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 دوازدهمشناسی جامعه طرح درس

  2درس 

 شناسیالهام رضایی؛ کارشناس ارشد جامعه تنظیم:

 

 : نکته را مشخص کند 3گذاری شده است. در ابتدای کار مؤلف سعی دارد  با یک مثال واضح  درس دوم با عنوان علوم اجتماعی نام

 علوم اجتماعی چیست؟ .1

 این علم در زندگی روزمرة انسان چه کاربردی دارد؟  .2

 های علوم اجتماعی کدام است؟شاخه .3

ها در کلاس درس، در جمع دوستان، در خانواده و .. متفاوت است، به این نکتة مهم اشاره گوید که رفتار انسانبنابراین وقتی می

 ةوگیرند و بر شیهای ما اثر میدهند، از کنشهای ما را شکل میکنیم،  رفتارهای گوناگونی که ما در آن زندگی میند که محیطکمی

 گذارند. زندگی ما اثر می

های نهای افراد در مکاها و نگرشپردازد که چگونه ارزشاین مسئله در علم روانشناسی نیز مطرح است و این علم به این مسئله می

 .ریزی شهری نیز مؤثر واقع شودتواند در علم معماری و برنامهمختلف، متفاوت است و حتی دستیابی به این نتیجه می

 .دهدشناسی، تأثیر اجتماعات بر رفتار انسان را مورد بررسی قرار میدر این میان علم جامعه

را از  توانند خودها نمیاند. به بیان کنت، انسانماعی تأکید داشتهکنت تا زمان حاضر، بر اهمیت محیط اجتشناسان، از آگوستجامعه

جودی تواند موها از دیگران، نمیمعتقد است که فرد بدون کسب عادات فرهنگی یا نماد« دورکیم»تأثیر محیط رها سازند. برای مثال: 

 دانست.پذیری میشناسی را مطالعة اشکال جامعه، جامعه«جرج زیمل»اجتماعی باشد یا 

 : کاربرد و فوائد علوم اجتماعی

باشد، با این تفاوت که در علوم اجتماعی و ای دارد. علوم اجتماعی نیز مانند علوم طبیعی دارای فوائدی میهر علم کاربرد و فایده

ه باشند، یجة مشخص داشتتوانید قوانینی عام پیدا کنید که همواره و همیشه تکرار شوند و یک نت، شما نمیطور کلی علوم انسانیبه

 ها سر و کار داریم. ما در علوم انسانی و متعاقباً در علوم اجتماعی، با نظریات و گمان

های اجتماعی اوست! و انسان نیز موجودی پیچیده است که زوایای ناشناختة زیادی چرا؟ زیرا کیس مورد مطالعة ما انسان و رفتار

 شمول بیابیم!شناسی یک قانون جهانلم جامعهتوانیم در عگاه نمیدارد؛ پس ما هیچ

ها شناسی یکسری قواعد حاکم بر زندگی اجتماعی انسانشود که کاربرد این علم را نادیده بگیریم، علم جامعهاما این نکته باعث نمی

کند. از آنجایی که انسان ی میبردارهای زندگی در جوامع مختلف پردهها و آسیب، محدودیتهاکند و با این کار از فرصترا کشف می

 .کندها را برای زندگی همدلانه در کنار هم آماده میشناسی انساناساساً موجودی اجتماعی است، علم جامعه

 : های علوم اجتماعیشاخه
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یت، یرشناسی، مدشناسی، زبانشناسی، جمعیتشناسی، جامعهشناسی، ارتباطات، مردماقتصاد، حقوق، سیاست، تاریخ، باستان

 ... شناسی اجتماعی وروان

 تأمل کنید: 

 �� شود کهآموزان این بحث مطرح میهای دانشهای کنکور و رتبهبا آمدن جواب

  کدام رشته را انتخاب کنم؟ .1

  کدام رشته آیندة شغلی بهتری دارد؟ .2

  ام چیست؟در کدام رشته موفق هستم و حوزة علاقه .3

 .آموزان نیازمند علم جامعه شناسی هستیمشبرای پاسخ به این دسته از سوالات دان

ها را برای گرفتن بهترین تصمیم راهنمایی آموزان این است که در حد امکان آنبنابراین شاید یکی از وظایف ما دبیران در برابر دانش

حال علم جامعه شناسی  چگونه  آموزان شرح دهید. شناسی را برای دانشاینجا بهترین موقعیت است که اهمیت درس جامعه .کنیم

 تواند در زمینة انتخاب بهترین رشته ما را یاری نماید؟می

آموز را در انتخاب رشته بپرسید و براساس آن تأثیرات محیط، خانواده، جامعه، شأن اجتماعی توانید ملاک هر دانشدر این زمینه می

 ها منتقل کنید. و... در انتخاب رشته را به آن

 : های علوم اجتماعیسی به مثابه یکی از شاخهشناجامعه

 : شناسی وجود داردسه رویکرد اصلی در جامعه

شناسی را با عنوان فیزیک اجتماعی مطرح کنت که علم جامعهاز زمان آگوست  گرا(:جامعه شناسی پوزیتیویستی )تجربی و اثبات .1

شد. این های حسی و آماری مطالعه میهای طبیعی با روشهای اجتماعی همانند پدیدهکرد شکل گرفت و در این نگاه پدیده

 .کردبندی میهای ابزاری دستهشناسی را جزء دانشدیدگاه جامعه

 «ماکس وبر»مطرح شد و سپس با « ریکرت»و « دیلتای»شناسی ابتدا توسط این شاخه از جامعه: شناسی تفهمی )وبری(جامعه .2

ها را که جامعه مانند طبیعت دارای قوانین منظم است رد کردند و وبر اعلام کرد یتیویستها این ادعای پوزبه اوج خود رسید. آن

کنند. در این دیدگاه هدف، فهم و توصیف یک کنش است نه ها برخلاف موجودات طبیعی، به شکل معناداری عمل میکه انسان

 ها مطرح شود.(دار بودن کنش انسانقضاوت ارزشی، نقد یا اصلاح آن )در اینجا می تواند مثالی در مورد معنا

شناسی انتقادی، تر است. جامعههدف در این دیدگاه نقد وضع موجود، برای  ایجاد یک وضعیت مطلوب: شناسی انتقادیجامعه .3

ی اها و هنجارهداند، زیرا قادر به داوری نسبت به ارزشکار میشناسی )پوزیتیوسیت و تفهمی( را محافظهدو صورت قبلی جامعه

 .وجود دارد مدرنپستاین دیدگاه بیشتر در میان اندیشمندان . اجتماعی نیستند
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