
  :جامعه شناسي 
  مباني

  جامعه شناسي چيست ؟
  آيا جامعه شناسان قادر به تغيير جامعه هستند ؟

سال  ۲۰اين كتاب به ارائه مقدمه اي اساسي در خصوص دنياي جامعه شناساني بر مبناي موضوعي كه طي 
ه تعاريف موجز گذشته به شدت تغييريافته مي پردازد و نويسنده حوزه هاي اصلي موضوع را هم زمان با ارائ

مفاهيم و تئوريه اي اصلي جامعه شناسي مورد تحليل قرارد داه است و هر فصل متشكل از حوزه هاي ضروري 
. مطالعه ، شامل ماهيت جامعه بشري ، علم و جامعه شناسي ، نهادهاي اجتماعي و آينده ي جامعه شناسي است 

با وجود مجموعه اطالعات جامع ، كتبي . ارائه داده است عالوه بر اين كتاب پيشنهاداتي را براي مطالعات آينده 
و آگاه كننده ، قطعاً مي توان به طور كامل به تدوين مباني اوليه جامعه شناسي كه مقدمه اي ضروري در 

مارتين آلبرو  رياست حوزه جامعه شناسي را در كارديف و مونيخ بر . شناخت افكار و جامعه است پرداخت 
مارتين آلبرو استاد پژوهش . استاد مشاور در دانشكده اقتصاد لندن و دانشكده كمبريج بود وي . عهده داشت 

آيا سازمان ها داراي احساس «جديدترين كتاب وي تحت عنوان . در علوم اجتماعي مؤسسه رها متون لندن بود 
  )۱۹۹۷راتلج (به چاپ رسيد » اند؟ 

  پيشگفتار
موضوع آن جامعه است . م مباني جامعه شناسي اختصاص داده است اين كتاب زمان شگفت انگيزي را به تنظي

كليه در معرض دوره اي از . سال قرار گرفتن در حاشيه مجدداً مورد بررسي قرار گرفته شد  ۲۰كه بعد از 
اما فرصتي براي دستيابي به ثبات مشاهده نشد . تحوالت قرار گرفته و با وجود نابساماني ها ، ارتقاء يافته اند 

با  ۱۸۷۳گزارشات و اظهارات دوره اي موضوعات كليدي در حوزه اين اصول توسط هربرت اسپنسر در سال 
محققان اقدام به جمع آوري مجموعه اي از اطالعات در اين . به رشته تحرير درآمد » مطالعه جامعه شناسي«نام 

هدف من رقابت و . اهم ساختند حوزه نمودند و مالك هاي مباحثاتي ارزشمندي را در دوره ي زماني خود فر
هم زمان با ارائه مقدمات ، فراخوان نامه ها و كتب درسي  ۱۹۷۰از سال . پيشي گرفتن از رويكرد آنهاست 

و تنها بررسي محدودي در اصول اين حوزه صورت گرفت پس ازا ين زمان ، . استاندارد شده وقفه ايجاد شد 
ر حال حاضر اين مبحث به عنوان نيازي مبرم در به كار گيري رشته موضوع به طور قابل مالحظه اي تغيير كرد د

 .اي از مطالب است كه ما را با منشاء كالسيك قواعد مرتبط مي سازد 

  


