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  : درس اصلي منبع
مباني جامعه شناسي 

  كوئن بروس :تاليف
  : ترجمه

 فاضل رضا دكتر /  توسلي غالمعباس دكتر -

)1388( سمت : انتشارات

منبع درس



فرهنگ -فصل سوم 

پايگاه و نقش –فصل چهارم 

محتوي كتاب

كليات -فصل اول و دوم 

پرورش اجتماعي و شخصيت–فصل پنجم

نهادهاي اجتماعي–فصل هفتم

نهاد خانواده–فصل هشتم 

رفتار انحرافي–فصل دوازدهم

رفتار جمعي–فصل هفدهم

جنبش اجتماعي–فصل بيستو يكم 

دگرگوني  اجتماعي و فرهنگي–فصل بيست و دوم



   

 جامعه به درآمدي “ نام به نخست ترجمه
 توسط 1370سال در بار نخستين ”شناسي

 و است شده منتشر معاصر فرهنگ انتشارات
 از 1372 سال در اول بار نيز دوم ترجمه
 . است شده منتشر سمت انتشارات طريق

كليات



   

 دو : است شده تنظيم فصل 20در كتاب
 كه است بحث مدخل و مقدمه اول فصل

 شناسي جامعه و اجتماعي علوم تعريف به
 اين در علمي تحقيق هاي روش نيز و

 . دارد اختصاص رشته

كليات



   

 موضوعات درباره بعدي فصل 16 در
 است شده وگو گفت شناسي جامعه اصلي

 دو كتاب آخر فصل دو در باالخره و
 جنبش“ يعني ما عصر مهم اجتماعي پديده

 و اجتماعي دگرگوني “ و ”اجتماعي هاي
  . است گرفته قرار توجه مورد “ فرهنگي

كليات



جلسه دوم
شرح درس هفته/ جلسه  رديف

چگونگي پيدايش و خاستگاه جامعه شناسي به همراه ارايه 
تعاريفي از جامعه شناسي  جلسه دوم 2



جامعه شناسي 
. نيستند لمس قابل ... و پول ، اشياء : مانند اجتماعي مفاهيم و مسايل

 
 قابل كسي براي و است  روانشناسي مفهوم يك هوش ، همچنانكه
 هم به شبيه تقريبا برداشتي پول از همه حال اين در ، نيست روئيت

 متخصصين منظر از موضوع اين شناسي جامعه تعريف در ولي  دارند
  . است آمده متفاوتي تعاريفي با امر



جامعه شناسي چيست؟
جامعه شناسي مطالعه علمي زندگي اجتماعي، گروهها و جوامع :تعريف•

.انساني و كنش هاي متقابل آنها است
:ويژگي هاي جامعه شناسي•
جامعه شناسي به اعتبار تجربي بودن، نظم داشتن، تعميم پذيري، قدرت  -1

.تبيين كنندگي، علم بحساب مي آيد
جامعه شناسي علم مطالعه رفتار انسان در ارتباط با گروه ها  و نيروي هاي  -2

.موثر بر رفتار انسان است
:اهداف جامعه شناسي•
شناخت بهتر زندگي اجتماعي انسان؛ -1
رهايي از پيشداوري ها و سازگار شدن با الگوهاي رفتاري تازه؛ -2
بينش و نگاه نو يافتن نسبت به مسايل اجتماعي؛ -3
.پيشبيني و برنامه ريزي اجتماعي -4



جامعه شناسي چيست؟
:قلمرو جامعه شناسي

جامعه انساني و نياز هاي آن؛ -1
روابط اجتماعي، كنش هاي متقابل، شخصسيت فردي؛ -2
حركات و دگرگوني هاي جمعيت در رابطه با علل اجتماعي؛ -3
عدالت اجتماعي و مقوالت مرتبط با حوزه رفاه و برخورداري هاي  -4

جمعي؛
گروه هاي اجتماعي و انواع آنها و همچنين نهادها و ارزشهاي مسلط  -5

اجتماعي؛
آسيب ها و انحرافهاي اجتماعي و كنترل اجتماعي؛ -6
.كوچ نشيني، روستا نشيني و شهر نشيني -7
و موارد متعدد ديگري كه به نوعي با حيات و زيست اجتماعي بشر در  -8

.ارتباط است



جامعه شناسي چيست؟
• جامعه شناسي را از لحاظ روش، سطوح تحليلي، هدف و موضوع : تقسيم بندي جامعه شناسي

. مورد پژوهش به بخشهاي مختلفي تقسيم مي كنند
اولين بار توسط اگوست كنت بنيانگذار دانش جامعه : تقسيم بندي جامعه از نظر روش مطالعه -الف

:شناسي بوجود آمد كه در آن جامعه شناسي به دو شاخه ي
در بررسي جامعه شناختي ايستا، جامعه به مثابه يك ارگانيسم در نظر گرفته مي : جامعه شناسي ايستا -1

در اين . شود كه كاركرد يك عضو در رابطه با كل ارگانيسم كه خود جزء آن است بررسي مي شود
سبك همبستگي هاي منظمي را كه نهاد ها و پديده هاي اجتماعي با يكديگر دارند، مورد نظر است و  

.به بررسي در حالت سكون و ثبات و در يك لحظه معين مي پردازد
در اين سبك جامعه در زمان و در حال حركت مورد بررسي قرار مي گيرد و نشان  : جامعه شناسي پويا -2

مي دهد كه جامعه چگونه شكل مي گيرد، توسعه مي يابد و به مرور زمان چه تغييراتي در آن حاصل 
.مي گردد

:تقسيم بندي جامعه شناسي از نظر سطوح تحليل -ب
نظام هاي اجتماعي گسترده و پردامنه مانند شهر، سازمان هاي اجتماعي و ساختار : جامعه شناسي كالن -1

.هاي اجتماعي را مورد مطالعه قرار مي دهد
با برخوردهاي رودروي اجتماعي در زندگي و رفتار هاي بين اشخاص در گروه  : جامعه شناسي خرد -2

).خانواده ها، اتحاديه ها، گروه هاي دوستي، انجمن ها(هاي كوچك سر و كار دارد



جامعه شناسي چيست؟
• :تقسيم بندي جامعه شناسي از لحاظ هدف پژوهش

هدف آن شناسايي پديده هاي اجتماعي و كشف علل، آثار و نتايج  :جامعه شناسي نظري -1
.آن است

  به پاسخگويي نه و اجتماعي زندگي مسايل حل آن هدف :كاربردي شناسي جامعه -2
 ترافيك، روستائيان، مهاجرت چون مسائلي .باشد مي علمي گسترده هاي كنجكاوي

... و بزهكاري طالق،
  مسائل حل آن هدف كه است كاربردي شناسي جامعه از شاخه :باليني شناسي جامعه -3

 مشكالت حل جهت در اجتماعي پزشكان روان گزارشهاي طريق از اجتماعي زندگي
  زيستي و اجتماعي انساني، محيط كلي بطور و شغلي شرايط با افراد انطباق از ناشي

.پردازد مي پيرامون
  :موضوع لحاظ از شناسي جامعه تقسيم•

  سرعت .شد قائل مرزي آن براي نميتوان كه است حدي به شناسي جامعه موضوعي تنوع
  جديدي موضوعات بشري حيات عرصه در جديدي افق شدن پيدا و تكنولوژي رشد
  شناسي جامعه :از عبارتند موضوعات اين از برخي كه كند مي خلق شناسي جامعه براي

... و جنگ حقوق، ادبيات، پرورش، و آموزش خانواده، كار، روستايي، شهري،



مبهم است و قابل ديدن مي باشد ،اما   ابر، باد ، دودجامعه شناسي به مثابه      
.نمي شود آن را لمس كرد ، پس بايد ابتدا روش هاي لمس آن را يافت 

 كه چرا كرد مشخص كامل طور به را اجتماعي پديده هر مفهوم و معني بايد
  . است متفاوت زيادي حد تا مفاهيم از ها برداشت عمل در

. نياز داريم تعريف بيروني پس ما يك 



 در سلولي تقسيم يك مانند سپس و تعريف را جامعه بايد   
 .كنيم اشتقاق را مراحل بقيه ، تعريف عناصر از آناتومي

:دارد وجود زير بخش 3 مجموعه هر تعريف در رسد مي نظر به  

براي رسيدن به  ارتباط خاص اجزاء
يك هدف

.كنند مي تعريف اينطور كلي طور به را جامعه
يعني انسان ها براي اينكه نيازهايشان را بهتر ارضاء كنند  
. به روابط متقابل  و كمك انسان هاي ديگر احتياج دارند 

 



. است ايده آل  جامعهاز يك ايده آل  انتظاراين تعريف يك 

 و ها انسان مختلف عالئق پي در جامعه درون در معتقدند تضاد تئوري پيرو دانشمندان اما
 . دارد وجود گوناگوني تضادهاي ، ها  گروه

  . نيست جامعه مناسب كاركرد جهت در همواره ها انسان روابط فلذا
  . داشت نظر در شناسي جامعه در مطالعه اصلي هسته عنوان به را تضادها بايد لذا

 .دارد وجود اصلي عنصر سه جامعه بررسي در

نيازروابطانسان



در تئوري كاركرد گرايي نتيجه روابط علي فوق به كاركرد و نتيجه  
. مناسب و مطلب براي همه اعضاء جامعه منتهي مي شود

  . بود خواهند مختلف تضادهاي در يكديگر با منافع سر بر ها گروه و ها انسان فوق فرآيند در ، تضاد تئوري ديدگاه از
  . دارد مشترك مفهوم يك ها رشته همه در است علوم نام پسوند عنوان به كه شناسي مفهوم

  مسئله يا موضوع يك ابعاد همه شناختن -1
اطمينان قابل طور به -2
ديگران براي قبول قابل-3

:  بخش است  3شناختن همه ابعاد مسئله خود شامل 
  آن اجزاء همه در مسئله شناخت -1
)مسئله بروز چرايي( مسئله تبيين يا  علي روابط يا علل شناختن -2
  نگري آينده و بيني پيش و عواقب شناختن-3

عواقبمسئلهعلل 



:پس منظور از جامعه شناسي آن است كه 

 آن درون هاي جريان و فرآيندها و اجزاء تمام و جامعه بتوانيم -الف
  : بشناسيم اطمينان و اعتماد قابل و دقيق روشهاي با را
ها آن نيازهاي  و اهداف و  يكديگر با ها آن روابط ، انسان رفتارهاي شامل

 بطور هم با را آنها ارتباط و نيازها و  روابط ، رفتارها اين علل -ب
 .كنيم تبيين سيستماتيك

 در با و موجود خاص شرايط تحت نيز را اجتماعي فرآيند عواقب -ج
 .نمائيم بيني پيش حدود تا تغغيرات گرفتن



حوزه هاي تخصصي جامعه شناسي
  فرهنگ شناسيجامعه•
  اجتماعي شناسي روان•
 جمعي ارتباط وسايل شناسي جامعه•
  توسعه شناسي جامعه•
  دين شناسي جامعه•
  هنر شناسي جامعه•
  ادبيات شناسي جامعه•
  صنعتي شناسي جامعه•
 شهري شناسي جامعه•
  پزشكي شناسي جامعه•
  نابرابريها و قشرها شناسي جامعه•
  روستايي شناسي جامعه•
  سازمانها شناسي جامعه•
  كار شناسي جامعه•
  خانواده شناسي جامعه•
 پرورش و آموزش شناسي جامعه•
  اجتماعي مسائل بررسي شناسي جامعه•
 اجتماعي تغييرات شناسي جامعه•
  انحرافات شناسي جامعه•
  ارتباطات شناسي جامعه•
  انقالب شناسي جامعه•

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%AF%DB%8C%D9%86�
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C�
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C�
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D9%82%D8%B4%D8%B1%D9%87%D8%A7+%D9%88+%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7�
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C�
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D8%B1�
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87�
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%88+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4�
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C�
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA�
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA�
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8�


ارتباط جامعه شناسي با علوم ديگر 
 كه كنند مي تقسيم عمده شاخه دو به را علوم معموال
 مي اجتماعي علوم را ديگري و طبيعي علوم را يكي

 و سر مادي هاي پديده بررسي با طبيعي علوم .گويند
 رفتار پهناور عرصه اجتماعي علوم ولي دارند كار

 علم يك شناسي جامعه .كنند مي بررسي را انساني
  .است اجتماعي

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C�
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C�


 رفتار بررسي( شناسي روان :از عبارتند ديگر اجتماعي علوم
 با افراد روابط بررسي(اجتماعي شناسي ؛روان)فردي
 تصميم سياسي،و حكومت،فلسفه بررسي(سياسي علوم؛)گروه
 و كاالها مصرف و توليد،توزيع بررسي(اقتصاد؛)دولتي گيري

 كه شناسي باستان شامل( شناسي انسان ؛و)جامعه در خدمات
 پردازد،زبان مي رفته بين از هاي تمدن بقاياي مطالعه به

 كه جسماني شناسي است،انسان زبان بررسي كه شناسي
  يا فرهنگي شناسي انسان و است انسان تكامل بررسي كارش

 اجتماعات ميان در زندگي هاي شيوه بررسي با كه اجتماعي
).دارد كار سرو جهان سراسر

ارتباط جامعه شناسي با علوم ديگر 
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 اجتماعي و فرهنگي شناسي انسان و شناسي جامعه هاي رشته•
 نقش بررسي به كه( جغرافيا .دارند بسياري مشترك مفاهيم

 رشد،انحطاط چون گوني گونا هاي فراگرد در اقليمي مشخصات
 رويدادهاي كه(تاريخ و)پردازد مي جهان اجتماعات جنبش و

 ،نيز)كند مي تعيين و ثبت بشري فعاليتهاي حسب بر را گذشته
.دارند ارتباط شناسي جامعه با

ارتباط جامعه شناسي با علوم ديگر 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE�


 شناسي جامعه هاي رشته و اجتماعي علوم ميان تفاوت درباره
 :باشد مي مطرح نظريه دو

 بطورذ اجتماعي علوم هاي رشته از يك هر كه است اين اول نظر
  .پردازند مي خود موضوع به مربوط مسائل و امور تحليل به كلي

 ابعاد از يكي به اجتماعي علوم از يك هر كه است اين دوم نظر
 شناسي جامعه هاي رشته و دارد توجه اجتماعي واقعيت مختلف

 حد اين در كه تفاوت اين با اما ، ميدهند انجام را كار همين هم
 اليه يك از مطالعه و تحقيق در دارد سعي بلكه كند نمي توقف

 كل يك بصورت و دهد ارتباط ديگر هاي اليه به آنرا اجتماعي
  .نمايد تبيين و بگيرد نظر در واحد

ارتباط جامعه شناسي با علوم ديگر 



منابع تكميلي جهت مطالعه بيشتر 



 

 
  

 

  

  

  

  

سایت مرجع دانشجوی پیام نور

 نمونه سواالت پیام نور : بیش از 110 هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه

تستی و تشریحی

 کتاب ، جزوه و خالصه دروس

 برنامه امتحانات

 منابع و لیست دروس هر ترم

 دانلود کامال رایگان بیش از 140 هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور
 

 

 

www.salampnu.com

 

www.salampnu.com

www.pnust.com
http://www.salampnu.com
http://www.salampnu.com

