
 

 موضوع و محتوای جافصل یک: 

  .و جمله های مهم این فصل رو جمع کردیمها براتون تو سه تا تیتر کل تعریف

 عاریف جامعه شناسی عمومیت

از دانش است که بر اثر جست و جوها و مطالعات مبتنی بر روش علمی در ترکیب، سازمان و ای شناسی مجموعهجامعه-1

شناسی درصدد تجزیه و تحلیل امور و مسائل مهم زندگی اجتماعی گردد. جامعهروابط اجتماعی موجود در جوامع انسانی حاصل می

 شود.ه منشأ اجتماعی نداشته باشند بررسی میاست. در جامعه شناسی اموری که دارای ابعاد اجتماعی باشند، هرچند ک

 جامعه شناسی عمومی شامل  -2

 شناسی به مفهوم عام است.و ترکیب کلی جامعه هاروشی قوانین، اصول، مطالعه

شناسان دهند، درحالی که برای جامعهشناسی به ساخت و نظام جامعه اهمیت میشناسان فرانسوی در بحث از جامعهجامعه -3

 های گروهی است.آمریکایی آنچه که بیش از همه مهم است، روابط افراد و کنش

هدف جامعه شناسی کشف قوانین عمومی حاکم بر حیات اجتماعی است و جامعه شناس درصدد یافتن همین قوانین حاکم -4

 بر حیات اجتماعی است.

 تعاریف جامعه شناسی از دید دانشمندان

 آگوست کنت: -1

لم تجزیه و تحلیل و تشریح مظاهر حیات اجتماعی است و آن را همچون علمی مستقل در طبقه بندی علوم سی عاجامعه شن

 است  جامعه شناسیوارد کرد. او بنیانگذار لغت 

 امیل دورکیم: -2

است بررسی  وجدان جمعیدانست که صور خاص و متفاوت حیات اجتماعی را که متکی بر می شناسی را به صورت علمیجامعه

  .کند. امیل دورکیم بر وجدان جمعی تاکید داشتمی

 و معتقدات( هاارزشآل، )تعریف وجدان جمعی: افکار، عقاید ایده

 



 :ماکس وبر -3

 برسد و موفق به تبیین علمی آن شد. رفتار اجتماعیمفاهیم ذاتی رفتار اجتماعی به شناخت  شناسی با تشریحجامعه

 آلبیون اسمال:  -4

 است. های مقابل اجتماعیکنشجامعه شناسی بررسی کننده 

 ویلیام گراهام سمنر:-5

 دانست.می مترادف با علم جامعهشناسی را جامعه

 جوزف فیچر: -6

 .کنندمیافراد به طور جمعی زندگی آید که شناسی از آنجایی که بوجود مینقطه نظر جامعه

 ژرژ گورویچ:  -7

و  سیر تکوینیهای بزرگ را از نظر های کوچک و جامعهکامل، گروه بندی های اجتماعیدیدهپشناسی علمی است که جامعه

 کند.بررسی می انهدام آنها

 تالکوت پارسنز: -8

 کند.می را مطالعه های اجتماعینظام شناسی رشته ای است کهجامعه شناسی در اروپا و آمریکا گفتنزدیک کردن تعاریف جامعه با

 

 قلمرو جامعه شناسی 

 ی جامعه شناس آن است که از نظر علمی جریان وقایع اجتماعی را تجزیه و تحلیل نماید.وظیفه( 1

 جامعه شناس در صدد یافتن قوانین حاکم بر حیات اجنماعی است.

هاست. این پدیدهشناسان به صورتی است که ناظر به شناسایی و تعیین علل و آثار اجتماعی هدف و نحوه بررسی جامعه( 2

 های ناشی از رفتارهای اجتماعی()پدیده

 

 


