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دبیرستان فرزانگان

بوشهر

در ارتباط با یک کنش اجتماعی، مانند گرایش افراطی به فضای مجازی، به ترتیب هر یک از رویکردهای سه گانه جامعه شناسی تب�نی،

تفسیری و انتقادی، چگونه به بررسی آن می پردازند؟

1

(1
بین میزان پرخاشگری با اعتیاد به فضای مجازی رابطه وجود دارد . به زمینه فرهنگی که جوانان در آن به استفاده افراطی از اینترنت می

پردازند رجوع می کنند - اعتیاد به فضای مجازی برای جوانان خطرناک است و آنها را از فضای واقعی زندگی جدا می کند.

(2

اعتیاد به فضای مجازی موجب اخالق گریزی جوانان و سقوط ارزشها می شود - سرگرمی، هیجان، آزادی و به روز بودن، انگیزه و عامل

اصلی حضور در فضاهای مجازی است . با وجود پیچیدگی این مسئله و همه گیر بودن آن، می توان به راهکارهایی برای بهبود این

وضعیت دست یافت. 

(3

در هر جامعه، با توجه به ویژگی های فرهنگی و اجتماعی آن، می توان این پدیده را مورد مطالعه تجربی قرار داد - برای فهم و تفسیر این

کنش، باید بفهمیم که این اعتیاد بر چه چیزی داللت می کند . با استفاده از روش های کمی، بدون تحميل و سرکوب این کنش، وضع

مطلوب را تجویز می کند. 

(4

با استفاده از روش های کمی، به پیش بینی این کنش اجتماعی و راه های کنترل آن می پردازد . با توجه به پیچیدگی پدیده اعتیاد به

فضای مجازی، به فهم معنای آن در گروه های مختلف می پردازد - با پذیرش معانی و اراده افراد و کشف حقیقت و فضیلت، به نقد این

کنش پرداخته و وضعیت مطلوب را تجویز می کند.

در ارتباط با یک کنش اجتماعی، مانند گرایش افراطی جوانان به اینترنت و بازی های رایانه ای، به ترتیب هر یک از رویکردهای سه

گانه جامعه شناسی تب�نی، تفسیری و انتقادی چگونه به بررسی آن می پردازند؟ 

2

(1

با استفاده از روش های کمی، به پیش بینی این کنش اجتماعی و راه های کنترل آن می پردازد- با توجه به پیچیدگی پدیده اعتیاد به

اینترنت و فضای مجازی، به فهم معنای آن در گروه های مختلف می پردازد با پذیرش معانی و اراده افراد و کشف حقیقت و فضیلت، به

نقد این کنش پرداخته و وضعیت مطلوب را تجویز می کند.

(2

در هر جامعه، با توجه به ویژگی های فرهنگی و اجتماعی آن می توان این پدیده را مورد مطالعه تجربی قرار داد برای فهم و تفسیر این

کنش، باید بفهمیم که این اعتیاد بر چه چیزی داللت می کند. با استفاده از روش های کمی، بدون تحميل و سرکوب این کنش، وضع

مطلوب را تجویز می کند.

(3

بین میزان پرخاشگری با اعتیاد به اینترنت و بازی های رایانه ای رابطه وجود دارد- به زمینه فرهنگی که جوانان در آن به استفاده افراطی از

اینترنت می پردازند رجوع می کنند- اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی برای جوانان خطرناک است و آنها را از فضای واقعی زندگی جدا

می کند.

(4

اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی موجب اخالق گریزی و سقوط ارزش ها می شود- سرگرمی، هیجان، آزادی و به روز بودن، انگیزه و عامل

اصلی حضور در فضای مجازی است. با وجود پیچیدگی این مسئله و همه گیر بودن آن، می توان به راهکارهایی برای بهبود این وضعیت

دست یافت.

به ترتیب،  درست یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص نما�د.

- هموار شدن مسیر برای عبور از جامعه شناسی تب�نی و روی آوردن به جامعه شناسی تفسیری، پیامِد تأکید بر اراده و ارزش است.

- زندگی اجتماعی انسان و نظم همزاد یکدیگرند و نظم اجتماعی و خالقیت دو بال موفقیت انسان ها هستند.

- انسان به مثابه شیء و انسان به مثابه آگاهی و معنا در روابط اجتماعی متفاوتند.

- اخالق گریزی پیامِد انکار ارزش های عاطفی، اخالقی و مذهبی از سوی کسانی است که بر آنچه مشاهده می شود تمرکز می کنند.
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کدام موارد، بیان گر رویکرد جامعه شناسی تب�نی در برابر پدیده قدرت اجتماعی است؟ 4

 منحصر کردن علم به علوم تجربی _ بسنده کردن به توصیف ارزش ها و نظام سیاسی _ ارائه راه حل برای عبور از وضعیت موجود1)

 ارزش زدایی و معنازدایی از قدرت _ منحصر کردن علم به علوم تجربی _ مطالعه قدرت به عنوان یک پدیده خنثی و فاقد معنا2)

(3
 معنادار و ارزشی دانستن امور سیاسی از جمله قدرت _ ارزش زدایی از قدرت _ ضروری دانستن یافتن راهی برای داوری علمی درباره

ارزش ها

 منفعل ساختن انسان در برابر وضع موجود _ عدم ارائه مالک و معیاری برای ارزیابی علمی پدیده ها _ ارزیابی توصیفی امور سیاسی4)

به ترتیب علت پیدایش و شکل گیری هریک از پدیده های زیر چیست؟

«پدیده های اجتماعی خرد»، «به دست آوردن توانی فراتر از نظم موجود در سربازان جنگ های نامنظم»، «پدیده های اجتماعی کالن»

5

کنش اجتماعی _ انگیزه های اخالقی _ ساختار اجتماعی1)

کنش فردی _ آرمان های معنوی _ ساختار اجتماعی2)

کنش فردی _ انگیزه های اخالقی _ کنش اجتماعی3)

کنش اجتماعی _ آرمان های معنوی _ کنش اجتماعی4)

کدام گزینه پاسخ پرسش های زیر را به درستی بیان کرده است؟

- منظور از تب�ن چیست؟

- پیامد شناخت نظم اجتماعی از دیدگاه جامعه شناسان تب�نی چیست؟

- جامعه شناسی تب�نی چه پدیده هایی را بر اساس مناسبات بیرونی توضیح می دهد؟

6

بیان چیستی یک پدیده و نشان دادن علت ایجاد و زوال آن - قدرت پیش بینی، پیشگیری و کنترل جامعه - ساختار و نظام اجتماعی1)

بیان چرایی یک پدیده و نشان دادن پیامد ایجاد و زوال آن - پیش بینی و کنترل پدیده های اجتماعی - پدیده های طبیعی و اجتماعی2)

بیان چرایی یک پدیده و یا نشان دادن علت ایجاد یا زوال آن - قدرت پیش بینی، کنترل و پیشگیری جامعه به جامعه و نظم اجتماعی3)

(4
بیان چیستی یک پدیده و نشان دادن نتیجه ایجاد و زوال آن - پیش بینی و کنترل پدیده های انسانی - پدیده های طبیعی و نظام

اجتماعی

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را کدام گزینه مشخص می کند؟

- میان بیکاری در کشور و عواملی مانند واردات بی رویه کاال و میزان مهارت دانش آموختگان دانشگاه ها ارتباط وجود دارد، در واقع این

پدیده ها هم تغ�ر هستند.

- زندگی اجتماعی فقط با قوانین رسمی سامان نمی یابد بلکه قواعد غیررسمی نیز برای آن وجود دارد.

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

- جوامعی که نظم اجتماعی را براساس الگوی تب�نی برقرار می سازند در جلب مشارکت براساس میل رضایت و رغبت موفق عمل نمی

کنند.
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به ترتیب کدام یک در رابطه با جامعه شناسی تب�نی نادرست ولی در رابطه با نظام اجتماعی درست است؟ 8

(1

جوامعی که نظم اجتماعی را براساس الگوی تب�نی برقرار می سازند، در جلب مشارکت و همکاری افراد براساس میل، رضایت و رغبت،

موفق عمل می کنند. - اگر نظام اجتماعی را به خودرویی تشبیه کنیم که در یک جا پارک شده، ساختار اجتماعی همان خودروی در حال

حرکت است.

(2

جامعه شناسان تب�نی، معتقدند همان گونه که علوم طبیعی شناخت و کنترل طبیعت را برای ما ممکن ساخته است، جامعه شناسی نیز

کنترل جامعه و برقراری نظم اجتماعی را ممکن می سازد. - اگر نظام اجتماعی را به خودرویی تشبیه کنیم که در یک جا پارک شده، ساختار

اجتماعی همان خودروی در حال حرکت است.

(3

جوامعی که نظم اجتماعی را براساس الگوی تب�نی برقرار می سازند، در جلب مشارکت و همکاری افراد بر اساس میل، رضایت و رغبت،

موفق عمل می کنند. به منظور از پویا بودن نظام اجتماعی این است که بخش های مختلف آن برهم تأثیر می گذارند و از یکدیگر تأثیر

می پذیرند.

(4

جامعه شناسان تب�نی، معتقدند همان گونه که علوم طبیعی شناخت و کنترل طبیعت را برای ما ممکن ساخته است، جامعه شناسی نیز

کنترل جامعه و برقراری نظم اجتماعی را ممکن می سازد. به منظور از پویا بودن نظام اجتماعی این است که بخش های مختلف آن بر هم

تأثیر می گذارند و از یکدیگر تأثیر می پذیرند.

کدام گزینه به ترتیب در رابطه با جامعه شناسی تب�نی صحیح و در رابطه با علوم طبیعی نادرست است؟ 9

(1
به دلیل این که جامعه شناسی در زمره دانش های تجربی و ابزاری قرار گرفت، جامعه شناسی تب�نی به وجود آمد- شناخت قوانین طبیعت

به هیچ وجه این قوانین را تغ�ر نمی دهد.

(2
جامعه شناسی تب�نی می خواست انسان مغلوب جامعه شود ولی او را بر جامعه مسلط کرد- در رویکرد تب�نی پدیده های طبیعی همانند

پدیده های اجتماعی در نظر گرفته می شود.

(3
منظور از تب�ن، بیان چرایی یک پدیده نیست بلکه نشان دادن علت ایجاد یا زوال آن است - در رویکرد تب�نی پدیده های اجتماعی

همانند پدیده های طبیعی در نظر گرفته می شود.

(4

در تب�ن، پدیده هایی که قبال مستقل از هم به نظر می رسیدند در ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند و میان پدیده هایی که پیش تر در

ارتباط با هم دیده می شده اند، روابط جدیدی طرح می شود - در رویکرد تب�نی پدیده های طبیعی همانند پدیده های اجتماعی در نظر

گرفته می شود.

با توجه به درستی یا نادرستی عبارات زیر کدام گزینه صحیح آمده است؟

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

ب) جامعه شناسی تب�نی، جامعه را نیز صرفا یک پدیده طبیعی پیچیده می داند و تفاوت میان جوامع مختلف را تنها تفاوتی کمی می

بیند.

ج) جامعه شناسی تب�نی دقیقا همان رویکرد تب�نی به معنای وحدت روش علوم است و روشی یکسان با روش تجربی دارد.

د) موضوع جامعه شناسی تب�نی همانند موضوع علوم طبیعی پیش بینی و کنترل پدیده های طبیعت است.
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عبارت درست در ارتباط با ارزش زدایی و نادرست در ارتباط با خالقیت زدایی، به ترتیب در کدام گزینه ذکر شده است؟ 11

(1
در جامعه شناسی تب�نی، ارزش بودن مهربانی و فداکاری قابل مشاهده و فهم نیست. _ تأکید افراطی بر نظم اجتماعی، موجب سرکوب

روحیه خالق انسان ها می شود.

(2
نتیجه نادیده گرفتن آگاهی و معنای کنش است. _ جامعه شناسی تفسیری با یکسان انگاری نظم اجتماعی و طبیعی، اراده و خالقیت

انسان ها را نادیده می گیرد.

(3
روش های تجربی توان ارزیابی فضیلت بودن یک ارزش را ندارند. _ انقالب های اجتماعی و شاهکارهای هنری، هنگامی پدید می آیند که

انسان فراتر از نظم موجود رود.

(4
اخالق گریزی نتیجه عملکرد کسانی است که فقط روش های تجربی را معتبر می دانند. _ جامعه شناسی تب�نی با نادیده گرفتن معناداری

کنش، خالقیت انسان ها را نادیده می گیرد.



صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را به ترتیب مشخص کنید.

- ساختارهای اجتماعی جاافتاده و باسابقه با پدیده های اجتماعی به وجود آمده و برقرارند.

- جنگ های نامنظم، مبتنی بر آگاهی جغرافیایی و سیاسی سربازان محلی است و با امکانات محدود صورت می گیرد.

- رویکرد تب�نی بر آنچه مشاهده می شود، تمرکز می کند و اغلب معنای کنش را نادیده می گیرد.

- ماکس وبر از سلطه نظمی که گویا هدفی جدا از انسان ها ندارد، به قفس آهنین تعبیر می کند.
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علت هریک از موارد زیر در کدام گزینه ذکر شده است؟

- ناتوانی روش تجربی از فهم معانی کنش انسان ها

- عبور از جامعه شناسی تب�نی و روی آوردن به جامعه شناسی تفسیری

- سلب شور زندگی از انسان ها
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محدودیت های شناخت از راه حس و تجربه _ آگاهی و معناداری کنش _ یکسان دانستن نظم اجتماعی و نظم طبیعی1)

آگاهانه عمل کردن انسان ها _ حذف اراده، خالقیت و معنا در رویکرد تب�نی _ توجه به تفهم به عنوان روش مستقل در علوم2)

نادیده گرفتن معنای کنش _ مطالعه زندگی اجتماعی انسان با تأکید بر اراده و ارزش _ تأکید افراطی بر نظم اجتماعی و خالقیت زدایی3)

رفتار متفاوت انسان ها در شرایط گوناگون _ توجه به آگاهی و معناداری به عنوان مهم ترین ویژگی کنش _ تأکید بر نظم اجتماعی4)

به ترتیب هر عبارت پیامد کدام گزینه است؟  

- کاهش مشکالت احتمالی ساختارهای اجتماعی

- پدیدآیی پدیده های اجتماعی خرد و کالن

- برقراری ساختارهای اجتماعی

14

)تغ�رات نظم اجتماعی با توجه به آرمان ها و ارزش های افراد- خشت بنای جامعه- خشت بنای جامعه1)

حاکمیت نظم اجتماعی بر افراد جامعه – ساختار اجتماعی- خشت بنای جامعه2)

تغ�رات نظم اجتماعی با توجه به هنجارها و نهادهای جامعه- خشت بنای جامعه- پدیده های اجتماعی کالن 3)

ایجاد فرصت ها و محدودیت ها- ساختار اجتماعی- خشت بنای جامعه 4)

عبارات کدام گزینه به ترتیب در رابطه با نظم اجتماعی درست نیست، اما در رابطه با عبور از جامعه شناسی تب�نی به جامعه شناسی

تفسیری درست است؟

15

(1

 مشکالت و مسائل اجتماعی، بیرون از دایره نفوذ و تأثیر ما هستند و فقط افراد خاصی، مثل مسئوالن و مدیران می توانند بر آن تأثیر

بگذارند. _ مهم دانستن اراده و ارزش ها و آن ها را برخاسته از آگاهی و تابع آن دیدن، موجب تغ�ر مسیر از جامعه شناسی تب�نی به

جامعه شناسی تفسیری بود.  

(2

زندگی اجتماعی انسان و نظم، همزاد یکدیگرند اّما انسان ها صرفًا مجریان نظم نیستند بلکه قادرند با توجه به آرمان ها و ارزش های خود،

نظم اجتماعی را تغ�ر دهند. _ مهم دانستن اراده و ارزش ها اما آن ها را برخاسته از آگاهی و تابع آن دیدن، موجب تغ�ر مسیر از

جامعه شناسی تب�نی به جامعه شناسی تفسیری بود.

(3
مشکالت و مسائل اجتماعی، بیرون از دایره نفوذ و تأثیر ما هستند و فقط افراد خاصی، مثل مسئوالن و مدیران می توانند بر آن تأثیر

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

(4

زندگی اجتماعی انسان و نظم، همزاد یکدیگرند اّما انسان ها صرفًا مجریان نظم نیستند بلکه قادرند با توجه به آرمان ها و ارزش های خود،

نظم اجتماعی را تغ�ر  دهند. _ تأکید بیش از اندازه بر نظم اجتماعی به بسط اراده و خالقیت، ارزش و اخالق و آگاهی و معنا در زندگی

اجتماعی می انجامد.



کدام گزینه با موضوع زیر، ارتباط ندارد؟

«اندازه گیری اجزای بدن در ایام جنگ جهانی دوم، برای تع�ن این که چه کسی از نژاد برتر برخوردار است»
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جامعه شناسان تب�نی با روش های تجربی به تدریج به معنای کنش های عاطفی، سنتی، اخالقی و مذهبی پی بردند و آن ها را تحلیل کردند.1)

(2
بزرگ ترین کشتار جهان در جنگ های جهانی اول و دوم، میان توسعه یافته ترین کشورها رخ داد و با فاجعه هیروشیما و ناکازاکی پایان

یافت.

کنش اجتماعی هدف دار است، برخی اهداف کنشگران مانند کسب درآمد و ساختن خانه، قابل مشاهده اند.3)

(4
انسان ها در اغلب کنش هایشان به دنبال تحقق اهداف و ارزش هایی مانند کسب فضیلت و جلب رضایت الهی هستند که دیگران

نمی توانند آن ها را مشاهده کنند.

کدام گزینه دربارۀ «به کارگیری روش تجربی توسط گالیله در دورانی که شهود تنها روش علمی قابل قبول بود» درست است؟ 17

(1
جامعه شناسی تب�نی با تأکید بیش از اندازه بر نظم اجتماعی و یکسان دانستن نظم اجتماعی و نظم طبیعی اراده و خالقیت انسان را

نادیده می گیرد.

ماکس وبر از سلطه نظمی که گویا هدفی جدا از انسان ها و نیازهای واقعی آن ها دارد، به قفس آهنین تعبیر می کند.2)

(3
انقالب های اجتماعی، اندیشه های جدید، شاهکارهای هنری و اختراعات بزرگ هنگامی پدید می آیند که انسان از نظم موجود گامی فراتر

می گذارد.

(4
انسان ها در شرایط گوناگون رفتارهای متفاوت از خود نشان می دهند؛ به همین دلیل کنش اجتماعی را می توان با روش تجربی تحلیل کرد

و به معنای آن پی برد.

کدام گزینه در تحلیل چرایی «متروکه شدن شهر بزرگ اوردوس با وجود سرمایه گذاری و برنامه ریزی دولت چین برای تشویق و ترغیب

هزاران نفر به سکونت در آن» صحیح نیست؟
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رویکرد تب�نی اغلب معنای کنش و آن چه درون انسان می گذرد را نادیده می گیرد.1)

حس و تجربه ابزارهای مهم شناخت علمی هستند و روش تجربی توان فهم معانی کنش انسان ها را دارد.2)

(3
کنش اجتماعی فعالیت معناداری است که با توجه به دیگری انجام می شود و نادیده گرفتن کنش، نادیده گرفتن ویژگی های آن است و

پیامدهایی دارد.

(4
انسان ها برخالف پدیده های طبیعی آگاهانه عمل می کنند و عملشان معنادار است، آن ها در شرایط گوناگون رفتارهای متفاوتی از خود

نشان می دهند.

هریک از عبارات زیر به ترتیب به کدام مورد اشاره دارد؟

- عضویت افراد در جامعه و کنش اجتماعی

- تعبیر ماکس وبر از نظم افراطی به قفس آهنین

- وقوع کشتار گسترده در جنگ های جهانی میان کشورهای توسعه یافته

19

خشت  بنای جامعه ـ انسان به مثابه آگاهی و معنا ـ اخالق گریزی1)

زندگی اجتماعی انسان و نظم همزاد یکدیگرند ـ پیامدهای نادیده گرفتن کنش اجتماعی ـ پیامدهای درنظر گرفتن کنش اجتماعی2)

تأثیرگذاری افراد بر مسائل اجتماعی ـ پیامدهای نادیده گرفتن کنش اجتماعی ـ پیامدهای نادیده گرفتن کنش اجتماعی3)

همراهی همدالنه ـ انسان به مثابه شیء ـ پیامدهای نادیده گرفتن کنش اجتماعی4)

مطالعه کنش اجتماعی فقط به روش تجربی چه پیامدهایی دارد؟ 20

نادیده گرفتن اراده و خالقیت – اخالق گریزی - معنازدایی      1)

قابل مشاهده بودن همه اهداف کنشگران – معنازدایی – خالقیت زدایی2)

داوری رفتارهای قابل مشاهده – سرکوب خالقیت انسان ها – اخالق گریزی3)

عدم توجه به انگیزه و هدف – داوری رفتارهای قابل مشاهده – نادیده گرفتن معنای کنش4)



عبارات زیر را به ترتیب از حیث درست یا غلط بودن مشخص نما�د.

- رویکرد پوزیتیویستی بر آن چه مشاهده می شود، تمرکز می کند و اغلب معنای کنش و آن چه در درون انسان می گذرد را نادیده می گیرد.

- برای فهم برخی از انگیزه های جوانان و نوجوانان، می توان از روش های تجربی استفاده کرد.

- کنش انسانی، خشت بنای جامعه است.

- حکومت ترکیه با تأ�د نفوذ اسالم در جامعه و با هدف گسترش اسالم واقعی، مدارس امام خطیب را بنا کرد.
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ص ـ ص ـ ص ـ غ2)ص ـ غ ـ ص ـ غ1)

غ ـ ص ـ غ ـ ص4)ص ـ غ ـ غ ـ غ3)

کدام یک از گزینه های زیر در رابطه با پیامد نادیده گرفتن کنش اجتماعی، درست است؟ 22

(1
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.

(2
برخی از اهداف کنشگران قابل مشاهده اند ولی انسان ها اغلب در کنش هایشان به دنبال تحقق اهداف و ارزش هایی هستند که دیگران

نمی توانند آنها را مشاهده کنند.

بیش تر جوانان و نوجوانان، استفادۀ هرچه بیش تر از اینترنت و بازی های رایانه ای را به روز بودن و سرگرمی و هیجان، معنا می  کنند.3)

(4
برای دانستن میل جوانان و نوجوانان نمی توان از راهکار جامعه شناسی پوزیتیویستی استفاده کرد، بلکه باید همدالنه با آنان همراه شد تا

مسائل زندگی و آرزوی آن ها را فهمید و آنان را تأ�د نمود.


