
 دیدگاه ها نسبت به مزایای اجتماعی: 

 :دیدگاه گذشتگان 

 ش نیاز دستیابی به سعادتپ وارزش واسطه ای 

 

 :واکنش هایی که بعد ها ایجاد شد 

 الف( نخستین واکنش به ثروت : 

  ریشه بسیاری از ظلم ها  1نکته: 

 دزدی تلقی کردن مالکیت 2 نکته : 

 ب( دومین واکنش به دانش:

 مورد تردید واقع شدن خوشبینینکته: 

 انواع قدرت 

 :ازلحاظ تعداد 

 خود ارادهو  آگاهیانجام کاربا الف( فردی:      

 نکته: محدود است          

 به اراده دیگران تاثیر:توانایی ب(اجتماعی      

 دیگران)تبعیت(توافق و پذیرش  راه کسب آن:          

 :انواع تبعیت         

 باطنی: همراه با میل بارضایت .1

 ترس و تهدید ناشی از باکراهت: .2

 .است باطل بودن وحق  مشروعیت: مدار نکته

 :ازلحاظ ارزش 

 باشد. رضایتاگرتبعیت با الف(مقبول: 

 ارزشیو  عقیدتیاعمال قدرت مطابق یک نظام  ب(مشروع:

 ازلحاظ ابزارمورداستفاده 

 جامعه شناسی دوازدهم

 

 مبحث قدرت اجتماعی

  (استاد یزدی)

منفیبیشتر   قدرت      

خنثی  ثروت  

مثبت کامال دانش    



 الف( سخت :

 اقتصادی وسیاسی :درگذشته موجب سلطه 1تذکر 

 ابزار نظامیو با  آشکارا:2تذکر 

 توسط نهادهای نظامیاعمال :3تذگر 

 مثال:همه جنگ های نظامی 

 ب(نرم:

 فرهنگیو ابزار رسانه:اعمال توسط 1تذکر 

 سبب سلطه فرهنگی2تذکر: 

 :نظام آموزشیمثال 

  طریق رسانهمثال:تاثیر بیشتر سلبریتی ها نسبت به دولتها از 

  نکته مهم:

 صورت میگرفت و رسانه ها  نظامیو با ابزار  جغرافیایینبرد در قلمرو  گذشته در

 خبر آن رامنتشرمیکردند اما

 صورت میگیرد واگر درگیری  رسانهو با ابزار  حوزه فرهنگنبرد ر  امروزه

 جنگ فرهنگی است.درادامه نظامی رخ دهد 

 

 سلطه هژمونیک:

 :و  فرهنگیاعمال سلطه به شیوه تعریف 

  برتری جویی توجیهو  رضایت عمومیمهندسی 

 وپذیرش قرار گرفتنرضایت بیشتر مورد : سبب تذکر 

 انقالب های رنگینرسانه های انقالبی و  اسالم هراسی:مثال 

 (رسانهغرب از طریق  مخالف)انقالبهای رنگین در صدد براندازی حکومتهای 

 سیاست:

 برای رسیدن به هدف قدرت سازمان یافتهاعمال تعریف: .1

های جهان اجتماعی  رزشو ا آرمان هاموجب رسیدن به  سیاست مناسببه کارگیری :تذکر .2

 میشود.

 نظام سیاسی:

 دارد. وجود اجتماعی جهان های سیاست اعمال برای که سازوکارهایی مجموعه:تعریف .1

 مستقل نیست. ست ودرارتباط با سایر نظام ها:تذکر .2



 اگر بحران اقتصادی کنترل نشود         فروپاشی نظام سیاسی .3

 روش حکومت                    

 تعدادحاکمان
براساس خواست ومیل  براساس فضیلت

 حاکم

 مونارشی فرد 
 مثل حکومت پاپ برواتیکان

 استبدادی

 آریستوکراسی اقلیت
مثل نخبگانی که دارای امتیاز 

 بودند

 الیگارشی
 مثل اقلیتی از سرمایه داران

 دموکراسی جمهوری اکثریت

 

 دنیامداری دین مداری
 

 :اهداف کنش سیاسی

 

 

 )تشخیص عملی آن دشوار( هدایت میشوند بدتر و بهترهای سیاسی با مفاهیم در نتیجه : تمام کنش

 

 دستیابی به مهم ترین هدف زندگی: 

 فضیلت فردی .1

 سعادت همگانی .2

  مورد تایید یا رد یا ستایش یا نکوهشامورسیاسی خنثی نبودن: 

  انتظار امورسیاسی از انسانها 
 اطاعت 

  نیاز به ارزیابی با مالکهای خاص خودشان                               وفاداری 
 

  قابلیت تعمیم پذیریدرهمه مکانها و زمانها           :یکسان بودن قوانین  نظم جهان شمول طبیعت

 

 پیشگیری از خطای یکسان انگاری جوامع برای      نیستندجوامع و فرهنگها یکسان 

فرهنگ از مطالعه هر       معنیمطالعه سایر جامع       خطا :عدم توجه به 

 منظرخودش )رویکرد تفسیری(        خطا:

.تغییروضع موجود )هدف:................(1  

.حفظ وضع موجود 2

 )هدف:..........................................(



 فرهنگها پایان ناپذیر شدن به دلیل تعددگرفتار مطالعات  .1

 محدودنبودن فرهنگها به مرزها)مجبور به مقایسه ارزشها میشویم( .2

 ازبین رفتن امکان مقایسه )زیرا  هرفرهنگ را از دید خودش مطالعه کردیم ( .3

 : جامعه شناسی تبیینی 

 انحصار علم به علوم تجربی 

  و  خنثیارزش زدایی و معنا زدایی از قدرت          مطالعه قدرت به عنوان پدیده

 فاقد معنا

 جامعه شناسی تفسیری 

 یف ارزشها و نظامهای سیاسیصرفا توص 

  عدم اراِیه معیار ارزیابی 

 جامعه شناسی انتقادی: 

  اعتقاد به محافظه کار بودن دو رویکرد قبلی 

  داوری علمیضروری دانستن 

 تست کالسی
 (98امیک دررابطه با قدرت درست نیست؟و کدام ویژگیها به افعال انسان قدرت میبخشد؟  )سراسری .کد(1

 –ن نامحدود است انسان نمیتواند همه نیازهای خود را به تنهایی برآورده سازدو برای تامین برخی نیازها به کمک دیگران احتیاج دارد اما قدرت فردی انسا .1

 آگاهی و اراده

هدف و –براراده دیگری تاثیر بگذارد و کنش ارادی دیگران را به خدمت بگیرد قدرت اجتماعی زمانی هویدا میشود که آدمی برای رسیدن به هدف خویش  .2

 معنا

آگاهی – قدرت اجتماعی زمانی هویدا میشود که انسان برای رسیدن به هدف خویش براراده دیگری تاثیر بگذارد و کنش ارادی دیگران را به خدمت بگیرد .3

 و اراده

-نیازهای خود را به تنهایی برآورده سازدو برای تامین برخی نیازها به کمک دیگران احتیاج دارد اما قدرت فردی انسان نامحدود استانسان نمیتواند همه  .4

 هدف و معنا

 (97بهمن19)گاج پدیدآیی آسیبهای )قدرت مقبول غیرمشروع(و)فروپاشی نظام سیاسی( ناشی از چیست؟(.2

 دگرگونی درارزشها و هنجارهای سیاسی-قدرتی خالف قانون الهی با تبعیت ناشی از رضایت .1

 عدم کنترل بحران اقتصادی-قدرتی خالف قانون الهی با تبعیت ناشی از رضایت .2

 تغییرالیه های عمیق -قدرتی خالف قانون الهی باعدم تبعیت .3

 چالش فقر و غنا-قدرتی خالف قانون الهی باعدم تبعیت .4

 (98)قلمچی بهمننرم درست است و الزمه بوجود آوردن قدرت اجتماعی چیست؟کدام گزینه در رابطه باقدرت سخت و (.3

 پذیرش و توافق دیگران-درگذشته ابزار تسلط یک کشور به سایر کشورها خشن و نهان بود .1

 ازمنشا الهی باشد-ستسایرکشورهانفوذفرهنگی و آشکاراامروزه ابزار تسلط یک کشور بر .2

 پذیرش و توافق دیگران -امی که سلطه به شیوه فرهنگی باشد جامعه شناسان آنرا هژمونی میخوانندهنگ .3

 ازمنشا الهی باشد -امروزه نبرددولتها در قلمرو فرهنگی است .4

 (97بهمن)گزینه دوبه ترتیب نقطه شباهت و تفاوت مفهوم جمهوری و دموکراسی از نظر ارسطو درکدام گزینه آمده؟و منظور از نظام الیگارشی چیست؟(4

 اقلیتی که براساس فضیلت و حقیقت تصمیم گیری میکنند-اقلیت یا اکثریت افرادتصمیم گیرنده -مالک بودن فضیلت .1

 گیری میکند فردی که براساس فضیلت و حقیقت تصمیم-دین مداری یا دنیامداری درتصمیم گیری-مالک بودن اکثریت .2

 اقلیتی که براساس خواست افراد تصمیم میگیرند-براساس فضیلت یاخواست افرادتصمیم گیری کردن-کثریتمالک بودن ا .3

 فردی که طبق میل خودش تصمیم میگیرد -دین مداری یا دنیامداری درتصمیم گیری-مالک بودن فضیلت .4

    

 



 (مشق شب)

 (97)قلمچی اسفند(پیامد هریک از عبارات درکدام گزینه امده است؟1

 محدودنماندن فرهنگهای مختلف به مرزهای خودشان 

 مطالعه هرفرهنگ از منظرمردمی که آنراپذیرفته اند 

 مقایسه ارزشها برای تشخیص ارزشهای درست از غلط-لزوم بررسی جوامع بارویکردتفهمی تفسیری .1

 بارویکردتفهمی تفسیریلزوم بررسی جوامع  -دورشدن ازنگاه پوزیتیویستی به جوامع .2

 ازدست رفتن امکان داوری ارزشها-ایسه ارزشها برای تشخیص ارزشهای درست از غلطمق .3

 و عقلی عدم انحصارعلم به معنی تجربی-جوامعبررسی سایر  .4

 (98)گاج فروردیناز کدام نوع نظام سیاسی است؟ -دارانحکومت اقلیتی از سرمایه -حکومت نخبگان دارای امتیاز-(حکومت پاپ بر واتیکان2

 الیگارشی-استبدادی-آریستوکراسی .4استبدادی   -یالیگارش-آریستوکراسی .3استبدادی    -آریستوکراسی-یمونارش . 2   ارشیالیگ-آریستوکراسی-مونارشی.1

 باتغیرجزیی(-97هریک ازعبارات باکدام گزینه مرتبط است ؟)قلمچی بهمن (3

 نوعی نظام سیاسی که هیچ حقیقتی مستقل از خواست مردم را به رسمیت نمیشناسد.-انقالب نارنجی اوکراین   -تاثیرگزاری بیشتر از دولتها     -

 یالیگارش-ازطریق ابزار خشن-کنشگران فردی که شهرتشان را مدیون نهادهای نظامی هستند .1

 آریستوکراسی-شهرتشان را مدیون نهادهای نظامی هستند -اجتماعی میتوانند جریان ساز شوندبااستفاده ازشبکه های  .2

 دوکراسی -با استفاده از قدرت نرم درصددبراندازی حکومتهای مخالف غرب شدند-درامدزایی رسانه ها از طریق سلبریتی ها .3

 دموکراسی–در ادامه جنگ فرهنگی -بااستفاده ازشبکه های اجتماعی میتوانند جریان ساز شوند .4

 (98اردیبهشت  )گزینه دو؟کدام موارد بجای الف و ب و ج قرار میگیرد(4

 نظام مونارشی الف اقتدار

 ج قدرت مطابق حکم الهی ب

 حکومت پاپ بر واتیکان–قدرت هم مشروعیت حقیقی دارد و هم مقبولیت اجتماعی -مقبولیت حقیقی .1

 حکومت پاپ بر واتیکان -قدرت مقبول و پذیرش ان رسمی باشد-مشروعیت حقیقی .2

 حکومت اقلیتی از سرمایه گذاران-قدرت هم مشروعیت حقیقی دارد و هم مقبولیت اجتماعی -مقبولیت رسمی .3

 حکومت نخبگان با امتیاز طبقاتی-قدرت مقبول و مشروع-مشروعیت حقیقی .4

 (98(پیامد عبارات زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده؟)قلمچی بهمن 5

 عدم محدودیت فرهنگها به مرزها-انحصار علم به تجرب توسط جامعه شناسی تبیینی    -مطالعه جوامع اروپایی از منظر وبر     -

 مقایسه ارزشها برای تشخیص صحت انها-ارزش زدایی و معنازدایی از قدرت–شهر فقط در اروپا وجود داشته  .1

 تشخیص و فهم معانی فرهنگها-عه ارزشهای سیاسییافتن قابلیت مطال-تعمیم نظر وبر به جوامع غیرغربی .2

 مطالعه هرفرهنگ از منظر مردمی که انرا پذیرفته اند-توصیف نظامهای سیاسی-توجه به معانی فرهنگها در مطالعه سایرجوامع .3

 یافتن مالکی برای ارزیابی علمی-یافتن راهی برای داوری علمی بویژه در عرصه قدرت-دستیابی به امکان مقایسه و داوری ارزشها .4

 

 

 

 

 اشیداگرتالشگرید موفق ب

 یزدیزهرا 


