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 دهیچک

 و هادانشگاه در سیتدر مورد یشناسجامعه یمبان کتب یامحتو لیتحل از حاصل جینتا از استعانت با حاضر هلمقا

  ای فیتال از اعم اثر 20 اول گام در امحتو لیتحل روش از ادهفاست با . است دهش میتنظ کشور یعال آموزش مراکز

 لیتحل برای یدرس منابع نیترپراستفاده و نیترجیرا عنوان به منبع 7 بعد درگام و شدند انتخاب و ییشناسا ترجمه

 ییرمزگشا مقوله 241 بر بالغ با ابتدا امحتو لیتحل ضوابط و قواعد براساس شده انتخاب کتب . شدند دهیبرگز امحتو

 وجود مذکور کتب در یمعان و موضوعات ن،یمضام م،یمفاه یبرخ نیب که ییهامشابهت به توجه با سپس . ندشد

در  . شدند میتقس یکل طبقه 40 در بعد مرحله در و یگردآور مقوله 64 در قیتحق اهداف گرفتن درنظر با و داشت

 از حاصله جینتا  .شدند ثبت و ییشناسا مربوطه منابع از هاداده و اطالعات ،معکوس پرسشنامه از استفاده با نهایت

-تیمحدود ،هایکاست که دهدیم نشان ،شده نییتع گانه چهل مقوالت اساس بر مطالعه مورد کتب یامحتو لیتحل

-نهیزم در مصوب یهاسرفصل و یخارج معتبر یشناسجامعه یمبان کتب با سهیمقا در کتب نیا عمده نواقص و ها

  :است ریز یها

 یشناسجامعه یمطالعات موضوع -1

 یشناسجامعه ینظر مکاتب و هامیپارادا ها،نحله -2

 یشناسجامعه عمده مباحث و موضوعات و یاساس میمفاه -3

 یشناسجامعه در شناخت یهاوهیش و یروش شناس -4

 علوم ریسا با آن ارتباط و یشناسجامعه -5

 یشناس جامعه یکنون تیوضع -6

 یشناسجامعه یتخصص یهاشیگرا و هاحوزه -7

  آن دیفوا و عمل در یشناسجامعه -8

 یشناس عهجام ندهیآ به ینگاه و رشته یهاچالش و هادیتهد ها،قوت ها،فرصت -9

 قوت نقاط و هاتیقابل با وجود داشتن سیتدر مورد یمبان کتب که کرد استدالل توانیم حاصل جینتا براساس

 و دیجد منابع خلق و دیتول و یبازنگر ضرورت و ستند،ه انتظار مورد تیکم و تیفیک و استانداردها فاقد ،ینسب

 . شودیم حس یبوم و یفرهنگ ،یمل یهاارزش براساس و یخارج معتبر کتب و یالملل نیب یاستانداردها با متناسب
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 یروش شناس ،یشناسجامعه یاساس میمفاه ،یشناسجامعه یمبان کتب ،یمحتو لیتحل :هاهواژ دیکل       

 یشناسجامعه یهاچالش ،یشناسجامعه
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 مقدمه

های درسی مورد استفاده شان را پذیری دانشگاهی محصلین، کتاباین مقاله با تاکید بر نقش آموزش در جامعه    

 بروک) دانشگاهیی ریپذجامعه اتیادب مطالعه.  کند تا موضوعات مرتبط را به دایره شناخت درآوردتحلیل محتوا می

iاوور i کسونیار وi i i، 2111سیبول ؛i v باچ وv، 2111نیاوست ؛vi، 2002 )عنوان به آموزش نهاد ریخط نقش نشانگر 

ی علم وی احرفه ،یاجتماع تیشخص نیتکو و توسعه در امروز جامعه در عمدهی فرهنگ وی اجتماعی نهادها ازی کی

 هدف به بنا که هاستارزش و هنجارها از یمشخص مجموعه واجد علم نهاد بر این باور است کهمرتن .  است فرد

 فیتضع ای تیتقو مجازات و پاداش نظام قیطر از و افتهی تیمشروع ،شده دییتا ،دانش توسعه یعنی نهاداین  یاصل

 منتقل آموزش یهاگروه توسط یدانشگاه یریپذجامعه قیطر از ییهاارزش و هنجارها نیچنبه باور او  . دنشویم

 یلیتحص مقاطع همه در و یآموزش یهاطیمح در نیمحصل شدن یاجتماع . (772.، ص2175،مرتن)  شوندیم

 صورت آن رینظا و هایهمکالس ،یآموزش کمک لیوسا ،یدرس یهاکتاب درس، یهاکالس ن،یمعلم قیطر از عمدتا

 دیفوا و جینتا و آثار یدارا و عملکرد شعاع ع،یوس یهاجنبه حائز آموزش نهاد اندازه به ینهاد ترکم امروزه . ردیگیم

 ؛2111 ،کسونیارو  اوور بروک) نظرانصاحب از یبرخ که یطوره ب است؛ جوامع سطح در عمده و بارز یعلم

viگالتانگ i، 2112نسیکول ؛vi i i ، 2000 )درنم عصر مهم اتیکشف ازرا ی اجتماع نهاد نیای واقع تیاهم به وقوف 

 . اندآورده شمار به

 مسئله انيب و طرح

 یهایآگاه و هامهارت ها،تیقابل ارتقاء به یرسم آموزش نظام در که یمختلف لیوسا و ابزار عوامل، انیم در     

-نظام اغلب در . دارند یفرد به منحصر گاهیجا یدرس کتب موثرند، تیترب و میتعل امر در و دننکمی کمک نیمحصل

 . است تیترب و میتعل به مربوط یهاتیفعال مظهر و یمش خط کننده نییتع یدرس کتاب ،یآموزش و یتیترب یها

-مهم کتاب یآموزش لیساو و ابزار انیم در و دارند یاژهیو تیاهم یدرس کتب محور، کتاب آموزش نظام در ویژهبه

 . است تعلم و میتعل لهیوس نیترعیشا و نیترکهن ن،یتر

 افراد، یاجتماع تیترب در یرونیب یمحرک مثابه به بلکه هستند، کیکالس آموزش دار عهده تنها نه یدرس کتب     

 رشیپذ انتظار، مورد یهاهدف به نسبت افراد یریسوگ و یاجتماع و یفرد مختلف اهداف به نسبت زهیانگ جادیا

 با ییآشنا افراد، شیگرا و ینیبجهان ،یزندگ فلسفه و باورها نظرات، وجه به دادن شکل د،یجد یدئولوژیا و مرام
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-یم فایا یریخط نقش یزندگ رسم و راه و هانقش و مراتب سلسله ،(هنجارها) عمل یالگوها ،یاجتماع یهاارزش

 . کنند

 یهاروش ها،دانش معارف، یحاو که یدرس منابع نیترمهم مثابه به یدرس کتب ،یرسم و مسیکالس آموزش در    

 و آموزش ندیفرآ در مطمئن یالهیوس و ابزار مثابه به است آن رینظا و قیتحق یهاکیتکن و فنون ،هاهینظر شناخت،

-یم بلکه هستند، نیمحصل به آنها یامحتو و یدرس موضوعات کننده منتقل تنها نه منابع نیا . است مطرح میتعل

 اهداف یطراح و ینیبشیپ دادن،جهت دادن، خط در کی هر خود، به منحصر اتیفیک و هاتیقابل به بنا توانند

 نقش آنان در ییگراعلم و تتبع ق،یتحق هیروح تیتقو و جادیا ویژه، بهیعلم یزندگ در افراد یهایریسوگ و یاحرفه

 لیوسا ریسا از شیب دیتردیب آنها انیم موجود یهاتفاوت با و طبقات و هاگروه همه از نیمحصل رایز . کنند ایفا

 رندهیبرگ در یلیتحص مقاطع همه در کتب نیا یامحتو . کنندیم مراجعه یدرس کتب به یآموزش کمک و یآموزش

 یبرخ مزعه ب . است آن رینظا و یهنر ،یادب ،یاسیس ،یاجتماع ،یاخالق ،یفرهنگ ،یعلم متنوع مطالب و موضوعات

 بدان خانواده و نیوالد آنها کنار در و محصل معلم، که است پزشک یهانسخه ماننده یدرس کتب نظرانصاحب از

 دوره طول در نیمحصل که هستند یمنابع نیهمچن یدرس کتب . (2111 ،کسونیارو  اوور بروک) کنندیم عمل

 در و سپارندیم خاطر به را آنها مطالب کنند،یم حل نیتمر و نوشته مشق آنها یرو از خوانند،یم را آنها یآموزش

 قیطر از رایز رداد یفراوان تیاهم ،مطالب تیفیک و امحتو یچگونگاز این رو  . دکننیم عمل آنها به مربوطه موارد

 یدرس کتب انیم در . آوردیم دست به تجربه و نظریه و ،عمل و نظر ،اتیواقع و آموزش انیم یارابطه محصل آنها

 نظریات ،یاحرفه و یعلم یهامهارت شناخت، یهاروش فنون، دانش، انتقال لیوسا و ابزار نیمهمتر از یکی مثابهه ب

 محسوب یدانشگاه یآموزش یهارشته همه در هیپا کتب نیتریاصل عنوان به یمبان کتب ،ینظر یمبان و یعلم

 ،یاساس میمفاه خچه،یتار ،یمطالعات موضوع با را نیمتعلم و نیمحصل تنها نه رشته هر در یمبان کتب . دنشویم

 بلکه سازد،یم آشنا یمطالعات حوزه و رشته هر دیفوا و کاربردها ق،یتحق یهاروش ها،نظریه ،ینظر مکاتب و هاحوزه

-ینیب کیبار تتبع، و قیتحق هیروح تفحص، شوق ،یعلم قیعال زش،یانگ تیتقو و جادیا در یرونیب یمحرک مثابهه ب

 . کندیم یباز نقش عالمانه یهاینوآور و هایموشکاف ها،

 کردن آشنا و نیمتعلم به مربوطه دانش انتقال در دانشگاهی یهارشته همه در یمبان کتب تیاهم به تیعنا با     

 یکاربردها و اهداف زین و یمطالعات رشته هر یروش شناس و ینظر میمفاه ،ییدایپ خیتار ،یمطالعات موضوع با آنان
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 لیتحل با که شد یسع کشور در سیتدر مورد معتبر یشناسجامعه یمبان کتب بر دیتاک با قیتحق نیدر ا رشته، هر

 و موضوعات با زین و مصوب مباحث و هاسرفصل با آنها یهاسرفصل و مباحث انطباق نحوه از کتب نیا یامحتو

 ضمن و شود،کسب  یآگاه جهان معروف یهادانشگاه و خارج در سیتدر مورد معتبر یمبان کتب یهاسرفصل

 جامعه یمعرف در یآموزش یابزار مثابهه ب یفارس یشناسجامعه یمبان کتب یامحتو یغنا و تیفیک به وقوف

 زین و گریکدی با یداخل یمبان کتب عمده یهاتفاوت و هاشباهت از یتخصص و یمطالعات حوزه کی عنوانهب یشناس

-جامعه فیتعر ،یشناسجامعه یاساس موضوعات و مباحث طرح لحاظ به یخارج معتبر یشناسجامعه یمبان کتب با

-جامعه اهداف ،یشناسجامعه یتخصص یهاشیگرا و هاحوزه ،یشناسروش یمبان ،ینظر یکردهایرو ،یشناس

 . دحاصل شو اطالع آن رینظا و یشناسجامعه یکاربردها ،یشناس

 .است یپاسخ به چند پرسش اساس یجامعه شناس یمبان یکتب درس یل محتوایاز تحل یب هدف کلین ترتیدب     

 د؟نسازیم آشنا یشناسجامعه رشته از یفیتعار چه با را انیدانشجو لیتحل مورد یشناسجامعه یمبان کتب .1

 قرار یشناسجامعه یمطالعات موضوعات چه معرض در را انیدانشجو لیتحل مورد یشناسجامعه یمبان کتب .2

 د؟ندهیم

 د؟ندهیم قرار یشناخت جامعه اهداف چه معرض در را انیدانشجو لیتحل مورد یشناسجامعه یمبان کتب .3

 یشناس جامعه یتخصص یهاشیگرا و هاحوزه کدام با را انیدانشجو لیتحل مورد یشناسجامعه یمبان کتب .4

 د؟نسازیم آشنا

 قرار یشناسجامعه یاساس میمفاه کدام معرض در را انیدانشجو لیتحل مورد یشناسجامعه یمبان کتب .5

 د؟ندهیم

 جامعهآیا  ایثان و د؟ندهیم معرفت و علم انیم قاطع یزیتمآیا  اوال لیتحل مورد یشناسجامعه یمبان کتب .6

 د؟نکنیم یتلق علم کی عنوان به را یشناس

 یشناسجامعه یهاهینظر و مکاتب ها،میپارادا کدام با را انیدانشجو لیتحل مورد یشناسجامعه یمبان کتب .7

 د؟نسازیم آشنا

 یهاروش) یشناختروش یهانشیب از کی کدام با را انیدانشجو لیتحل مورد یشناسجامعه یمبان کتب .8

-روش و آن رینظا و ییگراعتیطب ،ییرفتارگرا ،ییگراتجربه چون یاثبات یهاروش انواع رینظ کاو علت و یلیتحل
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 مشاهده ،یمردم یشناس روش ،یدارشناسیپد چون یفیک یهاروش انواع رینظ کیهرمون و یلیتاو یها

 د؟نسازیم آشنا( آن رینظا و یمشارکت

 کتب در یتیجامع و تیفیک چه با و چگونه ،شناسجامعه یروشیپ یهاچالش و کاربرد یهانهیزم د،یفوا .9

 ؟ندا شده حیتشر و مطرح لیتحل مورد یمبان

 ؟دنینما یم دعوت یاضاف و یلیتکم منابع مطالعه به را انیدانشجو لیتحل مورد یمبان کتب ایآ. 20

 عالمانه یهایکنجکاو و تفکر تعقل، ،یعلم مجادالت و بحث به را انیدانشجو لیتحل مورد یمبان کتب ایآ. 22

 کنند؟یم قیتشو و بیترغ

 شناخت در یعلم فنون و ابزار ها،روش از استفاده در را انیدانشجو حد چه تا لیتحل مورد یمبان کتب .22

 د؟نکنیم قیتشو و ییراهنما ت،یهدا قاتیتحق و شاتیآزما انجام و هادهیپد

 کاربرد ،یعلم سواالت طرح پرسش، به انیدانشجو قیتشو و بیترغ به حد چه تا لیتحل مورد یمبان کتب .29

 در منظم یشناسروش و یعلم افتیره از یتاس ه،یفرض طرح ،یعلم ابراز و استدالت در لیدل و برهان

 ند؟نکیم دعوت یعلم قیتحق در آنها نقش و هانظریه با ییآشنا باالخره و شناخت

 ایران، در تحصیل مختلف مقاطع درسی کتب یامحتو تحلیل به مربوط مطالعات دامنهالزم به توضیح است که      

  . اندشده انجام گذشته دهه چند طی ،دانشجویی هایرساله شکل در مطالعات این اغلب . نیست گسترده

 یروش شناس

فرموله برای پژوهش حاضر  یقیات تطبیر در شکل فرضیات زیفرض ،قیتحق یت به اهداف و پرسش هایبا عنا     

 :اندشده

-فرصت ،یداخل یجامعه شناس یش از کتب مبانیمرور شده به نسبت ب یخارج یه شناسجامع یمبانکتب  -2

 .اندرا تبیین کردهنده آن یو آ یشناس جامعه یهادها و چالشیا، تهدهها، قوت

 یجامعه شناس یو مداخالت یکاربرد یت هایات و قابلیبر خصوص یخارج یجامعه شناس ید کتب مبانیتاک -2

 .شتر استیبه نسبت ب یداخل یجامعه شناس یسه با مبانیدر مقا

ن ییح و تبیبه تشر یداخل یجامعه شناس یش از کتب مبانیبه نسبت ب یخارج یجامعه شناس یکتب مبان -9

 .اندپرداخته یجامعه شناس یتخصص یش هایحوزه ها و گرا
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ش یبه نسبت ب یجامعه شناس یت کنونیح وضعیبر تشر یخارج یجامعه شناس ید کتب مبانیق و تاکیتدق -4

 .است یداخل یجامعه شناس یاز کتب مبان

تر تر و کاملبالنسبه جامع یخارج یجامعه شناس یدر کتب مبان یر علوم انسانیبا سا یارتباط جامعه شناس -7

 .ق قرار گرفته استیدقمطالعه مورد  یداخل یجامعه شناس یاز کتب مبان

بالنسبه  یخارج یجامعه شناس یدر کتب مبان یجامعه شناس یت مباحث مربوط به روش شناسیجامع -6

 .است یداخل یجامعه شناس یش از کتب مبانیب

تر و نحو جامعه ب یخارج یجامعه شناس یدر کتب مبان ی، موضوعات و مباحث جامعه شناسیم اساسیمفاه -5

 .اندن شدهییح و تبیتشر یداخل یجامعه شناس یاز کتب مبان یمبسوط تر

به  یجامعه شناس یم ها و مکاتب نظریدر نحله ها، پارادا یخارج یجامعه شناس یق و تأمل کتب مبانیتدق -1

 .است یداخل یجامعه شناس یش از کتب مبانینسبت ب

ش از یبه نسبت ب یخارج یجامعه شناس یدر کتب مبان یجامعه شناس یبر تنوع موضوعات مطالعات دیتاک -1

 .است یداخل یجامعه شناس یکتب مبان

 هدف با و ایران عالی آموزش مراکز و هادانشگاه در تدریس مورد شناسیجامعه مبانی کتب محتوی تحلیل رد     

 از خارجی معتبر مبانی کتب مباحث و مصوب هایسرفصل با مذکور کتب مباحث و هاسرفصل انطباق میزان برآورد

 . است شده استفاده امحتو تحلیل روش

 این در . دارد کاربرد اجتماعی تحقیقات در که است اجتماعی علوم در توصیفی هایروش از یکی امحتو تحلیل     

 مشخص روش این در کار اساس . است ارتباطات شده ارایه محتوی از کمی و سیستماتیک توصیفی هدف روش

 هایداده آنها کمک به که قواعدی و هاشاخص مقوالت، تعریف نمونه، حجم آماری، جامعه موضوع، دقیق ساختن

 مطالعه و معکوس پرسشنامه تهیه بندی، مقوله نظام ،امحتو واحدهای تعریف شوند،می داده جای هامقوله در امحتو

 . است تحقیق پایایی و روایی قابلیت

 :دندهمی تشکیل شناسیجامعه مبانی کتب از گروه دو را حاضر تحقیقجامعه مورد مطالعه      

  ؛کشور عالی آموزش مراکز و هادانشگاه در تدریس مورد شناسیجامعه مبانی کتب -الف

 .داخلی شناسیجامعه مبانی کتب با مقایسه و مقابله تطبیق، جهت خارجی معتبر شناسیجامعه مبانی کتب -ب
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 مبانی کتاب 20 تعداد این از . دش شناسایی فارسی زبان به شناسیجامعه مبانی کتاب 20 مجموعدر  اول گروه در

 . است خارجی مولفین آثار از برگردان نیز شناسیجامعه مبانی کتاب 20 حدود و کشور داخل نظران بصاح تالیف

( کتاب 26) مابقی و است یافته انتشار( 2975 سال از پیش) انقالب از قبل دوره در مذکور کتب از کتاب 6 همچنین

 . است 2975 سال از بعد دوره به متعلق

 جمله از عالی، آموزش مراکز و هادانشگاه در شناسیجامعه مبانی کتب مدرسین از ماخوذ اطالعات به توجه با     

 لیست به رجوع با همچنین کشور نقاط اقصی در آن تابعه واحدهای و اسالمی آزاد دانشگاه نیز و نور پیام دانشگاه

-جامعه مبانی کتاب 7 علوم وزارت ریزی برنامه شورای مصوب شناسیجامعه مبانی درس طرح در شده توصیه منابع

 امحتو تحلیل، برای اندبوده کشور در تدریس فراوانی بیشترین دارای مذکور اطالعات براساس که فارسی شناسی

 تدریس مورد شناسیجامعه مبانی کتب هایویژگی و شناسیکتاب مشخصات( 2) شماره جدول در . ندشد انتخاب

 ارایه شناسیجامعه مبانی درس در استفاده و مصرف فراوانی برحسب آنها بندی اولویت نیز و کشور هایدانشگاه در

 :است شده

 کشور عالی آموزش مراکز و هادانشگاه در تدریس مورد فراسی شناسیجامعه مبانی کتب شناسیکتاب مشخصات(: 2)شماره جدول

 دفعات ترجمه سال انتشار سال مترجم مولف زبان کتاب نام ردیف

 چاپ

 فارسی

 نشر محل

 از بعد

 ترجمه

 فراوانی

 و مصرف

 استفاده

 3 تهران 1 1131 1691 همدانی مشفق کینگ ساموئل انگلیسی شناسی جامعه 1

 زمینه 2

 شناسی جامعه

 آریان امیرحسین کف نیم و برن آگ انگلیسی

 پور

 11 تهران 1 1131 1691

 مسایل طرح 1

 امروز شناسی جامعه

 و گورویچ ژرژ فرانسه

 همکاران

 نیك عبدالحسین

 گهر

 3 تهران 1 1136 1691

: شناسی جامعه 3

 اجتماع دینامیسم

 1 تبریز 2 - 1191 - ترابی اکبر علی یفارس

 شناسی جامعه 9

 معاصر

 مهدی محمد فارسی

 صالحی

 - تهران 2 - 1192 -

 اصول و مبادی 9

 شناسی جامعه

 8 تهران 2 - 1192 - یبیبط اهلل حشمت فارسی

 مبانی 1

 شناسی جامعه

 -مندراس هانری فرانسه

 ژرژرگورویچ

 23 تهران 9 1196 1691 پرهام باقر

 2 مشهد 1 - 1111 - نبوی صدر رامپور فارسی فرد و جامعه 8

 به درآمدی 6

 شناسی جامعه

 21 تهران 2 1111 1611 ثالثی محسن کوئن بروس انگلیسی

 مبانی 11

 شناسی جامعه

 -توسلی غالمعباس کوئن بروس انگلیسی

 فاضل رضا

 13 تهران 9 1112 1611

 1 تهران 1 1111 1612 -حجاران احمد چیتامبار . بی انگلیسی بر ای مقدمه 11
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 ازکیا مصطفی شناسی جامعه

 مبانی 12

: شناسی جامعه

 بر درآمدی

 شناسی جامعه

 اسالمی

 حوزه همکاری دفتر یفارس

 دانشگاه و

- 1111-

1191 

 9 تهران 2 -

 -بی فریز دیوید انگلیسی جامعه 11

 سیر درك

 نشهی -تدین احمد

 احمدی

 1 تهران 1 1113 1686

 31 تهران 9 1111 1686 صبوری منوچهر گیدنز آنتونی انگلیسی شناسی جامعه 13

-ستوده اهلل هدایت فارسی شناسی جامعه 19

 کمالی ایرج

 1 تهران 1 - 1181 -

 مبانی 19

 شناسی جامعه

 نیك عبدالحسین فارسی

 گهر

 28 تهران 2 - 1181 -

 مبانی 11

: شناسی جامعه

 و مبانی اصول،

 اجتماعی مسایل

 1 تهران 2 - 1189 - اللهی سیف اهلل سیف فارسی

 بر ای دیباچه 18

 شناسی جامعه

 استفن -مور استفن انگلیسی

 سینکلر

  11 تهران 1 1669 بر ثاقب مرتضی

 مبانی 16

 شناسی جامعه

 علی -وثوقی منصور فارسی

 خلق نیك اکبر

- 1189-

1118 

 11 تهران 19 -

-1181 - پور رفیع فرامرز فارسی جامعه آناتومی 21

1111 

 21 تهران 9 -

 

 "شناسیجامعه مبانی" کتاب پنج مصرف، و استفاده فراوانی گرفتن نظر در با شودمی مالحظه که همانطور     

 خلق، نیکعلی اکبر  و وثوقیمنصور  تالیف "شناسیجامعه مبانی" کتاب صبوری، منوچهر ترجمه گیدنز آنتونی

 "شناسیجامعه اصول و مبادی" کتاب فاضل، و توسلی ترجمهبا  کوئن بروس تالیف "شناسیجامعه مبانی" کتاب

 نیک عبدالحسین تالیف "شناسیجامعه مبانی کتاب" و ،پرهام باقر ترجمه با گورویچ ژرژ و مندراس هانری تالیف

 دولتی عالی آموزشی مراکز و هادانشگاه در شناسیجامعه مبانی درس مدرسین و اساتید از نظرخواهی براساس گهر

 مصرف فراوانی به استناد با نیبنا بر ا و اندهشد مطرح درسی مرجع و منبع کتب عنوان به اسالمی آزاد دانشگاه نیز و

 . دندش لحاظ نظر مورد محتوی تحلیل در آماری جامعه عنوان به کتاباین پنج 

 -انگلیسی) خارجی شناسیجامعه مبانی کتاب نه نیز( خارجی معتبر شناسیجامعه مبانی کتب) دوم گروه در     

 در داشتن قرار همچنین و چاپ دفعات و تیراژ استفاده، و مصرف فراوانی اعتبار، و شهرت به توجه با( امریکایی

 پایه منابع عنوان به مریکاآ هایدانشگاه یشناسجامعه هایگروه مرجع و منبع شناسیجامعه مبانی کتب لیست

 شناسیکتاب خصوصیات( 2) شماره جدول در . دندش انتخاب شده تعیین مقوالت براساس و مقایسه و مقابله جهت
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 مبانی کتب با مقابله و مقایسهفقط برای  هاکتاب این . است شده ارایه منتخب خارجی شناسیجامعه مبانی کتب

  .اندشدهو استفاده  انتخاب شناسیجامعه

 

 بنديمقوله نظام تعيين و هامقوله انتخاب

 و شناسیجامعه مبانی کتب در مطروحه مفاهیم یفراوان و مضامین و موضوعات تنوع مباحث، تعداد به توجه با     

 تدریس مورد شناسیجامعه مبانی منتخب کتب از یک هر محتوای بندی،مقوله نظام برای استاندارد یچارچوب فقدان

 تمامی . گرفت قرار دقیق تحلیل و یاکاوو  نزدیک، مشاهده ،مطالعه مورد کشور عالی آموزش کزارم و هادانشگاه در

 مقوالت) مربوطه معانی و موضوعات مباحث، مفاهیم، مضامین، و شد خوانده به سطر سطر ،شده انتخاب کتب

 هر یامحتو پنهان و آشکار( تحلیل مورد مبانی کتب در مندرجه مضامین و موضوعات مجموعه و کلیات به مربوط

 به خارجی معتبر شناسیجامعه مبانی کتب از همچنین . شد برداری فیش جداگانه طور به مذکور کتب از یک

 معتبر شناسیجامعه مبانی کتب از تعدادی منظور بدین . شد استفاده منتخب کتب با مقایسه و مقابله منظور

-روش و نظری مالحظات اساسی، مفاهیم  هاسرفصل لحاظ به داخلی شناسیجامعه مبانی کتب با و انتخاب خارجی

 آنها مقابله و داخلی شناسی جامعه مبانی کتب برداری فیش از بعد . شد داده مطابقت و مقایسه آن نظایر و شناختی

 مفاهیم، برخی بین که هاییمشابهت براساس . شد رمزگذاری مقوله 241 بر بالغ ،کتب این با خارجی مبانی کتب با

 تعیین قبل از معانی و مضامین به توجه با مقوله 241 ابتدا داشت وجود مذکور کتب در یمعان و موضوعات مضامین،

 تقسیم کلی طبقه 40 در هامقوله این بعد مرحله در و شد گردآوری مقوله 64 در تحقیق اهداف با ارتباط در و شده

-یمرزبند نیز و معقول و دقیق تعاریف ازفاده است با دش سعی و گرفتند قرار خود طبقه در مقوالت از یک هر و دش

 . (9 شماره جدول) دشو رعایت انتظام و عینیت شروط مشخص، یها
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 شناسی معتبر خارجیشناسی کتب مبانی جامعهمشخصات کتاب .(2)جدول شماره 

آخرین  انتشار6سال  مولف زبان اصلی نام کتاب ردیف

سال 

تجدید 

 چاپ

دفعات  محل نشر ناشر

 چاپ

 

1 

 

Sociology 

 

English 

 

L. 

Broom,P. 

Selznick 

 

1958 

 

1983 

 

Harper and 

Raw 

 

New York 

 

12 

Edition 

 

2 

 

Sociology 

 

English 

 

P. b. 

Horton,C. 

L. Hunt 

 

1964 

 

1990 

 

McGrau 

Hill 

 

New York 

 

10 

Edition 

3  

Sociology: The 

Scientific 

Study of 

Human 

Interation 

 

English 

 

D. Dressler 

and D.  

Carns 

 

1973 

 

1993 

 

Alfred A. 

Knopf Inc 

 

New York 

 

5 

Edition 

4  

Toward A New 

Sociology 

 

English 

 

C. H. 

Anderson 

 

1974 

 

1996 

 

The Dorsey 

Press 

 

Illinois 

 

6 

Edition 

5  

Society in 

Action 

 

English 

 

W. Kenkel 

and E. 

Voland 

 

1975 

 

1998 

 

Confield 

Press 

 

Sanfrancisco 

 

5 

Edition 

6  

Reading in 

Sociology: 

Contemporary 

Perspectin 

 

English 

 

L. 

Robertson 

 

1976 

 

1992 

 

Harper and 

Raw 

 

New York 

 

4 

Edition 

7  

Interoductory 

Sociology: 

Order and 

chang in 

society 

 

English 

 

G. R.  

Larson, B. 

L.  Gorman 

 

1976 

 

1996 

 

Oxford 

University 

Press 

 

New York 

 

6 

Edition 

8  

Sociology 

 

English 

 

N. Smelser 

 

1984 

 

2004 

 

Pretice 

Hall 

 

New York 

 

8 

Edition 

9  

Society: The 

Basics 

 

English 

 

J. J. 

Macionis 

 

1992 

 

2009 

 

Pretce Hall 

 

New York 

 

12 

Edition 
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 شناسیجامعه مبانی کتب یامحتو تحلیل برای گانهچهل هایمقوله بندیطبقه .(9) شماره جدول

 مقوله موضوع ردیف

 مولف سوی از نظری هایمنظومه و هاپارادایم برحسب شناسیجامعه مطالعاتی موضوعات و تعاریف بندی طبقه 1

 مولف سوی از آنان در علمی هایکنجکاوی حس تقویت و اجتماعی هایپدیده تبیین در استدالل و برهان کاربرد به دانشجویان تشویق 2

 مولف سوی از شناسیجامعه مطالعاتی موضوع باب در شناسیجامعه هایپارادایم و شناسانجامعه توافق و اجماع عدم به اشاره 1

 مولف سوی از شناسی جامعه بودن علم چند بر تاکید 3

 مولف سوی از شناسیجامعه در کیفی و کمی هایروش تمیز و تحقیق هایروش انواع و استدالل صور شناخت، هایهویش شناختی،روش مبانی طرح 9

 علوم و اجتماعی علوم در شناخت هایروش و مطالعاتی موضوعات میان افتراق وجوه و شناسیجامعه در علمی رهیافت کاربرد مشکالت بر تاکید 9

 مولف سوی از  طبیعی

 مولف سوی از اجتماعی علوم در شناخت هایروش بودن متنوع باب در متقن دالیلی ارایه 1

 مولف سوی از علم در معرفت کسب منابع مثابه به . . .  و قیاس تجربه، مشاهده، شهود، ،تیحجّ بر تاکید 8

 مولف سوی از اجتماعی علوم در شناختی روش هایبینش تشریح 6

 مولف سوی از  علم یك عنوان به شناسیجامعه تلقی 11

 مولف سوی از معرفت و علم میان تمیز و علم از تعریفی ارایه 11

 مولف سوی از علم اهداف تشریح 12

 مولف سوی از شناسیجامعه علمی اهداف تشریح 11

 مولف سوی از علم مفروضات و اصول طرح 13

 مولف یوس از جامعه در شناسیجامعه نقش و شناختیجامعه مطالعات اهمیت شناختی،جامعه مطالعات فایده به اشاره 19

 مولف سوی از علمی تحقیق مراحل تشریح 19

 مولف سوی از بالینی علمی عنوان به شناسیجامعه تلقی و شناختیجامعه مطالعات مداخالتی و کاربردی خصوصیات بر تاکید 11

 مولف سوی از هاپدیده کنترل و بینیپیش شناخت، منظور به اجتماعی مطالعات در تجربی تحقیق هایروش کاربرد به دانشجویان ترغیب جهت تالش 18

 مولف سوی از دانشجویان در تتبع و تحقیق روحیه تقویت جهت تالش 16

 مولف سوی از آنان در علمی هایکنجکاوی حس تقویت و اجتماعی هایپدیده تبیین در استدالل و برهان کاربرد به دانشجویان تشویق 21

 مولف سوی از شناسیجامعه در نظری هایپارادایم بندیطبقه و  اییمنظومه چند علمی عنوان به شناسیجامعه بر تاکید 21

 مولف سوی از مربوطه مکاتب و پارادایم هر نظری مکاتب بندیطبقه 22

 مولف سوی از مربوطه مکاتب و پارادایم هر عمده هاینظریه بندیطبقه 21

 مولف سوی از شناختیجامعه پارادایم هر اساسی متغیرهای و مفاهیم  ها،فرضیه تبیین و تشریح 23

 مولف سوی از مربوطه هاینظریه و نظری مکاتب و هاپارادایم از یك هر متدلوژی تبیین و تشریح 29

 مولف سوی از شناسیجامعه تخصصی هایوگرایش هاحوزه تشریح و طرح 29

 مولف سوی از شناسیجامعه کلیدی و اساسی موضوعات و مباحث مفاهیم، تشریح و طرح 21

 مولف سوی از آن مانند و اقتصاد سیاسی، علوم شناسی،انسان روانشناسی، چون علمی هایحوزه از برخی با شناسیجامعه مناسبات و روابط طرح 28

 مولف سوی از شناسیجامعه فراروی هایچالش و تهدیدها ها،فرصت تشریح و طرح 26

 مولف سوی از علوم سایر میان در شناسیجامعه فعلی جایگاه و کنونی وضعیت تشریح و طرح 11

 مولف سوی از شناسیجامعه آینده به نگاه 11

 بومی آمارهای و شواهد ها، مثال با آنها سازی جایگزین در مترجم تالش و متقن آمارهای و شواهد ها،مثال بر کتاب تکیه 12

 مولف سوی از کتاب منظم بندی فصل و فصول نسبی جامعیت و انسجام انتظام، از کتاب برخورداری 11

 فصل هر پایان در مولف سوی از ماخذ و منابع فهرست ارایه 13

 مولف سوی از اضافی مطالعاتی منابع به مراجعه به خواننده دعوت 19

 مولف سوی از فصل هر انتهای در کلیدی مفاهیم و پاسخ و پرسش تمرین، با همراه فصل خالصه گنجانذن 19

 آن مانند و صحافی کاغذ، جلد، طرح چینی، حروف چاپ، بلحاظ الزم مرغوبیت و کیفیت از کتاب برخورداری 11
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 مولف سوی از اعالم فهرست و یفارس -انگلیسی انگلیسی، -فارسی نامه واژه ارایه 18

 مصوب های سرفصل با کتاب هایسرفصل انطباق 16

 خارجی معتبر شناسجامعه مبانی کتب هایسرفصل با کتاب هایسرفصل انطباق 31

 

  اطالعات آوريجمع تكنيك

 در . است پرسشنامه ،اطالعات آوریجمع برای شناسیجامعه مبانی کتب یامحتو تحلیل در رفته کاره ب تکنیک     

 . دش استفاده آوریجمع مرحله در معکوس پرسشنامه از ،محتوا تحلیل توصیفی تکنیک بر تکیه با حاضر تحقیق

 تهیه محقق وظیفه و است دست در ابتدا از اطالعات که شودمی خوانده معکوس رو آن از معکوس پرسشنامه

 و مقوالت برگیرنده در معکوس پرسشنامه هر . شوند تحلیل و شناسایی موجود هایداده آن با که است ایپرسشنامه

-شاخص یا هامعرف قالب در که شوندمی محسوب تحقیق هایفرضیه همان ،هامقولها، محتو تحلیل در . واحدهاست

 در معموال . شودمی رد یا تائید آنها طریق از که است واحد چند دارای حال عین در مقوله هر . اندشده نمایان ها

 . شوندمی تعیین ،هامقوله تدوین از بعد واحدها امحتو تحلیل

 نتايج و هايافته

 کشور عالی آموزش مراکز و هادانشگاه در که(کتاب 7) شناسیجامعه مبانی منتخب کتب یمحتوا تحلیل     

 کتب غلبا در اوال که داد نشان ،مقوله 40 در آنها بندیطبقه و شده تعیین هایمقوله براساس شوندمی سیدرت

 توالی و ترتیب و هاکتاب فصول و هابخش هایسرفصل و عناوین و مفاهیم مباحث، موضوعات، انتخاب ،مورد مطالعه

 و ذائقه که طوری به است گرفته صورت مولفین سلیقه و ذوق به بنا کتاب فصل هر تنسیق و تنظیم نیز و آنها

 برخی به بخشی اولویت نیز و فصول مباحث و موضوعات بندیطبقه و توالی و ترتیب و مباحث از مولفین انتخاب

 مفاهیم و مسایل موضوعات، مباحث، از بخشی غمض و حذف متقابال و آنها تطویل و تعمیقو  موضوعات و مباحث

 شناخته و معتبر شناسیجامعه مبانی کتب تدوین الزامات و استانداردها از مولفین عدول به منجر که کلیدی و عمده

 مقوالت رعایت باب در ثانیا . است بوده دخیل و کننده تعیین ،شده المللیبین هایدانشگاه و جهان سطح در شده

 و یکسان شده ارزیابی کتب مولفین بود، ارزیابی مالک کتب این یامحتو تحلیل در که( مقوله 40) شده تعیین

در  بالعکس و داشته وجود عمل توافق و اجماع مقوالت برخی رعایت باب در که طوری به ننموده عمل همسو

 میان هاییتفاوت ن وجودیبا ا . اندنموده عمل یکسان به مولفین نیز آنها گرفتن نادیده و غمض خصوص در یموارد
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 به خورد،می چشم به شناسیجامعه مبانی کتب به مربوط مفاهیم و موضوعات مباحث، برخی با مولفین برخورد

 آنها تحلیل و تعمیق تشریح، جهت را الزم مساعی و اهتمام مولفین مسایل و موضوعات برخی باب در که طوری

 جهت شده انتخاب کتاب 7 بین در رو این از . نمایند ادا را مطلب حق المقدورحتی اندکوشیده و تهداش مبذول

 تطابق عدم و ناهمسازی افتراق، مسایل و مفاهیم موضوعات، برخی نمودن ملحوظ یا حذف باب در نیز امحتو تحلیل

 کافی دقت مولفین از برخی موضوعات و مباحث برخی قیتعم و تشریح انتخاب، در که طوری به . شودمی دیده

 موضوعات بلکه اند،نکرده ملحوظ را موضوعات و مباحث این از بعضی تنها نه دیگر برخی که حالی در داشته، مبذول

 که آن مضافا . اندهکردن تعریف و طرح کامل و جامع مواردی در و عمیق مبسوط، طور به نیز را مطروحه مباحث و

 به مختص که هشد مطرح و انتخاب فرد به منحصر و خاص موضوعاتی و مباحث شده مرور منتخب کتب برخی در

 . است نبوده مطرح مرسوم طور به کتب سایر در و بوده اثر آن

 ،شده مرور مبانی کتب همه در است، شناسیجامعه مطالعاتی موضوع و تعریف بر ناظر که اول مقوله به عنایت با     

 بندیطبقه ویژهبه شناسیجامعه مطالعاتی موضوع به مربوط تعاریف تعدد و تنوع گرفتن نادیده با مولفین

 موضوع از شناسیجامعه هایپارادایم از یک هر تعریف نیز و شناسیجامعه نظری هایحوزه و مشارب از پارادایماتیک

 و اکتفا شناسی جامعه مطالعاتی موضوع از محدودی و اخص استنباطات و هابرداشت به ،شناسیجامعه مطالعاتی

 واقعیت تعریفی ارایه با امحتو تحلیل برای منتخب منبع پنج از منبع سه اخص طور به که طوری به . انددهکر بسنده

 و گیدنز شناسیجامعه کتاب کوئن، بروس شناسیجامعه مبانی کتاب)  شناسیجامعه مطالعاتی موضوع از گرایانه

 هایواقعیت متنوع نهایتبی هایمیدان مطالعه علم را آن( گورویچ ژرژ و مندراس هانری شناسیجامعه مبانی کتاب

-جامعه مبانی کتاب در مولفین از یکی مقابل در . اندکرده تعریف فرد رفتار بر اجتماعی واقعیات تاثیرات و اجتماعی

iوبر ماکس از تعریفی بر تکیه با جایی در خود شناسی x رفتار مطالعه " را شناسیجامعه تعریف اصالت پارادایم و 

 علمی مطالعه را آن رفتارگرایانه تعریفی بر تاکید با دیگر جایی در و تعریف "همنوعانش با انسان مندنظام و دارمعنی

( خلق نیک و وثوقی شناسیجامعه مبانی) نیز شده مرور منابع از یکی در باالخره . است کرده تعریف اجتماعی رفتار

 . اندهکرد بسنده شناسی جامعه از گورویچ و وبر دورکهایم، ،xکنت از تعاریفی بر پراکنده طور به مولفین
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 موضوعات و تعاریف تنوع و گوناگونی باب در کننده قانع و متقن دالیل ذکر بر ناظر که دوم مقوله براساس     

 تعاریف گوناگونی بر دال ایکننده قانع دالیل مولفین ،شده مرور منابع از یک هیچ در است شناسیجامعه مطالعاتی

 . اندنکرده ارایه شناسیجامعه مطالعاتی موضوعات و

 مطالعاتی موضوع و تعریف سر بر شناسانجامعه توافق و اجماع عدم ذکر بر که نیز سوم مقوله به توجه با      

 . پردازندنمی مهم این به منابع از یک هیچ دارد تاکید شناسیجامعه

 هیچ شناسیجامعه مبانی کتب مولفین است، یشناسجامعه بودن علم چند بر ناظر که چهارم مقوله باب در     

 نمعی و واحد مطالعاتی موضوع با علم یک شناسیجامعه که سازندنمی نکته این متوجه را خواننده خود آثار در کدام

 . است متنوع مطالعاتی موضوعات با xiتزریر بقول و ایحوزه چند علمی بلکه نیست

 انواع و( قیاس و استقراء) استدالل صور شناخت، هایشیوه شناختی، روش مبانی بر که پنجم مقوله براساس     

 دهدمی نشان منتخب شناسیجامعه مبانی کتب تحلیل و مطالعه دارد، تاکید اجتماعی علوم در تحقیق هایروش

-جامعه مبانی و گهرنیگ شناسیجامعه مبانی -خلق نیک و وثوقی شناسیجامعه مبانی) شده مرور منبع سه در که

 نیز و قیاسی یا استقرایی از اعم استدالل صور شناخت، هایشیوه شناختی، روش مبانی( گورویچ و مندراس شناسی

 کننده گمراه نیز مواردی در و نادرست و معیوب ناکامل، محدود، طور به اجتماعی علوم در تحقیق هایروش انواع

 و هازمینه و نشده یااشاره کیفی و کمی هایروش به مذکور منابع از یک هیچ در که آن مضافا . است شده مطرح

 شناسیجامعه مبانی) دیگر منبع دو در . است نشده مطرح و تحلیل هاروش این افتراق وجود و آنها کاربرد موارد

-جامعه تلقی ضمن و اثباتی علم یک مثابه به شناسیجامعه تلقی ضمن مولفین( گیدنز شناسیجامعه و کوئن بروس

 هایروش از برخی نیز و قیاسی و استقرایی استدالل صور و شناخت هایشیوه به کاربردی علمی مثابه به شناسی

 کاربرد کیفی، هایروش به اییاشاره مولفین  منبع، دو هر در ن وجودیبا ا . اندنموده اشاره اجتماعی علوم در تحقیق

 . انددهکرن کمی هایروش از آنها تمیز و اجتماعی موعل در هاروش این

 در علمی رهیافت کاربرد مشکالت بر که شناسیجامعه مبانی کتب یامحتو تحلیل در ششم مقوله به توجه با     

 علوم و زیستی و طبیعی علوم در شناخت هایروش و مطالعاتی موضوعات میان افتراق وجوه وجود و اجتماعی علوم

 پرداخته موضوع این به محدودی طورهب گیدنز و کوئن بروس شناسیجامعه مبانی کتب در ، دارد تاکید اجتماعی

-نیک و وثوقی و گهرنیک گورویچ، و مندراس شناسیجامعه مبانی کتب) دیگر منبع سه در با این وجود . است شده
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 علوم مطالعاتی موضوعات میان تفاوت و شناسیجامعه در یعلم هایرهیافت و هاروش کاربرد مشکالت( خلق

 . است نگرفته قرار مطالعه و تدقیق مورد دقیقی و نروش نحو به طبیعی علوم و اجتماعی

 کتاب)  مورد یک در جز است شناسیجامعه در شناخت هایروش تنوع بر ناظر که هفتم مقوله نگرفت نظر در با     

 علوم در شناخت هایروش تنوع به تنها نه مطالعه، مورد شناسیجامعه مبانی کتب مابقی( گیدنز شناسیجامعه

 . اندنداده ارایه خصوص این در نیز ایکننده قانع و متقن دالیل بلکه اند،دهکرن اشاره اجتماعی

 شهود، و تفهیم حجیت، نظیر علم در معرفت کسب منابع با خواننده شناسازیآ بر که هشتم مقوله به عنایت با     

 و وثوقی شناسیجامعه مبانی کتب) شده مرور منابع از منبع سه دارد، تاکید . . .  و قیاس و برهان مشاهده، و تجربه

 در ن وجودیبا ا . سازندنمی آشنا علم در معرفت کسب منابع با را خواننده( گورویچ و مندراس و گهرنیک خلق،نیک

 اشاره علم در معرفت کسب منابع به محدودی طور به کوئن بروس شناسیجامعه مبانی و گیدنز شناسیجامعه کتاب

  . است شده

 گرایی،تجربه گرایی،اثبات نظیر اجتماعی علوم در شناختیروش هایبینش طرح بر ناظر که نهم مقوله براساس     

 هایبینش مولفین ،شده مرور منابع از یک هیچ در است هرمونتیک و دیالکتیک گرایی،مکانیک گرایی،طبیعت

 و گذرا طور به گیدنز شناسیجامعه کتاب در ن وجودیبا ا . سازندنمی مطرح اجتماعی علوم در را شناختیروش

 . شوندمی مطرح هابینش این از برخی محدود

 مورد کتاب پنج هر در ،دارد تاکید علم یک عنوان به شناسیجامعه تلقی بر که دهم مقوله گرفتن نظر در با     

 در علمی رهیافت کاربرد بر و کنندمی تلقی علمی یاحوزه عنوان به را شناسیجامعه ،مولفین ، هر چند کهتحلیل

 دالیل نه و کنندمی تعریف را علم نه مولفین ،کتب این از یک هیچ در ن حالیدر ع دارند، اصرار شناسیجامعه

  . نددهمی ارایه شناسیجامعه بودن علمی باب در محکم براهن و متقن

 به ،شده مرور منبع پنج از یک هیچ داشت، تاکید معرفت و علم میان تمیز بر که یازدهم مقوله به عنایت با     

  . اندنداشته اهتمام و اشاره دو این تمیز و معرفت و علم میان افتراق

 مبانی کتب مابقی در گیدنز شناسیجامعه کتاب در جز بود، نظر مورد دوازدهم مقوله در که نیز علم اهداف باب در

  . است نشده موضوع این به ایاشاره( گورویچ و مندراس کوئن، گهر،نیک خلق،نیک وثوقی،) شناسیجامعه
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 طور به گیدنز شناسیجامعه کتاب در تنها است شناسیجامعه علمی اهداف بر ناظر که نیز سیزدهم مقوله در     

 تدقیق مورد موضوع این دیگر منبع چهار در و است بوده مولف توجه مورد شناسیجامعه علمی اهداف محدودی

 . است نگرفته قرار

 نتایج ،دارد تاکید شناسیجامعه مبانی کتب در علم اهداف و اصول طرح بر که چهاردهم مقوله به عنایت با     

 دقت و توجه مورد علم اصول و اهداف مزبور منابع از یک هیچ در که دهدمی نشان منتخب کتب یمحتوال یتحل

 . است نبوده مولفین

 در تنها است بوده توجه مورد پانزدهم مقوله در که مندفایده علمی عنوان به شناسیجامعه و آن فواید و علم     

 در و مورد توجه بوده است محدودی طور به کوئن بروس شناسیجامعه مبانی کتاب و گیدنز شناسیجامعه کتاب

 شناسیجامعه مبانی و گهرنیک شناسیجامعه مبانی خلق،نیک و وثوقی شناسیجامعه مبانی)  دیگر منبع سه

 . است شده گرفته نادیده مولفین سوی از( گورویچ و مندراس

 یهانر یشناسجامعه یمبان کتاب در جز ،دارد دیتاک یعلم قیتحق مراحل طرح بر که شانزدهم مقوله براساس     

 مراحل به نیمولف شیب و کم گرید منبع چهار در ،اندنشده حیتشر و طرح مراحل نیا که چیگورو ژرژ و مندراس

انجام  مشروح و ملاک طور به یعلم قیتحق مراحل طرح زین منابع نیا در ن وجودیبا ا . اندکرده اشاره یعلم قیتحق

 یمبتن و منظمنا طور به مراحل نیا قلخ کین و یوثوق یشناس جامعه ینمبا کتاب در مثال عنوان به . است هنشد

 نیا شرح و طرح زین گهرکین یشناسجامعه یمبان کتاب در . اندشده مطرح ناقص زین و یتوال و بیترت عدم بر

 یشناسجامعه یمبان کتاب در . است بوده شیمایپ قیتحق مراحل متوجه بیشتر و راستانداردیغ و ناقص مراحل

 و ترجامع نسبت به که یمنبع تنها . است هشد مطرح ناقص و محدود طور به یعلم قیتحق مراحل زین کوئن بروس

 . است دنزیگ یشناسجامعه کتاب ،داده قرار حیتشر و قیتدق مورد را یعلم قیتحق مراحل ،گرید منابع از ترمبسوط

 . است دهش دیتاک شیمایپ رینظ یکم یهاروش مراحل به فقط زین منبع نیا در اما

 مورد یشناسجامعه یمبان کتب یسو از گرمداخله و یکاربرد یعلم عنوان به یشناسجامعه یمعرف به تیعنا با     

 کتاب و کوئن بروس یشناسجامعه یمبان کتاب خلق،کین و یوثوق یشناسجامعه یمبان کتاب) منبع سه در ،مطالعه

 در فصالومع  .است شده اشاره یکاربرد یعلم عنوان به یشناسجامعه به یمحدود طور به( دنزیگ یشناسجامعه

 یمبان کتاب) زین گرید منبع دو . است نشده پرداخته یشناسجامعه گرانهمداخله اهداف به منبع سه نیا از کی چیه
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 عنوتان به یشناس جامعه یمعرف) نظر مورد موضوع به یااشاره هیچ( چیگورو و مندراس و گهرکین یشناسجامعه

  . اندنداشته( گرمداخله و یکاربرد یعلم

 بیترغ و قیتشو جهت یشناسجامعه یمبان کتب نیمولف تالش بر ناظر که هجدهم مقوله گرفتن درنظر با     

 منظور به یتجرب یهاپژوهش از استفاده و یاجتماع مطالعات در یعلم یهاروش و ابزار کاربرد به انیدانشجو

 لهامس نیا به مطالعه مورد منبعپنج  از منبع دو ا، تنهاست یاجتماع یهادهیپد کنترل و ینیبشیپ شناخت،

 فوق مورد گرید منبع سه در و( کوئن بروس یشناسجامعه یمبان کتاب و دنزیگ یشناسجامعه کتاب) اندپرداخته

 یهاروش کاربرد بر محدود و مختصر طور به نیمولف زین کوئن بروس و دنزیگ کار در البته . است مانده مغفول

 اهتمام یتجرب یهاپژوهش انجام به یاجتماع علوم یهارشته انیدانشجو بیترغ و یاجتماع مطالعات در یتجرب

 . اندهکرد

 دنزیگ فقط بود دیتاک مورد نوزدهم مقوله در که زین انیدانشجو در تتبع و قیتحق هیروح تیتقو موضوع باب در     

 و اندداده قرار توجه مورد را موضوع نیا مختصر و محدود طور به خود یشناسجامعه یمبان کتب در کوئن سبرو و

  . اندگذشته موضوع نیا کنار از تفاوتیب نیمولف ،گرید منبع سه در

 هیتوص و انیدانشجو در پرسش هیروح و یکنجکاو حس جادیا و تیتقو بر ناظر که ستمیب مقوله به تیعنا با     

 کتاب) شده مرور پنج از منبع دو در فقط است یاجتماع یهادهیپد نییتب در استدالل و برهان کاربرد به آنان

 هیروح و یکنجکاو حس جادیا و تیتقو به نیمولف( کوئن بروس یشناسجامعه یمبان کتاب و دنزیگ یشناسجامعه

 در و انددهکر اهتمام یاجتماع یهادهیپد نییتب در استدالل و برهان کاربرد به آنان هیتوص و انیدانشجو در پرسش

 . است نشده پرداخته موضوع نیا به گرید منبع سه

 یمبان کتب یسو از معاصر یشناسجامعه در عمده ینظر یهامیپارادا حیتشر بر که کمی و ستیب مقوله براساس     

 در عمده یهامیپارادا حیتشر و یبندطبقه به قیتحق مورد منابع از کی چیه، دارد دیتاک مطالعه مورد یشناسجامعه

 رفتار اصالت میپارادا و یاجتماع فیتعر اصالت میپارادا و یاجتماع تیواقع اصالت میپارادا) معاصر یشناسجامعه

 . پردازندینم( یاجتماع

 چیه است، میپارادا هر از متفرع ینظر مکاتب حیتشر و یبندطبقه به ناظر که زین دوم و ستیب مقوله براساس     

  . پردازندینم لهامس نیا به گانهپنج منابع از کی
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 آنها به متعلق ینظر مکاتب و یشناسجامعه یهامیپارادا به منتسب یهاهینظر از کی هر حیتشر و یبندطبقه     

 . کنندینم اهتمام نیا به مطالعه مورد منابع از کی چیه است، سوم و ستیب مقوله موضوع که

 هامیپارادا از کی هر یاساس یرهایمتغ و میمفاه ها،هیفرض حیتشر بر ناظر که چهارم و ستیب مقوله به تیعنا با     

 چیه در که داد نشان منتخب یشناسجامعه یمبان کتب یمحتوا لیتحل جینتا است، مربوطه یهانظریه و مکاتب و

 نییتب و طرح باوجود و است نشده پرداخته مهم نیا به روشن و میمستق ح،یصر طور به مذکور منابع از کی

 ،یشناس جامعه یاساس یرهایمتغ و میمفاه ها،هیفرض زمره در و منابع نیا در یریکث یرهایمتغ و ایقضا مفروضات،

 مکتب م،یپارادا کدام به متعلق یاساس یرهایمتغ و میمفاه ها،هیفرض نیا که سازندینم مشخص منابع از کدام چیه

 . هستند آنها به منتسب یهاهینظر و

 مورد یشناسجامعه یمبان کتب در متعلقه یهاهینظر و مکاتب ها،میپارادا از کی هر یروش شناس حیتشر و طرح     

 رو نیا از . شودمشاهده نمی مطالعه مورد منابع از کی چیه در ،است پنجم و ستیب مقوله موضوع که قیتحق

 یهاهینظر و مکاتب ،هامیپارادا با قیدق و روشن ح،یصر نحو به منابع نیا کنندگان مصرف و( انیدانشجو) خواننده

 . شوندینم آشنا آنها به منتسب یروش شناس زین و آنها از کی هر به متعلق

-جامعه در یفرع یعلم یهاحوزه و یتخصص یهاشیگرا حیتشر و طرح بر که ششم و ستیب مقوله به تیعنا با     

 و دنزیگ یشناسجامعه کتاب در فقط پردازندینم مهم نیا به مطالعه مورد نبعپنج م از منبع سه دارد دیتاک یشناس

 جامعه یتخصص یهاشیگرا و هاحوزه از یبرخ ناقص و محدود طور به کوئن بروس یشناسجامعه یمبان کتاب در

  . شوندیم مطرح آن رینظا و یشهر یشناسجامعه خانواده، یشناسجامعه ،یاسیس یشناسجامعه رینظ یشناس

 جامعه ییاهیپا و یاساس مباحث و موضوعات م،یمفاه حیتشر و طرح بر ناظر که هفتم و ستیب مقوله براساس     

-جامعه کتاب در جز که داد نشان محتوا لیتحل جینتا است، مطالعه مورد یشناسجامعه یمبان کتب یسو از یشناس

 م،یمفاه المقدوریحت انددهیکوش نیمولف آنها در که کوئن بروس یشناسجامعه یمبان کتاب و دنزیگ یشناس

 سه در ،ندکن حیتشر و طرح کامل تانسب و جامع یقیطر در یشناسجامعه ییاهیپا و یاساس مباحث و موضوعات

 طور به موضوعات نیا( چیگورو و مندراس و گهرکین خلق،کین و یوثوق یشناسجامعه یمبان کتب)  گرید منبع

  . است شده آورده نیمولف قهیسل و انتخاب بر یمبتن و یادهیگز ،یجزئ ،یبخش
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 علوم اقتصاد، ،یشناسروان رینظ علوم ریسا با یشناسجامعه ارتباط بر که هشتم و ستیب مقوله به تیعنا با     

 نیمولف مطالعه مورد منابع هیبق در گهرکین یشناسجامعه یمبان کتاب جز به دارد آن رینظا و یشناسمردم ،یاسیس

  . اندپرداخته علوم از یبرخ به یشناسجامعه ارتباط به ناکامل و محدود طور به

 مقوله موضوع که لیتحل مورد یشناسجامعه یمبان کتب یسو از یشناسجامعه یهاچالش  و هافرصت حیتشر     

 مورد منابع ریسا در ،است نگرفته قرار مولف توجه مورد دنزیگ یشناسجامعه کتاب در گرچه است نهم و ستیب

 پراکنده، طور به( چیگورو و مندراس و کوئن بروس گهر،کین خلق،کین و یوثوق یشناسجامعه یمبان کتب)  مطالعه

 . است شده حیتشر و طرح نیمولف یسو از یسطح و محدود

د یتاک علوم ریسا انیم در یشناسجامعه یفعل گاهیجا و یکنون تیوضع حیتشر بر که امیس مقوله به تیعنا با     

 در که دنزیگ یشناسجامعه کتاب جز به که داد نشان منتخب یشناسجامعه یمبان کتب یمحتوا لیتحل جینتا دارد،

 نیا به نیمولف گرید منابع از کی چیه در دارد اشاره موضوع نیا به گذرا و یسطح طور به و محدود نحو به مولف آن

 . شوندینم آشنا علم نیا گاهیجا و تیموقع با( انیدانشجو) گانخوانند ،منابع نیا اغلب در لذا . پردازندینم مسئله

-جامعه  ندهیآ باب در مطالعه مورد یشناسجامعه یمبان کتب نیمولف تامل و نگاه بر ناظر که کمی و یس مقوله    

 مرور منابع از چیه در که است آن نیمب مطالعه مورد کتب یمحتوا لیتحل یهاافتهی ،است آن یدورنما و یشناس

 . ندارند ،رودیم کجا به علم نیا نکهیا و یشناسجامعه ندهیآ باب در یتامل و نگاه نیمولف شده

 لیتحل و حیتشر و قیمصاد شواهد، ذکر و رانیا یشناسجامعه لیمسا طرح بر که دوم و یس مقوله به تیعنا با     

 لیتحل جینتا دارد، دیتاک یشناسجامعه یمبان کتب نیمولف یسو از رانیا یاجتماع لیمسا و هیاتفاق عیوقا موضوعات،

 آنها نیکه مولف یفیتال کتب خصوص در دستکم که دهدیم نشان مطالعه مورد یشناسجامعه یمبان کتب یمحتوا

 طور به نیمولف( گهرکین یشناسجامعه یمبان کتاب و خلقکین و یوثوق یشناسجامعه یمبان کتاب) هستند یرانیا

 اغلب در و پرداخته رانیا یشناسجامعه لیمسا طرح زین و قیمصاد شواهد، ذکر به خاص مورد چند در و محدود

 یطور به . است دهش مطرح یرانیا جامعه خاص لیمسا و موضوعات با ارتباطیب مطروحه لیمسا و موضوعات موارد

 یاجتماع موضوعات و لیمسا و رانیا جامعه تن به راها کتاب آن ،کتب نیا نیمولف رسدیم نظر به موارد قالب در که

 مورد چند در نیمولف خلقکین و یوثوق یشناسجامعه یمبان کتاب در مثال عنوان به . اندنکرده یاطیخ رانیا در

 مولف یسو از توجه نیا . پردازندیم رانیا یروستا در خانوار ای و یریعشا خانواده ساختار به محدود طور به و خاص
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 باب در . است اندک و زیناچ رانیا در یاجتماع خاص لیمسا و موضوعات به( گهر کین) یشناسجامعه یمبان کتاب

-جامعه یمبان دنز،یگ یشناسجامعه کتاب)اندشده برگردانده یفارس به که زین یخارج یشناسجامعه یمبان کتب

 و شواهد انتخاب در را الزم یسع زین نیمترجم( چیگورو و مندراس یشناسجامعه یمبان و کوئن، بروس یشناس

 قرائن و هامثال براساس آنها ذکر و ریسا و ییکایآمر ،یسیانگل ،یفرانسو یهامثال و شواهد یبرا نیگزیجا یهامثال

  . اندنداشته مبذول یبوم

 دارد، دیتاک یشناسجامعه یمبان کتب استاندارد و جامع منظم، یبندفصل بر که سوم و یس مقوله براساس     

 میتنظ به یشخص قهیسل و ذوق به بنا نیمولف ،مذکور کتب اغلب در که است آن نشانگر منتخب کتب مطالعه جینتا

 نیا شدن خارج سبب خود نیا که اندهکرد اقداممطروحه  مباحث و موضوعات برحسب خود یهاکتاب قیتنس و

 تسلسل کی از هاباکت یموارد در کهیطور به.  است شده آنها یبندفصل در یناهمگون و استاندارد قاعده از کتب

 در موضوعات و مباحث یبرخ ،منابع یبرخ در نکهیا ای و ستندین برخوردار موضوعات تاخر و تقدم اساس بر یمنطق

 شده مرور منابع از یاریبس در یناهماهنگ نیچن . دشویم لحاظ گرید یبرخ در و گرفته دهیناد و حذف ها سرفصل

 حدود تا موضوعات و نیعناو و هاسرفصل فصول، انیم معقول یتوال و بیترت و یمنطق نظم است دهیگرد سبب

 شده مرور منابع خود انیم یطرف از . شود خارج یدرس کتب حالت از کتب و هشد عیضا و مخدوش یادیز اریبس

( کوئن بروس یشناسجامعه یمبان و دنزیگ یشناسجامعه) آنان از یبرخ در که شود داده زیتم نیا است الزم زین

 خود کتب یهاسرفصل در را یشناسجامعه یاصل و یاساس میمفاه و لیمسا موضوعات، المقدوریحت نیمولف

 در مقابل در اندافتاده قلم از هاکتاب نیا در که دارد وجود یمهم موضوعات و مباحث هنوزهر چند  .  اندگنجانده

 که یشناسجامعه یاساس لیمسا و میمفاه موضوعات، از یاریبس ن،یمولف تالشبا وجود  ،شده مرور منابع از یبرخ

 آموزش نهاد چون یاجتماع ینهادها: رینظ) دشونیم لحاظ معتبر یشناسجامعه یمبان کتب یهاسرفصل در بیشتر

 لیمسا انحرافات، ،ینیشهرنش و شهر ت،یقوم و اقوام سالمت، و بهداشت . . .  و خانواده نهاد ن،ید نهاد پرورش، و

 حذف( آن مانند و یجمع یرفتارها ها،تیاقل ارتش، ها،سازمان دولت، ست،یز طیمح ک،یدموگراف لیمسا ،یاجتماع

 خلقکین و یوثوق و گهرکین چ،یگورو و مندراس یشناسجامعه یمبان کتاب در نواقص نیا . اندشده گرفته دهیناد و

 . شودیم مشاهده شتریب
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 ماخذ و منابع فهرست هیارا بر ناظر که یشناسجامعه یمبان کتب یامحتو لیتحل در چهارم و یس مقوله براساس     

 و دنزیگ کتاب در که دهدیم نشان یشناسجامعه یمبان منتخب کتاب پنج مطالعه جینتا است، فصل هر یانتها در

-کین و کامل طور به خلق کین و یوثوق مقابل در . است نشده لحاظ فصل هر یانتها در فهرست نیا ،کوئن بروس

 یمواقع در و منابع فهرست یموارد در فصل هر یانتها در انددهیکوش یحدود تا چیگورو و مندراس و گهر

 . بگنجانند را مربوطه  یهاادداشتی

 یسو از یاضاف یمطالعات منابع مطالعه به انیدانشجو دعوت و هیتوص بر ناظر که پنجم و یس مقوله به توجه با     

 شده مرور منبع چهار در که دهدیم نشان شده مرور منابع مطالعه جینتا است، یشناسجامعه یمبان کتب نیمولف

 اهتمام مهم نیا به نیمولف( چیگورو و مندراس و دنزیگ کوئن، بروس خلق،کین و یوثوق یشناسجامعه یمبان)

 . است نبوده یشناسجامعه یمبان کتاب مولف گهرکین مورد توجه موضوع نیا معهذا . اندداشته

 در انیدانشجو یبرا ییخودآزما و نیتمر پرسش، فصل، یدیکل میمفاه فصل، خالصه داشتن بر دیتاکدر مورد      

 مورد یشناسجامعه یمبان کتاب پنج مطالعه جینتا ،است دهش مطرح ششم و یس مقوله در که فصل هر یانتها

 مندراس یشناسجامعه یمبان و خلقکین و یوثوق یشناسجامعه یمبان کتاب) منبع دو در که دهدیم نشان لیتحل

 خالصه خود یشناسجامعه یمبان کتاب در گهرکین مقابل در . اندگرفته دهیناد کامال را موارد نیا نیمولف( چیگورو و

 . است دهکر لحاظ فصل هر یانتها در را ییخودآزما و نیتمر پرسش، یول حذف را فصل هر یدیکل میمفاه و فصل،

 و نیتمر و پرسش یول ردیگیم دهیناد فصل هر یانتها در را یدیکل میمفاه و فصل خالصه زین کوئن سوبر

 و فصل خالصه ذکر به خود یشناسجامعه  درکتاب بالعکس دنزیگ . کرده است لحاظ فصول انیپا در را ییخودآزما

 را انیدانشجو یبرا ییخودآزما و نیتمر پرسش، بخش معهذا کند،یم اهتمام فصل هر انیپا در یدیکل میمفاه

 . ندکیم حذف

 ینوشتار اصول تیرعا بر ناظر که یشناسجامعه یمبان کتب یمحتوا لیتحل در هفتم و یس مقوله براساس     

 نیتدو و یبند فصل ،ینیچ حروف کاغذ، چاپ، مطلوب تیفیک از کتب یبرخوردار زین و نیمولف یسو از حیصح

در مجموع،  که دهدیم نشان مطالعه مورد منابع یمحتوا لیتحل جینتا است، آن رینظا و نمودارها و جداول منظم

ن یبا ا . دننک تیرعا المقدوریحت را فهم قابل و سیسل ترجمه و ینوشتار اصول انددهیکوش نیمترجم و نیمولف

نسبت به ( یکاشان یصبور منوچهر ترجمه دنزیگ یشناسجامعه کتاب) مورد کی در جز شده مطالعه کتب وجود
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 ،ینیچ حروف و طبع تیفیک کاغذ، تیمرغوب ،یظاهر شکل لحاظ بهشناسی معتبر خارجی، بسیاری از کیب جامعه

 . ستین یمرغوب و مطلوب سطح در ،استحکام و دوام ،یرونیب و یظاهر یهاجاذبه

 و یسیانگل به  یفارس و یفارس به یسیانگل نامه واژه اعالم، فهرست نداشت بر که هشتم و یس مقوله به تیعنا با     

 کی در جز که دهدیم نشان لیتحل مورد منابع مطالعه جینتا دارد، دیتاک یشناسجامعه یمبان کتب در آن رینظا

 کتاب ولی ،اندداشته اهتمام مهم نیا به شیب و کم منابع ریسا( خلقکین و یوثوق یشناسجامعه یمبان کتاب) مورد

  . است اعالم فهرست فاقد یسیانگل ـ یفارس نامهواژه از یبرخوردار با وجود کوئن بروس یشناسجامعه

-جامعه یمبان کتب یهاسرفصل با زین و مصوب یهاسرفصل با یشناسجامعه یمبان کتب انطباق موضوعدرباره      

 منابع مطالعه و محتوا لیتحل جینتا است، دیتاک مورد چهلم و نهم و یس یهامقوله در که یخارج معتبر یشناس

  یمبان اد،یز حدود تا خلق کین یوثوق یشناسجامعه یمبان کتاب نهم و یس مقوله باب در که دهدیم نشان منتخب

 یمبان کتاب باالخره و یادیز حدود تا دنزیگ و کوئن بروس یشناسجامعه یمبان ،یحدود تا گهرکین یشناسجامعه

  . دارند انطباق مصوب یهاسرفصل با یحدود تا چیگورو و مندراس یشناسجامعه

-جامعه یمبان کتب( یخارج معتبر یشناسجامعه یمبان کتب یهاسرفصل با انطباق) چهلم مقوله به توجه با     

 بروس یشناسجامعه یمبان کتاب کم، حدود تا چیگورو و مندراس یهانر و گهر،کین خلق،کین و یوثوق یشناس

 یخارج معتبر یشناسجامعه یمبان کتب یهاسرفصل با ادیز حدود تا دنزیگ یشناسجامعه کتاب و یحدود تا کوئن

 . دارند یهماهنگ و تطابق

 پيشنهادات و هاافتهي گيري براساسنتيجه

 یدانشگاه یهاطیمح در سیتدر مورد یشناسجامعه یمبان کتب یامحتو لیتحل و یعلم مطالعه از یکل هدف     

 عنوان به یشناسجامعه رشته یمعرف در یآموزش یابزار مثابه به کتب نیا تیجامع و غنا تیفیک به وقوف ،کشور

 ،یاجتماع دانش عرضه و انتقال در یالهیوس منزله به زین و یاجتماع علوم در یتخصص شیگرا و یمطالعات حوزه کی

-جامعه یکاربردها و اهداف ،یشناسجامعه یمطالعات یهاطهیح و هاحوزه ،یشناسجامعه شناخت یهاروش و فنون

 به قیتحق جینتا و هاافتهی از فادهاست با تا تالش کردم قیتحق نیا در . بود یمطالعات رشته نیا انیدانشجو به یشناس

 :میگو پاسخ ریز سواالت
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 یدانشگاه یهاطیمح در عمده سیتدر مورد یشناسجامعه یمبان کتب مباحث رئوس و هاسرفصل انطباق ،اول     

 است؟ چقدر رشته مصوب یهاسرفصل با کشور

 کشور یدانشگاه یهاطیمح در عمده سیتدر مورد یشناسجامعه یمبان کتب موضوعات و مباحث انطباق ،دوم     

 است؟ یحدود چه تا یخارج معتبر یشناسجامعه یمبان کتب مباحث و موضوعات با

 یمبان کتب با و گریکدی با یداخل یشناسجامعه یمبان کتب انیم یاعمده یهاتفاوت و هاشباهت چه سوم،     

 یمبان ،یشناسعهجام فیتعر ،یشناسجامعه یاساس موضوعات و مباحث طرح لحاظ به یخارج معتبر یشناسجامعه

 . دارد وجود آن رینظا و یشناسجامعه یتخصص یهاحوزه ،یشناسجامعه یشناسروش

 سیتدر کشور یعال آموزش مراکز و هادانشگاه در که( کتاب پنج) یشناسعهجام یمبان کتب یمحتوا لیتحل     

 شده مطالعه کتب غالب در اوال که داد نشان مقوله 40 در آنها یبندطبقه و شده نییتع یهامقوله براساس ،شوندیم

 یتوال و بیترت و هاکتاب فصول و هابخش یهاسرفصل و نیعناو و میمفاه مباحث، موضوعات، انتخاب استثنا بدون

 که یطور به . است گرفته صورت نیمولف قهیسل و ذوق به بنا کتاب فصل هر مباحث قیتنس و میتنظ زین و آنها

 به یبخش تیاولو زین و فصول مباحث و موضوعات یبندطبقه و یتوال و بیترت و مباحث از نیمولف انتخاب و ذائقه

 و لیمسا موضوعات، مباحث، از یبخش غمض و حذف متقابال و آنها لیتطو و قیتعم موضوعات و مباحث یبرخ

 و معتبر یشناسجامعه یمبان کتب نیتدو الزامات و استانداردها از نیمولف عدول به منجر که یدیکل و عمده میمفاه

  . است بوده لیدخ و کننده نییتع است شده یالمللنیب یهادانشگاه و جهان سطح در شده شناخته

 نیمولف بود، یابیارز مالک کتب نیا یامحتو لیتحل در که( مقوله 40) شده نییتع مقوالت تیرعا رهدربا ایثان     

 عمل توافق و اجماع مقوالت یبرخ تیرعا مورد در که یطور به . اندهکردن عمل همسو و کسانی شده یابیارز کتب

 ن وجودیبا ا . اندهکردن عمل کسانیطور  به نیمولف ،زین آنها گرفتن دهیناد و غمض مورد در ،بالعکس و داشته وجود

-یم چشم به یشناسجامعه یمبان کتب به مربوط میمفاه و موضوعات مباحث، یبرخ با برخورد انیم ییهاتفاوت

 آنها لیتحل و قیتعم ح،یتشر برای را الزم تالش نیمولف ،لیمسا و موضوعات یبرخ رهدربا که یطور به خورد،

 امحتو لیتحل برای شده انتخاب کتاب پنج نیب در رو نیا از . نندک ادا را مطلب حق تا داندهیکوش و داشته مبذول

یم دهید تطابق عدم و یناهمساز افتراق، لیمسا و میمفاه موضوعات، یبرخ نمودن ملحوظ ای حذفمورد  در زین

 یکاف قیتدق و دقت نیمولف از یبرخ موضوعات و مباحث یبرخ قیتعم و حیتشر انتخاب، در که یطور به . شود
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 موضوعات بلکه اند،نکرده رعایت را موضوعات و مباحث نیا از یبعض تنها نه گرید یبرخ که یحال در داشته، مبذول

 در آنکه مضافا . انددهکرن فیتعر و طرح کامل و جامع یموارد در و قیعم مبسوط، طور به زین را مطروحه مباحث و

 مختص که است دهش مطرح و انتخاب فرد به منحصر و خاص یموضوعات و مباحث ،شده مرور منتخب کتب یبرخ

 حاصل جینتا براساس یکل یندب جمع کی در . است نبوده مطرح مرسوم طور به های دیگرباکت در و بوده اثر آن به

 :کرد استدالل توانیم ،مطالعه مورد یشناسجامعه یمبان کتب یامحتو لیتحل از

 با سهیمقا در ویژهبه ییاعمده نواقص و هاتیمحدود ،هایکاست ،مطالعه مورد کتب گانه 40 مقوالت به تیعنا با     

 :است ترزیر برجسته هایمحور در هایکاست نیا . دارند یخارج معتبر یشناسجامعه یمبان کتب

 یشناسجامعه یمطالعات موضوع .1

 یشناسجامعه ینظر تبمکا و هامیپارادا ها،نحله .2

 یشناسجامعه عمده مباحث و موضوعات و یاساس میمفاه .3

 یشناسجامعه در شناخت یهاوهیش و یروش شناس .4

 علوم ریسا با آن ارتباط و یشناسجامعه .5

 یشناسجامعه یکنون تیوضع .6

  یشناسجامعه یتخصص یهاشیگرا و هاحوزه .7

 آن دیفوا و عمل در یشناسجامعه .8

 یشناسجامعه ندهیآ به ینگاه و رشته یهاچالش و دهایتهد ها،قوت ها،فرصت .9

 در را ییهاهیتوص توانیم ،مطالعه مورد یشناسجامعه یمبان کتب یامحتو لیتحل از حاصل جینتا پرتودر  حال     

 یمبان کتب بر قبمنط و استاندارد و مطلوب سطح به آنها ارتقاء و کتب نیا یکم و یفیک سطح بهبود با ارتباط

 :داد هیارا مصوب یهاسرفصل و یخارج معتبر یشناسجامعه

 ،یپراکندگ ،ینظمیب سیتدر مورد یشناسجامعه یمبان کتب یهایکاست حال نیع در و موضوعات از یکی .2

 یمطالعات موضوع باب در یبندطبقه وهیش و قاعده و ضابطه فقدان موارد یاریبس در و تشتت و تشدد ابهام،

 بلکه ستین علم کی یشناسجامعه که است قتیحق نیا به پرداختن از نیمولف غفلت ویژهبه ،یشناسجامعه

 یمتنوع و متعدد مکاتب و هامیپارادا یدارا است، علم چند چون( 2006) رزتیر قول به . است علم چند
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 روش و موضوع بدان، متعلق مکتب و حوزه هر آن در که دیآیم شمار به یاحوزه چند یعلم لذا و است

 ،مطالعه مورد یشناسجامعه یمبان کتب غالب در . دارد را خود به مختص یاساس میمفاه و یمطالعات

 ینظر یهامنظومه و هامیپارادا برحسب یشناسجامعه یمطالعات موضوعات و فیتعار یبندطبقه به نیمولف

 یمطالعات موضوعات و فیتعار زیتم و فهم صعوبت و هایسردرگم ابهامات، بر و نپرداخته متعلقه مکاتب و

-جامعه یمبان کتب یآت نیمولف و سو کی از یفعل نیمولف به هیتوص رو نیا از . اندافزوده یشناسجامعه

 ارهایمع ها،مالک بر یمبتن و کیستماتیس و منظم یبندطبقه به توجه و دقت باب در گرید یسو از یشناس

 به دیمف و سازنده یاهیتوص تواندیم یشناسجامعه موضوعات و فیتعار از مدلل و معقول روشن، اصول و

 . باشد دهیفا

 کی از معاصر یشناسجامعه در متعدد ینظر مشارب و هاهینظر مکاتب، ها،میپارادا تنوع و تعدد به تیعنا با .2

-روش و نییتب و استدالل یهاوهیش شناخت، مختلف صور و انواع از کی هر یریرپذیتاث و یریگبهره و سو

 حیتشر پرداختن، تیفیک و سهم اوال سیتدر مورد یشناسجامعه یمبان کتب در گر،ید یسو از قیتحق یها

 و نابرابر نامتناسب، حد از شیب کتب نیا نیمولف یسو از یشناسجامعه یسناش روش مبحث در قیتدق و

-جامعه یشناسروش به مربوط فصل تا انددهیکوش تا حد امکان نیمولف یبرخ که یطور به است ناهمسان

 از یبرخ یسو از مبحث نیا ،مقابل در . دهند حیتوض کامل شیب و کم و یدنیفهم جامع، را یشناس

 بر تنها نه که است یقیطر در شده هیارا حاتیتوض و مباحث زین یموارد در و مانده مهجور شدت به نیمولف

 در بلکه د،یافزاینم یشناسجامعه در شناخت یهاوهیش و یروش شناس باب در انیدانشجو شناخت و فهم

 . است یشناختروش یهاتیواقع و اصول با ریمغا و کننده گمراه شده داده حاتیتوض و مباحث زین یموارد

 نیمولف یسو از یشناسجامعه یمبان کتب اغلب در و روش بخش در که یمهم مباحث و موضوعات از یکی

 شناسانجامعه یسو از هاروش نیا کاربرد ،یفیک از یکم یهاروش زیتم است، شده واقع غفلت مورد

 نحوه استدالل، وهیش ،یشناختروش نشیب کاربرد، یهانهیزم آنها، یمکتب و کیمیپارادا انتساب برحسب

 و کی هر ضعف نقاط و قوت نقاط زین و یتجرب و یعلم افتیره بر هیتک ،یاجتماع یهاتیواقع از برداشت

 به نیمولف هیتوص رو نیا از . است کی هر انواع برحسب یفیک یهاروش و یکم یهاروش یبندطبقه

-جامعه یمبان کتب در ویژهبه یدرس کتب در یشناسجامعه یشناسروش و یروش شناس بخش تیتقو



22، شماره پیاپی 2شماره ، 6دوره نسخه فارسی  -مجله جهانی رسانه 102   

 

 

 نیا تیتقو به تواندیم ،یشناسجامعه مکاتب و هامیپارادا از کی هر یشناختروش یمبان حیتشر و یشناس

 . بینجامد انیدانشجو در تتبع و قیتحق هیروح تیتقو لحاظ به آنها یفیک سطح یارتقا و هاکتاب

 یهاشیگرا   و هاحوزه لیتحل و حیتشر ،یبندطبقه در شیب و کم سیتدر مورد یشناسجامعه یمبان کتب .9

-جامعه یتخصص یهاشیگرا و هاحوزه همه اوال مطالعه مورد منابع اغلب در . انددهیورز غفلت یتخصص

 هاحوزه نیا از یتعداد به ییااشاره مختصر منابع از یبرخ در گرچه . است نشده حیتشر و مطرح یشناس

 نیمولف یسو از یشناسجامعه یتخصص یهاشیگرا و هاحوزه ههم کامل طور به ن وجودیبا ا . است شده

 یشناسجامعه پرورش، و آموزش یشناسجامعه ن،ید یشناسجامعه . است نگرفته قرار مطالعه مورد و مطرح

-جامعه ،یپزشک یشناسجامعه ات،یادب یشناسجامعه هنر، یشناسجامعه انحرافات، یشناسجامعه ،یاسیس

 یشناسجامعه ،یمعرفت یشناسجامعه ،ییروستا یشناسجامعه ،یصنعت یشناسجامعه ،یشهر یشناس

 آن رینظا و ارتباطات یشناسجامعه ،یاجتماع یشناسجامعه ،یحقوق یشناسجامعه فراغت، اوقات و ورزش

 شده مرور منابع از یبرخ در که است معاصر یشناس جامعه در یاعمده یتخصص یهاشیگرا و هاحوزه از

 به انیدانشجو که دارد ضرورت لذا . است شده مطالعه و مطرح نیمولف یسو از مختصر و محدود طور به

 یهاشیگرا و هاحوزه تنوع و مبحث نیا با یشناسجامعه یمبان یهاکتاب در یترجامعو  مطلوب نحو

 و یمطالعات یهاطهیح ،یشناسجامعه شناخت دامنه و ثغور و حدود از و شوند آشنا یشناسجامعه یتخصص

 . کنند دایپ یآگاه یاجتماع موضوعات به شناسانجامعه دید و نگاه گستره

 تیکم و تیفیک باب در را یقیحقا نیهمچن سیتدر مورد یشناسجامعه یمبان کتب یمحتوا لیتحل .4

 از نیمولف یسو از یمبان کتب در موضوعات نیا حیتشر و طرح و یشناسجامعه یاساس میمفاه و موضوعات

 نیب در اجماع نبود ای ضابطه فقدان و مولف حیترج و ذوق برحسب یشنیگز انتخاب ،ییگراقهیسل و سو کی

-یم آشکار گرید یسو از یشناسجامعه یاساس میمفاه و موضوعات نییتع و طرح انتخاب، جهت نیمولف

 یفراوان و تعداد باب در( یشناسجامعه یمبان کتب) مطالعه مورد منابع یاساس یهاتفاوت با وجود . سازد

 قهیسل تیحاکم زین و مربوطه بخش در طرح جهت شده انتخاب یشناسجامعه یاساس موضوعات و میمفاه

 در نیمولف اجماع عدم نییمب که یشناسجامعه یاساس میمفاه و موضوعات به یبخش تیاولو و انتخاب در

 از آنها طرح و نییتع جهت استاندارد کار دستور فقدان و نبود و سو کی از میمفاه نیا تیاولو و تیاهم باب
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 یشناسجامعه یاساس موضوعات و میمفاه از یبرخ یشناسجامعه یمبان کتب اغلب در است، گرید یسو

 طرح به که یخارج معتبر کتب از یاریبس با سهیمقا در و نگرفته قرار کتب نیا نیمولف دیتاک و توجه مورد

 مغفول اندقائل یوافر تیاهم و تیاولو یشناسجامعه یمبان یهاکتاب در یشناسجامعه یاساس میمفاه

 جنگ، ،یاجتماع یهاجنبش ،یجمع یرفتارها رینظ یمیمفاه و موضوعات مثال عنوان به . است مانده

 یمدن ینهادها و هاسازمان ،یبوروکراس ،ینیشهرنش ت،یجمع ،یاکولوژ و جامعه ،یطیمح ستیز لیمسا

 و کار ،یجمع ارتباط لیوسا ،یاجتماع یستیبهز و سالمت سم،ینیفم ت،یجنس ،یردولتیغ یهاسازمان

 ،یزندگ سبک مدرسه، نهاد ،یاسیس احزاب حات،یتفر و فراغت اوقات ،یمذهب ینهادها و نید اشتغال،

 سیتدر مورد یشناسجامعه یمبان کتب اغلب در آن رینظا و یاجتماع تیحما یهاشبکه ،یاجتماع هیسرما

 نگرفته قرار نیمولف مطالعه و قیتدق مورد یشناسجامعه یاساس موضوعات و میمفاه زمره در و افتاده قلم از

 یکاف و یواف توجه لهامس نیا به کشور داخل نیمولف به ویژه ،یآت نیمولف که دارد ضرورت لذا . است

 یمبان کتب در را یشناسجامعه یاساس میمفاه و موضوعات مباحث، نیترعمده و نیترعیشا و دارند مبذول

 . نندک لحاظ خود یشناسجامعه

ویژه به  ،یعلم یهاحوزه و هارشته از یبرخ با یشناسجامعه مناسبات و روابطکه  موضوع نیا به تیعنا با .7

 یشناسروان خ،یتار ت،یریمد علم ،یتیتربعلوم حقوق، اقتصاد، ،یاسیس علوم ،یشناسروان رینظ یانسان علوم

 به یمحدود طور به که کتب یبرخ در جز مطالعه مورد یشناسجامعه یمبان متون در آن رینظا و یاجتماع

 نیمولف قیتدق و توجه مورد علوم ریسا با یشناسجامعه مناسبات منابع اغلب در ند،اپرداخته مسئله نیا

 روابط یشناسجامعه یمبان کتب نیتدو و فیتال در یآت نیمولف دارد ضرورت ،است نگرفته قرار کتاب

 . ندده شرح خود نیمخاطب یبرا علوم از یبرخ با را یشناس جامعه

 منابع از یاریبس در که دهدیم نشان نیهمچن سیتدر مورد یشناسجامعه یمبان کتب یامحتو لیتحل .6

 ریسا انیم در آن یفعل گاهیجا و یشناسجامعه یکنون تیوضع حیتشر و طرح به نیمولف تنها نه شده مرور

 در آنکه مضافا . اندکرده غفلت زین یشناسجامعه ندهیآ باب در تامل و قیتدق از اند،ورزیدهن اهتمام علوم

-چالش و دهایتهد ها،فرصت حیتشر و طرح از ،سیتدر مورد یشناسجامعه یمبان کتب نیمولف موارد، غالب

 که یاوهیش به که دارد ضرورت لذا . انددهکر امتناع آن یآت تحوالت روند در و یشناسجامعه یفرارو یها
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 طرح به زین یداخل کتب نیمولف شود،یم عمل یخارج معتبر یشناسجامعه یمبان کتب اکثر در امروزه

 رشتهاین  یآت تحوالت روند و یشناسجامعه یفرارو یهاچالش و دهایتهد ،هافرصت حیتشر و مذکور لهامس

 . کنند اهتمام

 و موضوعات مباحث، معقول و مرسوم ،یمنطق یتوال و تسلسل ،یبندفصل وهیش ساختار، به تیعنا با .5

 در ماخذ و منابع فهرست هیارا استاندراد، منابع فهرست هیارا استاندارد، منابع ذکر وهیش بر هیتک فصول،

 پرسش ن،یتمر انضمام به خالصه هیارا ،یاضاف یمطالعات منابع به مراجعه به خواننده دعوت فصل، هر انیپا

 انضمام به یفارس ـ یسیانگل و یسیانگل ـ یفارس نامه واژه هیارا فصول، یانتها در یدیکل میمفاه و پاسخ و

 که دهدیم نشان ،سیتدر مورد یشناسجامعه یجهان کتب و منابع مطالعه آن، ریاظن و اعالم فهرست

 امروزه یشناسجامعه یمبان کتب اغلب در که یواحد و استاندارد سنجه و هیرو ،کار دستور کی از نیمولف

 منابع در ،موارداین  تیرعا که یطور به د،نکنینم یرویپ و یتاس ،دهندیم قرار ااعتن و توجه مورد نیمولف

 رو نیا از . است قهیسل و ذوق بر یمبتن و یاقهیسل راستاندارد،یغ ناقص، ،یمورد ناهمسان، شده مرور

 یشناسجامعه یمبان کتب فیتال و نیتدو در ،کشور داخل نیمولف ویژهبه یآت نیمولف که دارد ضرورت

 . نندک استفاده و یرویپ مرسوم و استاندارد یهاوهیش و هاهیرو از ،معتبر یالمللنیب منابع به مراجعه ضمن

 و یداخل ،یبوم موارد به قیمصاد و هامثال آمارها، شواهد، ذکر در تا حد ممکن که شودیم هیتوص ویژهبه

 توسط که زین یخارج کتب بارهدر یحت . پرهیز کنند یربومیغ و یخارج یهانمونه از و پردازندب یمل

 ها،مثال ع،یوقا شواهد، آمارها، نیمترجم دارد ضرورت ،شوندیم برگردانده یرساف زبان به یداخل نیمترجم

 آمارها، به استناد با یموارد نیچن که دهند حیتوض هاسینو ریز در و کنند یساز یبوم را موارد و قیمصاد

 . اندشده نیگزیجا یبوم قیمصاد و هامثال شواهد،
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 پی نوشت ها

i   مراکز و ها دانشگاه در سیتدر موردی شناس جامعهی مبان کتبی محتو لیتحلی پژوهش طرح از ماخوذ مقاله نیا 
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