور مه ییبرالیسم به معنای مباح دانستن هل ؟منظور از واژه لیبرالیسم چیست -(32

 اکثریت مردم براساس خواست و میل خودشان است.  حاکمیت معنای به دموکراسی و؟منظور از واژه دموکراسی چیست -(33

 ۀکند با خواست و اراد سیاسی است که ادعا می لیبرال دموکراسی نوعی نظام  ؟لیبرال دموکراسی به چه نوع نظام سیاسی اطالق می شود -(34

  شناسد، همچنین حکومتی و فضیلتی را که مستقل از خواست مردم باشد، به رسمیت نمی حقیقت هیچ و گیرد می شکل مردم اکثریت

 دنیوی و سکوالر است. 

  نظام سیاسی با فرهنگ جهان غرب که رویکردی دنیوی به جهاناین ؟ای سازگار است نظام لیبرال دموکراسی با چه نوع جامعه -(35

 هستی دارد، سازگار است 

  ،رفاه، ثبات، توسعهداند.  را مهمترین ارزش اجتماعی می آزادی ؟مهمترین ارزشهای اجتماعی لیبرال دموکراسی را بیان کنید -(36

 از دیگر ارزشهای مهم در این نظام سیاسی هستند.  و بر جهان سلطه بر طبیعت

 لیبرال دموکراسی در کدام نوع نظام سیاسی فقط می توان از مقبولیت نظام حرف زد؟ -(37

ناست که مردم عنوان جمهوری در این ترکیب به این مع ؟چیست جمهوری اسالمینظام سیاسی در  اسالمیو  جمهوریعنوان منظور از  -(38

سیاسی بر اساس عقاید و ارزشهای  نظام و مردم فعالیت که است این ۀٔدهند نشان اسالمی مه ی کنند و کل سیاسی خود را تعیین می جامعه، خودشان سرنوشت

 کند.  اسالمی سازمان پیدا می

و مقررات با خواست مردم و براساس احکام الهی و  در این نظام سیاسی، قوانین؟الق می شودنظام جمهوری اسالمی به چه نوع نظام سیاسی اط -(39

نیز مسئولیت شناخت  شوند، مردم سیاسی و همچنین قوانین و مقررات اجتماعی با عقل و وحی شناخته و معین می گردند. به عالوه ارزشهای ین میاسالمی تعی

 و اجرای آنها را برعهده دارند

ود ش کنش سیاسی و استفاده از قدرت، یا به قصد تغییر وضع موجود انجام می ؟کنش سیاسی و استفاده از قدرت با چه مقاصدی انجام می شود -(41

 بهتر تغییر وجود داشته باشد، هدف ایجاد وضعیت ه حفظ وضع موجود باشد، هدف پیشگیری از تغییر است. هرگاه تمایل بهآن. اگر تمایل ب یا با هدف حفظ

 .است

 .مهمترین هدف ما در زندگی دستیابی به فضیلتهای انسانی و سعادت همگان است ؟مهمترین هدف ما در زندگی چیست  -(41

 هب دستیابی برای خوب ۀدر جهت دسترسی به جامع فعالیتهای سیاسی باید ؟د در جهت دسترسی به چه هدفی باشدیفعالیتهای سیاسی با -(42

 باشند سعادت و انسانی فضیلتهای
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امور سیاسی، مورد تأیید یا رد، انتخاب یا طرد، ستایش یا نکوهش  ؟چرا ضروری است تا امور سیاسی ) نظام های سیاسی( ارزیابی کنیم -(43

ین الزم است که آنها را براساس میخواهند بنابرا یعنی امور سیاسی خنثی نیستند. به عالوه این امور از انسانها اطاعت، وفاداری و تصمیم انسانها قرار میگیرند؛

 مالکهایی ارزیابی کنیم

  ؟وجود دارد)حاکم برجوامع و فرهنگ ها (چه تفاوتی بین نظم حاکم بر طبیعت و نظم اجتماعی  با ذکر مثال توضیح دهید -(44

مطالعه بر روی طبیعت در هر مکان و زمانی میتواند به  نتایج ازاینرو یکسانند، زمانها و مکانها ۀ؛ یعنی قوانین طبیعت در همنظم جهانشمول دارد طبیعت یک

  .تمامی مکانها و زمانها تعمیم داده شود

 تعمیم دیگر جوامعی  مهیک جامعه بهدست آوردهایم به ه و ما نمیتوانیم نتایجی را که از مطالعه و بررسی ا همانند طبیعت نیستندولی جوامع و فرهنگه

 دهیم تعمیم دارند، تفاوت غرب جهان با که دیگر جوامع به آوریم می دست به غربی جوامعیٔعهمطال توانیم نتایجی را که از ال نمیثم مبدهی

ان هر کدام را بی و مشکالت راه حل های پیشگیری مشکل عدم تعمیم نتایج مطالعه جوامع غربی به جوامع غیر غربی چیست ؟ خطا -(45

 عه یی دیگری شویم و آن اینکه در مطالکنیم. اما در اینجا هم امکان دارد، مرتکب خطا باید سایر جوامع و فرهنگها را نیز مطالعه و بررسی -الف ( ؟کنید

های اجتماعی در آن فرهنگها را به درستی  و معنای پدیده جوامع و فرهنگها، به معانی فرهنگی آنها توجه نکنیم و آنها را از منظر غرب مطالعه کنیم سایر

رویکرد تفهمی ـ تفسیری به بررسی  این خطا باید بکوشیم جوامع و فرهنگهای دیگر را از منظر خودشان مطالعه کنیم؛ یعنی با دریافت نکنیم برای جلوگیری از

ناپذیر و  علوم اجتماعی را درگیر مطالعات پایان تنوع فرهنگها و جوامع معاصر و قدیمی،در این صورت با مشکل دیگری مواجه میشویم؛ تعدد و  .آنها بپردازیم

تشخیص ارزشهای  برای ارزشها ۀٔمانند و ما را ناگزیر از مقایس مختلف معموالً به مرزهای خودشان محدود نمی سازد. عالوه براین فرهنگهای تمام نشدنی می

اند،  هر فرهنگ مجبور باشد که آن فرهنگ را فقط از منظر مردمی که آن را پذیرفته ۀٔاجتماعی برای مطالع تی علومصحیح از ارزشهای غلط میسازند. ولی وق

 دبررسی کند، امکان مقایسه و داوری فرهنگها و ارزشها از دست میرو ببیند و

 ؟مطالعه علمی نمی داند؟بیان کنید چگونه به مطالعه قدرت می پردازدچرا جامعه شناسی پوزیتیویستی ارزش های انسانی را قابل  -(46

 از معنازدایی و زدایی ارزش با اینرو از یداند؛ نم علمیعه ی مطال شناسی پوزیتیویستی با منحصرکردن علم به علوم تجربی، ارزشهای انسانی را قابل جامعه

 .کند می مطالعه معنا، فاقد و خنثی ۀٔپدید عنوان یک ، آن را بهقدرت

هایی معنادار و ارزشی  پدیده شناسی تفهمی نیز اگرچه امور سیاسی را جامعه جامعه شناسی تفهمی چگونه به مطالعه امور سیاسی می پردازد؟ -(47

  .داند نمی ارزشها ۀروش تجربی را علمی و معتبر بشناسد، جامعهشناس را قادر به داوری دربار میداند، اما تا جایی که همانند جامعهشناسی پوزیتیویستی، فقط

 دهند؛ نند و مالک و معیاری برای ارزیابی علمی آنها ارائه نمیک می شناسان تفهمی ـ تفسیری هم صرفاً به توصیف ارزشها و نظامهای سیاسی بسنده جامعه

 ؟دهد آیا ایشان راه حلی برای این بحرا ارائه می؟داند ماکس وبر در مطالعه جوامع غربی این جوامع را دچار چه نوع بحرانی می -(48

 حل علمی برای این مشکالت و برون است هیچ راه بیند ولی معتقد می» بحران معنا«و » بحران اراده«ع غربی، این جوامع را دچار جوام ۀمطالع وبر در ماکس

 رفت از آنها وجود ندارد
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