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معاونت آموزشی  و تحصیالت 

 تکمیلی

 شناسی و علوم تربیتیدانشکده روان

   کد فرم:

 
 

 شناسی تربیتی و مشاورهروان گروه آموزشی:

      راهنمایی و مشاوره تحصیلی: رشته کارشناسیتحصیلی:  مقطع                            آسیب شناسی خانواده عنوان درس:

 دکتر محمد حسن آسایش :مدرس - نیاز: پیش        0عملی:         2نظری:          2: تعداد واحد
 

 هدف کلی درس:
 یو خانوادگ یشاوندیروابط خو ،یکارکرد دگاهیدهد و از د یم لیرا تشک یاجتماع یزندگ هیاست که هسته اول ینهاد اجتماع نیخانواده نخست

 تی. فراهم ساختن حما2؛ یو مقاربت یروابط جنس می. تنظ1 ضرورت ها عبارتند از: نیکنند. ا یمربوط به بقا را برآورده م یاساس یضرورت ها

 یباز یکه کودکان بتوانند فرهنگ و مهارت ها یبه نحو ،یریاز جامعه پذ یواحد باثبات جادی. ا3خانواده؛  یاز اعضا کیاز هر  و عاطفی یستیز

. 5؛ کودکان و بزرگ ساالن یبرا یمساو یاجتماع تیاز حما ییفضا نی. تأم4؛ است، کسب کنند یاساس یبزرگ سال یزندگ ینقش را، که برا

 .یاقتصادو  یدیتول یاتیح یها تیساالن جوان در موقعبزرگاشتغال و روشمند ساختن  میتنظ

سازد. به طور  یآشنا م شتریآن ب یها بیآن بر خانواده و آس راتیو تأث یاجتماع یزندگ اتیجهان معاصر ما را با واقع یها یژگیشناخت و

؛ یجمع یشدن رسانه ها ی. جهان2؛ ریو فق یغن یکشورها انیم یی. ناهمگرا1 شاخص جهان معاصر اشاره کرد: یژگیتوان به چند و یفشرده، م

؛ یحاتی. مسابقه تسل7؛ . تورّم گسترده و بحرانزا6؛ استعمار. عصر سلطه و 5؛ یشدن اقتصاد و تجارت جهان ی. جهان4؛ و شتابان عی. تحوّالت سر3

به  سمی. مرحله گذار از مدرن12؛ . نهضت دفاع از حقوق زنان11؛ شدن خانواده ی. هسته ا10؛ ییگرا نی. رشد د9؛ هیو مواد اول ی. بحران انرژ8

 .سمیپست مدرن

شنا شاخص ها ییآ شم انداز ریتأث زانیمزبور و توجه به م یبا  شا یما م یرو شیرا پ یآنها در نهاد خانواده، چ شکالت و  دیگ که همه م

ضا یها را معلول ارتباط درون ینابهنجار سعت ب میخانواده ندان یاع ش یعوامل نیو نظر، از دخالت خودآگاه و ناخودآگاه چن نشیو با و شم پو  یچ

 .ردیگ یقرار م یر جوامع معاصر و در حال گذرا وجود دارد، مورد بررسکه د ،یاجتماع یها بیبحث، آس میمفاه یاز بررس پس. مییننما

ساسی موثر بر خانواده  آسیب شناسیهدف این است که دانشجویان بتوانند با مفاهیم اصلی  سدر این در شنا شوند، مولفه ها و مفاهیم ا آ

، و نهایتا بتوانند در کارهای حرفه ای خود آن را به کار را تشالالخیص دهند در سالالیسالالتم خانوادهو تمایز بین سالالالمت و اختالل  خانوادهسالالالمت 

 . ببندند

 :درس )رفتاری( اهداف ویژه

 .انوادهخآسیب های مبانی و اصول  توصیفدر  ییتوانا کسب دانش و

 .یدرمانمشاوره و روان انش خانواده دردبکارگیری از جمله  ،یاحرفه یهامهارت جادیا

 .و کاربرد آن در مشاوره انواده سالم و نابهنجارخاصول  مباحثه و تبیینتوانایی در 

 

 شناسی خانوادهآسیب طرح درس
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معاونت آموزشی  و تحصیالت 

 تکمیلی

 شناسی و علوم تربیتیدانشکده روان

   کد فرم:

 مطالب بندی ارائهجدول زمان

  منابع رئوس مطالب موضوع درس شماره جلسات
 1فصل  2منبع  ، انواع خانواده و ازدواجتعاریف، مقدمات خانواده دانش خانواده 1جلسه 

جامعه شناسی  2جلسه 

 خانواده

 2فصل  2منبع  نظریه های جامعه شناسی خانواده 

کارکردهای  3جلسه 

 مراقبت در خانواده

 3فصل  2منبع  مراقبت از فرزندان، دلبستگی، ارضای نیازها

 5فصل  2منبع  تعاریف، انواع، دالیل و راه کارها طالق 4جلسه 

 1فصل  1منبع  تعاریف، انواع، دالیل و راه کارها طالق عاطفی 5جلسه 

روابط خارج از  6جلسه 

 چهارجوب

 7فصل  2منبع  تعاریف، انواع، دالیل و راه کارها

خشونت در  7جلسه 

 خانواده

 2فصل  1منبع  تعاریف، انواع، دالیل و راه کارها

 3فصل  1منبع  تعاریف، انواع، دالیل و راه کارها کودک آزاری 8جلسه 

 5فصل  1منبع  خانواده مشکال ناباروری و آسیب های ناباروری 9جلسه 

 قاالتم مشکالت عدم تمایز یافتگی و مدیریت خانواده ها دخالت خانواده ها 10جلسه 

 6فصل  1منبع  تعاریف، انواع، آثار، دالیل و راه کارها بی کاری 11جلسه 

زنان سرپرست  12جلسه 

 خانوار

 8فصل  1منبع  تعاریف، انواع، آثار، دالیل و راه کارها

 9فصل  1منبع  مشکالت جسمانی و روانی سالمندی سالمندی  13جلسه 

تعارض نوجوانان با  14جلسه 

 والدین

ویژگی های دوران نوجوانی، انواع تعارضات 

 نوجوانان

 3فصل  1منبع 

حمایت خانواده و بیمار سرطانی؛  مدیریت سوگ  سوگ و سرطان 15جلسه 

 در خانواده

 12و 11فصل  1منبع 

 2و  1منبع  جمع بندی و پرسش و پاسخ و نقد کالس بندیجمع  16جلسه 

 آزمون پایان ترم 17جلسه 

 نوع ارزشیابی:

 3 شود، لذا پویایی های کالس یکی از مالک های اصلی ارزشیابی می باشد.نمره از نمره نهایی شامل فعالیت های کالسی می 

 یادگیری بیشتر به کار عملی نیز بپردازد.شده، برای هر دانشجو موظف است در کنار مطالعۀ منابع معرفی 

 3 بدین صورت که عالوه بر اجرای ابزارهای آموزش داده شده در کالس بر گیرد. نمره از نمرۀ کل پایان ترم به کار عملی تعلق می

 یاو طرح درس را بر اسالالاس منبع دوم  بهداشالالت روانییکی از مباحث  دو دانشالالجو موظف هسالالتندهر روی خود و یک فرد دیگر، 

 ارائه نماید.در کالس به صورت پاور پوینت علمی آن را بررسی و  معتبر مقاالت علمی
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معاونت آموزشی  و تحصیالت 

 تکمیلی

 شناسی و علوم تربیتیدانشکده روان

   کد فرم:

 تحویل داده شود قبل از ارائه کالسیبایست تا یک هفته کار عملی می. 

 14 شالالالده در امتحانی تعیینترم کتبی براسالالالاس برنامۀ ن پایانآزمگیرد. ترم تعلق مینمره از نمرۀ نهایی این درس به آزمون پایان

 سوال است که از منابع اصلی گرفته خواهد شد. 30گرفته خواهد شد و دارای صورت تستی و کوتاه پاسخ بهسامانۀ آموزش 

  یک نمره به دو نفر از دانشجویانی که بهترین نقد را از استاد یا کالس داشته باشند، با نظرسنجی از کلیۀ دانشجویان کالس در پایان ترم

 آخرین جلسه تعلق خواهد گرفت. در

 قوانین و نکات مربوط به کالس

 شود؛ به این صورت که ابتدا مباحث نظری به طور خالصه از طریق پاور این درس هم به صورت ارائه نظری و بحث گروهی تدریس می

 اجرا می گردد. های کاربردیثالعملی و با مبه صورت  مبحثپوینت و مشارکت دانشجویان تدریس می شود و سپس هر 

  .کالس کامال دانشجو محور برگزار خواهد شد و فعالیت و مباحثۀ علمی کالسی مبنای تشکیل جلسات خواهد بود 

 نمایند. خوانی داشته باشند و منابع مشخص شده برای هر جلسه را طبق طرح درس مطالعه الزم است دانشجویان قبل از هر جلسه پیش 

 ست که کلی شروع شایان تذکر ا ساعت مقرر  سات رأس  شجویان انتظار میو پایان خواهد یافت. شود میۀ جل رود پیش از بنابراین از دان

 ورود استاد در کالس حضور یابند. 

 ده یا صالالدای زنگ تلفنه همراه موجب بیرون را خاموش کنند. مشالالاهدانشالالجویانی که تلفن همراه دارند، پیش از ورود به کالس باید آن

شد و بیش از  سه خواهد  شجو از کالس و منظور کردن غیبت در آن جل شی رفتار خواهد  3رفتن دان ساس مقررات آموز سه غیبت برا جل

 شد.

  ،نمره به نمرۀ امتحان آنها اضافه خواهد شد. 1دانشجویانی که تمام جلسات را بدون تأخیر حضور داشته باشند 

 فهرست منابع:

 .آوای نورتهران:  .آسیب های روان خانواده(. 1392) .شعاع کاظمی، مهرانگیز -1

 .آوای نور. تهران: جامعه شناسی خانواده و آسیب های نوپدید آن(. 1398) اکبری، رضا؛ دنیایی، ام کلثوم -2


