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نابرابــری اجتماعــی درس 7
مــه مقد

دودیدگاهدرپرداختدستمزدبهکارکنان:
دیدگاه اول: 

z .به هر کسی به اندازه ای که شایستگی دارد، دستمزد پرداخت شود
z .این دیدگاه تفاوت افراد را برجسته می سازند
z .افراد و گروه های »توانگر« را در اولویت قرار می دهند
z .تعیین قیمت دستمزد را براساس قانون عرضه و تقاضا می دانند

دیدگاه دوم:
z .از هر کس به اندازۀ توانش کار بخواهیم اما به اندازۀ نیازش به او دستمزد بدهیم
z .این عده شباهت های افراد را برجسته می سازند
z .افراد و گروه های »کم توان« را در اولویت قرار می دهند
z .تعیین قیمت دستمزد را براساس تعیین قیمت اعالمی دولت می دانند و دخالت دولت برای کنترل بازار را الزم می دانند

نابرابری؟ یا   تفاوت 

تفاوتهایاسمیوتفاوتهایرتبهای:
افراد از جنبه های مختلف با یکدیگر متفاوت اند. ◄
همۀ این تفاوت ها از یک نوع نیستند. ◄

 برخی تفاوت ها، تفاوت های اسمی هستند: در این صورت نمی توان افراد را براساس این تفاوت ها، رتبه بندی کرد. 

تفاوت در رنگ پوست. تفاوت در جنسیتمثـــال
در تفاوت های اسمی، تفاوت وجود دارد اما هیچ کدام بر دیگری برتر نیست.

 برخی تفاوت ها، تفاوت های رتبه ای هستند: در این صورت می توان افراد را براساس این تفاوت ها، رتبه بندی کرد. 

تفاوت در قد، هوش، وزن، ثروت و تحصیالتمثـــال
در تفاوت های رتبه ای، تفاوت وجود دارد و یکی بر دیگری برتر است و عالوه بر آن »نابرابر« نیز هستند. 

یعنی: افرادی که دارای ثروت و تحصیالت متفاوت هستند، با هم نابرابرند.

انواعنابرابری:
نابرابری ها دو گونه اند:  ◄

1. نابرابری های طبیعی ← مانند: نابرابری افراد در قد و ضریب هوشی
2. نابرابری های اجتماعی ← مانند: نابرابری در تحصیالت و ثروت

تقسیمنهاییبرایانواعتفاوتها:
3. تفاوت های رتبه ای: نابرابری اجتماعی 2. تفاوت های رتبه ای: نابرابری طبیعی   1. تفاوت های اسمی 

بررسیدومورد)بسیارمهم(:
مورد اول: »رسم بستن پای دختران، قرن ها در چین اجرا می شد تا پای آن ها کوچک بماند. این کار بسیار دردناك بود و حتی باعث شکستگی استخوان ها می شد.«

z  این رسم ناشی از کدام نوع تفاوت گذاری است؟ در این جامعه، کوچک بودن پا را نشاِن زیبایی زنان می دانستند. در واقع مردان ترجیح
می دادند زنان شان دارای پاهای کوچک باشند. درست است که »زن و مرد« بودن تفاوت اسمی است اما در جامعۀ چین این تفاوت در ذات 
خود، رتبه بندی نیز دارد و رتبۀ زن را پایین تر از مرد می داند که با وجود زجر کشیدن زنان، رسوم، زنان را وادار به چنین کاری می کند. 

پس در این جا »تفاوت اسمی« به »نابرابری اجتماعی« تغییر یافته است.
مورد دوم: »در نظام آپارتاید، تفکیک نژادی در اماکن عمومی؛ ایستگاه ها، ورزشگاه ها، بیمارستان ها، مدارس و... اجرا می شد.«

z  این تفکیک نژادی ناشی از کدام نوع تفاوت گذاری است؟ ظاهراً مانند مورد اول، تفاوت  میان دو نژاد سیاه و سفید از نوع تفاوت های اسمی
است که با همان تحلیل به »نابرابری اجتماعی« تغییر یافته است.

جمعبندیمطلبفوقبراساس»گفتگوکنید«کتابدرسی:
1. در طول تاریخ، بسیاری از فرهنگ ها و جوامع، تفاوت های اسمی و نابرابری های طبیعی را بهانه ای برای نابرابری های اجتماعی قرار داده اند. مثاًل 

به دلیل تفاوت های میان دو جنس یا نژادهای مختلف، میان آن ها نابرابری های اجتماعی ایجاد کرده اند.
2. همۀ تفاوت ها و نابرابری ها، نابرابری اجتماعی نیست و همۀ نابرابری های اجتماعی مضر و مخرب نیست. )دو نفر را در نظر بگیرید که هر دو 

شرایط برابر دارند اما یکی تالش می کند و درآمد برای خود ایجاد می کند و دیگری تالش کمتری دارد و به درآمد کمتری می رسد.(
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اجتماعی نابرابری   
»تفاوت های اسمی« و »نابرابری های طبیعی« در صورتی که به »نابرابری های اجتماعی« منجر شوند، مورد توجه جامعه شناسان قرار می گیرند. ◄
مفهوم قشربندی در جامعه شناسی، از زمین شناسی گرفته شده است و جامعه همانند زمین دارای الیه بندی سلسله مراتبی دانسته شده است. ◄
تحلیل علت نابرابری های اجتماعی براساس قشربندی اجتماعی: علّت نابرابری های اجتماعی این است که مزایای اجتماعی یعنی ثروت، قدرت و  ◄

دانش به صورت نابرابر میان افراد توزیع شده اند، از این رو برخی افراد در باالی سلسله مراتب اجتماعی قرار می گیرند و برخی افراد در پایین آن.
وقتی نابرابری اجتماعی وجود دارد: برخی افراد برای دستیابی به مزایای اجتماعی راه هموارتری پیش رو دارند. ◄

نابرابری اجتماعی به  رویکرد   سه 

رویکرداول:طرفدارانقشربندیاجتماعی)مدللیبرالی(
نابرابری اجتماعی را برای »بقای جامعه« ضروری می داند. ◄
علت نابرابری های اجتماعی را »نابرابری های طبیعی« می داند. ◄
این جامعه شناسان طرف دار قشربندی اجتماعی هستند. ◄

معتقدند که از گذشته تا حال، هیچ جامعه ای بدون قشربندی اجتماعی نبوده است یعنی قشربندی پدیده ای است که در همه زمان ها و مکان ها وجود داشته است. ◄
نقد رویکرد اول:

z  استدالل رویکرد اول این است: »نابرابری های اجتماعی نتیجۀ تفاوت ها یا نابرابری های طبیعی هستند، بنابراین عادالنه اند.« اما این استدالل
ایراد دارد: »نابرابری های اجتماعی همیشه نتیجۀ نابرابری های طبیعی نیست.«

z  نقطۀ شروع رقابت میان افراد، یکسان نیست برخی از افراد در طبقات پایین به دنیا می آیند و برخی در طبقات باال و چنین شرایطی یک
نابرابری اجتماعی، مقدمۀ ایجاد نابرابری های اجتماعی بعدی می شود.

z  طرفداران قشربندی با طبیعی دانستن قشربندی اجتماعی، نقش انسان ها و جوامع در پدید آمدن و ادامه یافتن آن را نادیده می گیرند و
تغییر در آن را چندان امکان پذیر نمی دانند. به عالوه با تأکید بر کارکردهای قشربندی، آن را تأیید و تثبیت می کنند.

z .طرفداران قشربندی از این نکتۀ مهم غفلت می کنند که در رقابت عادالنه باید نقطۀ شروع رقابت یکسان باشد
رویکرددوم:مخالفانقشربندیاجتماعی)مدلکمونیستی(

معتقدند که نابرابری های اجتماعی ناشی از تفاوت ها و نابرابری های طبیعی نیست، بلکه نتیجۀ روابط سلطه جویانه میان انسان هاست و باید با آن مبارزه کرد. ◄
عدالت اقتصادی را مهم می دانند و معتقدند که با توزیع برابر ثروت، عدالت برقرار خواهد شد. ◄
معتقدند برای ایجاد برابری باید مالکیت خصوصی را از میان برداشت. زیرا: مالکیت خصوصی موجب برقراری روابط ظالمانه میان افراد و در نتیجه،  ◄

نابرابری اجتماعی شده است.
معتقدند قشربندی اجتماعی توسط انسان ها پدید آمده و تداوم یا تغییر آن نیز به دست آن هاست. ◄
آنان خواهان از میان برداشتن قشربندی هستند. ◄
در جوامع سوسیالیستی، مالکیت خصوصی وسایل تولید وجود نداشت. )البته نویسنده باید می گفت جوامع کمونیستی( ◄

نقد رویکرد دوم:
z .با حذف مالکیت خصوصی، انگیزۀ رقابت از بین می رود؛ چون سبب می شود، تالش و شایستگی بیشتر افراد کوشا و توانمند نادیده گرفته شود
z .نقطۀ شروع رقابت ها در رویکرد دوم )برخالف رویکرد اول( یکسان است اما به دلیل از بین رفتن انگیزۀ رقابت، کسی رقابت نمی کند

رویکردسوم:طرفدارانعدالتاجتماعی
هر دو رویکرد قبل را »ناعادالنه« می دانند. ◄
رویکرد اول را ناعادالنه می دانند. زیرا نقطۀ آغاز رقابت عادالنه نیست؛ یعنی: افرادی که در طبقۀ اجتماعی باال متولد می شوند در شرایط  ◄

یکسانی با آنان که در طبقۀ پایین هستند، قرار ندارند حتی اگر، شایستگی داشته باشند.
رویکرد دوم را ناعادالنه می دانند. زیرا نقطۀ پایان رقابت عادالنه نیست؛ یعنی: در آن افراد توانمند و کوشا، به اندازۀ استحقاقی که دارند،پس  ◄

از رقابت از مزایای اجتماعی برخوردار نمی شوند.
هر دو رویکرد به دلیل ناعادالنه بودن، با فطرت انسانی سازگار نیستند و در نتیجه به شکست می انجامند. ◄
در رویکرد عادالنه چه کارهایی توصیه می شود: ◄

z :مالکیت خصوصی نفی نمی شود اما جامعه وظیفه دارد نقطۀ شروع رقابت را یکسان نماید. چگونه؟ به این شکل
نیازهای ضروری همۀ افراد را تأمین نماید. ◄
تدابیری از جنس مالیات بیشتر گرفتن از ثروتمندان و به کارگیری آن برای رفع فقر در جوامع، داشته باشد. ◄
به اقشار کم برخوردار یارانه پرداخت کند. ◄
طرح خانه سازی عمومی برای اقشار کم درآمد، ایجاد کند. ◄
این رویکرد نه با »رهاسازی مطلق« )واگذار کردن امور به بازار عرضه و تقاضا = دست نامرئی بازار( موافق است و نه با »کنترل مطلق« )واگذار  ◄

کردن امور به دولت = دخالت همه جانبۀ دولت(
طرفداران این رویکرد، به دنبال برقراری عدالت اجتماعی هستند، اما نه با محدود کردن آزادی های افراد و از بین بردن رقابت بین افراد ◄
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نمایشوتفسیرسهمدل:

رویکرد اول

مدل: لیبرالی/ طرفدار قشربندی اجتماعی

- نابرابری اجتماعی امری ضروری برای بقای جامعه
- علت نابرابری اجتماعی ← نابرابری طبیعی

- قشربندی پدیده ای است که در همۀ زمان ها و 
مکان ها وجود داشته است.

- موافق رها سازی مطلق

نقد:

1. نابرابری های اجتماعی همیشه نتیجۀ نابرابری های 
طبیعی نیستند.

2. نقطۀ شروع رقابت یکسان نیست.
3. با تأکید بر کارکردهای قشربندی اجتماعی، نقش 

انسان ها و جوامع را نادیده می گیرد.
4. در این مدل، رقابت وجود دارد و افرادی در سطح 

پایین و افرادی در سطح باال قرار دارند.

رویکرد دوم

مدل: کمونیستی/ مخالف قشربندی اجتماعی

- نابرابری نتیجۀ روابط سلطه جویانه میان انسان هاست.
- با توزیع برابر ثروت، عدالت برقرار خواهد شد.

- مالکیت خصوصی باید حذف شود.
- قشربندی اجتماعی توسط انسان ها پدید آمده 

است و باید برداشته شود.
- موافق کنترل مطلق

نقد:

1. با حذف مالکیت خصوصی، انگیزۀ رقابت را از 
بین می برد و شایستگی افراد توانا را نادیده می گیرد.
2. نقطۀ شروع رقابت را یکسان می داند اما به دلیل 

از بین رفتن انگیزه، کسی رقابت نمی کند.
3. در این مدل، رقابت وجود ندارد و افراد در یک 
سطح قرار دارند و کسی باالتر از دیگری نیست و 

انگیزه ای نیز برای باالتر رفتن وجود ندارد.

رویکرد سوم

مدل: عدالت اجتماعی/ طرفدار عدالت اجتماعی

- هردو رویکرد قبل را ناعادالنه می داند.
- در رویکرد اول، نقطۀ آغاز رقابت و در رویکرد 

دوم، نقطۀ پایان رقابت عادالنه نیست.
- مالکیت خصوصی نفی نمی شود، اما نقطۀ شروع 

رقابت یکسان است.
- مخالف رها سازی مطلق و کنترل مطلق

»مدل عدالت اجتماعی«

در این مدل، شرایط برای رقابت برابر مهیا می شود 
و در عین حال انگیزه برای رقابت و رسیدن به 

سطوح باالتر وجود دارد.

انتقادی جامعه شناسی 
پیدایشوویژگیها:

جامعه شناسی انتقادی: از دل جامعه شناسی تفسیری بیرون آمد. ◄
رابطۀ جامعه شناسی انتقادی با علوم طبیعی: جامعه شناسی انتقادی بیشتر از جامعه شناسی تفهمی از علوم طبیعی فاصله گرفت. ◄
رابطۀ جامعه شناسی انتقادی با داوری کردن آرمان ها و ارزش ها: به کمک روش هایی غیر از تجربی و تفسیری، می تواند در این ارتباط داوری  ◄

کند و »برای رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب« راه حل ارائه دهد.
دیدگاه جامعه شناسی انتقادی نسبت به رویکردهای تبیینی و تفسیری: آن دو را محافظه کار می داند، زیرا آن رویکردها نمی توانند دربارۀ ارزش ها  ◄

و هنجارهای اجتماعی داوری کنند و به شرایط موجود تن می دهند.
آن چه باعث شد که جامعه شناسی به سمت داوری ارزش ها نرود؟ »غلبۀ رویکرد تبیینی و غیر علمی خواندن گزاره های انتقادی و تجویزی« ◄
مفهوم جدایی »دانش از ارزش«: این مفهوم ریشه در رویکرد تبیینی دارد که توسط وبر نیز مطرح شد. بر این اساس گفته می شود که دانش و  ◄

ارزش دو قلمرو متمایز و متقابل دارند. یعنی »دانش«، قلمرِو »تبیین« یا قلمرِو »کشف و بازخوانی واقعیات« است و »ارزش«، قلمرِو »تفسیر« یا 
قلمرِو »خلق و بازسازی ارزش ها« است.

آن چه باعث شد که راه بازگشت گزاره های انتقادی و تجویزی به علوم اجتماعی باز شود، چه بود؟ »رویکرد تفسیری بر رویکرد تبیینی غلبه  ◄
کرد و رویکرد تبیینی به حاشیه رفت.« 

دقت کنید که رویکرد انتقادی، پدیده های مورد مطالعه را با مالك های ارزشی )خوب و بد( و هنجاری )باید و نباید( ارزیابی می کند. ◄
روش هایی که در جامعه شناسی انتقادی به کار گرفته می شود: »روش تفسیری« و »روش انتقادی« و »روش تجویزی« ◄
مهم ترین هدف جامعه شناسی انتقادی: نقد وضعیت موجود جامعه برای رسیدن به یک وضعیت مطلوب تر است. ◄

زندگیاجتماعیورابطةمیانساختاروکنشاجتماعی:
زندگی اجتماعی انسان دارای دو وجه است: ◄

وجه اول: افراد در زندگی گروهی خود با یکدیگر، جهان اجتماعی و ساختارهای آن را می سازند. )توجه به کنش اجتماعی(
وجه دوم: هر جهان اجتماعی الزام ها و پیامدهایی دارد که زندگی انسان ها را متأثر می سازد. )توجه به ساختار و نظام اجتماعی(

همواره این امکان وجود دارد که یکی از دو وجه فوق، مهم تر تلقی شود و وجه دیگر در نظر گرفته نشود. ◄
برجسته کردن یک وجه زندگی اجتماعی و تأکید بر آن و نادیده گرفتن وجه دیگر، می تواند آثار و پیامدهای نامطلوبی برای زندگی اجتماعی  ◄

به وجود بیاورد که جامعه شناسان انتقادی به آن توجه کردند.

تا زمانی که یک جهان اجتماعی از طریق مشارکت اجتماعی افراد پابرجاست، پیامدهای آن نیز باقی است. با تغییر جهان اجتماعی موجود 
و به دنبال آن، برداشته شدن الزام هایش، جهان اجتماعی جدیدی شکل می گیرد و پیامدهای دیگری به دنبال می آورد.

چند مقایسه میان رویکردهای سه گانه: ◄
z .جامعه شناسان انتقادی همانند جامعه شناسان تفسیری بر توانایی و خالقیت افراد در ساختن جهان اجتماعی تأکید دارند
z .جامعه شناسان انتقادی منتقد این دیدگاه جامعه شناسان تفسیری هستند که به ساختارهای اجتماعی و تأثیر آن ها بر زندگی افراد بی توجه هستند

مدل ليبراليستى
مدل عدالت اجتماعىمدل كمونيستى

«حوزة برابرى»

«حوزة رقابت»
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z  .جامعه شناسان انتقادی معتقدند گاهی جهان اجتماعی و ساختارهای آن که به دست خود انسان ها ایجاد شده اند، انسان ها را زیر سلطۀ خود درمی آورند
z  جامعه شناسان انتقادی معتقدند بی توجهی به ساختارهای اجتماعی و نادیده گرفتن آن ها، به معنای چشم پوشی از آثار و پیامدهای مخرب

آن هاست؛ زیرا باعث می شود از »ساختارهای اجتماعی انتقاد نکنیم« و در نتیجه »کنترل آثار مخرب ساختارها ناممکن می شود.«
z .جامعه شناسان انتقادی معتقدند گاهی پیامدهای معناها و اراده های فرد یا گروهی بر فرد، گروه یا فرهنگ دیگری تحمیل می شود
z  جامعه شناسان انتقادی معتقدند گاهی معناها، ارزش ها و ساختارهایی که گروه یا قومی می سازند، گروه یا قوم دیگری را زیر سلطه خود

درمی آورد و سرکوب می کند. 
z  این جامعه شناسان بر ضرورت انتقاد علمی از ساختارهای سرکوب گر، تأکید می کنند تا از سلطۀ چنین ساختارهایی بر انسان ها پیشگیری

شود و همچنین زمینۀ شکل گیری ساختارهای اجتماعی انسانی تر و اخالقی تر فراهم آید. به عنوان مثال: اعتراضات گستردۀ سیاه پوستان و 
زنان به تبعیض های نژادی و جنسیتی به اصالح و تغییر برخی قوانین در راستای رفع این تبعیض ها، منجر شد.

z .جامعه شناسان انتقادی، به نقد سلطه در روابط و مناسبات میان افراد، گروه ها و فرهنگ ها می پردازند
z  جامعه شناسی انتقادی با رویکرد تفسیری در این موارد موافق است:  1. »تمام معانی و ارزش ها ساخته و پرداختۀ اراده های افراد، گروه ها و

فرهنگ هاست.« 2. هیچ ارزشی نسبت به ارزش دیگر، بهتر یا بدتر، درست یا نادرست نیست.« 
z  !رویکرد انتقادی حقیقت یا فضیلتی را کشف می کند؟ خیر
z  معیار رویکرد انتقادی برای نقد کنش ها و روابط میان افراد و جوامع چیست؟ »سلطه«. در واقع رویکرد انتقادی معتقد است که: »نباید

فرهنگی از گسترۀ جغرافیایی و محدودۀ تاریخی خود فراتر برود و بر فرهنگ دیگری اعمال سلطه کند.«
z .اما جامعه شناسان انتقادی ظرفیت انتقاد از تمامی کنش های ناپسند فردی و اجتماعی را ندارند

مقایسةرویکردهایسهگانهدرجامعهشناسی:

هدفروشموضوعانواع رویکرد

پدیده های اجتماعی همانند رویکرد تبیینی
پیش بینی و کنترل پدیده های حس و تجربه )نگاه از بیرون(پدیده های طبیعی هستند.

اجتماعی

تفسیر )نگاه از درون به پدیده ها کنش های اجتماعی و معنای آن هارویکرد تفسیری
برای یافتن معنای آن ها(

معنابخشی و انسجام بخشی به 
زندگی اجتماعی

انتقاد از وضع موجود، تجویز وضع تفسیری، انتقادی و تجویزیکنش های اجتماعی و پیامدهای آنرویکرد انتقادی
مطلوب و راه رسیدن به آن

اصولسهگانةبشرغیراززمانومکانجهانمتجدد:
1. حقایق و ارزش هایی فراتر از انسان وجود دارد که هستی آن ها وابسته به انسان نیستند. )در نتیجه: حقایق با تغییر زمانی و تغییر مکانی عوض نمی شوند.(

2. انسان توانایی شناخت و دریافت حقایق فوق را دارد. )هرچند که انسان ها شاید به آن عمل نکنند.(
3. انسان در شناخت صحیح این حقایق می تواند دچار خطا شود. )ولی معنایش این نیست که از تالش برای فهم دست بکشد.(

نسبتجامعهشناسیانتقادیبااصولسهگانةفوق:
z .جامعه شناسی انتقادی بدون پذیرش این اصول، به دنبال مالك ها و معیارها است

دیدگاهجامعهشناسانیکهمعتقدندقشربندیاجتماعی،جهانیوضروریاست:
آن ها معتقدند که می بایستی میان گروه های مختلف اجتماعی تفاوت وجود داشته باشد.  ◄
قشربندی اجتماعی را ضروری می دانند؛ چون معتقدند: »جامعه به کمک قشربندی اجتماعی ایجاد انگیزه برای انجام وظایف را ممکن می سازد.  « ◄
آن ها می گویند برخی نقش ها از دیگر نقش ها کم زحمت تر، راحت تر و خوشایندتر است. نقش های عالی رتبه پر زحمت هستند اما  ◄

برای بقای جامعه ضروری هستند؛ پس باید برای کسانی که این نقش ها را برعهده می گیرند پاداش بیشتری در نظر گرفته شود. 
آن ها می گویند برخی نقش ها برای بقای جامعه از نقش های دیگر، مهم ترند. ◄
آن ها می گویند نقش های متفاوت، به توانایی ها و استعدادهای متفاوتی نیاز دارند. ◄

نقدایندیدگاه:
این نظریه عماًل جایگاه کسانی که مزایای اجتماعی قدرت و ثروت را دارند، حفظ می کند. ◄
این که از گذشته تاکنون قشربندی وجود داشته است دلیل بر درستی قشربندی اجتماعی نیست. ◄
این اندیشه که هر کسی از مزایای اجتماعی بیشتری برخوردار است؛ پس برای جامعه مهم تر است، دارای مثال نقض است: شاید  ◄

رفتگر از مدیران تبلیغات بیشتر موثر باشد.
این اندیشه که هر کسی که از مزایای اجتماعی کمتری برخوردار است نقش کم زحمت تری دارد درست نیست: آیا نقش کارگر،  ◄

راحت تر و خوشایند است؟
این گونه نیست که یافتن افراد برای نقش های بلندپایه سخت باشد؛ چرا که با آموزش مناسب شاید آدم های بیشتری می توانستند  ◄

چنین نقش هایی را بازی کنند.
همواره الزم نیست برای انجام نقش های بلندپایه به افراد، قدرت، درآمد و احترام بدهیم، گاهی رضایت از انجام کار خوب و ... ترغیب ساز است. ◄
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2/5  نمره الف( تعیین کنید کدام عبارت درست و کدام عبارت نادرست است؟ 

نادرستدرست 

در مورد نابرابری های اجتماعی می توان از نابرابری در قد و ضریب هوشی نام برد..  834

رویکرد اول، نابرابری  اجتماعی را برای بقای جامعه ضروری می داند..  835

همۀ تفاوت ها و ناپایداری های اجتماعی مضر و مخرب است..  836

در دانش تبیینی، »دانش«، قلمرو تبیین و در مقابل »ارزش« قلمرو تفسیر معرفی می شود. .  837

رویکرد سوم به دنبال برقراری عدالت اجتماعی است، اّما با محدود کردن آزادی های افراد.  838

اولین چالشی که در جهان متجدد ظاهر شد چالش فقر و غنا بود. .  839

دیدگاه اول، تفاوت افراد را برجسته می سازد..  840

تفاوت های رتبه  ای، نابرابری ایجاد می کنند..  841

همۀ تفاوت ها و نابرابری ها، نابرابری اجتماعی هستند..  842

طرفداران قشربندی به این نکتۀ مهم توجه می کنند که در رقابت عادالنه باید نقطۀ شروع رقابت، یکسان باشد..  843

2/5  نمره ب( عبارات زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید.  

دانش انتقادی براساس پیوند ............... و ............... شکل می گیرد..  844

تا زمانی که یک جهان اجتماعی از طریق ................ افراد پابرجاست، پیامدهای آن نیز باقی است..  845

تفاوت های اسمی و ................ در صورتی که به نابرابری های اجتماعی منجر شوند، مورد توجه جامعه شناسان قرار می گیرند..  846

رویکرد ................ علت نابرابری های اجتماعی را، نابرابری های طبیعی می داند و نابرابری اجتماعی را برای ................ ضروری می داند..  847

رویکرد سوم نه با ................ مطلق موافق است نه با کنترل مطلق.  848

نابرابری افراد در قد و ضریب هوشی جزو نابرابری های ................ می باشد..  849

دیدگاه اول، تعیین قیمت دستمزد را براساس قانون ................ و ................ می داند..  850

1/5  نمره پ( تطبیق دهید.  

851  .

الف( رویکرد دوم1( این جامعه شناسان طرفدار قشربندی اجتماعی هستند.

ب( رویکرد اول2( خواهان از میان برداشتن قشربندی هستند.

پ( افول رویکرد تبیینی3( نیمۀ دوم قرن بیستم

ت( تعریف کنید.    1  نمره

نابرابری های طبیعی:.  852

نابرابری های اجتماعی:.  853

4  نمره ث( به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.  

حذف مالکیت خصوصی چه پیامدی دارد؟ .  854

انواع نابرابری را نام ببرید. .  855

چه چیزی جامعه شناسان انتقادی را به داوری دربارۀ ارزش ها و انتقاد از آن ها می کشاند؟ .  856

آزمون1- سطح متوسط )34پرسشامتحانی(
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کنترل مطلق به چه معناست؟.  858

چرا رویکرد مخالفان قشربندی اجتماعی، در انتقاد از قشربندی مورد استفاده واقع نشد؟.  859

دیدگاه جامعه شناسان انتقادی نسبت به جهان اجتماعی و ساختارهای آن چیست؟.  860

کدام دسته از جامعه شناسان به داوری دربارۀ ارزش ها و انتقاد از آن ها می پردازند؟.  861

8/5  نمره ج( به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.  

1در پرداخت دستمزد به کارکنان دو دیدگاه مطرح است. ویژگی های دیدگاه اول را بنویسید..  862

0/75با ذکر مثال توضیح دهید که منظور از تفاوت های رتبه ای چیست؟.  863

2جامعه ای را مثال بزنید که در آن، تفاوت اسمی به نابرابری اجتماعی تغییر یافته است..  864

2علت نابرابری های اجتماعی بر اساس قشربندی اجتماعی چیست؟.  865

1/5طبیعی دانستن قشربندی اجتماعی توسط طرفداران آن چه پیامدی دارد؟.  866

1/25مخالفان قشربندی اجتماعی جزو کدام رویکرد بودند؟ دو ویژگی آن ها را بنویسید..  867

آزمون2-سطح امتحان نهایی)36پرسشامتحانی(

2/5 نمره الف( تعیین کنید کدام عبارت درست و کدام عبارت نادرست است؟ 

نادرستدرست 

در دیدگاه اول، دستمزد هر فرد به اندازۀ شایستگی او، پرداخت می شود..  868

می توان افراد را براساس تفاوت های اسمی، رتبه بندی کرد..  869

تفاوت گذاری میان دو نژاد سیاه و سفید از نوع تفاوت های رتبه ای است..  870

رویکرد اول، رویکرد مخالفان قشربندی اجتماعی است..  871

در مدل کمونیستی، نابرابری های اجتماعی ناشی از تفاوت ها و نابرابری های طبیعی است..  872

در جوامع سوسیالیستی، مالکیت عمومی وسایل تولید وجود نداشت..  873

رویکرد سوم، هر دو رویکرد قبل را »ناعادالنه« می داند..  874

در مدل لیبرالی، رقابت وجود دارد و افرادی در سطح پایین و افرادی در سطح باال قرار دارند..  875

در نیمۀ اول قرن بیستم، رویکرد تبیینی رو به افول رفت..  876

جامعه شناسی انتقادی، سعی دارد از محدودیت های علم تجربی رها شود..  877
2/5 نمره ب( عبارات زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید.  

در دیدگاه دوم اصل بر این است که از هر کس به اندازۀ ................کار بخواهیم، اما به اندازۀ ................ به او دستمزد بدهیم..  878

تفاوت در رنگ پوست، از نوع تفاوت ................ است..  879

نابرابری های ................ در جامعه ایجاد شده اند..  880

نابرابری طبیعی و نابرابری اجتماعی دو نوع از تفاوت های ................ هستند..  881

مفهوم ................ در جامعه شناسی، از زمین شناسی گرفته شده است..  882

طرفداران رویکرد سوم، به دنبال برقراری ................ هستند..  883

رویکرد سوم، دو رویکرد قبل را به دلیل ................ بودن، با ................ سازگار نمی داند..  884

تا زمانی که یک جهان اجتماعی از طریق ................ افراد پابرجاست، پیامدهای آن نیز باقی است..  885
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886  .

الف( تفاوت اسمی1( طرفداران عدالت اجتماعی

ب( مالکیت خصوصی2( تفاوت در رنگ پوست و جنسیت

پ( رویکرد سوم3( موجب برقراری روابط ظالمانه میان افراد می شود. 

ت( رویکرد اول 

1 نمره ت( تعریف کنید.  

تفاوت های اسمی:.  887

تفاوت های رتبه ای:.  888

4 نمره ث( به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.  

نابرابری افرادی که دارای ثروت و تحصیالت متفاوت هستند، از کدام نوع نابرابری است؟.  889

مدل لیبرالی علت نابرابری اجتماعی را چه چیز می داند؟.  890

مخالفان قشربندی اجتماعی، عدالت را در چه  چیز می دانند؟.  891

دیدگاه رویکرد دوم نسبت به مالکیت خصوصی چیست؟.  892

نقطۀ شروع رقابت در دیدگاه اول و دوم چیست؟.  893

چه عاملی موجب شکل گیری جامعه شناسی انتقادی شد؟.  894

جهان اجتماعی جدید، چگونه شکل می گیرد؟.  895

جامعه شناسی در نقد به کدام دیدگاه جامعه شناسی تفسیری شکل گرفت؟.  896

7 نمره ج( به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.  

0/75پیامد طبیعی دانستن قشربندی اجتماعی در رویکرد اول چیست؟.  897

1جامعه به چه صورتی می تواند نقطۀ شروع رقابت را برای افراد یکسان کند؟.  898

مدل روبه رو بیانگر چه چیزی است؟ .  899

حوزۀ برابری

 
حوزۀ رقابت

مدل عدالت اجتماعی

0/75

1/5با ذکر یک مثال نشان دهید که چگونه تفاوت های اسمی، می تواند نابرابری های اجتماعی ایجاد کند..  900

1آیا همۀ نابرابری ها، مخرب هستند؟ با مثال توضیح دهید..  901

2دیدگاه جامعه شناسی انتقادی در روابط و مناسبات میان افراد، گروه ها و فرهنگ ها را توضیح دهید. .  902

1/5 نمره چ( نمودار زیر را کامل کنید.  

903  .

تفاوت ها 
رتبه ای

.............. )1

.............. )2

.............. )3
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2/5 نمره الف( تعیین کنید کدام عبارت درست و کدام عبارت نادرست است؟ 

نادرستدرست

در دیدگاه اول، افراد و گروه های »توانگر« در اولویت قرار می گیرند..  904

در تفاوت های اسمی، هیچ فردی بر دیگری برتر نیست..  905

در نظام آپارتاید، تفکیک نژادی در اماکن عمومی اجرا نمی شد..  906

وقتی نابرابری وجود دارد، برخی افراد برای دستیابی به مزایای اجتماعی راه هموارتری پیش رو دارند..  907

رویکرد اول، برابری اجتماعی را برای »بقای جامعه« ضروری نمی داند..  908

طرفداران قشربندی اجتماعی، نابرابری اجتماعی را نتیجۀ روابط سلطه جویانه میان انسان ها می دانند..  909

رویکرد سوم، رویکرد طرفداران عدالت اجتماعی است..  910

مدل لیبرالی، همان مدل طرفداران قشربندی اجتماعی است..  911

جامعه شناسی انتقادی، علم را به معنای حسی و تجربی آن محدود نمی داند..  912

تنها چالشی که در جهان متجدد ظاهر شد، چالش فقر و غنا بود..  913

2/5 نمره ب( عبارات زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید.  

دیدگاه دوم، افراد و گروه های ................ را در اولویت قرار می دهند. .  914

تفاوت در قد، از نوع تفاوت ................ است. .  915

»تفاوت های اسمی« و »نابرابری های طبیعی« در صورتی که به ................ منجر شوند، مورد توجه جامعه شناسان قرار می گیرند. .  916

با ................ جهان اجتماعی ................ و به دنبال آن، برداشته شدن ................ آن، جهان اجتماعی جدیدی شکل می گیرد..  917

جامعه شناسان انتقادی، همانند جامعه شناسان ................ بر توانایی و ................ افراد در ساختن جهان اجتماعی تأکید دارند..  918

در رویکرد دوم، ظرفیت هایی برای انتقاد از ................ وجود داشت، ولی به دلیل غلبۀ رویکرد ................، امکان استفاده از آن وجود نداشت..  919

1/5 نمره پ( تطبیق دهید.  

920  .

الف( مدل کمونیستی1( رویکرد اول 

ب( مدل لیبرالی2( رویکرد دوم 

پ( مدل عدالت اجتماعی3( رویکرد سوم 

ت( مدل سوسیالیستی 

1 نمره ت( تعریف کنید.  

قشربندی اجتماعی: .  921

رهاسازی مطلق: .  922

4 نمره ث( به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.  

از نظر جامعه شناسان انتقادی، بی توجهی به ساختارهای اجتماعی و نادیده گرفتن آن ها چه نتیجه ای دارد؟.  923

رسم بستن پای دختران در چین ناشی از کدام نوع تفاوت گذاری است و به کدام نابرابری تغییر یافته است؟.  924

جامعه شناسان در چه صورتی به تفاوت های اسمی و نابرابری های طبیعی توجه می کنند؟.  925

علت وقوع نابرابری های اجتماعی از دیدگاه قشربندی اجتماعی چیست؟.  926
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عبارت روبه رو توسط کدام رویکرد و در خطاب به کدام رویکرد مطرح می شود؟ »آن ها از این نکتۀ مهم غفلت می کنند که در رقابت عادالنه .  928
باید نقطۀ شروع رقابت یکسان باشد.«

حذف مالکیت خصوصی از رویکرد دوم، به چه عاملی منجر می شود؟.  929

از نظر طرفداران عدالت اجتماعی، کدام رویکردها عادالنه نیستند؟.  930

7 نمره ج( به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.  

1/5علت نابرابری های اجتماعی را از دیدگاه قشربندی اجتماعی توضیح دهید..  931

2چهار مورد از نقد هایی را که به رویکرد اول وارد است، توضیح دهید..  932

1/5رویکرد سوم، کدام رویکرد را ناعادالنه می داند؟ چرا؟.  933

2در رویکرد عادالنه، جامعه چگونه می تواند نقطۀ شروع رقابت را یکسان کند؟.  934

1/5 نمره چ( نمودار زیر را کامل کنید.  

935  .

2( مدل ...............
 

4( حوزۀ ..............1( مدل ...............

 
3( حوزۀ ................

مدل عدالت اجتماعی

درس 7

»تفاوت در قد«، »تفاوت در ضریب هوشی«، »تفاوت در تحصیالت و ثروت« و »تفاوت در زن و مرد بودن« از کدام نوع تفاوت ها هستند و کدام یک .  936
مفهویم از انواع نابرابری را به دنبال می آورند؟  �

2 رتبه ای، اجتماعی- رتبه ای، طبیعی- اسمی، اجتماعی- اسمی، اجتماعی 1 اسمی، اجتماعی- رتبه ای، طبیعی- اسمی، طبیعی- رتبه ای، اجتماعی 
4 رتبه ای، طبیعی- رتبه ای، طبیعی- رتبه ای، اجتماعی- اسمی، طبیعی 3 رتبه ای، طبیعی- رتبه ای، اجتماعی- رتبه ای، اجتماعی- اسمی، طبیعی 

»رسم بستن پای دختران، قرن ها در چین اجرا می شد تا پای آن ها کوچک بماند. این کار بسیار دردناك بود و حتی باعث شکستگی استخوان ها .  937
مفهویم می شد.« این رسم ناشی از کدام نوع تفاوت گذاری است؟ �

1 نابرابری اجتماعی میان زن و مرد وجود دارد و این امر نشانۀ آن است. 
2 تفاوت اسمی میان زن و مرد وجود دارد و این امر نشانۀ آن است.

3 تفاوت اسمی میان زن و مرد به نابرابری اجتماعی تغییر یافته است. 
4 نابرابری اجتماعی میان زن و مرد وجود دارد که به تفاوت اسمی منجر شده است.

»در نظام آپارتاید، تفکیک نژادی در اماکن عمومی؛ ایستگاه ها، ورزشگاه ها، بیمارستان ها، مدارس و... اجرا می شد.« این رسم ناشی از کدام نوع .  938
مفهویم تفاوت گذاری است؟ �

2 تفاوت اسمی میان نژادها وجود دارد و این امر نشانۀ آن است. 1 نابرابری اجتماعی میان نژادها وجود دارد و این امر نشانۀ آن است. 
4 نابرابری اجتماعی میان نژادها وجود دارد که به تفاوت اسمی منجر شده است. 3 تفاوت اسمی میان نژادها به نابرابری اجتماعی تغییر یافته است. 

کناکیش.  939 جامعه شناسان در چه صورتی به بحث تفاوت های اسمی و نابرابری های طبیعی توجه می کنند؟�
2 آن گاه که به نابرابری های اجتماعی منجر شود. 1 آن گاه که اساس تفاوت های فردی و گروهی گردد. 

4 در صورتی که موضوع جامعه شناختی داشته باشد. 3 در صورتی که روش بررسی آن ها، تجربی باشد. 
علت�و�معلویل.  940  از نظر جامعه شناسان برخی افراد برای دستیابی به مزایای اجتماعی راه هموارتری دارند؛ زیرا ......... �

1 نیاز انسان ها در مقایسه با هم متفاوت است و خواسته های انسانی یکسان نیستند.
2 استعداد انسان ها متفاوت است و روش های رسیدن به اهداف نیز یکسان نیست.

3 مالکیت اشتراکی در جوامع و توزیع نابرابر عوامل تولید وجود دارد.
4 قشربندی اجتماعی در جوامع و توزیع نابرابر مزایای اجتماعی وجود دارد.
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علت�و�معلویل.  941 علت وقوع نابرابری های اجتماعی از دیدگاه قشربندی اجتماعی در چیست؟ �
1 قشربندی اجتماعی توسط انسان ها ایجاد شده است و این عامل منجر به این رویداد گشته است.

2 تأکید اساسی مالکیت خصوصی بر عوامل تولید منجر به چنین وضعیتی شده است.
3 روابط سلطه جویانه میان انسان ها برقرار است و عده ای می خواهند بر عدۀ دیگر تسلط پیدا کنند.

4 مزایای اجتماعی یعنی ثروت، قدرت و دانش به صورت نابرابر میان افراد توزیع شده اند.
با آگاهی از این عبارت:»تعیین قیمت دستمزد را براساس تعیین قیمت اعالمی دولت می دانند و دخالت دولت برای کنترل بازار را الزم می دانند.« .  942

كناکیش کدام نتیجه را می توان گرفت؟ �
2 لحاظ کردن تفاوت افراد 1 کار به اندازۀ توان، دستمزد به اندازۀ نیاز 

4 پرداخت ها براساس شایستگی افراد 3 اولویت بخشیدن به افراد و گروه های توانگر 
كناکیش.  943 کدام یک از گزینه های زیر در رابطه با تفاوت ها و نابرابری ها نادرست است؟ �

1 وقتی شرایط برابر میان آدم ها وجود دارد اما یک نفر به دلیل فعالیت بیشتر درآمد بیشتر دارد، نابرابری اسمی ایجاد می شود.
2 در طول تاریخ، بسیاری از فرهنگ ها و جوامع، تفاوت های اسمی و نابرابری های طبیعی را بهانه ای برای نابرابری های اجتماعی قرار داده اند.

3 همۀ تفاوت ها و نابرابری ها، منجر به نابرابری اجتماعی نمی شود و همۀ نابرابری های اجتماعی مضر و مخّرب نیستند.
4 برخی به دلیل تفاوت های میان دو جنس یا نژادهای مختلف، میان آن ها نابرابری های اجتماعی ایجاد کرده اند.

کناکیش.  944 براساس دیدگاهی که در پرداخت دستمزدها افراد و گروه های توانگر را در اولویت قرار می دهد، کدام گزینه نادرست است؟�
2 به هر کسی به اندازه ای که شایستگی دارد، دستمزد پرداخت شود. 1 از هر کس به اندازۀ توانش کار بخواهیم. 

4 تعیین قیمت دستمزد را براساس قانون عرضه و تقاضا می دانند. 3 این دیدگاه تفاوت افراد را برجسته می سازند. 
این عبارت از کدام رویکرد و در خطاب به کدام رویکرد است؟ »آن ها از این نکتۀ مهم غفلت می کنند که در رقابت عادالنه باید نقطۀ شروع رقابت .  945

مفهویم یکسان باشد«؟ �
2 عدالت خواهانه به قشربندی اجتماعی 1 عدالت اجتماعی به قشربندی اجتماعی 

4 لیبرالیستی به قشربندی اجتماعی 3 سوسیالیستی به قشربندی اجتماعی 
تركییب.  946 قشربندی اجتماعی توسط کدام دیدگاه مطرح شد و نتیجۀ آن چه بود؟�

1 رویکرد اول- نقش جوامع و انسان ها را در مورد پدید آمدن و ادامه یافتن و ایجاد تغییر در آن نادیده می گیرد.
2 رویکرد اول- به نقش جوامع و انسان ها در مورد پدید آمدن و ادامه یافتن و ایجاد تغییر در آن توجه دارد.

3 رویکرد دوم- نقش جوامع و انسان ها را در مورد پدید آمدن و ادامه یافتن و ایجاد تغییر در آن نادیده می گیرد.
4 رویکرد سوم- به نقش جوامع و انسان ها در مورد پدید آمدن و ادامه یافتن و ایجاد تغییر در آن توجه دارد.

کناکیش.  947 از دیدگاه طرفداران قشربندی اجتماعی، کدام گزینه نادرست است؟ �
2 عدالت اقتصادی مهم است و با توزیع برابر ثروت، عدالت برقرار می شود. 1 نابرابری اجتماعی را برای »بقای جامعه« ضروری می دانند. 
4 قشربندی پدیده ای است که در همۀ زمان ها و مکان ها وجود داشته است. 3 علت نابرابری های اجتماعی را »نابرابری های طبیعی« می داند. 

مفهویم.  948 وجود دورۀ فئودالیسم با توجه به کدام رویکرد، مفید تلقی می شود و اساس این رویکرد چیست؟ �
2 رویکرد دوم- مخالف قشربندی اجتماعی  1 رویکرد اول- طرفدار قشربندی اجتماعی 

4 رویکرد اول- طرفدار مالکیت عمومی و جمعی 3 رویکرد دوم- معتقد به ضرورت نابرابری اجتماعی برای بقای جامعه 
کناکیش-�مقایسه�ای.  949  دیدگاه معتقدان به رویکرد اول و رویکرد دوم نسبت به نابرابری های اجتماعی به ترتیب در کدام گزینه به درستی نیامده است؟ �

1 طرفدار قشربندی اجتماعی- مخالف قشربندی اجتماعی
2 نابرابری اجتماعی نتیجۀ نابرابری طبیعی- نابرابری اجتماعی ناشی از روابط سلطه جویانه

3 طرفداران مالکیت عمومی- طرفداران حذف مالکیت عمومی
4 طبیعی بودن قشربندی اجتماعی- مصنوعی بودن قشربندی اجتماعی

کناکیش-�مفهویم.  950 کدام یک از گزینه های زیر در نقد رویکرد اول نسبت به نابرابری های اجتماعی نیامده است؟�
2 نقطۀ شروع رقابت میان افراد، یکسان نیست. 1 نابرابری های اجتماعی همیشه نتیجۀ نابرابری های طبیعی نیست. 

4 با از بین رفتن انگیزۀ رقابت، نقطۀ شروع یکسان مهم نیست. 3 قشربندی اجتماعی را قشربندی طبیعی می دانند. 
ترکییب.  951 کدام مورد براساس طرفداران رویکرد اول )لیبرالیستی( است؟�

1 عدالت اقتصادی مهم است و عوامل تولید به یک اندازه باید در اختیار قرار گیرد.
2 مالکیت خصوصی باید از میان برود تا قشربندی اجتماعی عادالنه گردد.

3 با تأکید بر کارکردهای قشربندی، آن را تأیید و تثبیت می کنند.
4 تداوم یا تغییر در قشربندی اجتماعی امری ممکن است.

کناکیش.  952 طرفداران قشربندی اجتماعی ........... �
2 نقطۀ شروع رقابت را یکسان می دانند. 1 بر رقابت عادالنه تاکید می کنند.  

4 با تأکید بر کارکردهای قشربندی آن را تأیید و تثبیت می کنند. 3 به نقش انسان ها در پدید آمدن جوامع باور دارند. 
کناکیش.  953  منظور از »عدالت« در رویکرد دوم کدام است؟ �

2 عدالت سیاسی: توزیع برابر ثروت 1 عدالت اقتصادی: توزیع برابر ثروت 
4 عدالت طبیعی: توزیع براساس شایستگی 3 عدالت اجتماعی: توزیع برابر خدمات 

كناکیش.  954  حذف مالکیت خصوصی از رویکرد ........... است که باعث می شود ........... �
2 رویکرد اول- انگیزه رقابت از بین برود. 1 رویکرد دوم- انگیزه رقابت بیشتر شود. 
4 رویکرد اول- انگیزه رقابت کمتر شود. 3 رویکرد دوم- انگیزه رقابت از بین برود. 
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ترکییب.  955 »عدالت اقتصادی«، »عدالت اجتماعی« و »عدالت طبیعی« به ترتیب در مورد کدام رویکردها درست است؟ �
2 رویکرد سوم- رویکرد دوم- رویکرد اول 1 رویکرد اول- رویکرد دوم- رویکرد سوم 
4 رویکرد دوم- رویکرد سوم- رویکرد اول 3 رویکرد اول- رویکرد سوم- رویکرد دوم 

مفهویم.  956 از نظر طرفداران عدالت اجتماعی، کدام رویکرد عادالنه نیست و دلیل آن چیست؟ �
1 رویکرد اول- چون رویکرد اول موقعیت اجتماعی افراد طبقه پایین را نادیده می گیرد اما رویکرد دوم شرایط برابر ایجاد می کند.

2 رویکرد دوم- چون رویکرد دوم توانایی و تالش افراد کوشا را نادیده می گیرد.
3 هر دو رویکرد را ناعادالنه می داند.- چون رویکرد اول توانایی و تالش افراد کوشا را نادیده می گیرد و رویکرد دوم، موقعیت اجتماعی افراد طبقه پایین 

را نادیده می گیرد.
4 هر دو رویکرد را ناعادالنه می داند.- چون رویکرد اول موقعیت اجتماعی افراد طبقه پایین را نادیده می گیرد و رویکرد دوم، توانایی و تالش افراد کوشا را نادیده می گیرد.

ترکییب.  957 در رویکرد سوم ........... �
1 مالکیت خصوصی لغو نمی شود اما جامعه وظیفه دارد امکان رقابت را برای همه یکسان نماید.

2 مالکیت خصوصی لغو می شود و دولت موظف است نقطۀ شروع رقابت را برای همه یکسان نماید.
3 مالکیت عمومی لغو می شود اما جامعه وظیفه دارد امکان رقابت را برای همه فراهم کند.

4 مالکیت عمومی حفظ می شود و جامعه موظف است نقطۀ شروع رقابت را برای همه یکسان نماید.
»جوامع سوسیالیستی«، »جوامع سرمایه داری«، »سیستم مالیاتی«، »خانه سازی عمومی برای اقشار کم درآمد« و »ارائۀ بیمه های اجتماعی« به کدام .  958

مفهویم رویکردها در مقابله با نابرابری های اجتماعی اشاره دارند؟ �
2 اول- دوم- سوم- دوم-سوم 1 اول- دوم- اول- دوم-سوم  

4 دوم- اول- سوم- سوم- سوم 3 دوم- اول- سوم- دوم- دوم  
مفهویم.  959 »رهاسازی مطلق« و »کنترل مطلق« در کدام یک از رویکردها مطرح می شود؟�

4 رویکرد اول- رویکرد سوم 3 رویکرد سوم- رویکرد دوم  2 رویکرد اول- رویکرد دوم  1 رویکرد سوم- رویکرد اول 
»واگذار کردن امور به بازار عرضه و تقاضا«، »دست نامرئی بازار«، »واگذار کردن امور به دولت« و »دخالت همه جانبۀ دولت« به ترتیب در کدام .  960

مفهویم رویکرد مطرح است؟ �
2 رویکرد سوم- رویکرد اول- رویکرد سوم- رویکرد اول 1 رویکرد سوم- رویکرد دوم- رویکرد دوم- رویکرد اول 
4 رویکرد اول- رویکرد اول- رویکرد دوم- رویکرد دوم 3 رویکرد اول- رویکرد دوم- رویکرد سوم- رویکرد دوم 

تصویری-�مفهویم.  961 با توجه به تصویرهای زیر، کدام گزینه درست است؟�
1 الف( رویکرد دوم- ب( رویکرد اول
2 الف( رویکرد اول- ب( رویکرد دوم 
3 الف( رویکرد اول- ب( رویکرد سوم 
4 الف( رویکرد دوم- ب( رویکرد سوم

مفهویم-�تصویری.  962  با توجه به تصویر کدام گزینه درست است؟ �
1 الف( رقابت- ب( برابری- پ( عدالت اجتماعی 
2 الف( برابری- ب( رقابت- پ( برابری طبیعی 

3 الف( رقابت- ب( برابری- پ( عدالت اقتصادی 
4 الف( برابری- ب( رقابت- پ( عدالت اقتصادی

ترکییب.  963 اولین چالشی که در جهان متجدد به وجود آمد چه بود و واکنش رویکرد اول و دوم به این چالش چه بود؟ �
1 زیست محیطی- هر کدام براساس دانش علمی از رویکرد خود دفاع می کردند و طرف مقابل را به غیرعلمی بودن متهم می کردند.

2 زیست محیطی- این موضوع را جدی نگرفتند و نسبت به آن واکنش معقوالنه نشان ندادند.
3 فقر و غنا- این موضوع را جدی نگرفتند و نسبت به آن واکنش معقوالنه نشان ندادند.

4 فقر و غنا- هر کدام براساس دانش علمی از رویکرد خود دفاع می کردند و طرف مقابل را به غیرعلمی بودن متهم می کردند.
کناکیش.  964 در رویکرد مخالفان قشربندی اجتماعی، نسبت به قشربندی اجتماعی به طور عملی چه روی داد؟ �

1 ظرفیت هایی برای انتقاد وجود داشت اما به دلیل غلبۀ رویکرد تبیینی، امکان استفاده از آن وجود نداشت.
2 ظرفیتی برای انتقاد وجود نداشت اما به دلیل غلبۀ رویکرد تبیینی، امکان استفاده از آن وجود نداشت.

3 ظرفیت هایی برای انتقاد وجود نداشت اما به دلیل غلبۀ رویکرد تفسیری، امکان استفاده از آن وجود نداشت.
4 ظرفیت هایی برای انتقاد وجود داشت اما به دلیل غلبۀ رویکرد تفسیری، امکان استفاده از آن وجود نداشت.

نموداری.  965 در مورد رابطۀ تفاوت و نابرابری، نمودار زیر را کامل کنید.  

الف
ب

پ

تفاوت اسمی
نابرابری طبیعی

2 تفاوت رتبه ای- تفاوت- نابرابری 1 تفاوت- تفاوت رتبه ای- نابرابری اجتماعی 
4 نابرابری- تفاوت رتبه ای- نابرابری اسمی 3 نابرابری- تفاوت رتبه ای- نابرابری اجتماعی 

مدل »الف« مدل »ب«

مدل پ
«حوزة ب»

«حوزة الف»
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کناکیش.  966 اصطالح قشربندی اجتماعی در................، از کدام علم گرفته شده است و علت آن چیست؟  
1 جامعه شناسی- زمین شناسی- برخی افراد راه هموارتری برای دستیابی به مزایای اجتماعی دارند.
2 زمین شناسی- جامعه شناسی- برخی افراد راه هموارتری برای دستیابی به مزایای اجتماعی دارند.

3 جامعه شناسی- زمین شناسی- جامعه همانند زمین دارای الیه بندی سلسله مراتبی است.

4 زمین شناسی- جامعه شناسی- جامعه همانند زمین دارای الیه بندی سلسله مراتبی است.
حافظه�ای.  967 در رابطه با نیمۀ دوم قرن بیستم کدام گزینه نادرست است؟ �

2 افول رویکرد تبیینی 1 رشد انقالب های رهایی بخش  
4 شکل گیری جامعه شناسی انتقادی 3 توجه به ظرفیت انتقادی از قشربندی اجتماعی 

�علت�و�معلویل.  968  »عامل شکل گیری جامعه شناسی انتقادی« در کدام گزینه به درستی آمده است؟ �
2 توجه به ظرفیت انتقادی با افول رویکرد پوزیتیویستی 1 توجه به رویکرد عدالت اجتماعی با افول رویکرد لیبرالیستی 

4 توجه به رویکرد عدالت اجتماعی با افول رویکرد کمونیستی 3 توجه به ظرفیت انتقادی با افول رویکرد تفهمی 
ترکییب.  969 هر کدام از عبارت های زیر به ترتیب به کدام گزینه اشاره دارند؟ �

الف( افراد در زندگی گروهی خود با یکدیگر، جهان اجتماعی و ساختارهای آن را می سازند.
ب( هر جهان اجتماعی الزام ها و پیامدهایی دارد که زندگی انسان ها را متأثر می سازد.

2 الف( توجه به کنش اجتماعی- ب( توجه به تغییرات اجتماعی 1 الف( توجه به ساختار و نظام اجتماعی- ب( توجه به کنش اجتماعی 
4 الف( توجه به تغییرات اجتماعی- ب( توجه به کنش اجتماعی 3 الف( توجه به کنش اجتماعی- ب( توجه به ساختار و نظام اجتماعی 

تا زمانی که یک جهان اجتماعی از طریق ........ افراد پابرجاست، پیامدهای آن نیز باقی است. با ........ جهان اجتماعی موجود و به دنبال آن، برداشته .  970
کناکیش شدن الزام هایش، ........ شکل می گیرد و پیامدهای دیگری به دنبال می آورد. �

2 مشارکت اجتماعی- تفسیر- جهان اجتماعی جدید 1 ارزش های اجتماعی- تفسیر- ارزش های اجتماعی جدید 
4 ارزش های اجتماعی- تغییر- ارزش های اجتماعی جدید 3 مشارکت اجتماعی- تغییر- جهان اجتماعی جدید 

ترکییب.  971 کدام گزینه اشتراك مفهومی میان دو رویکرد تفسیری و انتقادی را نشان می دهد؟ �
2 دفاع از روش های غیر تجربی در شناخت جهان اجتماعی 1 تأکید بر توانایی و خالقیت افراد در ساختن جهان اجتماعی 
4 سلطۀ ساختارهای ساخته شده توسط انسان ها بر خودشان 3 بی توجهی به نقش ساختارها و نظام های اجتماعی  

کناکیش.  972 رویکرد انتقادی منتقد کدام نظر معتقدان رویکرد تفسیری هستند؟ �
2 بی توجهی به نقش ساختارهای اجتماعی 1 بی توجهی به روش های غیرتجربی  

4 بی توجهی به ارزش نقد اجتماعی 3 بی توجهی به نقش خالقالنۀ کنش های انسانی 
مفهویم.  973 توجه به »اعتراضات گستردۀ سیاه پوستان و زنان به تبعیض های نژادی و جنسیتی« از دید جامعه شناسان انتقادی چه نتایجی دربرداشت؟ �

1 به سرکوب بیشتر سیاه پوستان و زنان و تقویت ساختار سرکوب منجر شد.
2 به اصالح و تغییر برخی قوانین در راستای رفع این تبعیض ها منجر شد.

3 به شناخت نقش کنشگری از زاویۀ بررسی های تجربی این تبعیض ها منجر شد.
4 به تغییر ساختارهای محکم سیاسی و اجتماعی در راستای رفع این تبعیض ها منجر شد.

کناکیش.  974 آن چه جامعه شناسان انتقادی را به داوری دربارۀ ارزش ها و انتقاد از آن ها می کشاند، کدام است؟ �
2 فاصلۀ میان ارزش های رایج و ارزش های جامعۀ آرمانی 1 نیاز به تغییر در جهان اجتماعی به منظور نابودی نظام سلطه 

4 گذار از وضعیت پوزیتیویستی به وضعیت انتقادی 3 فاصلۀ میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب جهان اجتماعی 
کناکیش.  975 جامعه شناسان انتقادی برای داوری و انتقاد به چه معیارهایی نیاز دارند؟ �

1 به معیارهای علمی نیاز دارند تا براساس آن معیارها، وضعیت موجود را ارزیابی کنند، تصویری از وضعیت مطلوب ترسیم نمایند. 
2 به معیارهای تجربی نیاز دارند تا براساس آن معیارها، وضعیت مطلوب را ارزیابی کنند، تصویری از وضعیت موجود ترسیم نمایند. 
3 به معیارهای تجربی نیاز دارند تا براساس آن معیارها، وضعیت موجود را ارزیابی کنند، تصویری از وضعیت مطلوب ترسیم نمایند. 

4 به معیارهای علمی نیاز دارند تا براساس آن معیارها، وضعیت مطلوب را ارزیابی کنند، تصویری از وضعیت موجود ترسیم نمایند.
کناکیش.  976 نسبت رویکرد انتقادی با روش های حسی و تجربی در کدام گزینه به درستی آمده است؟ �

1 علم را به معنای حسی و تجربی آن محدود نمی داند و سعی دارد از محدودیت های علم تجربی رها شود.
2 علم را به معنای حسی و تجربی آن محدود می داند و سعی دارد روش های جدیدی را به دست آورد.
3 علم را به معنای حسی و تجربی آن محدود نمی داند و سعی دارد روش های جدیدی را به دست آورد.

4 علم را به معنای حسی و تجربی آن محدود می داند اما سعی دارد از محدودیت های علم تجربی رها شود.
جامعه شناسی انتقادی در روش خود چه شیوه  ای را به کار می گیرد؟  خارج�از�کشور-�95.  977

1 شناخت عقلی را به شناخت تجربی محدود نمی کند و از محدودۀ علوم انسانی فراتر رفته و سطوح دیگری از علم را که توان داوری ارزشی و هنجاری داشته 
باشد، جست وجو می کند.

2 شناخت عقلی را به شناخت حسی محدود نمی کند و از محدودۀ علم تجربی فراتر می رود و به جست وجوی علمی می پردازد که با قرارداد و اعتبار 
عقل عملی ایجاد شده باشد.

3 از محدود کردن شناخت علمی به شناخت عقلی خودداری می کند و با فراتر رفتن از محدودۀ علوم اجتماعی، سطوح دیگری از علم را که توان داوری 
ارزشی و هنجاری داشته باشد، جست وجو می کند.

4 از محــدود کــردن شــناخت علمــی بــه شــناخت تجربــی فاصلــه می گیــرد و بــا فراتــر رفتــن از محــدودۀ علــم تجربــی و ابــزاری، ســطوح دیگــری از علــم 
را کــه تــوان داوری ارزشــی و هنجــاری داشــته باشــد، جســت وجو می کنــد.
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�مفهویم.  978 در مورد پیش بینی در علوم طبیعی و علوم اجتماعی درستی و نادرستی گزینه های زیر را مشخص کنید.�
الف( پیش بینی در علوم طبیعی پیچیده تر از علوم اجتماعی است.

ب( علوم طبیعی به انسان قدرت پیش بینی حوادث طبیعی و پیشگیری از آن ها را می دهد.
پ( علوم اجتماعی توان پیش بینی ظرفیت علوم طبیعی و فناوری حاصل از آن را دارد.

ت( علوم اجتماعی ، آثار و پیامدهای پدیده های اجتماعی را پیش بینی می کند.
4 ن- د- ن- د 3 د- ن- د- ن  2 ن- د- د- د  1 د- د- ن- د 

�حافظه�ای.  979 در کدام رویکرد، آن چه جامعه شناس می گوید باید با روش تجربی اثبات شود وگرنه ارزش علمی ندارد؟�
4 رویکرد تفسیری و تبیینی 3 رویکرد تبیینی  2 رویکرد تبیینی و اقتصادی  1 رویکرد تفسیری 

نظام .  980  ............... به  به همین دلیل آن رویکرد می خواهد  و  انواع جامعه شناسی، نگرش محافظه کارانه دارند  بقیۀ  ............... معتقد است که  رویکرد 
�حافطه�ای-�كناکیش اجتماعی دست بزنند. �

4 انتقادی- اصالح 3 انتقادی- تغییر   2 تفسیری- اصالح  1 تفسیری- تغییر 
�كناکیش.  981 از دیدگاه جامعه شناسی انتقادی، تبیین گراها و تفسیری ها، دیدگاه هایی محافظه کار دارند. کدام عبارت دلیل مناسبی برای این موضوع است؟�

1 تفاوت میان موضوع علوم طبیعی و علوم اجتماعی را نادیده می گرفتند.
2 این دو دیدگاه روش صرفاً حسی و تجربی را به عنوان روش علمی به رسمیت می شناختند.

3 موضوع جامعه شناسی را از الگوی موضوعات طبیعی گرفته اند که فقط با مشاهده و آزمون شناخته می شود.
4 توانایی داوری نسبت به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی ندارند و در نتیجه به شرایط موجود تن می دهند.

�ترکییب.  982 »موضوع علوم طبیعی«، »روش مطالعۀ علوم اجتماعی« و »دغدغۀ دانش مفید و کارآمد« به ترتیب در کدام گزینه ها به درستی بیان شده است؟�
1 شناخت و پیش بینی محدودیت های طبیعی- علمی- علم فراتر از مشاهده و تجربه است.

2 بهره مندی انسان از طبیعت- عمومی- سخن گفتن به زبان و منطق
3 جهان طبیعی و پدیده های آن- علمی- کشف واقعیت و تشخیص درست و غلط

4 طبیعت و قوانین آن- عمومی- تناسب با هویت فرهنگی جامعه
�كناکیش.  983 جنبه های »ابزاری«، »محافظه کار« و »تغییرگرا«، به ترتیب، از ویژگی های کدام یک از رویکردهای جامعه شناسی به شمار می رود؟�

2 تبیینی و تفسیری و انتقادی- تبیینی و تفسیری- انتقادی 1 تبیینی و تفسیری- تبیینی و تفسیری- انتقادی 
4 انتقادی و تفسیری- انتقادی و تفسیری- تفسیری  3 انتقادی و تفسیری و تبیینی- انتقادی و تبیینی- تفسیری 

�سراسری-��93با�تغییر.  984 به ترتیب هر یک از گزاره های زیر مربوط به کدام قسمت در جدول می باشد؟�
الف( توجه به رفتارهای معنادار انسان 

ب( پدیده های اجتماعی مانند پدیده های طبیعی
پ( شناخت پدیده های اجتماعی برای پیش بینی و کنترل آن ها

جامعه شناسی تبیینیجامعه شناسی تفسیری
الفوموضوع 

ج�بروش

دهــهدف

4 ب- ج- هـ 3 و- الف- د   2 د- و- الف  1 ج- هـ- د 
�سراسری�خارج�از�كشور-�93.  985 به ترتیب هر یک از عبارت های زیر مربوط به کدام قسمت در جدول می باشد؟�

الف( پدیده های اجتماعی مانند پدیده های طبیعی  
ب( توجه به کنش های انسانی و نقش اراده و آگاهی در آن  

پ( توجه به داوری های ارزشی در شناخت علمی 
ت( شناخت پدیده های اجتماعی برای پیش بینی و کنترل آن ها

جامعه شناسی انتقادیجامعه شناسی تبیینی
بجموضوع 

الف�هــروش

ودهدف

4 ج- د- و- هـ 3 ج- ب- الف- د   2 ب- و- الف- هـ  1 الف- ج- و- ب 
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پرسشهای
چهارگزینهای

جامعهشناسی
دوازدهم

�جدویل.  986 در مورد علوم طبیعی و علوم اجتماعی ، جدول زیر را به ترتیب کامل کنید.�

علوم اجتماعیعلوم طبیعی

بجهان طبیعی و پدیده های آنالف

کشف نظم و قواعد اجتماعیپکارکرد

تپیش بینی حوادث طبیعی و پیش گیری از آن هافایده

1 موضوع- پدیده های اجتماعی- شناخت طبیعت و قوانین آن- فهم متقابل انسان ها و جوامع از یکدیگر
2 هدف- پدیده های اجتماعی- ابزار بهرمندی انسان از طبیعت- استفاده از طبیعت به شیوۀ صحیح

3 هدف- همدلی و فهم متقابل انسان ها- ابزار بهرمندی انسان از طبیعت- داوری درباره ارزش ها و هنجارهای اجتماعی
4 موضوع- همدلی و فهم متقابل انسان ها/شناخت طبیعت و قوانین آن- داوری دربارۀ پدیده های اجتماعی

»زمان شکل گیری«، »بنیانگذار«، »نام اولیه«، »علت نام گذاری« و »انگیزۀ شکل گیری« جامعه شناسی تبیینی به ترتیب در کدام گزینه به درستی آمده .  987
�ترکییب است؟�

1 قرن19- آگوست کنت- فیزیک اجتماعی- نزدیک شدن به علم فیزیک- موفقیت های علوم طبیعی
2 اواخر قرن 19- ویلهلم دیلتای- فیزیک اجتماعی- نزدیک شدن به علم فیزیک- موفقیت های علم فیزیک

3 اوایل قرن19- آگوست کنت- دانش تبیینی- نزدیک شدن به علوم طبیعی- موفقیت های علوم طبیعی
4 قرن19- ویلهلم دیلتای- دانش تبیینی- نزدیک شدن به علوم طبیعی- موفقیت های علم فیزیک

فاصلۀ جامعه شناسی انتقادی از علوم طبیعی نسبت به سایر رویکردهای جامعه شناسی به چه صورت است؟ و دیدگاهش نسبت به رویکرد تفسیری .  988
�چالیش و تبیینی چیست؟�

1 بیشتر از جامعه شناسی تفسیری- هر دو رویکرد را محافظه کار می داند.
2 کم تر از جامعه شناسی تبیینی- هر دو رویکرد را محافظه کار می داند.

3 بیشتر از جامعه شناسی تبیینی- رویکرد تبیینی را محافظه کارتر از رویکرد تفسیری می داند.
4 کم تر از جامعه شناسی تفسیری- رویکرد تفسیری را محافظه کارتر از رویکرد تبیینی می داند.

در رابطه با تاریخچۀ جامعه شناسی کدام گزینه نادرست است؟� سراسری-�93.  989
1 در قرن نوزدهم، نوعی از حس گرایی که شناخت علمی را به دانش حسی و تجربی محدود می کرد؛ غالب شد. این جریان را »تبیینی« یا »پوزیتیویسم« می نامند.

2 جامعه شناسی از پایان قرن نوزدهم با توجه به تفاوت »موضوع« خود از علوم طبیعی فاصله گرفت و طی قرن بیستم با توجه به تفاوت »روش« خود به تدریج 
به روش های غیرتجربی نیز اهمیت داد.

3 در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، با آن که روش تجربی هم چنان به عنوان روش اصلی شناخت علمی مورد پذیرش جامعۀ علمی بود، تعدیل هایی در 
جامعه شناسی به وجود آمد.

4 جامعه شناسی از پایان قرن نوزدهم با توجه به تفاوت »موضوع« خود از علوم طبیعی فاصله گرفت و طی قرن بیستم با توجه به تفاوت »هدف« خود به تدریج به روش های 
غیرتجربی اهمیت داد.

در ارتباط با یک پدیدۀ اجتماعی )مانند طالق(، به ترتیب هر یک از رویکردهای سه گانۀ جامعه شناسی، »تبیینی، تفسیری و انتقادی« چگونه به .  990
سراسری�خارج�از�کشور-��98با�اندیک�تغییر� مطالعۀ این پدیده می پردازند؟ 
1 مطالعۀ طالق به روش تجربی و یافتن راه حل هایی برای کنترل آن- فهم و تفسیر پدیدۀ طالق با توجه به فرهنگ جهان شمول- مطالعۀ پدیدۀ طالق به منظور 

داوری ارزشی و هنجاری در مورد آن بدون استفاده از روش تجربی
2 پرداختن به علت رواج طالق در جامعه و یافتن راه هایی برای کنترل آن- ورود به جمع کسانی که طالق گرفته اند و ارزیابی این پدیده با مالك های ارزشی 

خوب یا بد- توصیف و تبیین این پدیده در جامعه و تقبیح رواج آن
3 مطالعۀ پدیدۀ طالق به منظور پیش بینی روند و چگونگی کنترل آن در جامعه- ورود به جمع کسانی که طالق گرفته اند و تالش در جهت فهم عقاید و رفتارهای 

آن ها- فهم این پدیده و داوری دربارۀ ارزش ها و هنجارهای آن
4 نشان دادن علت ایجاد آن و چگونگی افزایش طالق در جامعه- مطالعۀ طالق با روش تجربی و نقد وضعیت موجود جامعه- توصیف و فهم پدیدۀ 

طالق به عنوان یک کنش اجتماعی و ارائۀ راهکار برای کاهش آن
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پاسـخنامه

جامعهشناسی
دوازدهم

 این سؤال، سؤال ترکیبی از پایه های دهم و یازدهم و دوازدهم    823
است. بخش اول )سال دوازدهم درس ششم(: اگر قدرت برخالف حکم و قانون 
الهی باشد اما تبعیت از آن، از روی رضایت باشد، قدرتی مقبول ولی غیرمشروع 
وجود دارد./ بخش دوم )سال دهم درس پنجم(: در گزینه های »1« و »2« 
مطالب درست بیان شده است./ بخش سوم )سال یازدهم درس یازدهم(: در 
صورتی که بحران های اقتصادی کنترل نشود می تواند به فروپاشی نظام سیاسی 
دهم: صفحۀ35، یازدهم: صفحۀ95، دوازدهم: صفحۀ57 كتاب درسی منجر شود.  

 کنش سیاسی و استفاده از قدرت، یا به قصد تغییر وضع    824
موجود انجام می شود یا با هدف حفظ آن: اگر تمایل به حفظ وضع موجود باشد، 
هدف پیش گیری از تغییر است. هرگاه تمایل به تغییر وجود داشته باشد، هدف 
صفحۀ 63 كتاب درسی ایجاد وضعیت بهتر است.  

  این سؤال یک سؤال ترکیبی بسیار مهم است. قسمت اول    825
و دوم گزینۀ »1« درست است. اما قسمت سوم آن نادرست است. زیرا: فارابی 
علوم اجتماعی را زیرمجموعۀ علوم انسانی می دانست./ قسمت اول گزینۀ »3« 
نادرست است. زیرا: به جای جمهوری  باید دموکراسی گفته می شد. قسمت 
دوم در مورد جامعه شناسی انتقادی درست است، نه ماکس وبر. قسمت سوم 
درست است./ قسمت اول و دوم گزینۀ »3« درست است، اما قسمت سوم 
نادرست است. زیرا: این جمله، در مورد نظریات ابن خلدون درست است، نه 
فارابی  صفحات 15، 61، 94 و 95 كتاب درسی

 معیار فعالیت سیاسی خوب: مهم ترین هدف ما در زندگی    826
دستیابی به فضیلت های انسانی و سعادت همگان است. سعادت و فضیلت در زندگی 
خوب و جامعۀ خوب به دست می آید، از این رو فعالیت های سیاسی باید در جهت 
دسترسی به جامعۀ خوب برای دستیابی به فضیلت های انسانی و سعادت باشند./ 
امور سیاسی خنثی نیستند: مورد تأیید یا رد، انتخاب یا طرد، ستایش یا نکوهش 
انسان ها قرار می گیرند./ دشوارِی تشخیص خوب از بد، نباید بهانه ای برای دست 
صفحۀ 64 كتاب درسی کشیدن از شناخت معتبر و علمی بشود.  

یک    827 بررسی  و  مطالعه  از  که  را  نتایجی  نمی توانیم  ما   
جامعه )مثاًل جوامع غربی( به دست می آوریم به همۀ جوامع تعمیم دهیم.
صفحۀ 65 كتاب درسی  

از منظر    828 به معانی فرهنگی آن جامعه   وجه مثبت: توجه 
افراد آن جامعه/ وجه منفی: الف( تعدد و تنوع فرهنگ ها و جوامع معاصر 
و قدیمی، علوم اجتماعی را درگیر مطالعات پایان ناپذیر و تمام نشدنی می سازد. 
ب( فرهنگ های مختلف، معموالً به مرزهای خودشان محدود نمی مانند و ما 
را ناگزیر از مقایسۀ ارزش ها برای تشخیص ارزش های درست از ارزش های 
صفحات 64 و 65 كتاب درسی نادرست می سازند.  

 وقتی علوم اجتماعی برای مطالعۀ هر فرهنگ مجبور باشد که    829
آن فرهنگ را فقط از منظر مردمی که آن را پذیرفته اند، ببیند و بررسی کند، 
صفحۀ 65 كتاب درسی امکان مقایسه و داوری فرهنگ ها و ارزش ها از دست می رود.  

 جامعه شناسی تبیینی: با منحصر کردن علم به علوم تجربی،    830
ارزش های انسانی را قابل مطالعۀ علمی نمی داند؛ از این رو با ارزش زدایی و 
معنا، مطالعه  فاقد  و  پدیدۀ خنثی  به عنوان یک  را  از قدرت، آن  معنازدایی 
می کند./ جامعه شناسی انتقادی: جامعه شناسان انتقادی یافتن راهی برای داوری 
علمی دربارۀ ارزش های اجتماعی به ویژه در عرصۀ قدرت را ضروری می دانند 
و دست شستن از این آرمان بزرگ را بن بست زندگی انسان معرفی می کنند.  
صفحۀ 66 كتاب درسی  

را دچار    831 این جوامع  وبر در مطالعۀ جوامع غربی،  ماکس   
»بحران معنا« می بیند ولی معتقد است هیچ راه حل علمی برای این مشکالت و 
صفحۀ 66 كتاب درسی برون رفت از آن ها وجود ندارد. 

 دقت کنید در این سؤال قسمت اول کلیدی برای یافتن قسمت    832
دوم است. در قسمت اول پیامد رویکردهای تفسیری در تبیینی را مطرح می کند و 
در قسمت دوم علت آن را مورد سؤال قرار می دهد. قسمت دوم همۀ گزینه ها در 
مورد جامعه شناسی تبیینی درست است و قسمت دوم گزینه های »1«، »2« و »3« 
در مورد جامعه شناسی تفسیری درست می باشد.  صفحۀ 66 كتاب درسی

 در قسمت اول تفاوت دانش اجتماعی با رویکرد تبیینی    833
مطرح است. دانش اجتماعی، دانشی از جنس دانش های تبیینی نیست چرا 

که مانند این رویکرد، تنها راه شناخت را عقلی و تجربی نمی داند و دانش 
اجتماعی را شبیه علوم طبیعی در نظر نمی گیرد. )رد گزینۀ 1( در قسمت 
دوم تفاوت دانش اجتماعی با رویکرد تفسیری مورد سؤال است. در رویکرد 
تفسیری نیز مانند رویکرد تبیینی، شناخت علمی به شناخت حسی و تجربی 
درس 6 كتاب درسی محدود می شود.  

نادرست )0/25( نابرابری در قد و ضریب هوشی جزو نابرابری های طبیعی است.    834
درست )0/25(    835
نادرست )0/25( همۀ نابرابری های اجتماعی مضر و مخرب نیستند.   836
درست )0/25(   837
نادرست )0/25( نه با محدود کردن آزادی های افراد   838
درست )0/25(    841درست )0/25(    840درست )0/25(    839
نادرست )0/25( همۀ تفاوت ها و نابرابری ها، نابرابری اجتماعی نیستند.   842
نادرست )0/25( طرفداران قشربندی از این نکتۀ مهم غفلت می کنند که در    843

رقابت عادالنه باید نقطۀ شروع رقابت یکسان باشد.
دانش )0/25(/ ارزش )0/25(     844
مشارکت اجتماعی )0/25(    845
نابرابری های طبیعی )0/25(    846
اول )0/25(/ بقای جامعه )0/25(   847

رهاسازی )0/25(    848
طبیعی )0/25(    849
عرضه )0/25(/ تقاضا )0/25(    850

1( ب )0/5(/ 2( الف )0/5(/ 3( پ )0/5(   851
نابرابری افراد در قد و ضریب هوشی )0/5(   852
نابرابری در تحصیالت و ثروت )0/5(   853
انگیزۀ رقابت از بین می رود. )0/25( زیرا: سبب می شود تالش و شایستگی    854

بیشتر افراد کوشا نادیده گرفته شود. )0/25( 
الف( نابرابری های طبیعی )0/25(/ ب( نابرابری های اجتماعی )0/25(    855
فاصلۀ میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب جهان اجتماعی )0/5(   856
افراد از جنبه های مختلف با یکدیگر متفاوت اند. )0/25( همۀ این تفاوت ها از    857

یک نوع نیستند. )0/25( 
واگذار کردن امور به دولت )0/25( و دخالت همه جانبۀ دولت )0/25(   858
به دلیل غلبۀ رویکرد تبیینی )0/5(   859
گاهی جهان اجتماعی و ساختارهای آن که به دست خود انسان ها ایجاد شده اند    860

)0/25(، انسان ها را زیر سلطۀ خود درمی آورند. )0/25(
جامعه شناسان انتقادی )0/5(   861
الف( به هرکسی به اندازه ای که شایستگی دارد دستمزد پرداخت می شود.    862

)0/25(/ ب( تفاوت افراد را برجسته می سازند. )0/25(/ پ( افراد و گروه های 
اولویت قرار می دهند. )0/25(/ ت( تعیین قیمت دستمزد را  توانگر را در 

براساس قانون عرضه و تقاضا می دانند. )0/25( 
در تفاوت های رتبه ای تفاوت وجود دارد )0/25( و یکی بر دیگری برتر است و    863

عالوه بر آن نابرابر نیز هستند. )0/25( مانند تفاوت در قد، ثروت، تحصیالت، 
هوش و... )0/25( 

رسم بستن پای دختران، قرن ها در چین اجرا شد تا پای آن ها کوچک بماند    864
)0/25( این کار دردناک بود و حتی باعث شکستگی استخوان ها می شد. )0/25( 
در این جامعه کوچک بودن پا نشان زیبایی زنان بود. )0/25( در واقع مردان 
ترجیح می دادند زنانشان دارای پاهای کوچک باشند. )0/25( درست است که 
»زن و مرد « بودن تفاوت اسمی است )0/25(، اما در جامعۀ چین این تفاوت در 
ذات خود، رتبه بندی نیز دارد )0/25( و رتبۀ زن را پایین تر از مرد می داند که 
با وجود زجر کشیدن زنان، رسوم، زنان را وادار به چنین کاری می کند. )0/25( 
پس در این مثال تفاوت اسمی به نابرابری اجتماعی تغییر کرده است. )0/25(

865    )0/25( دانش  و  قدرت  ثروت،  یعنی  اجتماعی  مزایای  که  است  این  علت 
به صورت نابرابر میان افراد توزیع شده اند. )0/25( از این رو برخی افراد در باالی 
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سلسله مراتب اجتماعی قرار می گیرند )0/25( و برخی افراد در پایین آن )0/25(
نقش انسان ها و جوامع در پدیدآمدن و ادامه یافتن آن  را نادیده می گیرد )0/5(    866

و تغییر در آن را چندان امکان پذیر نمی داند )0/5( و با تأکید بر کارکردهای 
قشربندی، آن  را تأیید و تثبیت می کند. )0/5( 

می دانند    867 مهم  را  اقتصادی  عدالت  الف(  ویژگی   ها:   /)0/25( دوم  رویکرد 
)0/25( و معتقدند که با توزیع برابر ثروت، عدالت برقرار می شود )0/25(/ 
ب( معتقدند نابرابری های اجتماعی ناشی از تفاوت ها و نابرابری های طبیعی 
نیست )0/25(، بلکه نتیجۀ روابط سلطه جویانه میان انسان هاست و باید با آن 

مبارزه کرد. )0/25(
درست )0/25(   868
نادرست )0/25( نمی توان افراد را براساس تفاوت های اسمی، رتبه بندی کرد.   869
نادرست )0/25( تفاوت اسمی است.   870
نادرست )0/25( رویکرد طرفداران قشربندی اجتماعی است.   871
نادرست )0/25( در مدل لیبرالی، نابرابری های اجتماعی ناشی از تفاوت ها و    872

نابرابری های طبیعی است.
نادرست )0/25( مالکیت خصوصی   873

درست )0/25(   874

درست )0/25(   875

دوم    876 نیمۀ  در   )0/25( نادرست 
قرن بیستم

درست )0/25(   877

توانش )0/25(/ نیازش )0/25(   878
اسمی )0/25(   879
اجتماعی )0/25(    880
رتبه ای )0/25(   881
قشربندی )0/25(   882
عدالت اجتماعی )0/25(   883

ناعادالنه بودن )0/25(/ فطرت انسان )0/25(   884
مشارکت اجتماعی )0/25(   885
1( پ )0/5(/ 2( الف )0/5(/ 3( ب )0/5(   886
تفاوت وجود دارد اما هیچ کدام بر دیگری برتر نیست. )0/5(   887
تفاوت وجود دارد و یکی بر دیگری برتر است و عالوه بر آن »نابرابر« نیز    888

هستند. )0/5(
نابرابری اجتماعی )0/5(   889
این گروه، علت نابرابری های اجتماعی را »نابرابری های طبیعی« می داند. )0/5(   890
عدالت را در توزیع برابر ثروت می دانند. )0/5(   891
نتیجه،    892 در  و  افراد  میان  ظالمانه  روابط  برقراری  موجب  مالکیت خصوصی 

نابرابری اجتماعی شده است. )0/5(
رویکرد اول: نقطۀ شروع یکسان نیست./ )0/25( رویکرد دوم: نقطۀ شروع    893

یکسان است. )0/25(
توجه به ظرفیت انتقادی از قشربندی اجتماعی )0/5(   894
شدن    895 برداشته  آن،  دنبال  به  و   )0/25( موجود  اجتماعی  جهان  تغییر  با 

الزام هایش، جهان اجتماعی جدیدی شکل می گیرد. )0/25(
در نقد این دیدگاه که به ساختارهای اجتماعی و تأثیر آن ها بر زندگی افراد    896

بی توجه هستند. )0/5(
نقش انسان ها و جوامع در پدید آمدن و ادامه یافتن آن را نادیده می گیرند    897

)0/25( و تغییر در آن را چندان امکان پذیر نمی دانند. )0/25( به عالوه با تأکید 
بر کارکردهای قشربندی، آن را تأیید و تثبیت می کنند. )0/25(

برخوردار )0/5(/ ب( طرح خانه سازی    898 اقشار کم  به  یارانه  الف( پرداخت 
عمومی برای اقشار کم  درآمد )0/5(

در این مدل شرایط برای رقابت برابر مهیا می شود )0/25( و درعین حال    899
انگیزه برای رقابت )0/25( و رسیدن به سطوح باالتر وجود دارد. )0/25(

در طول تاریخ، بسیاری از فرهنگ ها و جوامع، تفاوت های اسمی و نابرابری های    900
طبیعی را بهانه ای برای نابرابری های اجتماعی قرار داده اند. )0/5( برای مثال: 

ورزشگاه ها،  ایستگاه ها،  عمومی؛  اماکن  در  نژادی  تفکیک  آپارتاید،  نظام  در 
بیمارستان ها، مدارس و... اجرا می شد. )0/5( این تفکیک ظاهراً، میان دو نژاد 
سیاه و سفید از نوع تفاوت های اسمی است اما به »نابرابری اجتماعی« تغییر 

یافته است. )0/5(
همۀ    901 و   )0/25( نیست.  اجتماعی  نابرابری  نابرابری ها،  و  تفاوت ها  همۀ 

نابرابری های اجتماعی مضر و مخرب نیست. )0/25( مثال: دو نفر را در نظر 
بگیرید که هر دو شرایط برابر دارند اما یکی تالش می کند و درآمد برای خود 
ایجاد می کند و دیگری تالش کمتری دارد و به درآمد کمتری می رسد. )0/5(

جامعه شناسی انتقادی به نقد سلطه در روابط و مناسبات میان افراد، گروه ها و    902
فرهنگ ها می پردازد. این رویکرد با پذیرش رویکرد تفسیری، تمام معانی و ارزش ها 
را ساخته و پرداختۀ ارادۀ افراد و گروه ها و فرهنگ ها می داند. هر فرد، گروه و فرهنگی 
ارادۀ خاص خود را دارد و معانی و ارزش های ویژۀ خود را خلق می کند. هیچ کدام 

بهتر یا بدتر از دیگری یا درست و غلط و حق و باطل نیستند. )2(
1( تفاوت های اسمی )0/5(/ 2( نابرابری  طبیعی )0/5(/ 3( نابرابری  اجتماعی )0/5(   903
درست )0/25(   904
نادرست )0/25( اجرا می شد.   906درست )0/25(   905
نادرست )0/25( مخالفان قشربندی اجتماعی.   907
درست )0/25(   908
نادرست )0/25( نابرابری اجتماعی   909

درست )0/25(   910
درست )0/25(   911

درست )0/25(   912
نادرست )0/25( اولین چالشی که در جهان متجدد ظاهر شد: چالش فقر و غنا بود.   913
رتبه    ای )0/25(   915کم توان )0/25(   914
نابرابری های اجتماعی )0/25(   916
تغییر )0/25( / موجود )0/25( / الزام های )0/25(   917
تفسیری )0/25( / خالقیت )0/25(   918
قشربندی اجتماعی )0/25( / تبیینی )0/25(   919
1( ب )0/5( / 2( الف )0/5(/ 3( پ )0/5(   920
جامعه همانند زمین دارای الیه بندی سلسله مراتبی دانسته شده است. )0/5(   921
واگذار کردن امور به بازار عرضه و تقاضا )دست نامرئی بازار( )0/5(   922
نتیجه    923 در  و   )0/25( نکنیم«  انتقاد  اجتماعی  »ساختارهای  از  می شود  باعث 

»کنترل آثار مخرب ساختارها ناممکن می شود.« )0/25(
تفاوت اسمی میان زن و مرد. )0/25( به نابرابری اجتماعی تغییر یافته است. )0/25(   924
در صورتی که به نابرابری های اجتماعی منجر شود. )0/5(   925
نابرابری در توزیع مزایای اجتماعی یعنی ثروت، قدرت و دانش )0/5(   926
رویکرد اول )0/25( طرفدار قشربندی اجتماعی هستند. )0/25(   927
رویکرد کمونیستی )مخالفان قشربندی اجتماعی( )0/25( به رویکرد لیبرالیستی    928

)طرفدار قشربندی اجتماعی( )0/25(
انگیزۀ رقابت را از بین می برد. )0/5(   929
هر دو رویکرد اول و دوم را ناعادالنه می داند. )0/5(   930
ثروت    931 یعنی  اجتماعی  مزایای  که  است  این  اجتماعی  نابرابری های  علّت 

)0/25(، قدرت )0/25( و دانش )0/25( به صورت نابرابر میان افراد توزیع 
شده اند )0/25(، از این رو برخی افراد در باالی سلسله مراتب اجتماعی قرار 

می گیرند)0/25( و برخی افراد در پایین آن )0/25(
الف( استدالل رویکرد اول این است: »نابرابری های اجتماعی نتیجۀ تفاوت ها    932

یا نابرابری های طبیعی هستند، بنابراین عادالنه اند.« اما این استدالل ایراد دارد: 
»نابرابری های اجتماعی همیشه نتیجۀ نابرابری های طبیعی نیست.« )0/5( ب(

نقطۀ شروع رقابت میان افراد، یکسان نیست برخی از افراد در طبقات پایین 
به دنیا می آیند و برخی در طبقات باال و چنین شرایطی یک نابرابری اجتماعی، 
طرفداران  پ(   )0/5( می شود.  بعدی  اجتماعی  نابرابری های  ایجاد  مقدمۀ 
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قشربندی با طبیعی دانستن قشربندی اجتماعی، نقش انسان ها و جوامع در پدید 
آمدن و ادامه یافتن آن را نادیده می گیرند و تغییر در آن را چندان امکان پذیر 
نمی دانند. به عالوه با تأکید بر کارکردهای قشربندی، آن را تأیید و تثبیت 
می کنند. )0/5( ت( طرفداران قشربندی از این نکتۀ مهم غفلت می کنند که در 

رقابت عادالنه باید نقطۀ شروع رقابت یکسان باشد. )0/5(
هر دو رویکرد قبل را »ناعادالنه« می دانند. )0/5( رویکرد اول را ناعادالنه    933

می دانند چون نقطۀ آغاز رقابت عادالنه نیست. )0/25( یعنی: افرادی که در 
طبقۀ اجتماعی باال متولد می شوند در شرایط یکسانی با آنان که در طبقۀ پایین 
هستند، قرار ندارند حتی اگر، شایستگی داشته باشند. )0/25( رویکرد دوم را 
ناعادالنه می دانند چون نقطۀ پایان رقابت عادالنه نیست. )0/25( یعنی: در 
آن افراد توانمند و کوشا، به اندازۀ استحقاقی که دارند،پس از رقابت از مزایای 

اجتماعی برخوردار نمی شوند. )0/25(
نیازهای ضروری همۀ افراد را تأمین نماید. )0/5( تدابیری از جنس مالیات    934

بیشتر گرفتن از ثروتمندان و به کارگیری آن برای رفع فقر در جوامع، داشته 
باشد. )0/5( پرداخت یارانه به اقشار کم برخوردار )0/5( طرح خانه سازی 

عمومی برای اقشار کم درآمد )0/5(
1( لیبرالی )0/5(/ 2( کمونیستی )0/5(/ 3( رقابت )0/25(/ 4( برابری )0/25(   935

 »تفاوت در قد«: رتبه ای و نابرابری طبیعی/ »تفاوت در    936
ضریب هوشی«: رتبه ای و نابرابری طبیعی/ »تفاوت در تحصیالت و ثروت«: 
تفاوت اسمی   »تفاوت در زن و مرد بودن«:  اجتماعی/  نابرابری  و  رتبه ای 
صفحۀ 69 كتاب درسی  

زنان    937 زیبایی  نشاِن  را  پا«  بودن  »کوچک  جامعه  این  در   
می دانستند. در واقع مردان ترجیح می دادند زنان شان دارای پاهای کوچک باشند. 
درست است که »زن و مرد« بودن تفاوت اسمی است اما در جامعۀ چین این 
تفاوت در ذات خود، رتبه بندی نیز دارد و رتبۀ زن را پایین تر از مرد می داند. 
رسوم زنان را وادار به کاری می کند که آنها زجر بکشند. پس در این جا »تفاوت 
صفحۀ 69 كتاب درسی اسمی« به »نابرابری اجتماعی« تغییر یافته است.  

 این تفکیک نژادی ناشی از کدام نوع تفاوت گذاری است؟    938
نوع  از  نژاد سیاه و سفید  تفاوت گذاری میان دو  اول،  مانند مورد  ظاهراً 
تفاوت های اسمی است که با همان تحلیل به »نابرابری اجتماعی« تغییر 
صفحۀ 69 كتاب درسی یافته است.  

صورتی    939 در  طبیعی«  »نابرابری های  و  اسمی«  »تفاوت های   
که به »نابرابری های اجتماعی« منجر شوند، مورد توجه جامعه شناسان قرار 
صفحۀ 70 كتاب درسی می گیرند.  

 وقتی نابرابری اجتماعی در توزیع مزایای اجتماعی وجود    940
دارد: برخی افراد برای دستیابی به مزایای اجتماعی راه هموارتری پیش رو 
صفحات 70 و 71 كتاب درسی دارند. 

 پاسخ گزینۀ »4« است و علت نادرست بودن بقیۀ موارد این    941
است که: هر سه گزینه مربوط به مخالفان دیدگاه قشربندی اجتماعی است.  
صفحۀ 71 كتاب درسی  

 دیدگاه دوم:   942
 از هر کس به اندازۀ توانش کار بخواهیم اما به اندازۀ نیازش به او دستمزد بدهیم.

 این عده شباهت های افراد را برجسته می سازند.
 افراد و گروه های »کم توان« را در اولویت قرار می دهند.

 تعیین قیمت دستمزد را براساس تعیین قیمت اعالمی دولت می دانند و 
صفحۀ 73 كتاب درسی دخالت دولت برای کنترل بازار را الزم می دانند.  

 گزینۀ »1« نادرست است. زیرا: دو نفر را در نظر بگیرید    943
که هر دو شرایط برابر دارند اما یکی تالش می کند و درآمد برای خود ایجاد 
می کند و دیگری تالش کمتری دارد و به درآمد کمتری می رسد. در این 
صفحۀ 72 كتاب درسی صورت نابرابری اجتماعی یا اسمی دیگر معنا ندارد.  

 دیدگاه اول:    944
 به هر کسی به اندازه ای که شایستگی دارد، دستمزد پرداخت شود.

 این عده تفاوت افراد را برجسته می سازند.
 افراد و گروه های »توانگر« را در اولویت قرار می دهند.

صفحۀ 71 و 72 كتاب درسی  تعیین قیمت دستمزد را براساس قانون عرضه و تقاضا می دانند. 

 طرفداران قشربندی )لیبرالیستی( از این نکتۀ مهم غفلت می کنند    945
صفحۀ 72 كتاب درسی که در رقابت عادالنه باید نقطۀ شروع رقابت یکسان باشد. 

 قشربندی اجتماعی براساس دیدگاه لیبرالیستی، یعنی رویکرد    946
صفحات 72 و 73 كتاب درسی اول مطرح شد که به طبیعی بودن آن تأکید دارند.  

 گزینۀ »2« نادرست است. زیرا: دیدگاه مخالفان قشربندی    947
صفحات 71 و 72 كتاب درسی اجتماعی )دیدگاه لیبرالیستی( است.  

 دورۀ فئودالیسم یا هر دورۀ دیگری در صورتی که مفید تلقی    948
شود بی شک بر این اساس خواهد بود که: طرفدار قشربندی اجتماعی است. 
صفحات 72 و 71 كتاب درسی  

 گزینۀ »3« نادرست است. زیرا: طرفداران رویکرد اول، نگاه    949
لیبرالیستی دارند و در سال یازدهم خوانده اید که طرفدار مالکیت خصوصی هستند.  
صفحات 70 تا 72 كتاب درسی  

 گزینۀ »4« نادرست است. زیرا: این مورد مربوط به نقد    950
صفحات 72 و 73 كتاب درسی رویکرد دوم است نه رویکرد اول 

دیگر،    951 گزینه های  و  است  اول  رویکرد  بیانگر   »3« گزینۀ   
صفحات 73 و 72 كتاب درسی رویکرد دوم را توصیف می کند. 

کارکردهای    952 بر  تأکید  با  اجتماعی  قشربندی  طرفداران   
صفحۀ 72 كتاب درسی قشربندی، آن را تأیید و تثبیت می کنند. 

 در رویکرد دوم، عدالت اقتصادی را مهم می دانند و معتقدند    953
صفحۀ 73 كتاب درسی که با توزیع برابر ثروت، عدالت برقرار خواهد شد.  

 در رویکرد دوم با حذف مالکیت خصوصی، انگیزۀ رقابت از    954
صفحۀ 73 كتاب درسی بین می رود.   

 عدالت اقتصادی: رویکرد دوم)توزیع برابر ثروت(/ عدالت    955
اجتماعی: رویکرد سوم )توزیع برابر خدمات(/ عدالت طبیعی: رویکرد اول )توزیع 
صفحات 71 تا 74 كتاب درسی براساس شایستگی ها( 

رویکرد    956 هم  و  اول  رویکرد  هم  سوم،  رویکرد  نظر  از   
دوم ناعادالنه است./ رویکرد اول، موقعیت های اجتماعی افراد با شرایط 
اجتماعی پایین تر را نادیده می گیرد./ رویکرد دوم نیز همه را برابر می بیند 
و به دنبال توزیع برابر ثروت و امکانات است در حالی که این نیز عادالنه 
نیست، زیرا افرادی که تالش بیشتری هم دارند باز به اندازۀ بقیه از مزایا 
صفحات 71 تا 74 كتاب درسی برخوردار می شوند.  

 در این رویکرد که رویکرد عادالنه است مالکیت خصوصی    957
به نفع مالکیت عمومی لغو نمی شود، اما جامعه نیز وظیفه دارد امکان رقابت را 
صفحۀ 74 كتاب درسی برای همه فراهم کند و نقطۀ شروع رقابت را یکسان نماید.  

»جوامع    958 دوم/  رویکرد  سوسیالیستی«:  »جوامع   
سرمایه داری«: رویکرد اول/ »سیستم مالیاتی«: رویکرد سوم/ »خانه سازی 
عمومی برای اقشار کم درآمد«: رویکرد سوم/ »ارائۀ بیمه های اجتماعی«: 
صفحات 71 تا 74 كتاب درسی رویکرد سوم 

 رویکرد اول، رویکرد لیبرالیستی است و معتقد است که    959
بازار آزاد تعیین کننده است و هیچ کنترلی نباید در بازار وجود داشته باشد./ 
رویکرد دوم، رویکرد کمونیستی است و معتقد به کنترل مطلق بازار است.
صفحۀ 74 كتاب درسی  

 »واگذار کردن امور به بازار عرضه و تقاضا«: رویکرد اول/    960
به دولت«: رویکرد  امور  »واگذار کردن  اول/  بازار«: رویکرد  نامرئی  »دست 
صفحۀ 75 كتاب درسی دوم/ »دخالت همه جانبۀ دولت«: رویکرد دوم 

صفحۀ 75 كتاب درسی   961  الف( رویکرد اول / ب( رویکرد دوم 
حالت    962 ب(  می دهد.  نشان  را  رقابت  هرمی  حالت  الف(   

مستطیلی، برابری را نشان می دهد و وقتی این دو کنار هم قرار بگیرند، مدل 
صفحۀ 75 كتاب درسی عدالت اجتماعی را نشان می دهند.  

از    963 علمی  دانش  براساس  کدام  هر  غنا/  و  فقر  چالش   
متهم  بودن  غیرعلمی  به  را  مقابل  طرف  و  می کردند  دفاع  خود  رویکرد 
صفحۀ 75 كتاب درسی می کردند. 

 در رویکرد مخالفان قشربندی اجتماعی، ظرفیت هایی برای    964
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انتقاد از قشربندی اجتماعی وجود داشت ولی به دلیل غلبۀ رویکرد تبیینی، 
صفحۀ 76 كتاب درسی امکان استفاده از آن وجود نداشت.  

 برخی تفاوت ها اسمی هستند، در این نوع تفاوت هیچ برتری    965
وجود ندارد. اما برخی از تفاوت ها، رتبه ای هستند. در این نوع تفاوت ها، یکی 
بر دیگری برتر و در نتیجه نابرابر هستند. این نوع تفاوت خودش به دو نوع 
صفحۀ 69 كتاب درسی نابرابری دامن می زند. نابرابری اجتماعی و نابرابری طبیعی 

 مفهوم قشربندی اجتماعی در جامعه شناسی، از زمین شناسی    966
گرفته شده است و جامعه همانند زمین، دارای الیه بندی سلسله مراتبی دانسته 
صفحۀ 71 كتاب درسی شده است. 

 نیمۀ دوم قرن بیستم: »افول رویکرد تبیینی« + »توجه به    967
ظرفیت انتقادی از قشربندی اجتماعی« منجر به شکل گیری »جامعه شناسی 
صفحۀ 77 كتاب درسی انتقادی« گشت. 

 نیمۀ دوم قرن بیستم: »افول رویکرد تبیینی« + »توجه به    968
ظرفیت انتقادی از قشربندی اجتماعی« منجر به شکل گیری »جامعه شناسی 
صفحۀ 75 كتاب درسی انتقادی« گشت. 

 زندگی اجتماعی انسان دارای دو وجه است: وجه اول: افراد    969
در زندگی گروهی خود با یکدیگر، جهان اجتماعی و ساختارهای آن را می سازند. 
)توجه به کنش اجتماعی(/ وجه دوم: هر جهان اجتماعی الزام ها و پیامدهایی 
دارد که زندگی انسان ها را متأثر می سازد. )توجه به ساختار و نظام اجتماعی(
صفحات 76 و 75 كتاب درسی  

 تا زمانی که یک جهان اجتماعی از طریق مشارکت اجتماعی    970
افراد پابرجاست، پیامدهای آن نیز باقی است. با تغییر جهان اجتماعی موجود و 
به دنبال آن، برداشته شدن الزام هایش، جهان اجتماعی جدیدی شکل می گیرد 
صفحۀ 76 كتاب درسی و پیامدهای دیگری به دنبال می آورد. 

 جامعه شناسان انتقادی، همانند جامعه شناسان تفسیری بر    971
صفحۀ 76 كتاب درسی توانایی و خالقیت افراد در ساختن جهان اجتماعی تأکید دارند. 

جامعه شناسان    972 دیدگاه  این  منتقد  انتقادی،  جامعه شناسان   
افراد  زندگی  بر  تأثیر آن ها  و  اجتماعی  به ساختارهای  که  تفسیری هستند 
صفحۀ 76 كتاب درسی بی توجه هستند.  

 اعتراضات گستردۀ سیاه پوستان و زنان به تبعیض های نژادی و    973
جنسیتی به اصالح و تغییر برخی قوانین در راستای رفع این تبعیض ها، منجر شد.  
صفحۀ 76 كتاب درسی  

 آن چه جامعه شناسان انتقادی را به داوری دربارۀ ارزش ها و    974
انتقاد از آن ها می کشاند: فاصلۀ میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب جهان 
صفحۀ 77  كتاب درسی اجتماعی است. 

انتقاد به معیارهای    975 انتقادی برای داوری و   جامعه شناسان 
کنند،  ارزیابی  را  موجود  معیارها، وضعیت  آن  براساس  تا  دارند  نیاز  علمی 
تصویری از وضعیت مطلوب ترسیم نمایند و راه عبور از وضعیت موجود به 
صفحۀ 77 كتاب درسی سوی وضعیت مطلوب را پیشنهاد دهند.     

 جامعه شناسی انتقادی، علم را به معنای حسی و تجربی    976
آن محدود نمی داند و سعی دارد از محدودیت های علم تجربی رها شود. 
صفحۀ 77 كتاب درسی  

و    977 تبیینی  جامعه شناسی  برخالف  انتقادی،  جامعه شناسی   
تفسیری، از محدود کردن شناخت علمی به شناخت تجربی فاصله می گیرد و 
با فراتر رفتن از محدودۀ علم تجربی و ابزاری سطوح دیگری از علم را که توان 
صفحۀ 76 كتاب درسی داوری ارزشی و هنجاری داشته باشد، جست وجو می کند.  

 مورد »الف« نادرست است و باید بر عکس گفته شود. مورد    978
توان داوری دربارۀ ظرفیت علوم  اجتماعی  نادرست است. زیرا: علوم  »پ« 
صفحۀ 75 كتاب درسی طبیعی و فناوری حاصل از آن را دارد نه پیش بینی. 

 در رویکرد تفسیری نیز همانند رویکرد تبیینی علم به علم    979
تجربی محدود می شود و آن چه جامعه شناس می گوید اگر با روش تجربی قابل 
صفحۀ 75 كتاب درسی اثبات نباشد، ارزش علمی ندارد. 

را    980 جامعه شناسی  رویکردهای  سایر  انتقادی،  رویکرد   

محافظه کارانه می داند و به دنبال گذار از نظام اجتماعی موجود و رفتن به سوی 
نظام مطلوب است، یعنی به دنبال تغییر است، نه اصالح که در گزینه های »2« 
صفحۀ 75 كتاب درسی  و »4« به آن اشاره شده است.  

 رویکرد انتقادی، »به دلیل عدم توانایی در داوری ارزشی«    981
صفحۀ 66 كتاب درسی  سایر رویکردهای جامعه شناسی را محافظه کار می داند.  

 موضوع علوم طبیعی جهان طبیعی و پدیده های آن است و    982
بقیه گزینه ها ویژگی های علوم طبیعی را نشان می دهند./ روش مطالعۀ علوم 
اجتماعی، روش علمی است، بنابراین گزینه های »2« و »4« حذف می شوند/ 
دانش مفید نیز دانشی است که هم سو با هویت فرهنگی و ناظر به حل مسائل 
جامعه باشد و دغدغۀ کشف واقعیت و تشخیص درست و غلط را داشته باشد. 
به عبارتی به زبان و منطق سخن بگوید.  صفحات 7، 9 و 11 كتاب درسی

 تمام رویکردهای جامعه شناسی از جنبۀ ابزاری برخوردار    983
هستند و هدف آن ها پیش گیری و کنترل پدیده های اجتماعی است. رویکردهای 
تفسیری و تبیینی ها، محافظه کار هستند؛ زیرا قدرت داوری نسبت به ارزش ها 
و هنجارهای اجتماعی را ندارند. تنها رویکرد انتقادی به دنبال داوری ارزشی و 
صفحات 75 و 76 كتاب درسی تغییر و گذار به سوی جامعۀ مطلوب است. 

 سؤال خالقانه و بسیار خوبی است: »توجه به رفتارهای معنادار    984
انسان« از بحث هایی است که در حوزۀ موضوع و تفاوت موضوع جامعه شناسی، 
رویکرد تفسیری مطرح کرده است. پس در جدول به »و« مربوط است. پاسخ 
مشخص شد اما ادامه می دهیم. »پدیده های اجتماعی مانند پدیده های طبیعی« 
از بحث هایی است که در حوزۀ موضوع و یکسانی موضوع جامعه شناسی با 
سایر علوم طبیعی توسط تبیینی ها مطرح شده است. پس در جدول به »الف« 
مربوط است. »شناخت پدیده های اجتماعی برای پیش بینی و کنترل آن ها« از 
بحث هایی است که در حوزۀ هدف جامعه شناسی مطرح می شود که چون واژۀ 
»پدیدۀ اجتماعی« دارد مربوط به رویکرد تبیینی ها می شود و در جدول به بخش 
صفحات 37 و 26 كتاب درسی »د« مربوط است. 

 می تواند یک سؤال تمرینی برای سؤال قبل باشد. »پدیده های    985
اجتماعی مانند پدیده های طبیعی« از بحث هایی است که در حوزۀ موضوع 
و یکسانی موضوع جامعه شناسی با سایر علوم طبیعی توسط تبیینی ها مطرح 
شده است. پس در جدول به »ج« مربوط است. یا گزینۀ »3« و یا گزینۀ »4« 
درست است. »توجه به کنش های انسانی و نقش و اراده و آگاهی در آن« از 
مباحثی است در حوزۀ موضوع و تفاوت موضوع جامعه شناسی با علوم طبیعی 
که رویکرد تفسیری آن را مطرح کرده است و انتقادی ها نیز آن را قبول دارند. 
پس در جدول به »ب« مربوط است. پاسخ مشخص شد اما ادامه می دهیم. 
»توجه به داوری های ارزشی در شناخت علمی« مربوط به حوزۀ روش است که 
توسط انتقادی ها مطرح گردید. پس در جدول به »الف« مربوط است. »شناخت 
پدیده های اجتماعی برای پیش بینی و کنترل آن ها« از بحث هایی است که در 
حوزۀ هدف جامعه شناسی مطرح می شود که چون واژۀ »پدیدۀ اجتماعی« دارد 
مربوط به رویکرد تبیینی ها می شود و در جدول به بخش »د« مربوط است.
صفحات 66 و40 و 26 كتاب درسی  

 مورد الف »موضوع« علوم طبیعی را نشان می دهد، زیرا    986
جهان طبیعی و پدیده های آن موضوع مطالعۀ علوم طبیعی است نه هدف 
آن، بنابراین گزینۀ »2« و »3« نادرست است. اگر موضوع را جای »الف« 
قرار بدهیم موضوع علوم اجتماعی، پدیده های اجتماعی است. گزینۀ »2« 
و »4« فایده و پیامد علوم اجتماعی است نه موضوع آن. در قسمت سوم 
کارکرد علوم طبیعی شناخت طبیعت و قوانین آن است. گزینۀ »2« و »3« 
پیامد منفی کارکرد علوم طبیعی را نشان می دهد. مورد آخر نیز از فواید 
علوم اجتماعی، تمامی گزینه ها درست هستند، اما گزینۀ درست به عنوان 
صفحات 15 و 12 كتاب درسی پاسخ سؤال، گزینۀ »1« است. 

آگوست    987 توسط   19 قرن  در  تبیینی  جامعه شناسی   
کنت مطرح شد، که به علت نزدیک شدن به علوم طبیعی به ویژه علم 
فیزیک به فیزیک اجتماعی نام گرفت و انگیزۀ شکل گیری علوم اجتماعی 
بر اساس اصول علوم طبیعی نیز، موفقیت های بی سابقۀ علوم طبیعی در 
صفحۀ 26 كتاب درسی این دوره بود. 

 جامعه شناسی انتقادی، بیشتر از جامعه شناسی تفسیری از    988
علوم طبیعی فاصله گرفت و هر دو رویکرد قبل را محافظه کار می دانست. 
صفحۀ 66 كتاب درسی  

 اگر در گزینۀ »4« کلمۀ »هدف« به »روش« تغییر می یافت    989
صفحۀ 49 كتاب درسی درست بود. 
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 در مورد یک پدیدۀ اجتماعی، رویکرد تبیینی با روش تجربی    990
و با هدف کنترل، پیش بینی و پیش گیری، پدیده را بررسی می کند./ رویکرد 
تفسیری کنش های اجتماعی را معنادار می داند، بر همین اساس به دنبال فهم  
معانی رفتار کنش گران اما با استفاده از روش  تجربی است./ رویکرد انتقادی 
روش تجربی را کنار می گذارد و در مورد یک پدیدۀ اجتماعی مانند طالق به 
داوری ارزشی و هنجاری می پردازد.  تركیبی از دروس 3، 4، 5 و 7 كتاب درسی

درست )0/25(   991
نادرست )0/25( دیگر خود را با هویت دینی- مسیحی نمی شناختند.    992
نادرست )0/25( فارابی و ابن سینا   994درست )0/25(   993
نادرست )0/25( مدل تکثرگرا به جای مدل همانندسازی مورد توجه و تأکید    995

قرار گرفت.
درست )0/25(   996
نادرست )0/25( عرب ها به شناسنامه، هویت می گویند.   997
نادرست )0/25( محور اصلی هویت بود.   998
درست )0/25(    1000نادرست )0/25( در دورۀ مدرن   999

شناسنامه )0/25(/ هویت )0/25(    1001
تفاوت های هویتی )0/25(    1002
پسامدرن )0/25(    1003
همانند سازی )0/25(    1004

صلح ادیان )0/25(   1005
تفسیری )0/25(   1006
همانندسازی )0/25(   1007

1( پ )0/5(/ 2( ب )0/5(/ 3( الف )0/5(   1008
به معنای شناخت متقابل است. )0/5(   1009
همانندسازی به معنای پذیرش ارزش ها و سبک زندگی یک گروه توسط    1010

سایر گروه های جامعه بود. )0/5( 
وزارت کشور و سازمان ثبت احوال )0/5(    1011
تفاوت ها و هویت های خاص و محلی )0/5(   1012
عالقه های فرهنگی و هویتی خود )0/5(    1013
می توان دریافت که تفاوت ها به این دلیل وجود دارند که یکدیگر را بشناسید. )0/5(    1014
شناخت متقابل )0/5(    1015
از طریق »نشان دادن تشابهات و تمایزهای خود با افراد و گروه های دیگر« )0/5(    1016
به رسمیت    1017 را  و مسئولیت آن ها  و حقوق  ایرانیان  فردفرد  دولت، هویت 

می شناسد. )0/5(
همۀ آن چه در دوران مدرن پدید آمده بود از جمله سیاسِت همانندسازی،    1018

مورد نقد قرار گرفت. )0/5(
الف( چهرۀ اول: به صورت افراطی به تفاوت ها و گوناگونی ها تأکید می کند    1019

و سبب چندپارگی سیاسی و فرهنگی درون جوامع می شود. )0/5(/ ب( 
چهرۀ دوم: گروه های به حاشیه رانده شده را به رسمیت می شناسد و از آنان 

حمایت می کند. )0/5(
الف( در مقابل دو الگوی همانندسازی و تکثرگرا قرار دارد. )0/5(/ ب(    1020

به معنای شناخت متقابل است. )0/5(/ پ( نام دیگر آن شناخت متقابل 
هویت هاست. )0/5(/ ت( در مقابل الگوی تنازع قرار دارد و الگوی سفارش 

شدۀ قرآن است. )0/5(
همین    1021 و  است  کرده  فراهم  را  مرز  بدون  جهانی  شکل گیری  زمینۀ  الف( 

شکل گیری جهانی بدون مرز موجب درهم آمیختن فرهنگ ها و نبود فرهنگ 
از خود  دفاع  به  گروه ها  و  از جوامع  بسیاری  )1(/ ب(  است.  خالص شده 
برخاسته اند و با ساختن هویتی خاص برای خود یا بازگشت به هویت واقعی 
می کند،  تحمیل  آن ها  به  جهانی شدن  فرآیند  که  هویتی  برابر  در  خویش، 

مقاومت می کنند و خواهان رهایی از این هویت تحمیلی اند. )1(
همانند جعبۀ پاندورا عمل کرد که افسانه ای )0/5( یونانی است و حاوی    1022

تمامی بالهاست. )0/5( 

1. انکار اشتراک و وحدت انسان ها )0/25( 2. از بین بردن فرصت  معارفه و    1023
گفت و گو فرهنگ ها )0/25( 3. عدم شناخت دانش بهتر و داوری میان دانش ها 

)0/25( 4. انکار اساس دانش و عدم شناخت دانش واقعی )0/25( 
)0/5(/ 3( دولت- ملت ها    1024 )0/5(/ 2( همانندسازی  1( سیاسِت هویت 

)0/5(/ 4( پذیرش )0/5(
درست )0/25(   1025
نادرست )0/25( هویت پاسخی است که به پرسش »کیستی« می دهیم.   1026
نادرست )0/25( خود را با هویت ملی می شناسند.   1027
نادرست )0/25( محور اصلی، هویت بود.   1028
نادرست )0/25( بعد از دوران پسامدرن   1029
درست )0/25(   1032درست )0/25(   1031درست )0/25(   1030
درست )0/25(   1034نادرست )0/25( الگوی تعارف   1033
تعارف )0/25( / تکثرگرا )0/25(    1035
آگاه )0/25( / دلبسته )0/25(   1036
نماد  ها )0/25( / بیرونی )0/25(   1037
جمهوری )0/25( / اسالم )0/25(   1038
کیستی )0/25( / تعلق اجتماعی )0/25(   1039
1( پ )0/5(/ 2( الف )0/5(/ 3( ب )0/5(   1040
هویت ها، موضوعی برای نزاع و درگیری می شوند )0/5( و تأکید بر »تفاوت ها    1041

و هویت های خاص و محلی« است. )0/5(
نمادها، آداب و رسوم و ... )0/5(   1042
سیاست هویت )0/5(   1043
به جای قشربندی و کشمکش طبقاتی )0/5(   1044
براساس عالقه های فرهنگی و هویتی خود پی می گیرند. )0/5(   1045
الگوی تعارف و در مقابل الگوی تنازع قرار می گیرد. )0/5(   1046
تفاوت ها به این دلیل وجود دارند که یکدیگر را بشناسید. )0/5(   1047
تکثر و تنوع زبانی و نژادی و قومی، مانع وحدت و همدلی نیست بلکه به منشأ    1048

وحدت رهنمون می شود. )0/5(
شناخت متقابل )0/5(   1049
افراد معموالً به دیگرانی که آن ها را به درستی نمی شناسند، بدبین اند و از آن ها    1050

دوری می کنند. )0/5( از این رو، یکی از راه های ایجاد آشتی و صفا و اتحاد و 
دوستی در میان گروه ها و ملت ها، شناخت متقابل است. )0/5( حکومت، می تواند با 
زمینه سازی برای شناخت مردم از یکدیگر در سطح محلی، ملی و منطقه ای، بسیاری 

از مشکالت را حل کند و امکان همدلی مردم با یکدیگر را فراهم آورد. )0/5(
از نظر این رویکرد، هر نظریه ای در درون فرهنگ و تاریخ خود تولید می شود    1051

و هر فرهنگ و هویتی می تواندنظریه های متناسب با خود را تولید کند.)0/5( 
هر گروه و جامعه ای می خواهد که از چشم خودش به خود بنگرد، نه از چشم 
دیگران و نمی خواهد موضوع نظریه هایی باشد که در زمینۀ فرهنگی و تاریخی 
دیگری شکل گرفته اند. )0/5( پیدایش نظریات فمینیستی، نظریۀ آفریقایی تبار، 

نظریۀ آمریکایی بومی و ... نتیجۀ چنین مطالبه و درخواستی هستند. )0/5(
یک چهره می تواند به صورت افراطی بر تفاوت ها و گوناگونی ها تأکید کند    1052

و سبب چندپارگی سیاسی و فرهنگی درون جوامع می شود. )0/5( چهرۀ دیگر، 
گروه های به حاشیه رانده شده را به رسمیت می شناسد و از آنان حمایت 
می کند. )0/5( دو مثال: 1. صورت افراطی تأکید بر تفاوت ها: کوکالس کالن 
نام سازمان های همبسته ای در ایاالت متحده امریکا در گذشته و امروز است 
که پشتیبان برتری نژاد سفید )نژادگرایی( است. )0/5(/ 2. جشن سال نوی 
چینی همراه با نمایش ها و تزیین هایش فقط رویدادی نمایشی نیست که هر 
سال در امریکا برگزار می شود، بلکه نماد تداوم و پیوستگی فرهنگی چینی ها 

در امریکاست. )0/5(
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