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رکز کشورهای مجواب :  پیرامون چیست ؟ چه کسانی این  اصطالح را به کار می برند؟  -منظورازاصطالح مرکز  -18

کشورهای پیشرفته وتوسعه یافته  کشورهای پیرامون کشورهای توسعه نیافته اند.  کسانی که معتقدند کشورهای 

ی ر می گیرند. جوامع  غربی چالش هاپیرامون به سبب نوع عملکرد کشورهای مرکزی درموقعیتی فقیرانه قرا

درونی خودرا ازطریق استثمار اقتصادی کشورهای غیرغربی حل می کنند . ) باسرمایه گذاری مشترک  وکار 

کارگران غیرغربی  ثروت رااز کشورهای پیرامونی به کشورهای  مرکزی انتقال می دهند.( 

رهای کشو جواب : غیرغربی ( به چه شکلی است ؟  رابطه کشورهای مرکزی ) غربی ( با کشورهای پیرامونی ) -17

مرکزی باثروتی که از کشورهای پیرامونی به دست می آورند سطح عمومی رفاه رابرای کارگران واقشار ضعیف 

جوامع غربی تامین می کنند ومشکالت حاددرونی رابه بیرون مرزهای خود ازطریق سرمایه گذاری های مشترک 

کالت اعتصابات کارگری و مش -زیست محیطی -ال می دهند)مثل الودگی های هسته ایومعاهدات بین الملل انتق

اتحادیه های کارگری و... (  وانتقال ثروت ازکشورهای پیرامون به کشورهای مرکزی راتسهیل می کنند . 

ودسته د کسانی که چالش ونزاع بین اینجواب :  اصطالح استعمارگر واستعمارزده راچه کسانی به کارمی برند؟  -21

کشوررابه ابعاد اقتصادی محدود نمی کنند وبه ابعاد فرهنگی آن نیز نظردارند.ازنظر این گروه مشکل کشورهای 

فقیر تنها ضعف اقتصادی وصنعتی انها نیست بلکه خودباختگی فرهنگی والگوپذیری مقلدانه آنها ازکشورهای صنعتی 

است . 

درصورتی که چالش های جواب :   ی غربی فعال خواهد شد؟درچه صورتی دیگربار چالش های درونی کشورها  -21

.  جنوب  چه تقابلی جهانی است فعال شود –مربوط تقابل شمال 

ی بلوک شرق وغرب  چالشی عرض  جواب :  جنوب مقایسه کنید . –کاربرد دواصطالح بلوک شرق وغرب را با شما  -22

جنوب ذاتی ، دائمی ، اساسی وخارج از  -، موقت ، گذرا ، فرعی ودرون جهان فرهنگی غرب است . ولی شمال  

جهان فرهنگی غرب است ) بین فرهنگی محسوب می شود . (

ترده گس باتوجه به نابرابری هایجواب:وضعیت نظام جهانی موجود ازنظراستقرارصلحی پایدارچگونه است؟ -23

درسطح جهانی بین کشورهای مرکزی وکشورهای پیرامونی ،چشم اندازصلح درجهان ناپایدار،متزلزل وبه نفع 

کشورهای استعمارگراست.
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رسیدن به  عمجموعه که مانعدم تعادل بین اجزای به هم پیوسته یک بحران چیست وچگونه ایجادمی شود؟پاسخ: -1

برخی ازتغییرات درونی وبیرونی ،تعادل مجموعه)نظام( رابرهم  به وجودمی آیدکه هدف می شود.بحران هنگامی

)مثال .بحران ها،چالش های مهارنشدنی هستندتغییرات به تعادل مجدد،دست پیداکند.بزند ونظام نتواندبامهاراین 

منجرمی شود.(سیستم)بدن( بیماری که قابل درمان نیست وبه مرگ 

خیربحران ها به مناطق دیگردنیا تسری)انتقال(می یابند.خودباقی می مانند؟پاسخ : آیا بحران ها،فقط درمحیط  -2

بحران های زیست محیطی،بحران های اقتصادینمونه هایی ازبحران های نظام جهانی بنویسید؟پاسخ :  -3

قدرت خریدمصرف کنندگان به شدت کاهش می بحران های اقتصادی دارای چه ویژگی هایی هستند؟ پاسخ: -4

یابد،تولیدکنندگان ،بازارفروش خودراازدست می دهند.کارخانه ها تعطیل می شوند.کارگران بیکارمی 

شوند.)بازاردچاررکودوکسادی می شود.(

https://konkur.info



ی م یک بحران اقتصادی درصورتی که مهار وکنترل نشودچه تاثیری درجامعه ازخودبه جای می گذارد؟ پاسخ : -5

تواندبه فروپاشی حکومت ها منجرشود.

-1733بحران   -2انگلستان  1821بحران اقتصادی  -1 جواب : حران اقتصادی  بزرگ دوقرن اخیر رانام ببرید.سه ب-9

که درحال گسترش است .  2118 -3میلیون بیکار وهزاران موسسه  ورشکست شد( 41)  1727

چالش فقر وغنا را گسترش داده وموجب جواب :  چه تاثیری بر چالش فقر وغناداشته است ؟ 2118بحران اقتصادی  -9

بروز بحران های اجتماعی  وسیاسی  درسطح جهان شده است . 

عیف مسئله فقروغنا متوجه قشر ضجواب :   اسیب های مربوط به فقر وغنا با بحران های اجتماعی  چه تفاوتی دارند ؟ -8

جامعه است ولی بحران اجتماعی کل نظام اجتماعی رادربرمی گیرد.

ا چون سرمایه داران بااستفاده ازابزارهجواب :  اغلب بحران های اقتصادی با  مسئله فقر وغنا پیوند می خورد ؟چرا  -7

واهرم هایی که دارند فشارهای ناشی ازبحران های اقتصادی را به اقشار ضعیف ومحروم وتولیدکنندگان خرد 

انتقال  می دهند. )به دلیل انباشت سرمایه های کالن نزد خود(

افزایش دامنه مسئله  -1جواب : انتقال بحران اقتصادی به قشرمحروم جامعه چه نتایجی به دنبال خواهد داشت؟    -11

عدم کنترل بحران  درصورت  -4گسترش بحران اقتصادی   -3تحریک  ومقاومت   محرومان جامعه  -2فقروغنا 

شود. تبدیل به بحران جهانی می  -5موجب فروپاشی نظام های سیاسی می شود. 

جنوب  وتسلط شرکت های  –:  به علت فشارهای تقابل شمال جواب منظور از جنبش وال استریت چیست ؟  -11

درخیابان وال استریت که  یکی از خیابان های  اصلی  2111سپتامبر  19چندملیتی ونارضایتی  مرتبط با آن  در

اقتصادی امریکا درمحله منهتن  می باشد  عده ای از جوانان دست به تجمع زدند  که همچنان ادامه دارد.) البته 

میالدی  شروع شد. ( 91 لیتی  ازدهه یچنبش ضدجهانی شدن  وشرکت های چندم

چالش  ذاتی ومستمر بین فقرو جواب :  جنبش وال استریت مربوط به کدام یک از چالش های جهان غرب است ؟  -12

 غنا

له  طبیعت مسئ جواب : برخی مشکل  سرنوشت سازقرن بیستم راچه می دانند؟ این مشکل راناشی ازچه  می دانند؟  -13

می دانند که انسان مدرن وفرهنگ غرب ازعالم طبیعت دارد.طبیعتی  ازبرداشتی راناشیومحیط زیست .این مشکل 

که بی جان وخام است ودرمعرض تصرفات انسان قرار می گیرد وباتسخیروتصرف آن انسان تمامی مشکالت تاریخی 

 خودراحل خواهدکرد.

که  رنسریع صنعت وتکنولوژی مدانقالب صنعتی وگسترش  جواب :پیامدنگاه انسان مدرن به طبیعت چه بود؟  -14

آسیب ها ومشکالتی  برای طبیعت داشته است . 

ن است ، آیات ونشانه های حکت خداونداست آطبیعت وهرچه درجواب :نگاه توحیدی به طبیعت چگونه است ؟  -15

وهمه موجودات طبیعی باادراک ومعرفتی که دارند به تسبیح خداوند مشغول بوده وبه سوی اوباز می گردند. 

 درنگاه اساطیری  طبیعت ماده خام نیست، بلکه عالوه برظاهر دنیوی جواب :طبیعت درنگاه اساطیری چگونه است ؟  -19

یروهای ماوارائئ نیزبرخورداراست .واین جهانی ازابعاد ون

درن فرهنگ های پیش ازمجواب :نگاه فرهنگ های پیش از مدرن به طبیعت چه تفاوتی بانگاه انسان مدرن دارد؟  -19

به طبیعت نگاه غیردنیوی داشته وبرای تصرف آن ازنیروهای معنوی نیزاستفاده می کردندولی انسان مدرن به دلیل 
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درطبیعت راتنهابافنون وروش های طبیعی انجام می دهد و دیدگاه معنوی به طبیعت  نگاه سکوالر به طبیعت تصرف

راکودکانه می پندارد.

 به تدریج به حوزه های مختلف جواب :به چه حوزه های دیگری منتقل شده است؟ بحران وچالش  زیست محیطی  -18

روابط انسانی واجتماعی نیز منتقل شده است.

اعتراض -2کنفرانس های بین المللی -1 جواب :نش هایی پدیدآورده است؟ آسیب های زیست محیطی چه واک -17

مردمی که جنبش های اجتماعی  طرفداران محیط زیست رابه وجودآورده است . 

جنبش های اجتماعی که درواکنش به آسیب های زیست محیطی پدیدآمداین بحران راناشی ازچه چیزی می  -21

الف(ناشی از فرهنگ مدرن جامعه غربی وبسترهای معرفتی  جواب :دانند ؟ چه راهکاری برای آن ارائه می کنند؟ 

ازریشه های معرفتی فرهنگ مدرن غرب،انتقادآن.                    ب(با بازگشت به رویکردهای معنوی به طبیعت

چه راهکارهایی برای مهاربحران های زیست محیطی درسطوح مختلف فردی ،محلی ،ملی،منطقه ای وجهانی  -21

ب وخاک آ پاسخ:فردی: استفاده بهینه ازمنابع وامکانات اقتصادی وجلوگیری ازاتالف منابع  پیشنهادمی کنید:

واستفاده از وسایل نقلیه  عمومی .... ملی : تشویق ورونق شبکه های  وانرژی و...محلی: گسترش فضای سبز وحمل

مترو،اتوبوس های برقی،ایجادمحدودیت های ترددوسایل تک سرنشین،اجباری کردن استفاده ازفیلترها 

وستن جهانی: پیدرکارخانجات و... منطقه ای: توزیع مناسب منابع آبی مشترک،همکاری های درمهارریزگردها و...  

معاهده پاریس ورعایت مفادآن ،کاهش تولیدگازهای گلخانه ای و...به 
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یکی پس ازدیگری بدون اینکه چالش های پیشین چالش های جهانی به چه ترتیبی روی می دهند؟ پاسخ : -1

پایان پذیرفته باشند. ابتداچالش های اقتصادی،سیاسی ،نظامی وسپس معرفتی ،معنوی،اخالقی ،عاطفی و...

علت های درونی نه بیرونی ،بنابراین نمی توانندعلت آن علت اصلی چالش های فرهنگ غرب چیست؟ پاسخ :  -2

رابه دیگران نسبت دهند.علت چالش های غرب الیه های عمیق سکوالریستی،اومانیستی وروشنگری غرب است.

یت ه معنون نیازفطری بچرادرپایان قرن بیستم باردیگرشاهد گرایش به دین ومعنویت هستیم؟ پاسخ : انسا -3

،حقیقت ونیروهای ماورایی داردوبدون توجه به این نیازهای فطری دچاربحران معنویت شدوجهت برون 

رفت ازاین بحران مجددا به سوی معنویت بازگشت.

رایش ،  گ)سکوالریستی(رویکرددنیوی واین جهانی جواب :بود؟  فرهنگ مدرن غربی دارای چه ویژگی هایی -4

حوزه های تخصصی داشتند.ها ورفتارهای دینی تنهاباتوجیه وپوشش دنیوی امکان مطرح شدن 

هنر،اقتصاد،سیاست وعلم سکوالرودنیوی شدامافرهنگ عمومی جامعه غربی،آن هم درمحدوده زندگی 

خصوص همچنان دینی باقی ماند.

دین طی قرن بیستم از آخرین جواب : بود؟غلط برخی جامعه شناسان غربی  درخصوص دین چه گمان وباور  -5

ولی درسال های پایانی قرن بیستم نه فرهنگ عمومی نیزبیرون خواهدرفت ،عرصه حضورخودیعنی ازقلمرو 

زندگی  ه سطوح مختلفتنها دین ازفرهنگ عمومی خارج نشدبلکه شاهدبازگشت مجددنگاه معنوی ودینی ب

انسان ها بودند.
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