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 .اند طبیعی های محدودیت بر او غلبه

8. 

 .کنند بینی پیش را اجتماعی های پدیده پیامدهای و آثار که دهند می امکان ها انسان به  الف(

 توانند می قواعد این کشف با آنها .کنند کشف را اجتماعی جهان قواعد و نظم کنند می تالش اجتماعی علوم دانشمندانب( 

 دیگدر  و کشدور  محلده،  شدهر،  کدالس،  خدانواده،  در زنددگی  قواعدد  شدناخت  با ما .دهند توضیح را ما زندگی بر اجتماعا  تأثیر

 مدی  امدان  در مختلدف  اجتماعا  در زندگی احتمالی های آسیب از هم و شویم می برخوردار آنها های فرصت از هم اجتماعا ،

 .مانیم

 همراهی و همدلی افزایش به و سازند می فراهم را یکدیگر از مختلف جوامع و ها انسان متقابل فهم زمینه اجتماعی علومپ( 

 .کنند می کمک ها انسان

 داوری با اجتماعی علوم .دارند را آنها اصالح و نقد و اجتماعی هنجارهای و ها ارزش درباره داوری ظرفیت اجتماعی، علومت( 

 .آورند می فراهم دانشمندان برای را صحیح و مناسب اجتماعی گیری موضع فرصت آنها، از انتقاد و اجتماعی های پدیده دربار 

 و ها فرصت دربار  اجتماعی، علوم .دارند هم را آن از حاصل فناوری و طبیعی علوم دربار  داوری ظرفیت اجتماعی علومث(

 صحیح شیو  به طبیعی علوم و طبیعت از کنند، می کمک آنها به و دهند می آگاهی ها انسان به فناوری های محدودیت

 .کنند استفاده

 از تر پیچیده اجتماعی علوم در بینی پیش آنها، تنوع و اجتماعی های پدیده سایر و ها کنش بودن ارادی و آگاهانه سبب به. 9

 .است طبیعی علوم

 خدانواده،  در زنددگی  قواعدد  شدناخت  بدا  ما .دهند توضیح را ما زندگی بر اجتماعا  تأثیر توانند می قواعد این کشف با آنها. 11

 در زندگی احتمالی های آسیب از هم و شویم می برخوردار آنها های فرصت از هم اجتماعا ، دیگر و کشور محله، کالس،شهر،
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 .مانیم می امان در مختلف اجتماعا 
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 .برخوردارند بیشتری اهمیت از طبیعی علوم به نسبت اجتماعی علوم رو، این از .کنند استفاده

14 . 

 و همدلی افزایش به و سازند می فراهم را یکدیگر از مختلف جوامع و ها انسان متقابل فهم زمینه اجتماعی علوم الف(

 . کنند می کمک ها انسان همراهی

 بدا  اجتمداعی  علدوم  .دارندد  را آنهدا  اصالح و نقد و اجتماعی هنجارهای و ها ارزش درباره داوری ظرفیت اجتماعی، علومب( 

 می فراهم دانشمندان برای را صحیح و مناسب اجتماعی گیری موضع فرصت آنها، از انتقاد و اجتماعی های پدیده دربار  داوری

 .آورند

 ها فرصت دربار  اجتماعی، علوم .دارند هم را آن از حاصل فناوری و طبیعی علوم دربار  داوری ظرفیت اجتماعی علومپ( 

 صحیح شیو  به طبیعی علوم و طبیعت از کنند، می کمک آنها به و دهند می آگاهی ها انسان به فناوری های محدودیت و

 .کنند استفاده
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 متفاوتی اجتماعی های دانش و ها شاخه دارد، ... و فرهنگی سیاسی، اقتصادی، مختلف ابعاد اینکه دلیل به نیز انسان اجتماعی

 .است آورده پدید را
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 . علوم اجتماعی.18
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 .شود می شناخته پوزیتیوسیتی شناسی جامعه

31 . 

 طبیعت همانند جامعه و شوند می دانسته طبیعی های پدیده مانند اجتماعی های پدیده پوزیتیویستی، شناسی جامعه در الف(

 .شود می دانسته یکسان نیز آنها مطالعه روش بنابراین .شود می گرفته درنظر

 تجربی و حسی روش یعنی شود، می گرفته کار به طبیعت مطالعه در که روشی همان جامعه مطالعه روش رویکرد این در ب( 

 .است

 انسان برای را طبیعت کنترل و پیشگیری بینی، پیش امکان طبیعت، در موجود نظم شناخت با طبیعی علوم که طور همان پ( 

 می را جامعه کنترل و پیشگیری بینی، پیش قدر  ها انسان به اجتماعی، نظم شناخت با نیز شناسی جامعه کند، می فراهم ها

 .دهد

 . روش حسی و تجربی.31
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 .بپردازد آنها اصالح یا نقد به و کند داوری ها ارزش و عقاید این بودن غلط یا درست درباره تواند نمی اما کند، درک و توصیف

43 . 

 توان نیز تجربی روش. ندارد علمی ارزش وگرنه شود، اثبا  تجربی روش با باید گویند، می شناسان جامعه چه آن چون الف( 

 .ندارد علمی داوری ظرفیت و

 .کند می علمی غیر کار علم، نام به یا شود می خارج علم دایره از شناس جامعه )نقد و داوری(کار این با وبر نظر از زیرا ب( 

 . قرن بیستم.44
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 قرن نوزدهم.. 45

 بیشتر انتقادی شناسی جامعه. آمد پدید بیست قرن در » انتقادی شناسی جامعه » نام به شناسی جامعه از جدیدی نوع. 46

 های روش تفهمی، و تجربی های روش بر عالوه انتقادی شناسان جامعه. گرفت فاصله طبیعی علوم از تفهمی شناسی جامعه از

 برای و کنند داوری هنجارها و ها ارزش دربار  که دهد می امکان آنها به ها روش همینشناسند.  می رسمیت به نیز را دیگری

 وضعیت نقد انتقادی، شناسان جامعه هدف ترین مهم .کند ارائه هایی حل راه مطلوب، وضعیت سوی به موجود وضعیت از عبور

 یعنی شناسی؛ جامعه قبلی رویکرد دو انتقادی، شناسی جامعه. است تر مطلوب وضعیت یک به رسیدن برای جامعه موجود

 هنجارهای و ها ارزش دربار  توانند نمی رویکردها آن زیرا داند؛ می کار محافظه را تفهمی و پوزیتیویستی شناسی جامعه

 . دهند می تن موجود شرایط به و کنند داوری اجتماعی

 .انتقادی شناسی جامعه. 47

 روش همین .شناسند می رسمیت به نیز را دیگری های روش تفهمی، و تجربی های روش بر عالوه انتقادی شناسان جامعه. 48

 .کنند داوری هنجارها و ها ارزش درباره که دهد می امکان آنها به ها

 .تر مطلوب وضعیت یک به رسیدن برای جامعه موجود وضعیت نقد. 49

 .تفهمی و پوزیتیویستی شناسی جامعه . 51

 .دهند می تن موجود شرایط به و کنند داوری اجتماعی هنجارهای و ها ارزش درباره توانند نمی رویکردها این زیرا
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