
 ( 1طرح درس نظریه های جامعه شناسی )

 مدرس: لیال علوی 

 پژوهشگری دانشگاه بین المللی امام خمینی-گروه جامعه شناسی

 

 (1نظریه های جامعه شناسی )
 نوع واحد: تخصصی الزامی واحد نظری  2تعداد واحد: 

 روش یادگیری: کالس درس  16تعداد جلسه: 

 

 اهداف: 

،  اجتماعی تاریخی عصر روشنگریآشنایی دانشجویان با نحوه پیدایش علم جامعه شناسی و سیر تکوین آن در زمینه 

آشنایی با بنیانگذاران علم جامعه شناسی )از جمله آگوست کنت، امیل دورکیم، ماکس وبر، کارل مارکس و گئورگ  

 یادگیری نظریات جامعه شناسی کالسیک  و  زیمل( 

 

 سرفصل درس:

 تعریف نظریه و کاربردهای آن 

 تفاوت نظریه جامعه شناسی و نظریه اجتماعی 

 ای تاریخی و اجتماعی نظریه جامعه شناسی ریشه ه

 آشنایی با نظریه پردازان کالسیک جامعه شناسی )امیل دورکیم، ماکس وبر، کارل مارکس و گئورگ زیمل( 

 و...( تضاد)کارکردگرایی،   کالسیک   آشنایی با مکاتب و پارادایم های جامعه شناسی

 

 نحوه ارزیابی: 

 منجر به حذف درس خواهد شد.جلسه  4غیبت بیش از 

 .تأخیر در ورود به کالس مجاز نیست

 خواهد داشت. در پی نمره برای دانشجو  2 ، حضور، پرسش و مشارکت مؤثر در کالس درس

واهد  نمره ای به عمل خ 6آزمون  ،آزمون میان ترم: از موضوعات طرح شده از جلسه اول تا هفتم و متون معرفی شده

 آمد.



 نمره ای به عمل خواهد آمد. 12آزمون  ،آزمون پایان ترم: از موضوعات طرح شده در کالس و متون معرفی شده

 

 :مفید منابعبرخی 

 . انتشارات علمی ، ترجمه محسن ثالثی ،نظریه های جامعه شناسی. جورج ،ریتزر

 .فرهنگی و  علمیانتشارات  ، ترجمه باقر پرهام ، مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی .ریمون ،آرون

 . انتشارات علمی ، ترجمه محسن ثالثی ،زندگی واندیشه بزرگان جامعه شناسی .لوییس ،کوزر

 

 متون اصلی جامعه شناسان کالسیک:

 . آگاه، نشر هوشنگ نایبیقواعد و روش جامعه شناسی، ترجمه  :دورکیم، امیل

عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری کاشانی، نشر علمی   اخالق پروتستان و روح سرمایه داری، ترجمه :وبر، ماکس

 و فرهنگی. 

 (.کتاب  ل ترجمه حسن مرتضوی، نشر الهیتا. )سه فصل او )جلد اول(، ، نقد اقتصاد سیاسی سرمایه :مارکس، کارل

،  ۳: دوره ینامه علوم اجتماع ه یتهران: نشر ،یاباذر وسفیمترجم  ، یذهن  اتیکالنشهر و ح ، (1۳۷2. )گئورگ،  ملیز

 . 66–۵۳، صص 11۸4 ی اپیشماره پ -  ۰شماره 

 اقتصاد،  یای تهران: انتشارات دن ان،یترجمه شاپور به  ، ملیمقاالت ز ده یگز (، 1۳9۵. )گئورگ،  ملیز

 

 


