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 .شناسی های اساسی جامعه مفاهیم و حوزهوره: آشنایی با هدف د

 عناوین و منابع موضوع جلسه
چرا  کنند؟ شناسان چه می شناسی. جامعه بیان تعریف و فواید مطالعٔه جامعه چیستی و فایده .1

 شناسی بخوانیم؟ جامعه

 . ۴- ۲  شارون؛ ۱۲-۴کوئن  طالعٔه بیشتر: م .۱۰-۴گیدنز متن اصلی: 
آیا شناسی کدامند؟  های جامعه حوزهشناسی چیست؟  قلمرو مطالعات جامعه قلمرو و روش .2

 شناسی علم است؟ جامعه
و  ۲۱-۱۳کوئن ؛ ۳۷۱-۹ ۳ و  ۱۱-۷مور مطالعٔه بیشتر: . ۹۳۱- ۹۱ گیدنز متن اصلی: 

 .۴۰-۱۱تریگ ؛ ۳۲-۴۴
تاریخ  .3

 شناسی جامعه
  ۱تا  ۱۴قرن 

 گیری امر مدرن. شکل
؛ ۲و  ۱اِوَنز، فصل ؛ ۳۷-۲۱بعلی طالعٔه بیشتر: م .۷۷-۳۱متن اصلی: کالینیکوس 

 .۰ ۴ -۴۳۱؛ بارنز و بکر  ۳ -۱۳دیلینی ، ۷۷ -۳۰اللمان 

تاریخ  .4
 شناسی جامعه

 کالسیک

 معرفی کنت، مارکس، دورکیم و وبر.

 .۰  -۴۷ژیرو  ؛۹۱ - ۷ اللمان ؛  ۲-۱۱مور مطالعٔه بیشتر:  .۲۴-۱۱ دنزیگمتن اصلی: 

جهانی جامعه و  .5
 شدن

جهانی و مخاطرات عوامل های جهانی شدن؛  حوزهجهانی شدن و جهانی سازی؛ 
 .شدن

 .۱ -۴۱؛  بِک ۷۷- ۲ رابرتسون مطالعٔه بشتر:  .۱۱۱-۷۴تن اصلی: گیدنز م
 رسانهارتباطات و  .6

(۱) 
های اجتماعی  روندهای نوین در عصر ارتباطات: کسب و کارهای نوظهور،  شبکه

 های مرجع نوین. مجازی، مخاطرات دیجیتالی شدن، هویت چندپاره، گروه
 .۱۳۱-۷۳مطالعٔه بیشتر: رهبری  .۷۰  - ۳  و   ۷۰۳ -۷۷۲ گیدنز متن اصلی: 

و رسانه  ارتباطات .7
(۲) 

های  ومی، فراواقعیت؛ فناوریها: دهکدهٔ جهانی، حوزهٔ عم پیام و رسانه؛ نظریه
 .نوین

 .۴۴-۲۳. مطالعٔه بیشتر: هوالب ۷۰۳ -۷۷۲ متن اصلی: گیدنز 

جمعیت و محیط  .8
 زیست

ت و توسعٔه جمعیت در ایران و جهان؛ محیط زیسشناختی؛ رشد  مفاهیم جمعیت
 .پایدار

 . ۱۱-۳  مطالعٔه بیشتر: بک  .۹۱۴ -۷۰  گیدنز متن اصلی: 

 جامعه و سیاست .9
(۱) 

 های جدید؛  ملت-دولتانواع حکومت و حکمرانی؛ دموکراسی؛ 
 .۲۷۲-۲۲۷؛ مور  ۷ -۱۹نش  :بیشترمطالعٔه  .۷۲۳-۷۰۷متن اصلی: گیدنز 

جامعه و سیاست  .10
(۲) 

 اجتماعی؛ جامعٔه جهانی؛ عدالت جهانی.-های جدید سیاسی جنبش
 .۷  -۳۳، ۷ ۱۳: گیدنز . مطالعٔه بیشتر۷۲۳-۷۰۷متن اصلی: گیدنز 

 های بوروکراسی؛ بوروکراسی و دموکراسی. و بوروکراسی؛ نظریهسازمان مدرن  های مدرن سازمان .11
 .۹ ۱ - ۱۳زاده  ؛ ادیب۴۳۲-۴۲۴. مطالعٔه بیشتر: کوئن  ۱ -۴۹۷متن اصلی: گیدنز 

 ط؛ سبک زندگی؛ تحرک عمودی و افقی.مفهوم طبقه و گروه منزلتی؛ طبقٔه متوس طبقه و قشربندی .12
 . ۱۲-۹۷. بحرانی ۳۰۷-۲۹۷. مطالعٔه بیشتر: کوئن ۴۴۳- ۴۰متن اصلی: گیدنز 

 شناسی آموزش و پرورش. های جامعه نظریه آموزش و پرورش .13
 .۲۲۰-۱۹۴؛ کوئن   -۷پور  شارع. مطالعٔه بیشتر: ۷۴۷-۷۰۷ متن اصلی: گیدنز 

اجتماعی شدن؛ خرده فرهنگ و ضد فرهنگ؛ مفاهیم کلیدی: ارزش و هنجار؛  فرهنگ .14
 گیری خود. هویت و شکل

 . ۱۲-۱۰۱و  ۷۷-۷  . مطالعٔه بیشتر: کوئن ۴۷-۳۴متن اصلی: گیدنز 
 های شهرنشینی. شهرهای در حال توسعه. نابرابری شهری. نظریه هشهر و جامع .15

 . ۳۷-۳۷۰کوئن . مطالعٔه بیشتر:  ۴  -۲۴  متن اصلی: گیدنز 
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