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1. Ünite – Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi

SOSYOLOJİ NEDİR?
Sosyoloji en basit tanımıyla toplumsal davranışın ve insan gruplarının bilimsel olarak incelenmesidir.
Sosyoloji içinde yaşadığımız dünyayı ve kendimizi anlamamıza yardımcı olan bir disiplindir. Çünkü,
bizler içinde yaşadığımız dünyanın ürünleriyiz. Yani yaşadığımız dünya ve çevre bizi etkileyerek
değiştirmekte, bizler de içinde yaşadığımız dünyaya uyum sağlayarak yaşamımızı sürdürmekteyiz.
Sosyoloji toplumun insanların yaşamlarını nasıl etkilediğini öğretir ve bunların sonuçlarının neler
olabileceğini gösterir. Sosyolojik bilinçlenme bireyin içinde bulunduğu sosyal ortamın bireyi nasıl
etkilediğini ve bu etkileşim sürecini incelemektedir

SOSYOLOJİK BAKIŞ AÇISI
Sosyologlar sosyal davranışı anlayabilmek için düzenli olmayan yaratıcı bir düşünce üzerinde
odaklanır ve ona bağlı kalırlar. C.Wright Mills, bu düşünceye sosyolojik hayal gücü (imgelem) veya
sosyolojik düşünce der. Sosyolojik düşünmek bugüne kadar tartışmasız kabul edilen inançları
eleştirme, kesin olduğu kabul edilen görüşleri çözümleme ve sorgulama alışkanlığı kazanmaktır Her
birey toplumsallaşmanın ürünüdür. Bu süreçle birey içinde yaşadığı toplumun dilini öğrenir,
kültürünü içselleştirir, kimlik oluşturur. Böylelikle toplumun bir üyesi haline gelir. Toplumun insanları
nasıl etkilediği konusunda geniş bir anlayış getiren sosyoloji, insanların kendilerini özgürleştirmelerine
de yardımcı olurBireyin içinde yaşadığı toplumun üyesi olduğu, onun bir parçası haline geldiği ve ona
göre davrandığı sürece toplumsallaşma diyoruz.

Neden Sosyoloji Çalışmalıyız?
Sosyoloji hakkında en önemli şeylerden biri içinde yaşadığımız ve son derece hızlı bir biçimde değişen
dünyayı anlamamıza ve bu değişimlere bir anlam vermemize yardımcı olmasıdır. İçinde yaşadığımız
dünyaya bir göz attığımız zaman temel değişimlerin aşağıdaki olgulardan oluştuğunu görmekteyiz:

Ekonomik değişim sonucu, eski endüstrilerin ortadan kalkması, hizmet ve bilişim sektörünün
gelişimi,
Kent merkezlerinin değişimi sonucu, büyük alışveriş merkezlerinin, hastanelerin, otel ve
eğlence merkezlerinin şehir dışına taşınması,
Aile hayatındaki biçimsel değişimler sonucu özellikle kentsel yapıda ailenin küçülmesi,
üyelerinin kendi başlarına yaşamaları, kadının çalışma yaşamına giderek daha fazla girmesi ve
boşanma oranlarının giderek yükselmesi Sosyolojinin önemli katkılar sağladığı bir diğer alan
ise toplumsal sorunlar konusundadı r. Bu konuda çalışanlara, araştırma yapanlara ve
çözümler getirme çabasında olanlara yardımcı olmaya çalışır.

Sosyoloji, çalışma yaşamında yöneticilerin yetiştirilmesi ve onların eğitimine de insan konusundaki
bilgi yapısıyla çeşitli katkılarda bulunmaktadır.

SOSYOLOJİNİN DİĞER SOSYAL BİLİMLERLE İLİŞKİSİ
Bilim, sistematik bir yöntemle olaylar arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve bilgi toplanmasıdır.
Sosyoloji ile fizik, psikoloji ile astronomi arasında büyük farklılıklar vardır. Sosyolojinin belirleyici
özelliği, insan eylemlerinin geniş çaplı oluşumların karşılıklı bağımlılık ilişkisi içinde meydana geldiğini
kabul etmesidir Sosyoloji ile diğer disiplinler arasındaki fark konularından değil, her disiplinin bakış
açısından kaynaklanmaktadır (Gönç fiavran, 2009: 10). Örneğin antropologlar geçmiş kültürleri,
endüstri öncesi toplumları ve onların devamını incelerken aynı zamanda insanın kökenini de
araştırırlar. Sosyologlar da kültürü incelemekle beraber sadece kültüre odaklanmazlar. Ekonomistler
insanın üretim, bölüşüm ve tüketim ilişkilerini incelerler, para ve diğer kaynaklara odaklanırlar.
Tarihçiler; insanları, geçmiş olayları ve bu olayların günümüze yansımalarını incelerler. Politik
bilimciler uluslararası ilişkiler, hükümetler, güç ve otorite konuları üzerine odaklanırlar. Psikologlar
kişilik ve bireysel davranışlar üzerinde dururlar. O halde sosyologların ilgi odağı nedir? Sosyologlar
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toplumun insanların davranış ve tutumları üzerine etkileri ve insanların toplumu nasıl ve ne şekilde
biçimlendirdiğini incelerler.

TOPLUM VE TOPLUMSAL YAPI
İnsanların bir toplum içinde varolmalarını sağlayan birbirleriyle her tür ve biçimde kurmuş oldukları
ilişkilerin bütünü toplumdur. Toplum ortak bir toprak parçasına sahip olan, burada yaşayan, ortak bir
kültürü paylaşan ve aynı politik otoriteye uyan insanların aralarında kurmuş oldukları karşılıklı
ilişkilerin bir bütünü olarak tanımlanabilir.

Toplumsal yapı toplumdaki organize olmuş toplumsal ilişkilerin bir bütünüdür. Toplumsal yapılar,
toplumsal yaşamı oluşturan ve toplumları birbirinden farklılaştıran ilişkilerdir (Gönç fiavran, 2009: 6).
Böylece toplumsal yapı toplumun bir çerçevesidir ve bu çerçeve bizler doğmadan önce, insanların
birbirleriyle kurmuş oldukları ilişkiler ve kalıplar tarafından tayin edilir. Tıpkı kadın ve erkekler
arasındaki veya öğretmenler ve öğrenciler arasındaki ilişkilerde olduğu gibi

Toplumsal Yapıyı Oluşturan Parçalar Toplumsal yapıyı oluşturan parçalar kültür, toplumsal sınıf,
statü, rol, grup ve toplumsal kurumlardır.

Kültür; toplumsallaşma sürecinde öğrendiğimiz ve paylaştığımız her şeydi Toplumsal sınıf insanların
toplumsal ve ekonomik pozisyonlarına göre ister bu pozisyonun bilincinde olsun ister olmasın
bölünmeleridir.

Statü bireyin toplum içinde yer aldığı sosyal konumu ifade eder. Bireyler toplum içindeki statülerini iki
şekilde elde ederler. Bunlar;

Edinilmiş ve
Kazanılmış statülerdir.

Edinilmiş statüyü birey bir çaba göstermeden doğumuyla edinir. Bireyin yeteneklerinin, çabalarının
söz konusu olmadığı statüsüdür Örneğin ırk, cinsiyet, yaş gibi faktörler onun edinilmiş statüsüdür.
Kazanılmış statüde ise bireyin kendi çabaları sonucu, gönüllü olarak elde ettiği statüdür. Bilgisayar
uzmanı, doktor, avukat, eczacı, mühendis, sosyal hizmet uzmanı gibi statüler buna örnek verilebilir

Rol grup veya toplum içindeki insanların sınırları belirlenmiş olarak oynadıkları bir oyundur.

Grup Belirli norm, değer ve beklentileri olan bireylerin düzenli etkileşimleri ile ortaya çıkan ve belirli
sayıda üyeden oluşan birleşmelere grup diyoruz.

Toplumsal kurumlar, toplum içinde yaşayan insanların gereksinimlerini karşılayan organize olmuş
kalıp ve davranışlar bütünüdür

TOPLUM TÜRLERİ
Endüstri Öncesi Toplumlar yaşamı veya geçimleri toprağa bağlı olup toprağı sürerek veya işleyerek
kullanırlar. Endüstri öncesi toplumlar:
• Avcı ve toplayıcı (Hunters and gatherers) toplumlar,
• Çobanlıkla geçinen (Pastoral) toplumlar,
• İlkel tarım toplumları (Horticultural),
• Tarım toplumlar (Agricultural) olmak üzere dörde ayrılır.
Endüstri Sonrası Toplumlar ve Bilgi Toplumları günümüzde yeni bir toplum biçimi ortaya
çıkmaktadır. Yirminci yüzyıl toplumları materyal veya meta üretiminin arttırılması üzerinde
dururlarken endüstri sonrası toplumlar; hizmet, bilgi ve bilimin üretimi ve dağıtımı üzerinde
odaklanarak ekonomik anlamda bu sektörlere bağımlı olmuşlardır (Bell, 1973). Bu toplumlar bilgi
temelli toplumlar olup teknolojinin yaşamsal bir role sahip olduğu toplumsal organizasyonlardır.
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Endüstri sonrası toplumların ana çıktıları mamul maddelerin üretiminden çok hizmettir. Çok sayı
dainsan eğitim, bankacılık, yeni fikirler üretme ve yayma gibi mesleklere yönelerek bu alanda
çalışmaktadırlar. Bu tür alanlarda reklamcılık, halkla ilişkiler, insan kaynakları, bilgi işlem ve sistem
analistliği gibi meslekler giderek popüler hâle gelmektedir.

Sosyo Kültürel Evrim Sürecinin Aşamaları
Toplum Biçimi Ortaya Çıkış Karakteristikleri

Avcı ve Toplayıcı Toplum İnsan yaşamının başlamasıyla Göçebe; yaşamları yiyecek
bulmaya bitki toplamaya ve
avcılığa bağlı.

Çobanlık ve İlkel Tarım
Toplumları

Yaklaşık 12.000 yıl önce Daha yerleşik; tarımın
gelişimine ve ilkel teknolojiye
dayalı.

Tarım Toplumları Yaklaşık 5.000 yıl önce Daha büyük, daha düzenli
yerleşim biçimi; gelişmiş
teknoloji ve artan tahıl üretimi.

Endüstriyel Toplum 1760-1850 Mekanik güce dayalı; yeni
enerji kaynakları (buhar,
elektrik); merkezi iş yerleri;
karşılıklı ekonomik bağımlılık;
formal eğitimin ortaya çıkışı.

Post Endüstriyel veya
Endüstri Sonrası Toplum

1960’lar ve devamı Hizmet ekonomisine bağımlı,
özellikle bilgi teknolojileri ve
süreçlerinin gelişmesi; orta
sınıfın yaygınlaşması.

Post Modern veya Bilgi
Toplumu

1970’lerden sonra İleri teknoloji; tüketimin aşırı
yükselişi; Medya imaji; kültürler
arası integrasyon.

BİLİMSEL YÖNTEM VE AŞAMALARI
Bir bilimin amacına ulaşmasını her şeyden önce yöntemi sağlar Yöntem “nasıl” sorusuna cevap verir
ve bir amaca göre hazırlanmış araştırma planıdır.
Sosyologlar ve diğer araştırmacılar araştırmalarında birbirine bağlı olarak gelişen beş basamaklı bir
bilimsel yöntem sürecinden geçerek sonuca ulaşırlar. Bunlar:
İ. Araştırılması gereken sorunu ortaya koyup tanımlamak,
ii. Konu ile ilgili daha önceki bilgileri araştırıp toplamak, yani literatür taraması yapmak,
iii. Hipotezleri formüle etmek,
İv. Uygun bir araştırma tekniği ile veri toplamak ve verilerin analizini yapmak,
V. Hipotezle ilgili sonuçlara ulaşmak ve geliştirmektir

ARAŞTIRMA SÜRECİ
 Araştırılması gereken sorunu ortaya koyup tanımlamak
 Konu ile ilgili literatürü taramak
 Hipotezleri formüle etmek(Hipotezler sorunu açıklayabilmek, ilişkileri gösterebilmek ve

teoriden ne tür çıkarımlar yapılabileceğini veya araştırmadan ne beklediğimizi ortaya koyan
önermelerdir.)

 Uygun bir araştırma tekniği ile veri toplamak ve verileri analiz etmek
 Hipotezle ilgili sonuçlara ulaşmak ve ileri düzeyde araştırma geliştirmek

SOSYOLOJİNİN ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Araştırma, sosyologların ilgilenmiş oldukları birtakım sorulara yanıtlar bulmak amacıyla kullandıkları
bir alettir. Bilimsel araştırmalar iki grupta ele alınabilir. Bunlar:
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• betimsel araştırmalar ve
• açıklayıcı araştırmalardır.
Betimsel araştırmalar genellikle olayların özelliklerinin, sıklık derecelerinin sayılmasına, kısaca durum
saptanmasına yönelik araştırmalardır. Bunlar mevcut durumları ortaya koyar, neden sorusu üzerinde
durmazlar
Açıklayıcı araştırmalar ise olgular arasındaki nedensel ilişkileri hipotezler biçiminde formüle eden,
hipotezlerin araştırma teknikleriyle sınanması ve ispatını içeren değişkenler arasındaki nedensel
ilişkileri ortaya koymaya çalışan araştırmalardır
Nicel araştırma teknikleri arasında gözlem, saha araştırması, görüşme ve deney tekniği sayılabilir.

Gözlem; Sosyologlar araştırmalarında ilgilendikleri olayları dikkatle gözleyerek ve kayıtlar tutarak
gerçek dünyayı tanımaya ve onun hakkında fikirler geliştirmeye çalışmışlardır. Gözlem denetimli ve
denetimsiz gözlem olmak üzere iki türlüdür.

Denetimli gözlem standartlaştırılmış veri toplama araçlarıyla yapılan bilgi toplama yolunun denetim
altında tutulduğu gözlem türüdür.

Denetimsiz gözlem ise standart bir tekniğe dayanmayan yinelenmesi ancak rastlantılara bağlı olan bir
gözlemdir. Bu da katılımlı ve katılımsız olmak üzere ikiye ayrılır. Sosyologların en özgün ve ilginç
gözlem türlerinden olan katılımlı gözlemde araştırmacı incelediği grubun içine dâhil olup onlardan
birisiymiş gibi hareket ederek bilgi toplar

Saha Araştırması (Survey)
Yaşamımız boyunca hepimiz bir veya birkaç kere saha araştırmasına dâhil olup sorulan sorulara
cevaplar vermişizdir. Ne tür bir tıraş kremi kullandığımızdan, kime neden oy vereceğimize veya en çok
beğendiğiniz TV dizisinin hangisi olduğuna kadar birçok soruyu cevaplamışızdır

Görüşme
Bu teknikte araştırmacının yüz yüze konuşması veya telefonla görüşerek bilgi toplaması söz
konusudur. Görüşmenin en büyük avantajı sizle konuşmak isteyen bir kişiyi reddetmenin zorluğundan
dolayı cevap verme oranının yüksekliğidir. Hâlbuki evinize gelen bir anket formunu okumadan bile
yırtıp atabiliriz. Anket ise sorulacak soruların basılı veya yazılı bir biçimde hazırlanarak
düzenlenmesidir Soru kâğıdında bulunan anket soruları kapalı veya açık uçlu olabilir Kapalı uçlu
sorular cevaplayıcıya çeşitli cevap seçenekleri sunarken, açık uçlu sorular sadece soru cümlesinden
oluşur ve cevaplayıcıya daha fazla özgürlük tanır.

Deney Tekniği
Deney, araştırmacı tarafından yapay olarak hazırlanmış bir durumdur. Deney tekniğinde bilim adamı
olayların birbiri üzerindeki etkilerini araştırır. Bunu yaparken bazı değişkenleri değişimler (manipüle
eder), bazılarını ise değişimlemez. Yani, hipotezini sınamak amacıyla bağımsız değişkenin, bağımlı
değişken üzerindeki etkisini araştırır. Kontrollü deney yönteminde neden ve sonuç ilişkilerini daha iyi
görmek amacıyla iki grup kullanılarak bu grupların karşılaştırılması yapılır.

Nitel Araştırma Teknikleri
Derinlemesine Görüşme
Burada araştırma problemine ilişkin yüzeysel bilgilerden çok, kişilerin düşünce, görüş ve
deneyimleriyle ilgili bilgi toplanması istendiğinde kullanılan bir görüşme tekniği söz konusudur.
Burada az sayıda insanla detaylı olarak görüşülerek daha derinlemesine bilgi edinilir. Ancak standart
bir görüşme yönergesine bağlı kalınmaz.
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Yaşam Öyküsü
Bu teknik araştırma probleminin sahibi olan bireylerin bir birim olarak ele alınması ve yaşam
süreçlerinin en ince ayrıntılarına inilerek ilgilenilen olayın somut bir içerik ve bir örnek olay üzerinde
araştırılmasıdır

Doküman İncelemesi; Bu teknik insanların belirli olaylar hakkında duygularını yansıttığı kişisel
günlükleri, mektupları, mülakat verileri, videoları, fotoğraşarı, gazete kupürleri ve e-postalarının
doküman olarak ele alınıp incelenmesi ve çözümleme teknikleriyle kullanılmasıdır.

Vaka İncelemesi
Vaka incelemeleri sosyolojik problemin daha geniş bir kısmına ışık tutabilecek bir veya birkaç birey,
grup, topluluk, örgüt veya olayların detaylı araştırmasını içerir.

ARAŞTIRMA ETİĞİ
Sosyolojik araştırmalarda yöntem kadar önemli bir konu da etik ile ilgili davranış ve kurallardır.
Sosyologlar da doğa bilimlerinde olduğu gibi istedikleri her türlü araştırmayı istedikleri biçimde
yapamazlar. Her araştırmada araştırmacının etik açısından uyması gereken bazı kurallar bulunur.
Örneğin, tıp alanında bir biyokimyacı nasıl daha önceden testi yapılmamış bir ilacı insan vücuduna
onun izni olmadan uygulayamazsa, bunun hem etik olmayan hem de kanun dışı bir davranış
olduğunun bilincinde ise, sosyologlar da belirli standartlara uymak zorundadırlar ve buna “etik
kod”lar adı verilir

Bu Özetin tamamını,Çıkmış Sorularını,Deneme Sorularını adresinize
gönderiyoruz!...

Tıklayınız
https://www.kolaysinavlar.com/davranis-bilimleri-i-sos113u?search=sos113u
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Sosyologlar da doğa bilimlerinde olduğu gibi istedikleri her türlü araştırmayı istedikleri biçimde
yapamazlar. Her araştırmada araştırmacının etik açısından uyması gereken bazı kurallar bulunur.
Örneğin, tıp alanında bir biyokimyacı nasıl daha önceden testi yapılmamış bir ilacı insan vücuduna
onun izni olmadan uygulayamazsa, bunun hem etik olmayan hem de kanun dışı bir davranış
olduğunun bilincinde ise, sosyologlar da belirli standartlara uymak zorundadırlar ve buna “etik
kod”lar adı verilir

Bu Özetin tamamını,Çıkmış Sorularını,Deneme Sorularını adresinize
gönderiyoruz!...

Tıklayınız
https://www.kolaysinavlar.com/davranis-bilimleri-i-sos113u?search=sos113u


