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(؛ عٌَاى: هعٌبی زًذگی؛ 3ة جبهعِ ضٌبسی )کتب 5ال ّب ٍ پبسخٌبهِ درس سَ

  -ِ: علَم اًسبًی؛ ترض

 

 (؛44)غفحِ  پرسص از هعٌبی زًذگی در علَم اجتوبعی ثِ چِ هعٌبست؟-1

ی اجتوبعی از جولِ کٌص ّب هطرح است. ایي هسئلِ هعٌب درثبرُ کل زًذگی اًسبى ٍ در هَرد توبم پذیذُ ّب

پرسص کِ چگًَِ هی تَاى هعٌبی زًذگی ٍ هعٌبی کٌص ّبی اًسبًی دیگر فْویذ، یکی از پرسص ّبی هْن 

 ٍ کلیذی ثرای اًذیطوٌذاى علَم اجتوبعی ثَدُ است. 

 (؛47)غفحِ  پیچیذگی پذیذُ ّبی اًسبًی ٍ اجتوبعی را ضرح دّیذ؟ -2

ًی ٍ اجتوبعی، ثذٍى تَجِ ثِ عوق آًْب ثِ ًتیجِ گیری غلط ٍ اضتجبُ هٌجر ثررسی ٍ هطبلعِ پذیذُ ّبی اًسب

هی ضَد. ٍجَد ًظریبت هتفبٍت، ًطبًِ پیچیذگی ٍ عوق پذیذُ ّبی اجتوبعی ٍ الجتِ دضَاری فْن آًْبست. 

درثبرُ چرایی ٍقَع پذیذُ ّبی ثرخی رٍیکردّب ثرای دستیبثی ثِ پبسخ ّبی سبدُ ٍ کبهالً قبثل پیص ثیٌی 

اجتوبعی، پیچیذگی ٍ عوق ایي پذیذُ ّب را ًبدیذُ هی گیرًذ ٍ از پذیذُ ّبی اًسبًی ٍ اجتوبعی َّیت 

 زدایی هی کٌٌذ. 

 (؛49)غفحِ چِ کسبًی ّستٌذ؟هجتکراى رٍیکرد جبهعِ ضٌبسی تفسیری  -3

 ٍیلْلن دیلتبی ٍ هبکس ٍثر.

 (؛49)غفحِ  دیذگبُ ّبی هبکس ٍثر درثبرُ رٍیکرد تفسیری را ثیبى کٌیذ؟ -4

هعرفی کرد. از ًظر اٍ جبهعِ ضٌبس، فقط هی تَاًذ آرهبى ّب ٍ تجییٌی  –ٌبسی خَد را تفْوی ٍثر جبهعِ ض

ارزش ّبی اجتوبعی را تَغیف کٌذ؛ اهب ًوی تَاًذ درثبرُ آرهبى ّب ٍ ارزش ّب کِ پذیذُ ّبی ًبهحسَس ٍ 

 رٍش اٍ ّوچٌبى تجرثی ثَد.غیر تجرثی اًذ، داٍری کٌذ. 
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 (؛55ٍ  49)غحبت جبهعِ ضٌبسی تفسیری در قرى ثیستن چِ ًظراتی داضت؟ -5

ایي دیذگبُ کِ هرز علن ٍ غیر علن را تجرثِ ٍ تجییي تعییي هی کٌذ، هَرد تردیذ قرار گرفت ٍ در قرى ثیستن 

زهیٌِ رًٍق ٍ غلجِ تفسیر ٍ رٍیکرد تفسیری فراّن ضذ. ّوِ داًص ّب، تَلیذاتی اجتوبعی ٍ فرٌّگی ّستٌذ. 

ز زًذگی دارًذ ٍ ّر کذام داًص ّبی خبظ خَد را تَلیذ هی فرٌّگ ّبی گًَبگَى، تفسیرّبی هختلفی ا

کٌذ. کٌطگراى ثر اسبس هعٌبیی کِ در رّي دارًذ، دست ثِ عول هی زًٌذ. ثرای فْن پذیذُ ّبی اجتوبعی 

ثبیذ ثِ هعٌبی ًْفتِ در کٌص ّب جستجَ کرد. الجتِ ثب تَجِ ثِ تٌَع ٍ تکثر هعبًی، پیچیذگی آًْب ثبیذ رٍش 

 ب درک آًْب را لحبظ کرد. رٍش کیفی تحقیق هبًٌذ قَم ًگبری هختع ایي رٍش است. ّبی هتٌبست ث

 (؛51)غفحِ  دٍ رٍش تحقیق ٍ پژٍّص در علَم اجتوبعی را ًبم ثجریذ؟ -6

 رٍش کوی خبظ رٍیکردّبی اثجبتی ٍ تجییٌی ٍ رٍیکرد کیفی کِ تفسیری ٍ هعٌبکبٍی هی کٌذ. 

 (؛51)غفحِ  چیست؟هَضَع، رٍش ٍ ّذف رٍیکرد تفسیری جبهعِ ضٌبسی  -7

 هَضَع: کٌص ّبی اجتوبعی ٍ هعٌبی آًْب.

 رٍش: تفسیر یب ًگبُ از درٍى پذیذُ ّب ثرای یبفتي هعٌبی آًْب.

 ّذف: هعٌب ثخطی ٍ اًسجبم ثخطی ثِ زًذگی اجتوبعی.

 (؛49)غفحِ  هبکس ٍثر ٍ ٍیلْلن دیلتبی درثبرُ تفبٍت علَم طجیعی ٍ اجتوبعی چِ ًظراتی داضتٌذ؟ -8

ْبى طجیعی، ًظن ٍ قَاعذ خبغی دارد اهب اًسبى ّب هبًٌذ هَجَدات طجیعی ّرچٌذ جْبى اجتوبعی ّوبًٌذ ج

ًیستٌذ ٍ پذیذُ ّبی اجتوبعی هتفبٍت از طجیعی ّستٌذ. ٍثر ثر ایي ثبٍر ثَد چَى پذیذُ ّبی اجتوبعی 

هعٌبدار ّستٌذ از طریق حَاس ٍ رٍش تجرثی ًوی تَاى آًْب را هطبلعِ کرد. ثلکِ ثبیذ هعٌبی آًْب را فْن 

د. ٍثر رٍش تفسیر را رٍئص هستقلی ثرای علَم اًسبًی ًوی داًست ثلکِ آى را هقذهِ ای ثرای رٍش کر

 علوی کِ ّوبم رٍش تجرثی است قلوذاد هی کرد. 

 (؛55)غفحِ  تفبٍت رٍش هطبلعِ جبهعِ ضٌبسبى تفسیری قرى ثیستن ثب ٍثر در چسیت؟ -9

 است ٍ رٍش تجرثی دغذغِ آى ًیست. یعٌی تججیي تجرثی ٍثر را رد کردًذ. ًی تفسیر رٍش ٍیژُ علَم اًسب
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ت ٍ خالقیت کٌطگراى هَجت پیذایص کذام هَرد ضذُ است؟ ثِ ثبٍر جبهعِ ضٌبسبى تفسیری فعبلی -15

 (؛55)غفحِ 

هَجی پیذایص هعبًی گًَبگَى ٍ پذیذ آهذى خردُ فرٌّگ ّب ٍ گرٍُ ّبی هختلف، درٍى ّر جْبى 

 اجتوبعی ضذُ است. 

 (؛51رٍش تحقیق هطبلعِ هَردی در علَم اجتوبعی چِ کبرثردی دارد؟ )غفحِ  -11

خبظ هطبلعِ هَردی یکی از رٍش ّبی کیفی است. اگر هحققی ثخَاّذ توبهی اثعبد یک پذیذُ اجتوبعی 

هثالً یک فرد، یک ًْبد اجتوبعی یب یک فرٌّگ را هطبلعِ کٌذ ٍ عوق پٌْبى ٍ هٌحػر ثِ فرد آى را ًطبى 

 دّذ، از ایي رٍش استفبدُ هی کٌذ. 
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