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اول و دوم،  بزرگترین کشتار جهان در جنگهای جهانی .شوند گریزی می دانند، با انکار ارزشهای عاطفی، اخالقی، مذهبی و... دچار اخالق تجربی را معتبر می

.میان توسعه یافتهترین کشورها رخ داد و با فاجعة هیروشیما و ناکازاکی پایان یافت

نادیده گرفتن معنای کنش، سبب شده است که، بیشتر مطالعات  ؟ده گرفتن معنای کنش چه تأثیری در مطالعات پوزیتیویستی داردنادی -(14

.شوند محدود ما ۀٔپوزیتیویستی به توصیف خصوصیات و رفتارهای قابل مشاهد

ی جوانان و نوجوانان را در نظر بگیریم، متوجه اگر تفسیرها ؟عامل اصلی حضور افراطی جوانان و نوجوانان در فضای مجازی چیست -(15

 هرچه ۀبیشتر جوانان و نوجوانان استفاد . استفاده از این ابزار است معنایخواهیم شد که عامل اصلی گرایش این کاربران به اینترنت و بازیهای رایانهای، 

ها، عوامل اصلی حضور افراطی جوانان و نوجوانان  کنند. این قبیل معانی و انگیزه میمعنا  تواناییو  آزادی،  هیجان، سرگرمی،  بودن به روز را اینها از بیشتر

.در فضاهای مجازی است

برای خیر،  ؟استفاده کرد از  روش های تجربیوجوانان از حضور افراطی در فضای مجازی برای فهم انگیزه جوانان و نمی توان آیا  -(16

همدالنه با جوانان همراه شد تا مسائل زندگی و آرزوهای آنها را فهمید و  باید بلکه کرد، استفاده تجربی روشهای از انتو نمی نوجوانان و جوانان ۀٔفهم انگیز

ش برای فهم آنهاست. آنان را یاری داد. البته همراهی همدالنه به معنای تأیید کنشگران نیست، بلکه به معنای نگاه کردن به مسائل آنها از منظر خودشان و تال

.نیما در جهان اجتماعی با افراد آگاه سروکار داریم و الزم است با توجه به تفسیر آنها از خودشان، به فهم همدالنه رفتار آنها دست پیدا کم

 حذفتأکید بیش از اندازه بر نظم اجتماعی به  ؟تأکید بیش از اندازه بر نظم اجتماعی چه پیامدهایی در زندگی اجتماعی انسانها دارد -(17

.گیرد انجامد و شور زندگی را از انسانها می از زندگی اجتماعی می آگاهی و معنا، ارزش و اخالق، اراده و خالقیت

آگاهی و معناداریپردازان کنش اجتماعی،  نظریه ؟نش اجتماعی می دانندتماعی چه چیزی را مهمترین ویژگی کنظریه پردازان کنش اج -(18

.کنند دانند و زندگی اجتماعی انسان را با تأکید بر آگاهی و معنا، مطالعه می میرا مهمترین ویژگی کنش اجتماعی 

برای جلوگیری از بروز پیامدهای ناشی از تأکید بیش از اندازه بر نظم اجتماعی چه چیزی مورد توجه برخی جامعه شناسان قرار  -(19

.شناسان قرار گرفت وجه برخی جامعهمورد ت کنش اجتماعیبرای جلوگیری از بروز چنین پیامدهایی،  ؟گرفت

 ؟شناسی تفهمی ـ تفسیری هموار ساخت شناسی پوزیتیویستی و روی آوردن به جامعه عبور از جامعه چه چیزی -(21

آگاهی و معنا، مطالعه دانند و زندگی اجتماعی انسان را با تأکید بر  پردازان کنش اجتماعی، آگاهی و معناداری را مهمترین ویژگی کنش اجتماعی می نظریه    

بینند. همین نگاه مسیر  دانند ولی آنها را برخاسته از آگاهی و تابع آن می های دیگر کنش، یعنی اراده و ارزش را مهم می شناسان، ویژگی این جامعه .کنند می

.ختشناسی تفهمی ـ تفسیری هموار سا شناسی پوزیتیویستی و روی آوردن به جامعه را برای عبور از جامعه

(3جامعه شناسی ) مپنجسواالت درس 

عنای توان معنای زندگی و م این پرسش که چگونه می ؟.بوده استچه های مهم و کلیدی برای اندیشمندان علوم اجتماعی  یکی از پرسش -(1

 .کنش انسانهای دیگر را فهمید

؟.شود ریهای غلط و اشتباه منجر میگی به نتیجه های انسانی و اجتماعی بررسی و مطالعة پدیده در چه صورتی -(2

 .شود گیریهای غلط و اشتباه منجر می ، به نتیجه بدون توجه به عمق آنهاهای انسانی و اجتماعی،  بررسی و مطالعة پدیده
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  ؟،  چیست« خودکشی» و   »فدا کردن جان برای وطن» ، « طلبی شهادت» یی نظیرها شباهت و تفاوت پدیده -(3

 است.  دست شستن از جان و زندگی در دنیا و استقبال از مرگ، »خودکشی«و   »فدا کردن جان برای وطن«، »یطلب شهادت« شباهت

شوق به حیات جاودانه، عشق به دیدار محبوب، دفاع از دین، مبارزه با ظلم، اقامة حق، مبارزه با »  : معنای شهادت طلبی شان است آنها در معنای متفاوتتفاوت 

 رنج » : معنای خودکشی« است  ...و دوستی، غلبه بر دشمن، کشورگشایی، هیجان دفاع از غرور ملی، میهن » : معنای فداکردن جان برای وطن «و .... استباطل 

 «است ...گریزی، احساس پوچی، فشارهای اقتصادی، بحرانهای اجتماعی، بحران معنویت و

ه قادی بر توجیتبرخی دیگر از جامعه شناسان چه ان ؟ملی اشاره کرده اندبرخی جامعه شناسان در توجیه مسأله خودکشی به چه عوا -(4

 شناسان  در تحلیل خودکشی به عوامل اقتصادی مانند فقر، کاهش رفاه عمومی و... توجه کرده جامعهبرخی از  علل مسأله خودکشی داشته اند؟آنها در 

که نرخ خودکشی در بعضی از کشورها با سطح رفاه عمومی باال، بیشتر از برخی جوامع با استدالل ن شناسان با ای برخی دیگر از جامعهاین تحلیل با انتقاد  اند، 

 مواجه شد. تر است سطح رفاه و شرایط اقتصادی پایین

 های اجتماعی پیچیدگی و عمق پدیدهوجود نظریات متفاوت، نشانة  ؟درباره پدیده های اجتماعی نشانه چیستوجود نظریات متفاوت،  -(5

 آنهاست. دشواری فهمو البته 

چگونه  اجتماعی، های پدیده وقوع چراییرۀ دربابینی  برای دستیابی به پاسخهای ساده، سرراست و کامال قابل پیش برخی رویکردها  -(6

 و پیچیدگی اجتماعی، های دهپدی وقوع چرایی ۀبینی دربار های ساده، سرراست و کامال قابل پیش برخی رویکردها برای دستیابی به پاسخ؟عمل می کنند
 .ند گیر می نادیده را ها پدیده این عمق

ری در تقابل با رویکرد تفهمی ـ تفسیبیان کنید. فهم زندگی اجتماعی  دررویکرد تفهمی ـ تفسیری در تقابل با رویکرد پوزیتیویستی، باور  -(7

زنند. بنابراین برای فهم زندگی اجتماعی باید از  ه در ذهن دارند، دست به عمل میرویکرد پوزیتیویستی، بر این باور است که کنشگران بر اساس معنایی ک

 .های اجتماعی عبور کرد و به معانی نهفته در کنشها راه یافت ظاهر پدیده

گر راه کنش بردن به هدف کنش، باید به ذهن برای پی ) فهم هر کنش مستلزم چیست؟ (؟برای پی بردن به هدف کنش چگونه باید عمل کنیم -(8

کند، مراجعه کنیم. به عبارت دیگر، فهم هر کنشی مستلزم دسترسی  ای که کنشگر در آن عمل می یابیم و برای فهمیدن داللتهای کنش، باید به زمینة فرهنگی

 .نهفته در آن است «اجتماعی»و معنای فرهنگی  «فردی»به معنای ذهنی 

  ؟چه پیامدی به دنبال دارد تولید معانی درخالق و فعال بودن کنشگران فردی و جمعی  -(9

 . شود موجب پیدایش معانی گوناگون و در نتیجة آن، پدیدآمدن خرده فرهنگها و گروههای مختلف، درون هر جهان اجتماعی می -(1

های اجتماعی مختلف،  شود. جهان لف میهای اجتماعی مخت بودن انسانها در تولید معانی، موجب پیدایش فرهنگها و جهان عالوه بر این خاّل ّق و فعال -(2

کند یا در فرهنگ معانی ذهنی و فرهنگی متفاوتی پدید می ًآورند؛ مثال ممکن است لباس و ظاهر زیبا در فرهنگی، بر جایگاه و پایگاه اجتماعی واال داللت ن

 .آوردن شغل پردرآمد، انجام شود دست آموزی بر ارزشمندی علم داللت نکند بلکه با هدف غلبه بر دیگران یا به دیگری، علم

 تنوع و تکثر معانی ؟شود های انسانی و دشواری فهمیدن معانی آنها می موجب پیچیدگی کنش چه چیزی -(11

  ؟برای فهم کنش ها ، باید از چه روشهایی استفاده کرد -(11

ه گیرند ک قرار می «روشهای کمی»در مقابل  استفاده کرد که  ردیروش مطالعه موو  روش قوم نگاری از روشهای کیفی نظیربرای فهم کنش انسانها باید 

 .کار میروند شناسی پوزیتیویستی به در جامعه
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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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