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       عالي:مدرس                                                                                     معرفي درس 

   روان شناسي و علوم تربيتي                                                    : دانشكده

   پيشرفته شناسي آموزش و پرورشجامعه: نام درس* 

                                                                     تربيتارشد فلسفه تعليم و كارشناسي      :رشته و مقطع تحصيلي* 

  

  : دوره اهداف اختصاصي

 تبيين مفهوم  جامعه شناسي آموزش و پرورش .١

 ه شناسي آموزش و پرورشآشنايي با نظريه هاي كالسيك  وجديد جامع .٢

 وپرورش  آموزش شناسي جامعه منظر از ايران پرورش و آموزش مسائل تحليل .٣

  جامعه اطالعاتيآموزش وپرورش و  .٤

  :نحوه ارزشيابي و بارم مربوط به هر ارزشيابي

  ارائه نقش فعال در جلسات كالس) الف

  ه شناسي آموزش و پرورشانتخاب يك موضوع و بررسي آن از منظر رويكردهاي مختلف در جامع)ب
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شماره 

  جلسه 
  تكاليف كالسي  ات فرعيموضوع  موضوعات اصلي

 و معه شناسي آموزش و پرورشتبيين مقدمات ورود به   جا  ١
  تاريخچه ظهور اين شاخه از علم

 تاريخچه مختصر جامعه شناسي آموزش و پرورش -

 قلمرو جامعه شناسي آموزش و پرورش -

 

 بررسي مقاله مغالطه هاي رايج در مفهوم اجتماعي بودن -

 

 آموزش و پرورش عامل  نظم اجتماعي -  ٢

  جامعه پذيري، كنترلبررسي مفهوم 

 تحليل نظام آموزش وپرورش از ديدگاه (پارسونز و دوركيمكاركردگرايي -

بر اساس اين ديدگاه مدرسه )  و مفروضه هاي اين ديدگاه درباره مدرسهكاركردگرايي

  است.. داراي كاركردهايي همچون جامعه پذيري، كنترل و 

  بررسي مقاله كاركردگرايي و انسجام اجتماعي  -

  

  نقش و ساختار  ٣
  

 و تعليم و تربيت ساختار گرا جامعه شناسي توصيف ارتباط بين  -

  

  بررسي مقاالت توسعه آموزشي 

  

 بررسي رويكرد وبر بر بوروكراسي  در آموزش و پرورش -  قانون و آموزش و پرورش  

 قانون و نقش آن در ساخت جامعه مدرن  -

  نقش اموزش و پرورش در مدرن شدن جامعه -

  

 بررسي مفهموم تضاد و تساوي آموزشي  -  ٤

  ل تضادب در مقامقاومت -
متقابل و  كنش تضاد، تحليل نظام آموزش وپرورش از ديدگاه (متقابل  كنش تضاد، -

در اين ديدگاه مفروضه هايي همچون قشر ) مفروضه هاي اين ديدگاه درباره مدرسه

 از منظر ماركسيسم و نقش آموزش و پرورش در آن ..  بندي ، طبقه اجتماعي ،تبعيض و 

 .گرفتمورد بحث قرار خواهد 

   بررسي نقد ژيرو بر نظريه تضاد  -

  بررسي مقاالت عدالت آموزشي 

-   

 تحليل نظام آموزش وپرورش از ديدگاه (ساختارگرايي آلتوسر،گرامشي -  آموزش و پرورش و هژموني فرهنگي -  ٥

  )ساختارگرايي و مفروضه هاي اين ديدگاه درباره مدرسه

  

  بررسي مقاالت سه گانه تربيت انقالبي
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  بررسي مقاالت سه گانه تربيت انقالبي   در زمينه آموزش و پرورش رهايي بخشفريره و رهيافتهاي آن -  و تعليم و تربيتآزادي  -  ٦

  

ماكس وبر و مفروضه هاي  تحليل نظام آموزش وپرورش از ديدگاه (نظريه ماكس وبر -  مدرسه به عنوان سازمان -  ٧

  )اين ديدگاه درباره مدرسه

  در ايرانبررسي تاريخ مدرسه مكتب يا مدرسه -

-   

  و بازتوليد اجتماعي و فرهنگيآموزش اجباري -  ٨

 برنامه درسي پنهان -

  سرمايه فرهنگي -

  و مدرسه زدايي از جامعه  ايليچ  نظريه انتقادي -

 نظريه بورديو و برنشتاين در زمينه باز توليد فرهنگي -

  

  بررسي مقاله كارايي مدرسه

  

 اع و آموزش و پرورش شهروندي اجتم -  ٩

  جامعه پذيري سياسي -
  نظريه اجتماعي جان ديويي و رورتي  -

  

  تحليل سند از منظر شهروندي و انواع آن

  بررسي و نقد مقاله ايدئولوژي و تعليم و تربيت -  نظريه  مانهايم درباره ايدئولوژي و بررسي جايگاه آموزش و پرورش در اين ميان -  ايدئولوژي و آموزش و پرورش -  ١٠

١١  

  

بويژه شامل بحث در مورد تبارشناسي و باستان شناسي، : نظريه اجتماعي فوكو -  -  آموزش و پرورش و ليبراليسم -

هاي علم و عقل مدرن و رابطه آن با  ها و تطورات آن، ويژگي ماهيت مدرنيته، ويزگي

  قدرت و خود

  ژيرو در زمينه  نظريه مقاومت و نقش سياست در تعليم و تربيت نظريه  -

  ثير تحول نظريه هاي جامعه شناسي آموزش و پرورش از توسعه ليبراليسمتا -

  مدرن- شيوه هاي انضباط سنتي تحليل سند از منظر  -

 شيوه هاي مختلف مواجهه با جهاني شدن -  جامعه اطالعاتي و ، جهاني شدن آموزش وپرورش  ١٢

  جهاني شدن و جامعه اطالعاتي -

 روش ديجيتالينقش بازارهاي جهاني در تحوالت آموزش و پ -

 رسانه و تعليم و تربيت  -

 جهاني شدن و آموزش و پرورش  مجازي -

  نقد فرهنگي جامعه اطالعاتي

   مدرن- ابزار  و تكنولوژي آموزشي سنتتحليل سند از منظر 
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  آزمون پايان ترم  طبق تقويم آموزشي دانشكده  

 
  :منابع آموزشی
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