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 بخش اول: اصول و کلیات

 

 سیل اول: موضوع و محتوای جامعه شنافص

 

دانشی است که دراثر مطالعاتی که بر مبنای روش علمی در ترکیب، سازمان و روابط اجتماعی  که  جامعه شناسی

 درجوامع انسانی وجود دارند ایجاد می شود.

 این معنا نیست که همه امور منشا اجتماعی دارند. به  در جامعه شناسی همه امور دارای ابعاد اجتماعی هستند، اما

 جامعه شناسی را تعریف کنید؟ -1

 تعریف جامعه شناسی از نظر برخی از جامعه شناسان :

 لغت جامعه شناسی. بنیانگذار -فرانسوی -«اگوست کنت»

می توان به  میدانست و اظهار داشت که با استفاده از جامعه شناسی مستقلاگوست کنت جامعه شناسی را علمی 

 تجزیه و تشریح مفاهیم اجتماعی دست یافت.

جامعه شناسی را علمی می داند که صور خاص و متفاوت حیات اجتماعی را که متکی   -فرانسه -« امیل دورکیم»

ارزش ها و معتقدات می  ایده آل ها،  عقاید،  بررسی می کند. وجدان جمعی درواقع افکار،  است،  وجدان جمعیبه 

 باشد.

قصد دارد با تشریح مفاهیم ذاتی رفتار اجتماعی، به شناخت جامعه شناسی برسد و موفق به  -آلمان -« ماکس وبر»

 تبیین علمی آن گردد.

او معتقد بود که جامعه شناسی بررسی کننده کنش  -موسس مجله جامعه شناسی آمریکایی -«آلبیون اسمال»

 های متقابل اجتماعی است.

 با کلیت دادن بیشتری جامعه شناسی را برابر با علم جامعه میدانست. -آمریکا -«نرویلیام گراهام سم»

اظهار داشت جامعه شناسی از آنجا به وجود می آید که افراد به طور جمعی زندگی می  -آمریکا -«جوزف فیچر»

 کنند.

 م کرد که جامعه اعال"موضوع و روش های جامعه شناسی"در مقاله ایی تحت عنوان  -فرانسه -« ژرژ گورویج» 

گروه های کوچک و جامعه های بزرگ را از نظر سیر تکوینی و  شناسی علمی است که پدیده های اجتماعی کامل ، 

 انهدا م آن ها مطالعه می کند.

  های اجتماعی را مطالعه می کند. اعتقاد دارد که جامعه شناسی نظا م  -آمریکا -« تالکوت پارسنز» 
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 چه کسی بود؟بنیان گذار جامعه شناسی  -2

 توسط کدا م جامعه شناس مطرح شد؟ یمفهو م وجدان جمع -3

 منظور از وجدان جمعی که توسط امیل دورکیم برای اولین بار مطرح شد چه چیزی می باشد؟ -4

 کدا م جامعه شناس معتقد بود که جامعه شناسی بررسی کننده کنش های متقابل جامعه شناسی است؟ -5

 علم جامعه میدانست؟چه کسی جامعه شناسی را مترادف با  -6

 به اعتقاد کدا م دانشمند جامعه های بزرگ از نظر سیرتکوینی و انهدا م آنها بررسی می شود؟ -7

 نظریه جامعه شناس، تالکوت پارسنز را بیان کنید؟ -8

جامعه اهمیت می دهند، درحالی که برای  ساختار و نظامجامعه شاسان فرانسوی در بحث از جامعه شناسی به 

 مهم است. روابط افراد و کنش های گروهیامریکایی جامعه شناسان 

 تفاوت جامعه شناسان فرانسوی و امریکایی را در بحث از جامعه شناسی بیان کنید.  -9

بنابراین جامعه شناسی زندگی اجتماعی بشر را بطور کلی وعمومی وبا توجه ویژه به نهادها وروابط اجتماعی مطالعه 

ونحوه  و نیز ساخت و سازمان اجتماعی،  وطبقه بندی این پدیده ها می پردازد،  تجزیه وتحلیل به مقایسه، و کرده 

 ی دگرگونی وتحول آنها را بررسی می کند.

عمومی یا اختصاصی دست یابد و  قوانینبنابراین جامعه شناسی از طریق مقایسه و کشف همبستگی ها می تواند به 

، اصول، روش ها و ترکیب کلی جامعه شناسی به مفهو م عا م موضوع جامعه شناسی عمومی در واقع مطالعه قوانین

 است.

 موضوع جامعه شناسی عمومی چیست؟ -11

 قلمرو جامعه شناسی

ادعای جامعه شناسی در این است که به اقتضای امکانات خود، تناقض ها و گرایش ها و «  یچوژرژگور»به اعتقاد 

 د.حیات مخفی مربوط به یک پدیده اجتماعی معین راآشکار کن

جامعه شناسی منحصر به مطالعه روابط انسانی نمی باشد. همچنین جامعه شناسی چیزی نیست که در گذشته وجود 

داشته است و یا چیزی نیست که جدیدا کشف شده باشد بلکه جامعه شناس در جستجوی لمس و شناخت صور 

 موجود حیات اجتماعی است.

 ی بطور خیلی کلی عبارتند از:برخی از مهمترین زمینه های مطالعه جامعه شناس

 پدیده های مربوط به شکل وترکیب مادی جامعه انسانی) مرفولوژی(، -

 رابطه انسان بامحیط مسکونی واثرمتقابل عوامل اجتماعی و محیطی، -

 حرکات و تحوالت جمعیت ها عوامل و علل اجتماعی آنان، -

 ات وموقعیت آنها،تحرکات وتغیرات اجتماعی،قشرها وطبقات اجتماعی وخصوصی -
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 پدیده های ناشی ازرفتارهای جمعی، فرهنگ، آداب ورسو م وعادات و -

 صوراجتماعات انسانی ازقبیل کوچ نشینی،روستانشینی وشهرنشینی،  -

 پدیده های ناشی از رفتارهای جمعی،مسایت اجتماعی وانحرافات اجتماعی، -

 روابط ومناسبات بین المللی، -

سیاست و  خانواده،  ا و سازمانهای اجتماعی مرتبط با مذهب، اخالق، تعلیم وتربیت، اقتصاد، انواع گوناگون نهاده -

...  . 

به شناسایی و تعیین علل و آثار اجتماعی این  ناظر بنابراین هدف و نحوه بررسی جامعه شناسان به صورتی است که

 پدیده هاست.

 را بیان کنید. جامعه شناسی را تعریف کنید وچهار مورد ازقلمروهای آن -11
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 فصل دوم: پدیده ها و امور اجتماعی

 طبیعی :پدیده ها از نظر موضوع به سه دسته تقسیم می شوند . پدیده هایمفهوم پدیده اجتماعی

 .اجتماعی ، زیستی ، 

 پدیده ها از نظر موضوع به چند دسته تقسیم می شوند؟ -1

دارندو در  مستقل ابط انسانی به وجود می آید.این پدیده ها موجودیتپدیده های اجتماعی از زندگی اجتماعی و رو

پدیده ها با هم پیوستگی دارند یعنی متغیر و متحول هستند.  هر جامعه ای به شکلی ظاهر می شوند بنابراین

اجتماعی پدیده های زیستی تحت تاثیر شرایط طبیعی و اجتماعی قرار دارند.با این وجود الز م است تعریفی از پدیده 

 داشته باشیم:

 پدیده عبارت است از آنچه که با شواهدی آشکار و یا از طریق حواس یا هشیاری درک می شود.

 ویژگی های پدیده های اجتماعی؟ -2

برمی گردد. دورکیم پدیده اجتماعی را با سایر پدیده ها  «دورکیم»مفهو م پدیده یا واقعه اجتماعی به دیدگاه های 

چیزهای بررسی کرد، آن هارا باید از خارج و همانند  مستقل اد او امور اجتماعی را باید به طورمقایسه کرد. به اعتق

 شناخت. خارجی

 مفهوم پدیده اجتماعی از دیدگاه دورکیم؟ -3

نظر می دهد که پول « سیمیان»از امر اجتماعی صحبت می کند. و مدتی بعد اقتصاددان فرانسوی، « امیل دورکیم»

است، در حقیقت میخواهد تاکید کند که پول عمال یک وسیله مبادله میان افراد است، بدون یک واقعیت اجتماعی 

 در نظر گرفتن نژاد، طبقه یا ملت آنها.

 دیدگاه سیمیان در مورد امر اجتماعی؟ -4

از قعی است عبارت ااظهار داشت که: مفاهیم فردی و اجتماعی فقط جنبه انتزاعی دارند، آنچه که و« ویلفردو پاره تو»

این است که بگوییم ژاکلین یا پل. از این جهت است که گفته اند وظیفه علو م اجتماعی مطالعه شرایط زندگی در 

 جامعه و به ویژه روابطی است که انسان ها را در اجتماعات به هم پیوند می دهد.

یکی ازجنبه های حیات پدیده اجتماعی یا اموراجتماعی عبارتند از: هر موقعیت، رابطه و واقعیتی که به نحوی 

 اجتماعی را توجیه کند.

 ماهیت پدیده های اجتماعی: 

می کند: واقعه اجتماعی مجموعه  جامعه شناس فرانسوی پدیده اجتماعی را به صورتی کامل تعریف «یچوژرژگور» 

و  مقیع چیده و غیرقابل تفکیک کنش هایی است که درجه شدت آنها متغیر است. واقعیت اجتماعی هم در جهتپی

توسعه می یابد. از لحاظ عمقی پدیده هایی مانند سازمان ها یا تجهیزات، رفتار های منظم)  سطحیهم در جهت 

عادات، رسو م، مناسک دینی و غیره(، نقش های اجتماعی، رفتار های جمعی، نشانه ها، رفتار های نو و آفریننده، 
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جمعی، عقاید و اعمال جمعی( مطرح می شود. در جهت  خره وجدان جمعی) روحیهالاارزش ها و تمایالت جمعی، و ب

 سطحی ما شاهد مبارزاتی هستیم که میان قشر ها، مشاغل و احزاب سیاسی صورت می گیرد.

 یچ در مورد واقعیت اجتماعی؟ودیدگاه ژرژگور -5

 

جامعه  بیش از همه به بحث در مورد ماهیت پدیده های اجتماعی در کتاب قواعد روش که « دور کیم» از نظر 

فرد را  امر اجتماعی هرگونه شیوه عمل ثابت شده و ثابت نشده است که بتواند از خارج،  شناسی پرداخته است، 

 مجبور سازد و می گوید قبل از مطالعه پدیده اجتماعی باید این موارد را رعایت کرد:

 قضاوت و مفهو م پیش ساخته را از ذهن دور کند .     -1

 اید جدا از جنبه فردی و شخصی باشد.تعریف پدیده ب     -2

است به جز علم ریاضی. وی با شیئ دانستن پدیده اجتماعی، معتقداست  شیئاز نظر دورکیم موضوع هر علمی، 

باید ببینیم شی چیست؟ باید ماهیت و درون شیئ را پیدا کرد و با تحقیق و آزمایش به عمیق ترین و پنهان   که

ه شناس قبل از ورود به جامعه آن مجهول را بداند تا خود را برای اکتشاف آماده ترین قسمت آن رسید باید جامع

کند.همچنان که آنچه از خارج می شناسیم با آنچه از داخل می شناسیم فرق دارد شیئ هم با تصویر مغایر است. 

ه تجزیه و شیئ هر موضوع شناختی است که طبعا با عقل تداخل پذیر نیست، شیئ امری است که با شیوه ساد

 تحلیل روحی نمی توان به تصویر دقیق و درستی ازآن رسید. 

 کدام جامعه شناس پدیده های اجتماعی را شیئی میدانست؟ -6

جامعه شناس کانادایی این گونه توصیف می کند: « گی روشه»تنوع و طیف بسیار گسترده پدیده های اجتماعی را 

ار ساله تفاوت زیاد است و دو نوع واقعیت کامال متفاوتی به شمار می بین دیدار اتفاقی و سریع دو نفر و یک تمدن هز

قل ظاهرا کامال بیگانه با یکدیگرند. بنابراین هر دو واقعیت اجتماعی هستند زیرا هر دو در این امر مشترک اروند و ال

نسانی افراد را مشروط اند که فضا، قالب و محیطی را می سازند که نتیجه فعالیت جمعی انسانی است و فعالیت های ا

 می نماید.

 ویژگیهای پدیده ای اجتماعی از نظر دورکیم:

 ج: عمومیت داشتن      ب: جبری بودن     الف: خارجی بودن 

آداب و رسو م  :یعنی وجود پدیده اجتماعی درخارج ازشخصیت فردی انسان مثل هنجارها، خارجی بودن .1

 ای که خواست و اراده فرد نقشی ندارد. به گونهقواعد والگوهای عمل،  قوانین،  ، 

 منظور از خارجی بودن پدیده های اجتماعی چیست؟ -7

 هستند)اجبار اجتماعی(  که افراد موظف به اجرا  : قدرت موثر بر رفتار اجتماعی استجبری بودن .2

 منظور از جبری بودن پدیده های اجتماعی چیست؟ -8
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تن پدیده های اجتماعی وجود و شیوع پدیده یا رفتار اجتماعی معین منظور از عمومیت داشعمومیت داشتن:  .3

 .) اجتماعی بودن این پدیده ها به بعلت عمومیت داشتن آنهادر جامعه است(در جامعه است

 منظور از عمومیت داشتن پدیده های اجتماعی چیست؟ -9

 ویژگی های پدیده اجتماعی از دیدگاه امیل دورکیم؟ -11

 از لحاظ خصوصیات کلی:  اطبقه بندی پدیده

مربوط به ساخت و ترکیب مادی جامعه می باشد مثل وضع سکونت. این دسته ثبات :  مرفولوژی اجتماعی      -1

 قابل مالحظه ای دارند و در ردیف مادی ترین پدیده های اجتماعی قرار دارند.

 ؟کدا م خصوصیت پدیده های اجتماعی در ردیف مادی ترین قرار می گیرد -11

پدیده های مربوط به روابط و کار کردهای درون جامعه است مثل مذهب و فیزیولوژی اجتماعی:      -2

سازمانهای اقتصادی و شبکه تولید و  آموزش و پرورش و تاسیسات مربوط به آن ،  سازمانهای مذهبی و فرهنگی ، 

 دی بودن در درجه دو م قرار می گیرند.خانواده و روابط خانوادگی و ... . این پدیده ها از لحاظ ما مصرف ، 

کم ثبات ترین پدیده های اجتماعی موجود در طبقه یا ملت خاص می  رفتار های گروهی و جمعی :      -3

ها و تظاهرات سیاسی و افرادی که تحت  افراد شرکت کننده در راهپیمایی باشند مثل احساس ایرانی از ملیت خود ، 

الف( رند. که کم ثبات ترین و غیر مادی ترین پدیده های اجتماعی هستند. و شامل تاثیر تلقینی مد قرار می گی

مثل مکاتب و نهضت ها که درون ساخت فیزیولوژیک و مرفولوژیک جامعه به وجود می  جریان های اجتماعی:

بروز شرایط  آیند. و دارای تظاهرات مادی و خارجی کمتری هستند و در طول زمان بر اثر وجود برخی از رهبران یا

غیر مادی ترین و کم ثبات  و ب( هیجانات اجتماعی:اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مشخصی به وجود می آید.

ترین پدیده های اجتماعی بوده و معموال به طور موقت و در زمان معینی به وجود می آیند هر چند که بعضی از آنها 

 ماعی شوند.ممکن است که پایدار شوند و مبدل به جریان های اجت

 کم ثبات ترین و غیرمادی ترین پدیده های اجتماعی کدا م می باشد؟ -12

پیوستگی پدیدهای اجتماعی : پدیدهای اجتماعی با یکد یگرارتباط متفابل ودرهم پیچیده دارندمثل مذهب که از 

شدن مسجد که نوع پدیدهای فیزیولوژیکی اجتماعی است، وجود اجتماعات خاص را ضروری می کند و سبب پیدا 

 مرفولوژی اجتماعی است می شود.

 بیان کنید. طبقه بندی پدیده های اجتماعی را از نظر ترکیب کلی با ذکر مثال   -13

 پیوستگی پدیده های اجتماعی را با ذکر مثال توضیح دهید. -14
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 فصل سوم: 

 هدف وکاربرد جامعه شناسی

 و امور درباره دیگر، وبسیاری روسو ژاک ژان الملک، نظا م خواجه بی، درقدیم دانشمندانی مانند افالطون، ارسطو، فارا

 .اند پرداخته تفکر به اجتماعی ئلمسا

از پیدایش جامعه شناسی علمی درباره امور  قبلنقاط نظر اصلی و هدف نهایی اغلب دانشمندان و متفکرینی که 

 کنیم: اجتماعی بحث کرده اند را می توانیم در چند دسته زیر طبقه بندی

       اجتماعی امور بهبود •

  عمومی صالح و خیر •

 آل ایده جامعه یا فاضله مدینه نوعی وصف •

 است. عملی نتایج متضمن همه از قبل که واحکامی دستورالعمل تنظیم •

 هدف نهایی اغلب دانشمندان قبل از پیدایش جامعه شناسی درباره امور اجتماعی چه بوده است؟ -1

 :  یشناس جامعه هدف 

هدف جامعه شناسی را به دست دادن قواعدی جهت ترقی و تعالی جوامع انسانی و پیشرفت  «اگوست کنت» 

 بشریت قرار داده بود. 

 هدف جامعه شناسی از دیدگاه اگوست کنت؟ -2

با اینکه جامعه شناسی هم اکنون کار آن صدور دستور و نسخه نوشتن و ... نیست اما در نهایت سبب بهبوود وضعیت 

زندگی اجتماعی می شود. جامعه شناس نمی گوید که چه چیز خوب و چه چیز بد است و فقط آن ها را بررسی می 

کند، او در حد یک عالم کار می کند نه یک مصلح و این کار ر به مددکاران اجتماعی و علمای تعلیم و تربیت واگذار 

 می کند.

علمی علل اجتماعی پدیده ها و کشف روابط و مناسبات جامعه شناسی به عنوان یک علم هدفش بررسی و شناخت 

هدف مستقیم جامعه شناسی شناخت  علت ومعلولی موجود درپدیده های مورد بررسی وقوانین حاکم برآنها ست.

 و توصیف علمی است.

 هدف مستقیم جامعه شناسی چه چیزی می باشد؟ -3

 طالعه در جامعه شناسی امروز را بنویسید.تفاوت هدف اندیشمندان گذشته درباره امور اجتماعی با هدف م  -4
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 کاربرد های جامعه شناسی:

و جامعه شناس به شناسایی علمی مبادرت می ورزد همانطورکه گفتیم جامعه شناسی ناظر به شناخت اجتماعی 

 و نتایج کار خود را ارائه میدهد.بنابرای

 طریق حاصل می شود ارزیابی کنیم. کاربرد های جامعه شناسی را باید با توجه به نتایجی که از این

انسان فقط هنگامی قادر است مفهو م زندگی را درک وسرنوشت خود را "در این زمینه مینویسد  «رایت میلز »

دریابد که خویش را در متن عصر خود قرار دهد. انسان هنگامی می تواند موقعیت و فرصت های خود را تشخیص 

  "شرایط مشابه او قرار دارند آگاهی داشته باشد.دهد که از وضع مرد م دیگر هم که در 

موجود در هر جامعه رابطه عمیق با خصوصیات اجتماعی آن کشور دارد و رشته  قوانین و مقررات

قانون خود نهادی جامعه شناسی حقوقی این واقعیات را مورد مطالعه قرار می دهد. 

(institutionاست که به منظور ایجاد نظم و مشخص شدن حد) ود روابط اجتماعی و اختیارات و

  اجتماعی حاکم بر جامعه است.مسئولیت های فردی به وجود آمده و نوعی جبر 

برای تهیه و تدوین مقررات و قوانین قابل اجرا در هر درجه از اهمیت اجتماعی که باشد ضروری است که 

 ممکن است به وجود آورد که وضع قانونپیش بینی اثری و همچنین  وضع اجتماعیاطالعات کاملی از 

 در دست باشد.

پدیده دیگری که ازاختصاصات عصر حاضر است و از نظر روشن شدن کاربرد های جامعه شناسی قابل اشاره ست 

جامعه یا  شاخه های عملی جامعه شناسیپیدایش رشته هایی است که برخی از جامعه شناسان آن را 

رفاه و سیاست اجتماعی اند و مهم ترین آنها عبارتند از : نامیده (Applied Sociologyشناسی کاربردی )

 مددکاری اجتماعیو  اجتماعی
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 فصل چهارم: جامعه شناسی وسایر رشته ها

طبقه بندیهای مختلفی را می توان درهرعلمی انجا م داد. ازجمله طبقه بندی هایی که درجامعه شناسی ارائه می شود 

 عبارتند از:

 امور اجتماعی یعنی تاریخ و قو م شناسی توصیفیشناخت      -1

که هر کدا م جنبه ای از ماهیت یا فعالیت انسانی را که تحت تاثیر زندگی  مجرد یا انتزاعی اجتماعی علو م      -2

 مطالعه می کند مانند: اقتصاد سیاسی. ،اجتماعی قرار می گیرد

اعی از نظر ساخت و روابط و پیوستگی آنها که از نظر یعنی مطالعه گونه های اجتم ،تطبیقیجامعه شناسی      -3

استنتاجی و توجیهی است . این زمینه در عین حال ترکیبی نیز می باشد و رابطه ای میان مطالعات آماری  ،روش

 . کند می برقرار شناسی قو م و تاریخی   ، اقتصادی ، 

 جامعه شناسی و سایر علوم اجتماعی :

علو م اجتماعی هر کدا م جنبه خاصی از ،ی با علو م اجتماعی به طور کلی می توان گفتاز نظر ارتباط جامعه شناس

زندگی اجتماعی را بررسی می کنند و با همدیگر روابط نزدیک دارند فقط توجه هر یک بر جنبه بخصوصی از زندگی 

 حکومتی نظا م بررسی هب سیاست علم اجتماعی متمرکز است .مثال علم اقتصاد به نظا م تامین احتیاجات مادی بشر، 

یات اجتماعی و بر این قیاس جامعه شناسی به ح روانی های جنبه به اجتماعی روانشناسی  ، آن از ناشی روابط و

و  کندپدیده ها و روابط اجتماعی می پردازد و در حقیقت جامعه شناسی از کلیه علو م اجتماعی دیگر استفاده می 

 جامعه و حقوقی شناسی جامعه  ، اقتصاد شناسی جامعه مثل هایی تهرش رشد نتیجه ی این اشتراک موضوعی ، 

 . هستند سیاست علم و حقوق مرز میان جامعه شناسی با رشته های اقتصاد ،  که است سیاسی شناسی

 ارتباط جامعه شناسی با علو م اجتماعی چیست؟ -1

جتماعی ارتباط و اشتراک موضوعی پس باید جامعه شناسی را شعبه ای ازعلو م اجتماعی دانست که با سایرعلو م ا

 دارد.

ر پدیده ی اجتماعی باشد که با روانشناسی اجتماعی رابطه کمت شاید : شناسی جامعه و روانشناسی اجتماعی 

هم هست . روانشناسی اجتماعی رابطه ی فرد  "اجتماعی"در حقیقت  "روانی"نداشته باشد و از طرف دیگر پدیده ی 

ات روانی مطالعه می کند و عموماً حیطه ی تحقیق ان در چند جهت زیر جریان پیدا می را با جامعه از حیث تاثیر

 کند :

 .شدن اجتماعی طریق از فرد در جامعه اثر - الف 

 اثر فرد در جامعه از طریق پدیده هایی مانند رهبری. -ب 

 .سازگاری و رقابت روابط میان افراد وکنش های متقابل موجود مثل مخالفت ،  -ج 

 آثار روانی مربوط به نیارمندی های انسان و خصوصیات او در رابطه با محیط. - د


