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 انتقادی شناسی جامعه-

 هدف روش موضوع

 موجود وضع از انتقاد .1 تجویزی و انتقادی تفسیری، اجتماعی +پیامد آن های کنش

 مطلوب وضع تجویز .2
 مجبور ساختن انسان( و )منفعل تفسیریو تبیینی  بودن رویکردهای محافظه کاراعتقاد به -

 » ارزش از دانش جدایی « :تبیینی  رویکرد پیامدهای غلبه-

 هم قرارگرفتن قلمروی دانش )تبیین( و ارزش )تفسیر(  مقابلیعنی :   

 قلمرو تبیین: کشف واقعیت           قلمرو تفسیر : خلق ارزش 

 : »انتقادی دانش« شکل گیری -

 پیوند              تجویزی  و انتقادی های گزاره بازگشت      تبیینی     رفتن رویکرد حاشیه به       تفسیری   غلبه رویکرد

 » انتقادی دانش «شکل گیری       ارزش   و دانش

 : انتقادی دانش ویژگی  -

 مطلوب وضع به رسیدن و موجود وضع از عبور برای ه حلارموجود+ به دنبال  وضعیت ازانتقاد از 

 تفسیری بوجود آمد. رویکرد درون ازجامعه شناسی انتقادی  :نکته

 ارزیابی پدیده ها با مالکهای خوب و بد و هنجارهای باید و نباید -

 تجربی و حسی معنای به  محدودنکردن علم-

 برای وضعیت بهتر {      حل راه تجویز موجود + وضعیت انتقادی } نقد شناسی جامعه هدف ترین مهم     

 علمی : نیاز به معیارهای در نتیجه     

 انتقادی به هردو وجه زندگی انسان : شناسان جامعهتوجه 

 آن توسط افراد ساختارهای و اجتماعی ساختن جهان     

 تاثیر الزام ها و پیامدهای جهان اجتماعی برای انسان     

 حوزه رقابت

 حوزه برابری

 مدل عدالت اجتماعی

  



  .است باقی آن نیز های پیامد پابرجاست، افراد( اجتماعی مشارکت طریق از )اجتماعی جهان یک که زمانی نکته: تا         

 جدید های پیامد          جدید جهان اجتماعی شکل گیری         هایش   الزام شدن برداشته              اجتماعی جهان تغییر      

 مخرب آنها آثار از پوشی اجتماعی   مساوی   چشم ساختارهای به توجهی بی-

 زیرا : ناممکن ساختن انتقاد  از ساختارها و در نتیجه عدم کنترل

 سرکوبگر ساختارهای از علمی انتقاد ضرورت تاکید جامعه شناسی انتقادی بر-

 است: معتقد تفسیری رویکرد پذیرش با انتقادی شناسی جامعه-

 و فرهنگهاست ها گروه افراد، ساخته ها ارزش و معانی تمام .1

 خود را پدید می اوردخاص نیستند و هر گروه فرهنگ  دیگری از بدتر یا بهتر کدام .هیچ2

 را کشف نمیکند بلکه  معتقد است: فضیلتی یا حقیقت گونه هیچ انتقادی رویکرد .3

 گروه ها و افراد به یکدیگر عدم تحمیل     

 پرداخت. آن از انتقاد به باید و است سلطه در غیر این صورت مصداق

 تست کالسی 

 97سنجش کدام گزینه با عبارت زیر در ارتباط است؟(1

 «شد.اجرا میها و مدارس ها، بیمارستانها، ورزشگاهدر نظام آپارتاید، تفکیک نژادی در اماکن عمومی، ایستگاه»

 اند.های اجتماعی، مضر و مخربهای اجتماعی هستند و همۀ نابرابریها، نابرابریها و نابرابریهمۀ تفاوت1

ها بر یک از این تفاوتبندی کرد، اما هیچتوان رتبهپوست بودن و جنسیت را میها مانند سفیدپوست و رنگینبرخی نابرابری2

 دیگری برتری ندارد.

 اند.های اجتماعی قرار دادهای برای نابرابریهای طبیعی را بهانههای اسمی و نابرابریها تفاوتز فرهنگبسیاری ا3

 اند.شوند و اجتماعیدر نژاد مانند نابرابری در تحصیالت و قدرت در جامعه ایجاد می نابرابری4

 97یقلمچ باشد؟شناسی میهریک از جمالت زیر مربوط به کدام رویکرد جامعه(2

 ها و هنجارها بپردازد.تواند به داوری ارزششناسی میجامعه -الف

 های بشری را توصیف کند.تواند آرمان و ارزششناسی صرفاً میجامعه -ب

 های بلندتری برداشت.در مسیری دورتر از علوم طبیعی، گام -ج

 روش مطالعه جامعه روشی حسی و تجربی است. -د

 پوزیتیویستی -انتقادی  -تفهمی  -انتقادی .2                 پوزیتیویستی –ی تفهم -انتقادی  -انتقادی 1

 تفهمی -تفهمی  -انتقادی  -تفهمی .4                           تفهمی –انتقادی  -تفهمی  -تفهمی 3

 98گاج داند؟ چرا؟کار میشناسی را محافظهشناسی انتقادی کدام رویکردهای جامعهامعه(ج3

 گیرند و بر روش تجربی و تفهمی تأکید دارند.زیرا از علوم طبیعی فاصله نمی -یویستی و تفهمی پوزیت1

 گیرند و بر روش تجربی و تفهمی تأکید دارند.زیرا از علوم طبیعی فاصله نمی -پوزیتیویستی و تبیینی 2

 دهند.یط موجود تن میها نیستند و به شرازیرا قادر به داوری نسبت به ارزش -پوزیتیویستی و تفهمی 3

 .دهندمی تن موجود شرایط به و نیستند هاارزش به نسبت داوری به قادر زیرا - پوزیتیویستی و تبیینی4

 صورتی در طبیعی های نابرابری و اسمی های تفاوت است؛ شناسان مورد توجه جامعه موضوعات ترین مهم از یکی ................(4.

 اجتماعی، های نابرابری مطالعۀ در شناسان جامعه. گیرند می قرار شناسان جامعه توجه مورد شوند منجر  .................. به که



 افراد میان نابرابر صورت به  بری اجتماعی این است که..................نابرا علت گویند می و دارند توجه جوامع در  ..................  به

 98قلمچی .اند شده توزیع

 مزایای اجتماعی -قشربندی اجتماعی  -نابرابری اجتماعی  -نابرابری اجتماعی 1

 ثروت -مزایای اجتماعی  -قشربندی اجتماعی  -نابرابری اجتماعی 2

 قدرت -قشربندی اجتماعی  -نابرابری اجتماعی  -قشربندی اجتماعی 3

 دانش -ی مزایای اجتماع -قشربندی اجتماعی  -قشربندی اجتماعی 4

 98سنجش چیست؟ اجتماعی های ظر دیدگاه لیبرالی دربارۀ نابرابری(ن5

 ها انسان میان جویانۀ سلطه روابط از بلکه نیست، طبیعی های نابرابری و ها تفاوت از ناشی اجتماعی های معتقدند که نابرابری1

 .خیزد برمی

 یا ها تفاوت از اجتماعی های نابرابری آنان نظر از. دارد ضرورت جامعه و بقا برای اجتماعی های معتقدند که نابرابری2

 .خیزد برمی طبیعی های نابرابری

 .شد خواهد برقرار عدالت ثروت، برابر توزیع با که معتقدند و دانند این گروه عدالت اقتصادی را مهم می3

 نقطۀ و کند فراهم همگان برای را رقابت امکان که دارد وظیفه جامعه، اما شود در این دیدگاه مالکیت خصوصی لغو نمی4

  .نماید یکسان را رقابت شروع

 مشق شب

 97گزینه دو باشد؟ می درست یک کدام و نادرست کدام یک از جمالت زیر(6

امعه ضرورت دارد در این گروه موافق قشربندی ج و بقا برای اجتماعی نابرابری که معتقدند شناسان جامعه برخی - الف

 نیستند.اجتماعی 

 .هستند اجتماعی قشربندی موافق و دانند می ضروری جامعه و بقا برای را اجتماعی های نابرابری  لیبرال شناسان جامعه -ب 

 و خیزد برمی طبیعی های نابرابری یا ها تفاوت از اجتماعی های نابرابری که معتقدند قشربندی موافق شناسان جامعه - ج

  ها مکان و ها زمان همه مختص ای پدیده را قشربندی

 .دانند  می

 .شناسند می ناعادالنه را آن و دانند می طبیعی های نابرابری نتیجه را اجتماعی های نابرابری لیبرال شناسان جامه - د

 غ -ص  -ص  -غ .4           غ –غ  -غ  -ص .3        ص –غ  -ص  -ص .2       ص –ص  -غ  -غ 1

 شناسی، کدام مورد درست است؟جامعهدر مورد سیر تاریخی (7

های علوم ابزاری بود و خصلت شناسی پوزیتیویستی در قرن نوزدهم به وجود آمد و به شدت تحت تأثیر موفقیتجامعه1

 شود.کارانه در این شاخه دیده نمیمحافظه

های اجتماعی معنای پدیده تفسیری، به تفاوت موضوع علوم اجتماعی و علوم طبیعی پی برد و بر-شناسی تفهمیجامعه2

 تأکید کرد.

شناسی در طی قرن نوزدهم با توجه به تفاوت موضوع خود از علوم طبیعی فاصله گرفت و در طی قرن بیستم با توجه جامعه3

 های غیرتجربی، اهمیت داد.به تفاوت هدف خود به روش

ی رسیدن به وضعیت بهتر است و به شرایط موجود تن شناسی از ابتدا تا کنون، نقد وضعیت موجود براترین هدف جامعهمهم4

 دهد.نمی

 98گاجاست؟ شده بیان گزینه کدام در زیر هایعبارت علت ترتیببه(8

 .نامید ابزاری دانش توانمی را طبیعی علوم -

 انتقادی شناسیجامعه سوی از تفهمی و پوزیتیویستی شناسیجامعه دانستن کارمحافظه -

 هاهای اجتماعی برای کنترل آنشناخت پدیدهضروری ساختن  -



ها و قادر به داوری نسبت به ارزش -های طبیعی است. تکنولوژی ابزار تسلط بر طبیعت و وسیلۀ رهاسازی او از محدودیت1

 ها و هنجارهای پیشینفروپاشی ارزش -هنجارهای اجتماعی نیستند. 

های پدیده -دهند. به شرایط موجود هرچه باشد تن می -شود. ته میشناسی پوزیتیویستی یا تبیینی شناخبا نام جامعه2

 کنند.های طبیعی به شکل معناداری عمل میاجتماعی برخالف پدیده

ها و توانایی داوری نسبت به ارزش -های تفهمی را نیز داراست. عالوه بر وسیلۀ تسلط انسان بر طبیعت نقش دانش3

 ها و هنجارهای پیشینز بین رفتن ارزشا -هنجارهای اجتماعی را ندارند 

غلبۀ  -دهند به شرایط موجود تن در نمی -دهد ابزار تسلط انسان بر طبیعت و شیوۀ صحیح استفاده از طبیعت را نشان می4

 رویکرد دنیوی در جوامع صنعتی

-تفهمی شناسان درمورد جامعهام مورد دربارۀ نظر آنان کد و داشتند توجه مهم نکتۀ کدام به انتقادی شناسان جامعه(9

 است؟ صحیح تفسیری

 برای نامطلوبی پیامدهای و آثار تواند برجسته کردن یک وجه زندگی اجتماعی و تأکید بر آن و نادیده گرفتن وجه دیگر می1

 افراد زندگی بر ها ی و تأثیر آناجتماع ساختارهای به تفسیری تفهمی شناسان جامعه -. بیاورد وجود به اجتماعی زندگی

 .هستند توجه کم

 که دارند نیاز علمی معیارهای به تفسیری تفهمی شناسان جامعه -توانایی و خالقیت انسان در ساختن جهان اجتماعی 2

 .کنند تبدیل مطلوب وضعیت به را موجود وضعیت

 ساختارهای گیری شکل زمینۀ تواند برجسته کردن یک وجه زندگی اجتماعی و تأکید بر آن و نادیده گرفتن وجه دیگر می3

 ها آن گرفتن نادیده پیامدهای و اجتماعی ساختارهای به تفسیری تفهمی شناسان جامعه -. کند فراهم را تر انسانی اجتماعی

 .داشتند توجهی کم

فهمی تفسیری به معیارهای ت شناسان جامعه -. است غیرممکن ها انتقاد از ساختارهای اجتماعی و کنترل آثار مخرب آن4

 .اند الزم برای داوری وضعیت موجود دست یافته

 است؟ مورد کدام علت ترتیب به هریک از عبارات زیر(10

 آن تجربی و حسی معنای به علم ندانستن محدود -

 اجتماعی قشربندی دانستن طبیعی -

 افراد میان دانش و قدرت ثروت، یعنی اجتماعی مزایای نابرابر توزیع -

 -. نیست پذیر امکان آن در تغییر -. هستند علمی ارزشی داوری برای معیاری دنبال به پوزیتیویستی شناسان جامعه1

 اجتماعی های نابرابری

 آن آمدن پدید در جوامع و ها انسان نقش -. شوند رها تجربی علم های محدودیت از دارند سعی انتقادی شناسان جامعه2

 اجتماعی های نابرابری -ود. ش می گرفته نادیده

 های تفاوت - اجتماعی ساختارهای از پوشی چشم عدم -. انتقادند و ارزیابی برای معیاری دنبال به انتقادی شناسان جامعه3

 طبیعی

 طبیعی های تفاوت - اجتماعی قشربندی کارکردهای تثبیت - شوند رها تجربی علم های محدودیت از تفهمی شناسان جامعه4

 98سنجش  شناسان انتقادی چیست؟ترین هدف جامعهکاری است و مهمشناسی متهم به محافظهجامعهکدام رویکرد (11

 های تجربی و تفهمیجز روشهای دیگر بهکار گرفتن روشبه -شناسی پوزیتیویستی جامعه1

 های اجتماعی با تأکید بر روش تجربیتفسیر معنادار از پدیده -شناسی تفهمی جامعه2

 های طبیعیابزار تسلط انسان بر طبیعت و رهاسازی او از محدودیت -ی پوزیتیویستی شناسجامعه3

 ترحل برای رسیدن به یک وضعیت مطلوبنقد و داوری وضعیت موجود جامعه و ارائۀ راه -شناسی تفهمی جامعه4

 



  97قلمچیاست؟ ارتباط در موضوع کدام با ترتیب به هریک از عبارات زیر(12

 اجتماعی نابرابری علت عنوان نابرابر مزایای اجتماعی به شناخت توزیع -

 قشربندی در جوامع و ها انسان نقش گرفتن نادیده -

 بیستم قرن در پوزیتیویستی رویکرد افول -

 مورد توجه قرار گرفتن ظرفیت انتقادی -علت طبیعی جلوه دادن قشربندی اجتماعی  -دیدگاه جامعه شناسان 1

 غنا و فقر مسئلۀ گیری شکل - اجتماعی قشربندی دادن جلوه طبیعی نتیجۀ - شناسان دیدگاه جامعه2

 غنا و فقر مسئلۀ گیری شکل -علت طبیعی جلوه دادن قشربندی اجتماعی  -دیدگاه طرفداران قشربندی اجتماعی 3

 انتقادیار گرفتن ظرفیت قر توجه مورد - اجتماعی قشربندی دادن جلوه طبیعی نتیجۀ - شناسان دیدگاه جامعه4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


