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 دادکشنه روانشناسی و علوم رتبیتی

تحصیالت تکمیلیمعاونت آموزشی  و 
 

   کد فرم:

 

 گروه آموزشی:
         تحصیلی: رشته ارشناسیکتحصیلی:  مقطع                                        های اجتماعیسیبعنوان درس: آ

 دکتر نجفی : مدرس ها و فنون مشاوره و راهنماییروش نیاز: پیش عملی:            2نظری:        2 :تعداد واحد

 هدف کلی درس:

 دنیا و  بررسی شرایط ایران به لحاظ مسایل اجتماعی موجود و در    مورد مسایل اجتماعی در موجود در جامعه شناختی و روانشناختی   شنایی با نظریات آ

 بررسی دیدگاه اسالم به عنوان معیار  نهایت

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(

 امکان تحلیل دانشجو از مسایل اجتماعی موجود در جامعه -

 مطالب بندی ارائهجدول زمان
شماره 
 جلسات

 تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

عوامل موثر بر طرح مساله اجتماعی در  1جلسه 
 تحوالت جمعیتی -تحوالت اجتماعی -معرفتیتحوالت  - دنیای معاصر

درگیر کرن دانشجویان در مباحث و از 
جلسه سوم ارایه مقاالت علمی بژوهشی در 

 خصوص موضوع درس توسط دانشجویان

 2جلسه 
 تعریف مساله اجتماعی

 نظریه های جامعه شناختی انحراف
 

  ارسونزپ -مرتن -دورکیم -سازمانی اجتماعی-نظریه های بی-

  مارکس-نظریه تضاد-  3جلسه 

نظریه های روانشناختی اجتماعی  4جلسه 
  اجتماعی(–)شخصی  نظریه کنترل- انحراف

  نظریه تقلید(-)همنشینی افتراقی های یادگیری اجتماعینظریه -  5جلسه 
  شناسی(پدیدار–نظریه کنش متقابل اجتماعی)برچسب زنی -  6جلسه 

ایران و نقش ان در الگوهای نوسازی در  7جلسه 
  رویکرد مکتب نوسازی به توسعه- ایجاد مسایل اجتماعی

  راه حل ها- نتایج– رویکرد مکتب وابستگی به توسعه-  8جلسه 

 امتحان میان ترم 9جلسه 
   عوامل اجتماعی و فردی خطر زا

   سیستم ایران 10جلسه 
  مواد مخدراعتیاد به - خودکشی- خشونت و نظریه های مرتبط 11جلسه 
  شهرنشینی– تروریسم- بزهکاری جوانان-  12جلسه 
  فقدان وکمبود شادی به عنوان مساله اجتماعی-  13جلسه 

رفتارهای غیر مسیوالنه زیست - تن فروشی- جنسیت و انحراف-  14جلسه 
  کج رفتاری های سایبری- محیطی

  بحران هویت و تعارض ارزشهای اجتماعی-  15جلسه 

دیدگاه اسالم در مورد اسیب های  16جلسه 
   اجتماعی

 آزمون پایان ترم 17جلسه 

  نوع ارزشیابی:

 امتحان اخر ترم-ارایه مقاالت علمی بژوهشی-باسخگویی درس جلسه گذشته -امتحان میان ترم

 فهرست منابع:
 4( :جامعه شناسی مسایل اجتماعی در ایران نشر نور علم چ1393) معید فر سعید 

  8جامعه شناسی انحرافات سمت چ(:1396) حبیباحمدی 

 (:اسیب شناسی اجتماعی سمت1390) صدیق سروستانی رحمت اله 

 (:مسایل اجتماعی اسیب زا نشر جهاد دانشگاهی1394) جعفری روشن مرجان 

 (:اسیب شناسی اجتماعی با نگاهی به ادیان سمت1397) اژه ای جواد 

 فرم طرح درس


