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भाितीय समाजशास्त्राच्या विकासामध्ये विचाििांताचे योगिान  



समाजशास्त्राचे स्त्वरूप  



नैसर्गबक ककां िा भौनतक शास्त्र (जीिशास्त्र, 
भौनतकशास्त्र, िसायनशास्त्र, िनस्त्पतीशास्त्र, 

प्राणीशास्त्र,  पिाथबविज्ञान इ.) 

सामाजजक शास्त्र 
(अथबशास्त्र, िाज्यशास्त्र, मानिशास्त्र, 

समाजशास्त्र, मानसशास्त्र, इनतहास इ.)  

समाजाचे अध्ययि करिारे ववज्ञाि हे ‘भौनिक ववज्ञाि’ असावे या 
उद्देशािे ऑगस्त्ट कॉम्ट याांिी सरुुवािीला ‘सामाजजक भौनिकी’ हे िाव 

दिले होि.े 

ऑगस्त्ट कॉम्ट याांच्या १८३८ मध्ये प्रशशद्ध झालेल्या ‘पॉणझदटव्ह फिलॉसॉिी’ या 
ग्रांथाच्या ४ थ्या खांडाि ‘समाजशास्त्र’ या शब्िाचा उल्लेख केला आहे. 

Sociology ही सांज्ञा लटीि भाषेिील Socious (सवांगडी, सहकारी) आणि ग्रीक 

भाषेिील  Logos (शास्त्र) हे िोि शब्ि शमळूि बिलेली आहे. 

शास्त्राचे मुख्य प्रकार  



 समाजशास्त्राच्या व्याख्या  
 ऑगस्त्ट कॉम्ट – “समाजशास्त्र  हे सामाजजक व्यवस्त्था आणि प्रगिीचे 

ववज्ञाि आहे” 
 (Sociology is the science of Social order & Progress) 
 म्याकआयव्हर आणि पेज – “सामाजजक सांबांध हाच समाजशास्त्राचा अभ्यास 

ववषय आहे”                  

(The subject matter of Sociology is Social relationship as such) 
 लेस्त्टर वाडड – “समाजशास्त्र हे समाजाचे ववज्ञाि आहे”          

(Sociology is the Science of Society) 
 हॉरी जॉन्सि – “समाजशास्त्र हे सामाजजक समूहासांबांधीचे शास्त्र आहे” 

(Sociology is the Science that deals with social groups) 
 मॉरीस गीांसबगड – “ स्त्थलूमािािे मािवाांच्या आांिरफिया व आांिरसांबांध आणि 

त्याची कारिे आणि पररिाम याांचा अभ्यास करिे म्हिजे समाजशास्त्र 
होय”  (In the broadest sense ,Sociology is the study of human 
interactions & interrelations, their conditions and 
consequences.)  

 माशडल जॉन्स –”समाजशास्त्राि मािवाचा अिेक मािवाांशी असलेला सांबांध 
अभ्यासण्याि येिो.”                   

(Sociology is the study of man in relationship to men) 



समाजशास्त्राचे िैमशष्ट्ये 
 समाजशास्त्र हे अनुभि प्रामाण्यिािी शास्त्र आहे  
 समाजशास्त्र हे सैद्ाांनतक शास्त्र आहे  
 समाजशास्त्र हे सांचयी शास्त्र आहे  
 समाजशास्त्र हे नैनतकदृष्टटया तटस्त्थ शास्त्र आहे  
 समाजशास्त्र हे अमूतब शास्त्र आहे  
 समाजशास्त्र हे सामाजजक शास्त्र आहे  



समाजशास्त्राची व्याप्ती  

विशेषात्मक ककां िा स्त्िरुपप्रधान 
सांप्रिाय (Specilistic School) 

 (जॉजब मसमेल, वििकाांत, िोनविजे, मक्स 
िेबि, टोनीज)   

समन्ियात्मक सांप्रिाय 
(Synthesis School) 

 (िखुीम, हॉबहाउस, सोिोकीन.) 



समाजशास्त्राचा अभ्यासविषय/व्याप्ती  

 सामाजजक सांबांध (Social Relationship) 
 सामाजजक समूह (Social Groups)  
 सामाजजक सांस्त्था (Social Institution) 
 सामाजजक प्रकिया (Social Process)  
 सामाजजक परिितबन (Social Change) 
 सामाजजक ननयांरण (Social Control) 
 सामाजजक समस्त्या (Social Problems) 
 सामाजजक ननयोजन (Social Planning) 
 समाज ि पयाबििण (Society &Environment)    



समाजशास्त्राचे महत्ि  

 मानि समाजाच ेयथाथब आकलन 
 सामाजजक समस्त्याांचे आकलन  
 तणाि ननिसन  
 समाजकल्याण  
 सामाजजक ननयोजन  
 व्यािसानयक महत्ि   



धन्यवाि 


