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  اهمیت مطالعه جامعه شناسی در چیست؟ جامعه شناسان سعی در شناخت چه چیز دارند؟ -1

بفهمند و به ویژه بدانند که چگونه اوضـاع  جامعه شناسان سعی دارند همه جنبه هاي کنش متقابل انسانها را 

آنان امیدوارند که با این نوع مطالعـات، بـه دانشـهاي    . اجتماعی ، الگوي رفتار ما را تحت تاثیر قرار می دهد

  .تازه اي دست یابند که در بهبود وضعیت جامعه به ما کمک کند

  چه کسانی بودند؟دیگر صاحب نظرانی که در بنیان گذاري این علم دست داشته اند  -2

در سده هاي میانه، ابن خلدون، دانشمند مسلمان، براي نخستین بار علم عمران را کـه خیلـی شـبیه جامعـه     

در قرن نـوزدهم، امیـل   . شناسی امروز بود بنیان گذاشت و بدین سبب او را پدر جامعه شناسی لقب داده اند

جامعه شناسی می دانند که به بنیان گـذاري ایـن   دورکیم، کارل مارکس و ماکس وبر را سه نظریه پرداز مهم 

آنها به تنظـیم نظریـه هـا و روش هـاي گـردآوري داده هـاي جامعـه        . علم در نخستین مرحله مدد رساندند

کارهاي این سه تن، جامعه شناسان نسل بعـد را در سـاخت و پرداخـت ایـن     . شناختی کمک موثري کردند

این سـه  . هاي بیشتري را در شناخت کنش متقابل بشري آشکار کننددانش مدد رساند و آنها توانستند پیشرفت

تن جامعه شناس تئوري پرداز، بیشتر به دگرگونی هاي جامعه خود عالقـه نشـان مـی دادنـد و مسـائل ایـن       

  . دگرگونی ها را به نحوي تجزیه و تحلیل کردند که تا آن زمان بی سابقه بود

در برنامه ریزي هاي اجتماعی درگیر شوند و به حل مشـکالت   آیا جامعه شناسان می توانند فعاالنه -3

  اجتماعی کمک کنند؟

تا به امروز، جامعه شناسان در دستگاه ها و واحدهاي مختلف استخدام شده اند تا برنامه ها و سیاسـتهایی را  

تی، روابـط  براي حل مشکالتی از قبیل بزهکاري جوانان، تنشهاي قومی و نژادي، فقرزدایی، الکلیسم، بهزیس

  . خانوادگی و غیره، ارائه دهند

مثالهایی ذکر کنید که هر یک از . هر فرهنگ داراي سه عنصر مادي، شناختی و قواعد سازمانی است -4

  . این سه جنبه فرهنگ را شامل شود

 جنبه فنـی . جنبه شناختی یک فرهنگ شامل باورها، اسطوره ها، ایدئولوژي ها، ارزشها، دیدگاه و دانشهاست

هر فرهنگ شامل مهارتهاي فنی، هنرها، ابزار، وسایل و اشیاء مـادي دیگـري اسـت کـه اعضـاي آن      ) مادي(

قواعد سازمانی راشیوه هاي زندگی مردم، آداب و رسـوم، قـوانین و نقشـهایی    . جامعه از آن استفاده می کنند

سـازمانی شـامل مقـررات،     همچنین قواعد. تعیین می کند که به پایگاه هاي مختلف آن فرهنگ وابسته است
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نظامها و آیین هایی است که انتظار می رود اعضاي آن گروه هنگام فعالیت هاي روزمره زندگی از آن پیروي 

  . کنند

  و فرهنگ موجود هست؟) آرمانی(آیا هیچ گونه تفاوتی بین فرهنگ مطلوب  -5

شاید افراد جامعـه بـه   . اشدممکن است بین فرهنگ مطلوب و فرهنگ موجود تفاوت بسیاري وجود داشته ب

. به ارزشها، آرمانها و معیارهاي رفتاري دلبستگی داشته باشند، اما در عمل به آنها توجه نکننـد   لحاظ آرمانی،

فرهنگ موجود روشهایی است که گروه در موقعیت کنونی با آن زندگی می کند، در حالی که فرهنگ آرمانی 

ید محقق شود، اما در عمل آنچنان نیست یا ممکن است هرگز انجـام  یا مطلوب اموري است که بنابر ادعا، با

اما در عمل همه نژادها را به یـک    نشود؛ مثال ممکن است افراد ادعا کنند  که معتقد به برابري نژادها هستند،

  .یا بگویند که دروغ گفتن صحیح نیست، اما خود، غالباً دروغ بگویند چشم ننگرند،

  . خرده فرهنگ چیست؟ چند خرده فرهنگ موجود در ایران را نام ببرید -6

خرده فرهنگ، شیوه زندگی گروه هاي خاص در درون یک فرهنگ وسیع تر است، خرده فرهنگ ها بسیاري 

از شیوه هاي زندگی فرهنگهاي پیرامون خود را می پذیرند، اما همچنان برخی از انتظارات، کنشهاي خاص ، 

بنابراین، شیوه زندگی گروه هاي کوچک تر تا حدي شبیه . ي و روشهاي کار خود را حفظ می کننداشیاء ماد

در فرهنگ ایران مـی تـوان   . اما در عین حال، از آن متمایز و مشخص می شودبه فرهنگ هاي مجاور است، 

نگ هاي گروه هاي فرَق و مذاهب، حرَف و مشاغل، اقوام و قبایل و نیز خرده فره  خرده فرهنگ هاي محلی،

  . منحرف مانند زندانیان و خرده فرهنگ طبقات خاص اجتماعی را نام برد

  چرا قوم مداري ممکن است براي جامعه مضر باشد؟ -7

افزون . هر جامعه نیاز به دگرگونی، رشد و تکامل دارد. قوم مداري مانع پذیرش شیوه هاي تازه زندگی است

روز اختالفات و منازعات میان ملل مختلـف شـود یـا بـین نژادهـاي      بر این، قوم مداري ممکن است سبب ب

مردم اگر شیوه هاي زندگی دیگران را پست از خود بدانند، هرگز . مختلف یا فرق مذهبی درگیري ایجاد کند

  . نخواهند توانست روابط دوستانه و صمیمانه اي با آن گروه ها برقرار کنند

  ه فرهنگی رخ می دهد؟چه زمانی ضرب  ضربه فرهنگی چیست؟ -8

ضربه فرهنگی احساس دلتنگی یا بهت و شگفتی است و زمانی رخ  می دهد که فرد فرهنگ خودي را ترك 

افراد می آموزنـد کـه عـادات و    . می کند و به فرهنگ بیگانه اي که عمیقاً با آن متفاوت است، قدم می گذارد

نظرشان می رسد، به میزان وسیعی در جامعه اي  رسوم و رفتارهایی که عجیب  و غریب و غیر قابل قبول به
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که به آن داخل شده اند رواج دارد و فرهنگ نوي که به آن پا گذاشته انـد، ایـن گونـه رفتارهـا را خـوب و      

  . مناسب می دانند و جاي شگفتی نیست

آن را  می توانید مثالی از پایگاه هایی بزنید که. گاهی نقش فرد را نماد یا برچسب مشخص می کند -9

  تشخیص می دهیم؟) برچسب(با یک عالمت 

اونیفرم هر فرد، مثل لباس نظامی، مشخص می کند که پایگاه اجتماعی فرد چیست؛ مثالً پایگاه افسـر پلـیس   

نشـانها، ابزارهـا و   . و درجه آنها مشخص می شـود ) لباس(گروهبان یا رهبران مذهبی، غالباً از روي اونیفرم 

  .ري براي تعیین پایگاه فردنددیگعناوین نیز شاخصهاي 

  . برخی از عوامل موثر بر اجتماعی شدن فرد را نام ببرید -10

خانواده، مدرسه ، مسجد، تماس با دوستان و همکاران و رسانه هاي جمعی را می توان جزو عوامل موثر بـر  

  . اجتماعی شدن فرد دانست

چگونه کودکانی که در یک خانواده پرورش پیدا می کنند، باز هم متفاوت با یکـدیگر بـار مـی     – 11

  آیند؟

هر کودك، جایگاه متفاوتی را در خانواده به خود اختصاص می دهد؛ مـثال، کـودك بزرگتـر همـان جایگـاه      

گامی که خانواده را همچنین، وضع خانواده از زمانی که کودك متولد می شود تا هن. را نداردکودك خردسال 

ممکن است خـانواده اي در یـک زمـان، وقـت و امکانـات مـالی       . (ترك می کند، دستخوش دگرگونی است

بـه عـالوه هـر کـودك تجربیـات آموزشـی       ). بیشتري داشته باشند تا صرف کودك کنند، در زمان دیگر، نـه 

جربه خاص و ویژگـی هـاي ژنتیکـی    متفاوتی دارد، با دوستان متفاوتی سروکار دارد و به طور کلی، داراي ت

  . منحصر به فردي است

  چه عواملی به رشد شخصیت فرد کمک می کند؟ – 12

عواملی که بر رشد شخصیت فرد موثر است عبارتند از عامل زیستی، وراثـت، تجربیـات شخصـی و محـیط     

  . طبیعی و اجتماعی

  چه هنگامی اجتماعی شدن فرد تکمیل می شود؟ -13

در . فرایند اجتماعی شدن تنها به هنگام مـرگ پایـان مـی پـذیرد    . خود اجتماعی می شودفرد در طول حیات 

  .طول همه مراحل زندگی، فرد باید نقشهاي تازه اي بیاموزد و خود را با موقعیت هاي جدید سازگار کند
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  آیا می توانید مثالهایی براي دسته، تجمع و گروه اجتماعی ذکر کنید؟ -14

یک اتوبوس سوار می شوند و یا در اتاق انتظار پزشک نشسته اند یا در صف نان ایستاده مردمی که با هم در 

هـم    مردمی را در بر می گیرد که جنس مشترك دارند،) رده ها(دسته ها . یک تجمع را تشکیل می دهند . اند

ـ  (سن و سال اند یا از یک نژاد و ملیت یا حتی متعلق به یک طبقه اجتمـاعی انـد    د آن را بـا طبقـه   البتـه نبای

براي گروه اجتماعی می توان خانواده، افراد متعلق به یک سـازمان   )اجتماعی در معناي اخص آن، اشتباه کرد

  . اداري یا یک باشگاه ورزشی را مثال آورد

  چرا گروه هاي نخستین به هم پیوسته اند؟ -15

ي محبت و عاطفه متقابل بین اعضایش به هم پیوسته و منسجم اند که رشته هاگروه هاي نخستین از این رو 

  .اعضا این احساس را دارند که به یکدیگر تعلق داشته، احساس هویت مشترکی دارند. برقرار است

  چرا افراد در گروه هاي ثانوي شرکت می کنند؟ انواع گروه هاي ثانوي چیست؟ -16

فرد ممکن است در یک سازمان شهري، انجمن صنفی، اتحادیه کارگري، باشگاه ورزشی یا گروه کار شرکت 

دلیل مشارکت افراد در این گونه گروه ها این است که در انجام کار معینی به یکدیگر کمـک کننـد، بـه    . کند

  . هدفی دست یابند یا به کار مشترکی بپردازند

  .و پنهان نهاد آموزش و پرورش را نام ببرید برخی از کارکردهاي آشکار -17

آماده سازي افراد براي مشاغل، آموزش این نکته : کارکردهاي آشکار نهاد آموزش و پرورش عبارت است از

که چگونه می توانند شهروند خوبی باشند و قرار دادن آنان در معرض ارزشها و هنجارهایی که اگر بخواهند 

اما مدرسه عالوه بر این، کارکردهاي پنهـان  . ه قرار گیرند، باید آنها را بیاموزندمورد قبول اعضاي دیگر جامع

نیز دارد؛ مثالً مدرسه یک نهاد حفاظتی است و محلی براي نگهداري جوانانی است که آماده کارند و مدارس 

ستان و آشنایان همچنین مدرسه محلی است که افراد در آنجا دو. براي مدتی، جاي این بازار کار را می گیرند

  .فراوانی پیدا می کنند

  چه تفاوتی میان خانواده گسترده و خانواده هسته اي وجود دارد؟ -18

خانواده گسترده از اعضـاي دو یـا چنـد نسـل     . خانواده هسته اي مشتمل بر زن و شوهر و فرزندان آنهاست

گها، مادربزرگهـا، نـوه هـا و    در چنین خانواده اي ممکن اسـت والـدین، فرزنـدان، پـدربزر    . تشکیل می شود

  .عروسهایشان همه با هم زندگی کنند
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و ناکامی هاي ازدواج را می توان به چشمداشتهاي موهـوم و انتظـارات    چه میزان از شکست ها  -19

نادرست از یکدیگر منسوب دانست و تا چه حد می توان برعالقه شخصی و عشق احساسـاتی تاکیـد   

  کرد؟

. بسیاري از زوجها، چشمداشتهاي غیر واقع بینانه اي از خوشبختی و هماهنگی سعادتمندانه در ازدواج دارند

هر یک از طرفین ازدواج، ممکن است زیبایی و کمال خاصی را از طرف مقابل انتظار داشته باشند که اغلـب  

جنسی، بیشتر تاکید کنیم، به همـان   هر قدربر مسئله عشق، زیبایی و انتظارات. در ازدواجها تحقق نمی پذیرد

نسبت باید انتظار داشته باشیم که با بروز نخستین نشانه هاي مشکالت میان زن و شـوهر، از همـدیگر جـدا    

در این حال، چنین زوجی  عوامل دیگري را که بخش مهمی از خوشبختی آنها را در زندگی تشـکیل  . شوند

  . می دهد به حساب نخواهند آورد

  .زنی را در حیطه آموزش و پرورش شرح دهید برچسب -20

را به دانش آموزان می زنند ایـن برچسـب   » دردسرساز«یا » تنبل«یا » زرنگ«وقتی برخی از معلمان برچسب 

دانـش  . روي دانش آموز می ماند و او سعی می کند به همان شیوه اي عمل کند که بـه او برچسـب زده انـد   

و درس را بهتر می خواند و دانـش  . ست اعتماد به نفس پیدا می کندرا خورده ا» زرنگ«آموزي که برچسب 

  . را خورده است دردسر ایجاد می کند» مشکل ساز«آموزي که برچسب 

  نظام آموزش عالی در آینده به چه صورتی در خواهد آمد؟ -21

. یل خواهنـد شـد  در آینده عمدتاً دانشگاه ها از محدوده هاي جغرافیایی واقعی به دانشگاه هاي مجازي تبـد 

بنابراین در آینده آموزش عالی از چند نیمسال تحصیلی معین به فرایند مادام العمري یـادگیري تغییـر شـکل    

  . خواهد داد

  عوامل مرگ در سنین مختلف کدام اند؟ -22

بیماري هاي مسري از جمله ذات الریه و آنفوالنزا بزرگترین قاتالن کودکـان  . علل مرگ با سن تغییر می کند

به خصوص تصـادف بـا   (نوجوانان و جوانان بیشتر به علت خودکشی، قتل و تصادف . زیر شش سال هستند

قلبـی و سـکته بیشـتر زنـدگی     بیماري هاي مزمن مانند بیمـاري هـاي   . می میرند) موتور سیکلت و اتومبیل

  . سالخوردگان را می گیرد
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چرا برچسب زدن به یک شخص به عنوان منحرف، تکلیف زندگی آینده او را نیـز مشـخص مـی     -23

  . کند

برچسب زدنها به این دلیل تکلیف آینده شخص را معین می کند که همین که جامعه انتظار رفتار انحرافی از 

به خود هویت انحرافی می دهد و بر طبق هویت فرد منحـرف عمـل مـی     کسی داشته باشد، آن شخص هم

جایگزین شدن چنین اشخاصی تصور می کنند که کوشش آنان براي پیوستن دوباره به جامعه متعارف و . کند

در جامعـه،  ) غیرمنحـرف (در آن تالش بی ثمري است؛ زیرا پذیرفته شدن آنان به عنوان یـک فـرد معمـولی    

آنجا که جامعه آنان را به دلیل برچسب انحراف، فردي غیر قابـل قبـول و مطـرود تلقـی     . بسیار دشوار است

کرده است این اشخاص در آن حالت می کوشند که مورد قبول منحرفان دیگر قرار گیرند و براي این کار به 

رد دشوار این برچسب، پیدا کردن شغل، دوست و آشنا را براي ف. فعالیت هاي انحرافی مضاعف می پردازند

اگر فـردي  . براي خود بیابد و در جامعه به صورت طبیعی زندگی کنداو نمی تواند دوستان خوبی . می سازد

داراي برچسب انحراف نباشد، قادر خواهد بود فرصت زندگی طبیعی و عادي پیدا کند و فرصت وارد شدن 

  .در فعالیت هاي طبیعی غیر منحرف را در جامعه در اختیار داشته باشد

علت فقر به نظام اجتماعی مربوط نمی شود، بلکه ناشـی از  «: آیا شما با این مطلب موافق اید که  -24

  تنبل  و غافل از همه چیزند؟  زیرا این افراد عمدتاً  شخصیت خود افراد فقیر است؛

علـل فقـر بـه    . افراد فقیر را نباید سرزنش کرد؛ زیرا آنها خود مسبب فقرشان نیسـتند . این نظر صحیح نیست

ساختار جامعه به فقرا مجالی نمـی دهـد کـه وضـع زنـدگی شـان را بهبـود        . ساختار جامعه مربوط می شود

وانگهی، افراد فقیر در وضعیت فقر به دنیا می آیند و عوامل اجتماعی به آنها امکان نمی دهـد کـه از   . بخشند

  .این وضع رهایی یابند

  . ري را توصیف کرده است، این پنج ویژگی را نام ببریدماکس وبر پنج ویژگی نظام دیوان ساال -25

این ویژگی ها عبارتند از تقسیم کار بر حسب تخصص سلسله مراتـب اقتـدار، اسـتقرار قـوانین و مقـررات      

مکتوب، رفتار غیر شخصی با اعضاي سازمان و ارباب رجوع، استخدام  و ترفیع کارکنان بر مبناي شایستگی 

  . هاي فنی

  

    



٨ 
 

  تستیسواالت 

  قوم مداري -1

  . فقط بین افراد بی سواد رواج دارد) الف

  . نامطلوب، ولی ضروري است) ب

  .هم نافع و هم مضر است )ج

  . ضروري است  براي بقا مطلقاً) د

  :تفاوت انسان با دیگر حیوانات در این است که فقط انسان  -2

  . ویژگی هاي زیستی دارد) الف

  .دها با دیگران ارتباط برقرار کندمی تواند با استفاده از نما) ب

  .از محلی به محل دیگر مهاجرت کند) ج

  .اجتماعات را سازمان می دهد ) د

  :ضد فرهنگ -3

  . فرهنگ غالب را قدري تغییر می دهد) الف

  . با هنجارها و موازین فرهنگ غالب در جدال است و آن را طرد می کند) ب

  .هنگ غالب را تشویق می کند و پاداش می دهدسازگاري و انطباق با نظام ارزشهاي فر) ج

  . اصطالح دیگري براي خرده فرهنگ است )د

  نقش در برابر پایگاه اجتماعی، منعکس کنندة  -4

  موقعیت )حیثیت         ب) الف

  حیثیت و موقعیت با هم است ) الگوهاي رفتار         د) ج

  :حفظ احترام خود بستگی دارد به  -5

  شیوه هاي رفتار خود ما               ) الف

  .اینکه دیگران ما را در چه مرتبه اي قرار می دهند) ب

  .تفسیري که ما از داوري دیگران درباره خودمان داریم) ج

  .توانایی ما در نادیده گرفتن تحقیري که دیگران نسبت به ما روا می دارند) د

  



٩ 
 

  : روابط گمینشافتی -6

  . مبتنی بر منافع شخصی است) ب.           ندخاص و محدود) الف

  . مبتنی بر احساسات اند) د.            دقیقاً حالت رسمی دارند) ج

  :به گروه مرکب از شوهر، زن و فرزندان -7

  )یا هسته اي(خانواده زن  و شوهري ) خانواده همخون              ب) الف

  . واده چند همسري می گویندخان) خانواده گسترده                   د) ج

  در میان عوامل موثر بر افزایش طالق در ایران، کدام مورد را می توان مهمتر دانست؟ -8

  دخالت خویشاوندان در تعیین همسر براي فرزندان) الف

  سن پایین ازدواج براي دختران ) ب

  توسعه زندگی شهري و صنعتی ) ج

  موارد ب و ج ) د

. پایین زودتر می میرند و بیش از افراد طبقـه بـاال دچـار بیمـاري مـی شـوند      افراد متعلق به طبقه  -9

  . اپیدمیولژیستها اینها را به عوامل زیر نسبت می دهند

  بیماري هاي ژنتیکی ) درآمد کم                  ب) الف

  عدم رعایت موازین بهداشتی )ج

  عدم آگاهی از روشهاي بازدارنده بیماري و عدم وجود تغذیه مناسب ) د

  : رایج ترین مالك ها براي تعیین طبقه اجتماعی افراد عبارتند از -10

  درآمد و سطح تحصیالت ) الف

  درآمدو شغل ) ب

  درآمد، شغل و سطح تحصیالت ) ج

  شغل، درآمد و نحوه صحبت کردن  )د

  کدام یک از این طبقات در حال فروپاشی است؟ بنا به نظرکارل مارکس، -11

  خرده بورژوازي            ) پرولتاریا          ب) الف

  طبقه باال رو به پایین  )بورژوازي        د) ج

  



١٠ 
 

  براي اینکه فرد به تحرك اجتماعی نایل شود، کدامیک از عوامل ذیل راباید دارا باشد؟ -12

  وازي     بلند پر) استعداد          ب) الف

  همه موارد یاد شده ) حمایت          د) ج

  کدام یک از علل عمده زیر موجب انفجار جمعیت در کشورهاي در حال توسعه شده است؟ -13

  کاهش میزان مرگ و میر و افزایش میزان موالید) الف

  کاهش میزان مرگ و میر و میزان ثابت موالید ) ب

  ثابت موالید افزایش میزان مرگ و میر و میزان ) ج

  میزان ثابت مرگ و میر و افزایش میزان موالید ) د

  :الیگارشی هنگامی به وجود می آید که -14

  . قدرت زیادي در دست چند تن باشد) الف

  .مجراهاي ارتباطی، از باالترین مقامات تا پایین ترین افراد، کامالً باز باشد ) ب

  . انتخابات علنی و آزاد در سازمان وجود داشته باشد) ج

  . افراد تنها بر مبناي لیاقتشان انتخاب شوند) د

  




