
 درس3جامعه شناسی دوازدهم )نظم اجتماعی(

 استاد زهرا یزدی

 نظم 

)بینظمی بیشتر به چشم می اید زیرا به آن عادت نداریم(  عادتاست : به دلیل پنهان  نظم ازنظر ما  

 روش جامعه شناسان برای شناختن نظم :آشنایی زدایی)عادت زدایی(    :           1.شناخت نظم درکنار بی نظمی

 غریبه .بررسی مشکل از دید فرد2

 نظم اجتماعی 

  جای خود: قرار گیری هر پدیده در تعریف  

 اجتماعی پذیرش قواعد: نتیجه  چگونگی شکل گیری 

 : تعیین میشود توسط قواعد اجتماعیجای پدیده ها  نکته 

 ما ازدیگرانانتظارات  .مشخص شدن3    با دیگران همکاری .2    رفتار دیگران     پیش بینی  .1:  قواعداجتماعیفواید 

  :حوادث خالف قواعد : علت نکته 

 ساختن آنها هماهنگبین پدیه های اجتماعی برای  ارتباط  اجتماعی: ساختار 

  مشهود استسازمانها کاربرد آن در 

 :پویا ساختار اجتماعی نظام اجتماعی  : 

 مثل:،به وجود آورد یراتییدر خود تغتواند  یم 

 مثل:کند جادیا طیدر مح  یراتییتغ 

 : با این تغییرات همانند یک موجود زنده:درنتیجه 

  دیگر پدیدۀ در تغییر به اجتماعی پدیدۀ یک در تغییر منجرشدن :هم تغییرپدیده  

  ینییتب یجامعه شناستعریف 

  { بین پدیده های مرتبطروابط جدید پدیده های مستقل و ایجادبین ارتباط تبیین=بیان چرایی}ایجاد 

 یالدیم نوزدهم قرن لیاوا: 

  شد یشناخته م تیبه رسم یتجرب یها نییصرفاً تب یتجرب دانش به یدانش علم محدود دانستنبا. 

 شناخت طبیعت و جامعه روش یکسان بودن}          حس وتجربهیعنی :  به دست آوردن شناخت از طریق                    

 بنیانگذارجامعه شناسی(اگوست کنتتوسط  فیزیک اجتماعیدرآغاز شکل گیری جامعه شناسی : نامیده شدن به  نزدیک شدن به علوم طبیعی( 

  ابزاری و تجربی های دانشقرار گیری جامعه شناسی در زمره 

  درنظرگرفته میشوند های طبیعیهمانند پدیده پدیده های اجتماعی اما : جامعه شناسی تبیینی موضوع 

 روش جامعه شناسی تبیینی 

 )روش حسی و تجربی )مانندطبیعت 

  جامعه شناسی تبیینیهدف : 

 شناخت پدیده های اجتماعی( درنتیجه)پیش بینی و کنترل 

خود نیازهای  .تامین1  

 2. حفظ خود در بلند مدت



 همانند هدف علوم تجربی 

  جامعه شناسی تبیینیایرادهای 

 هاست( انسان های کنش مخلوق و محصول طبیعت، برخالف جامعه که )درحالی  اجتماعی نظم های مهره و تقلیل انسان به پیچ 

 عدم تغییر بنیادین در جامعه 

 میو سازگار کن میده قیخود را با آن تطب دیبود و فقط با خواهد و مستقل از ما رونیب ینظم اجتماع. 

  داند یم دهیچیپ یعیطب ۀدیپد کیصرفاً جامعه را 

  نگاه تک خطیدانستن مسیر پیشرفتکمی دانستن تفاوت بین جوامع و یکسان{ 

 درحالی که انسانها میتوانندجوامع گوناگون را ایجاد کنند و مسیر جوامع به سمت پیشرفت یکسان نیست.

 تست:

 97گاج بهمن  .پیامدیکسان انگاری نظم طبیعت و جامعه کدام است؟1

 .جامعه مستقل ازماخواهد بود و تنها تفاوت ما و جامعه تفاوت کیفی است1

 سانها قادر به دگرگون کردن جامعه خواهند بود ن.ا2

 .انسانها میتوانند جوامعع گوناگون را پدید اورند3

 .جامعه واقعیتی بیرونی است که با قوانینی به استحکام قوانین طبیعت اداره میشوند4

 97قلمچی دی    .هریک از مواردزیر نتیجه چیست؟2

 انسان به پیچو مهره های نظمتقلیل  –نظم اجتماعی -بیشتربه چشم آمدن بی نظمی ازنظم

 انگاری نظم طبیعت و جامعهیکسان  -زندگی اجتماعی قواعد  –.عادت .2             انگاری نظم طبیعت و جامعهیکسان  –نظم اجتماعی پویایی  –.عادت 1

 نظم طبیعت و جامعهمتفاوت دانستن -زندگی اجتماعیقواعد  -آشنایی زدایی4  جامعه انگاری نظم طبیعت ویکسان  -نظم اجتماعی پویایی  –.آشنایی زدایی 3

 مشق شب

 وجودخانواده های بزرگ قاعده ای کلی بود (چیست ؟20اوایل  و19.علت عبارت )درطول قرن 1

 .افزایش جمعیت از تغییراتیی است  که نظام اجتماعی باید در محیط ایجاد کند و تداوم یابد 1

     بین پدیده های مختلف است   .نظم اجتماعی چگونگی رابطه2

 . نظم اجتماعی همانند موجود زنده تالش میکند تا در خود ومحیطت تغییر ایجاد کند تا نیازهایش را در بلند مدت حفظ نماید3

 یکند تا خود را حفظ نمایدتالش م .نظم اجتماعی دارای بخش های مختلفی است که از یکدیگر مستقلند و هربخش4

 جامعه شناسی تبیینی

 هدف روش 
پدیده های اجتماعی همانندپدیده های طبیعی 

 هستند
 اجتماعی های پدیده کنترل و بینی پیش (رونینگاه از ب)حس و تجربه 


