
امعه شناسیج مبانیطرح درس    

 هدف کلی

می باشد.   جامعه شناسیهدف کلی از این درس، اشنایی با مفاهیم اساسی علم    

 سر فصل های درس

 معرفی منابع و تعیین تکالیف درسی -مقدمه، مبادی و معرفی درس :ی اوّل جلسه

 علم جامعه شناسی و ارتباطجامعه شناسی، اهداف علم جامعه شناسی، اهمیت تعریف علم  :دومی  جلسه

 آن با سایر علوم. 

 مروری بر پژوهش در حوزه جامعه شناختی، مشکالت پژوهش :سومی  جلسه

تعریف فرهنگ، هنجارهای فرهنگی، ارتباط نمادی، سازمان فرهنگ، قوم مرکزی و ابعاد  :چهارمی  جلسه

 آن، واپسماندگی فرهنگی، فرهنگ پذیری

واع پایگاه، فشار نقش، شکست در ایفای نقش، تعارض نقش، شبکه نقش، تعریف نقش، ان :پنجمی  جلسه

 گروههای مرجع

پرورش اجتماعی، اجتماعی شدن، تاثیر هنجارها بر اجتماعی شدن فرد، کنش متقابل زیستی  :ششمی  جلسه

 و فرهنگی، اهداف اجتماعی شدن، انواع اجتماعی شدن، خود، شخصیت

 انواع آن، امتحان میان ترم گروههای اجتماعی و  :هفتم ی جلسه

 نهادهای اجتماعی و ویژگی های آنها، کارکردهای آنها، مناسبات بین نهادهاجلسه هشتم: 

نهاد خانواده، تغییر و تحوالت نهاد خانواده، مفهوم نظارت اجتماعی، اهمیت نظارت اجتماعی  جلسه نهم: 

 و مکانیسم های آن



انحرافی از ابعاد مختلف زیست شناسی، روانشناسی و جامعه  رفتار انحرافی، تبیین رفتارجلسه دهم:  

 شناسی

طبقات اجتماعی، تفاوت طبقه و کاست، مروری کوتاه بر نظریه های کارل مارکس و ماکس جلسه یازدهم: 

 وبر در این زمینه

اجتماع شهری و روستایی و مفاهیم مرتبط با آن، نظریه مناطق هم مرکز، نظریه شهر جلسه دوازدهم: 

 قطاعی، و نظریه شهر چند هسته ای

 رفتار جمعی، انواع رفتار جمعی، نتایج رفتار جمعی جلسه سیزدهم: 

 روابط نژادی و قومی، گروههای قومی، نژاد پرستی و دالیل آنجلسه چهاردهم: 

 سازمان های رسمی، دیوانساالری، ساختار رسمی و غیر رسمی، انواع رهبریجلسه پانزدم: 

قدرت اجتماعی، قدرت شخصی، تفاوت قدرت و اقتدار و منابع آن، جنبش های جلسه شانزدهم:  

 اجتماعی و ویژگی های آنها، انواع جنبش ها

 مبانی جامعه شناسی، بروس کوئن، ترجمه غالمعباس توسلی و رضا فاضلمنبع اصلی: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سر فصل های درس

 معرفی منابع و تعیین تکالیف درسی -مقدمه، مبادی و معرفی درس :ی اوّل جلسه

تعریف علم جمعیت شناسی، اهمیت علم جمعیت شناسی،  تاریخچه جمعیت شناسی،قلمرو  :دومی  جلسه

 جمعیت شناسی،  رابطه جمعیت شناسی با سایر علوم

ای نمونه ای، ثبت وقایع منابع داده های جمعیت شناسی )سرشماری های جمعیتی، بررسی ه :سومی  جلسه

 حیاتی، آمار خدمات و...(

 مروری بر روند رشد جمعیت جهان و ایران :چهارمی  جلسه

مروری بر برخی از نظریه های جمعیتی ) مالتوس، نئومالتوسی ها، نظریه انتقال جمعیت،  :پنجمی  جلسه

 نظریه نوسازی(

 ادامه بحث درباره نظریه های جمعیتی :ششمی  جلسه

اهمیت مرگ و میر در مطالعات جمعیت شناختی، تاریخچه مطالعات مرگ و میر، اندازه   :هفتم ی جلسه

، امتحان ، تفاوت های مرگ و میرگیری مرگ و میر، مرگ و میر اطفال، انتقال اپیدمیولوژیک مرگ و میر

 میان ترم

 آشنایی با مفهوم باروری، تعیین کننده های بالفصل باروری جلسه هشتم:

موثر بر باروری )نگرش ها و هنجارهای مرتبط با باروی، اندازه ایده آل، عوامل زمینه ای  نهم:جلسه 

 روستایی، ارزش فرزندان، نقش آگاهی از وسایل جلوگیری،..( -تفاوت های شهری



الگوهای ازدواج، تغییرات در نرخ و الگوی های ازدواج در جامعه ایرانی،    مفهوم  ازدواج،  جلسه دهم:

 م طالق، وضعیت طالق در ایرانمفهو

 تعریف  مهاجرت،  سنجش مهاجرت، نوع شناسی مهاجرت جلسه یازدهم:

 مهاجرت داخلی و مهاجرت بین الملل، وضعیت ایران در ارتباط با مهاجرت  جلسه دوازدهم:

 سیاست های جمعیتی،انواع سیاست های جمعیتی جلسه سیزدهم:

سیاست چمعیتی بین المللی، سیاست جمعیتی و مرگ و میر، سیاست جمعیتی و تنظیم  چهاردهم:جلسه 

 خانواده

 سیاست جمعیتی و مهاجرت ) داخلی و بین اللملی( :پانزدمجلسه 

 سیاست های جمعیتی ایران در ارتباط با موارد فوق الذکر جلسه شانزدهم: 

 منابع 

 پاول میر، ترجمه دکتر حسین محمودیان منبع اصلی: درآمدی بر مطالعات جمعیتی، لوکاس و

 سایر منابع: 

 .1378احمد کتابی، درآمدی بر آراء و نظریات جمعیت شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی،  -

 .1378شادپور و مهریار ، جمعیت، توسعه و بهداشت باروری، نشر بشری،  -میرزائی -زنجانی -

 .1386مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه، کاظمی پور، شهال، مبانی جمعیت شناسی، تهران، مرکز  -

محمد میرزائی، جمعیت و توسعه با تاکید بر ایران، مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه،  -

1384. 
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