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بوشهر

سوال 1

گزینه 1 پاسخ:

گزینه ۱

جامعه شناسی تب�نی، با استفاده از روش های کمی، به دنبال پیش بینی پیش گیری و کنترل پدیده های اجتماعی است. در جامعه شناسی

تفسیری، هم چنان از روش های تجربی استفاده می شود، اما جامعه شناس از ظاهر پدیده ها عبور می کند و به دنبال فهم معانی آنهاست.

جامعه شناسی انتقادی از پدیده های اجتماعی انتقاد می کند، اما نمی تواند حقیقت و فضیلتی را کشف کند زرد گزینه «۴»). 

سوال 2

گزینه 3 پاسخ:

گزینه ۳

جامعه شناسی تب�نی، با استفاده از روش های کمی، به دنبال پیش بینی پیشگویی و کنترل پدیده های اجتماعی است و در این راستا، بین

عوامل رابطه برقرار می کند. جامعه شناسی تفسیری، برای فهمیدن داللت های کنش، باید به زمینه فرهنگی ای که کنشگر در آن عمل می کند،

مراجعه می کند. جامعه شناسی انتقادی از پدیده های اجتماعی انتقاد می کند اما نمی تواند حقیقت و فضیلتی را کشف کند. (رد گزینه «1»)

سوال 3

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

تشریح عبارت نادرست:

هموار شدن مسیر برای عبور از جامعه شناسی تب�نی و روی آوردن به جامعه شناسی تفسیری، پیامد تأکید بر آگاهی و معناست و سایر

ویژگی های کنش مانند اراده و ارزش برخاسته از آگاهی و تابع آن است.

سوال 4

گزینه 2 پاسخ:

جامعه شناسی تب�نی با منحصر کردن علم به علوم تجربی، ارزش های سیاسی را قابل مطالعه علمی نمی داند؛ از این رو با ارزش زدایی و

معنازدایی از قدرت، آن را به عنوان یک پدیده خنثی و فاقد معنا، مطالعه می کند.



سوال 5

گزینه 4 پاسخ:

تمامی پدیده های اجتماعی خرد و کالن با کنش های اجتماعی پدید می آیند.

سربازان جنگ های نامنظم به سبب انگیزه های اخالقی و آرمان های معنوی شان، توانی فراتر از نظم موجود به دست می آوردند.

سوال 6

گزینه 3 پاسخ:

گزینه ی۳

منظور از تب�ن، بیان چرایی یک پدیده و نشان دادن علت ایجاد یا زوال آن است. جامعه شناسی با شناخت نظم اجتماعی به انسان، قدرت

پیش بینی و کنترل جامعه را می دهد. جامعه شناسی تب�نی، جامعه و نظم اجتماعی را بر اساس مناسبات بیرونی، توضیح می دهد.

سوال 7

گزینه 2 پاسخ:

گزینه ی۲

تشریح مورد نادرست:

یکسان انگاری طبیعت و جامعه، تسلط انسان بر جامعه را همان گونه که بر طبیعت تسلط یافته است، به دنبال نخواهد داشت و انسان را به

پیچ و مهره های نظم اجتماعی تقلیل می دهد.

سوال 8

گزینه 3 پاسخ:

گزینه ی۳

- جامعه شناسان تب�نی معتقد بودند، همان طور که فرمول های فیزیک می توانند نظم میان اجزای یک خودرو را نشان دهند، جامعه شناسی

نیز باید بتواند به فرمول هایی برای توضیح نظم اجتماعی دست پیدا کند و همان گونه که علوم طبیعی شناخت و کنترل طبیعت را برای ما

ممکن ساخته است، جامعه شناسی نیز باید شناخت و کنترل جامعه و برقراری نظم اجتماعی را ممکن سازد.

- جامعه شناسی تب�نی، نظم اجتماعی را بیشتر براساس مناسبات بیرونی توضیح می دهد و این روابط و مناسبات را مبتنی بر قرارداد، نفع،

ترس و اجبار می داند. افراد جامعه براساس نوعی قرارداد، قواعد و مقرراتی را می پذیرند. این قواعد، عالوه بر این که نفع افراد جامعه را تأمین

می کنند، از آنها در برابر گزندها و آسیب ها نیز محافظت می نمایند. جوامعی که نظم اجتماعی را براساس الگوی تب�نی برقرار می سازند، شاید

با تطمیع و تهدید و اجبار قادر باشند پیش بینی رفتارها را تضمین کنند اما در جلب مشارکت و همکاری افراد بر اساس میل، رضایت و رغبت،

موفق عمل نمی کنند.

- «نظام اجتماعی» مفهومی است که با نظم ارتباط دارد. نظام اجتماعی یک ساختار اجتماعی پویاست. اگر ساختار اجتماعی را به خودرویی

تشبیه کنیم که در یک جا پارک شده، نظام اجتماعی همان خودرو است که روشن شده و در حال حرکت است.



سوال 9

گزینه 4 پاسخ:

گزینه ی۴

با توجه به آن که صورت سؤال قسمت دوم را نادرست خواسته است در گزینه «۱» و «3» قسمت های دوم درست هستند. (رد گزینه های «۱»

و «3»)

گزینه «۲»: جامعه شناسی تب�نی می خواست انسان بر جامعه مسلط شود ولی انسان را مغلوب جامعه ساخت.

گزینه «۴»: قسمت اول درست است. قسمت دوم: در رویکرد تب�نی نیز پدیده های اجتماعی همانند پدیده های طبیعی هستند که در این

قسمت برعکس بیان شده است.

سوال 10

گزینه 1 پاسخ:

گزینه ی۱

بررسی عبارات نادرست:

الف) جامعه شناسی تب�نی جامعه و نظم اجتماعی را براساس مناسبات بیرونی توضیح می دهد.

د) موضوع جامعه شناسی تب�نی، پیش بینی و کنترل پدیده های اجتماعی است.

سوال 11

گزینه 4 پاسخ:

تشریح گزینه ها:

گزینه «1»: درست - درست

گزینه «2»: نادرست (ارزش زدایی نتیجه نادیده گرفتن هدفداری کنش است.) - نادرست (جامعه شناسی تب�نی با یکسان انگاری نظم اجتماعی و

طبیعی، اراده و خالقیت انسان ها را نادیده می گیرد.)

گزینه «3»: درست - درست

گزینه «4»: درست - نادرست (جامعه شناسی تب�نی با نادیده گرفتن ارادی بودن کنش، اراده و خالقیت انسان ها را نادیده می گیرد.)

سوال 12

گزینه 3 پاسخ:

تشریح موارد نادرست:

- ساختارهای اجتماعی، هرچقدر هم جاافتاده و باسابقه باشند، با کنش های افراد به وجود آمده و برقرارند.

- جنگ های نامنظم مبتنی بر آگاهی فرهنگی و جغرافیایی است.

- ماکس وبر از سلطه نظمی که گویا هدفی جدا از انسان ها و نیازهای واقعی آن ها دارد، به قفس آهنین تعبیر می کند.



سوال 13

گزینه 4 پاسخ:

- انسان ها در شرایط گوناگون، رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهند، به همین دلیل کنش انسان را نمی توان با روش تجربی تحلیل کرد؛

زیرا روش تجربی توان فهم معانی کنش انسان ها را ندارد.

- نظریه پردازان کنش اجتماعی، آگاهی و معناداری را مهم ترین ویژگی  کنش اجتماعی می دانند و ویژگی های دیگر کنش را برخاسته و تابع آن

می دانند. همین نگاه، مسیر را برای عبور از جامعه شناسی تب�نی و روی آوردن به جامعه شناسی تفسیری هموار ساخت.

- تأکید بیش از اندازه رویکرد تب�نی بر نظم اجتماعی، به حذف اراده و خالقیت، ارزش و اخالق، آگاهی و معنا از زندگی اجتماعی می انجامد و

شور زندگی را از انسان می گیرد.

سوال 14

گزینه 1 پاسخ:

- انسان ها قادرند با توجه به آرمان ها و ارزش های خود، نظم اجتماعی را تغ�ر دهند و از مشکالت احتمالی ساختارهای اجتماعی بکاهند.

- خشِت بنای جامعه، کنش های اجتماعی اند. تمامی پدیده های خرد و کالن از کنش اجتماعی ناشی می شوند.

- برقراری ساختارهای اجتماعی ناشی از کنش اجتماعی (خشِت بنای جامعه) است.

سوال 15

گزینه 1 پاسخ:

مشکالت و مسائل اجتماعی، بیرون از دایره نفوذ و تأثیر ما نیستند و این گونه نیست که فقط افراد خاصی، مثل مسئوالن و مدیران بتوانند بر

آن تأثیر بگذارند.

تأکید بیش از اندازه بر نظم اجتماعی به حذف اراده و خالقیت، ارزش و اخالق و آگاهی و معنا در زندگی اجتماعی می انجامد.

سوال 16

گزینه 1 پاسخ:

در جامعه شناسی تب�نی، ارزش بودن مهربانی و فداکاری و ضد ارزش بودن کینه  توزی و خودخواهی قابل مشاهده و فهم نیستند، زیرا با

استفاده از روش های تجربی نمی توان گفت که مهربانی یک فضیلت اخالقی و کینه  توزی یک رذیلت اخالقی است.

گزینه های 2، 3 و 4 همگی به ارزش زدایی اشاره دارند.

سوال 17

گزینه 3 پاسخ:

کنش گالیله نشان دهنده اراده انسان برای فراتر رفتن از نظم و ساختار موجود است.



سوال 18

گزینه 2 پاسخ:

انسان ها، برخالف پدیده های طبیعی، آگاهانه عمل می کنند و عملشان معنادار است. آن ها درشرایط گوناگون، رفتارهای متفاوتی از خود

نشان می دهند. به همین دلیل کنش انسان را نمی توان فقط با روش تجربی تحلیل کرد.

اگرچه حس و تجربه از ابزارهای مهم شناخت علمی هستند اما روش تجربی توان فهم معانی کنش انسان ها را ندارد.

سوال 19

گزینه 3 پاسخ:

عبارت اول ← تأثیرگذاری افراد بر مسائل اجتماعی

کنش اجتماعی خشِت بنای جامعه است و تمامی پدیده  های اجتماعی خرد و کالن با کنش  های اجتماعی پدید می  آیند. همه ما از آن جا که

عضوی از جامعه هستیم، با کنش  های اجتماعی خود، در حفظ وضع موجود یا تغ�ر آن، اثر می  گذاریم.

عبارت دوم ← پیامدهای نادیده گرفتن کنش اجتماعی

عبارت سوم ← پیامدهای نادیده گرفتن کنش اجتماعی

سوال 20

گزینه 1 پاسخ:

گزینه 1

کنش انسان را نمی توان با روش تجربی تحلیل کرد، زیرا اگرچه حس و تجربه از ابزارهای مهم شناخت علمی هستند ولی روش تجربی توان فهم

معانی کنش انسان ها را ندارد. بنابراین مطالعه کنش اجتماعی فقط به روش تجربی، سه پیامد به همراه دارد: 1) خالقیت زدایی، (نادیده گرفتن

اراده و خالقیت) 2) ارزش زدایی (اخالق گریزی)، 3) معنازدایی.

سوال 21

گزینه 3 پاسخ:

برای فهم انگیزه جوانان و نوجوانان نمی توان از روش های تجربی استفاده کرد.

کنش اجتماعی، خشت بنای جامعه است.

حکومت ترکیه با تأ�د نفوذ اسالم در جامعه و با هدف نوعی مذهب که مورد تأ�د حکومت باشد و اصول سکوالر را تهدید نکند، مدارس امام

خطیب را بنا کرد.



سوال 22

گزینه 2 پاسخ:

جامعه شناسان تفهمی با تأکید بیش از اندازه بر نظم اجتماعی و یکسان دانستن نظم اجتماعی و نظم طبیعی، اراده و خالقیت انسان ها را

نادیده می گیرند.


