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 بسم اهلل الرحمن الرحیم الحمدهلل رب العالمین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 بررسی مسائل اجتماعی از ابعاد مختلف

 مسائل اجتماعی از دو بعد قابل بررسی است.

 خرد .1

 کالن .2

از  باشد؛ بدین معنا که هدفتحلیل مسائل اجتماعی منوط به نوع موضوع مورد مطالعه و نگاه محقق می

 -های کیفیبررسی علل و اثرات( و یا چگونگی )تحقیق -های کمیپژوهش، پاسخ به چرایی )تحقیق

 باشد.توصیفی و تحلیلی( موضوع مورد مطالعه می

 

 های اجتماعی:انواع تحقیق

ها، مخاطبان تحلیل شرایط، بررسی علل و عوامل تاثیر گذار، بررسی اثرات، علل انتخاب، بررسی دیدگاه

 . .و ..

 

 ابعاد تاثیر گذار در مسائل اجتماعی:

 بعد اجتماعی .1

 بعد اقتصادی .2

 بعد فرهنگی .3

 بعد سیاسی .4

 تاریخی .5

 جغرافیایی .6
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 دینی )ایدئولوژیکی( –بعد مذهبی  .7

 :           خرد               فرد   بعد اجتماعی

 خانواده                                              

 گروه                                        

 مردم –کالن            مردم                              

 فرهنگی -اجتماعی –اقتصادی -سیاسی            جامعه –مردم                                                

 مردم -جامعه                                                

 

 تقابل دو نفره -2فرد به تنهایی       -1فرد:  –خرد 

 اقربین -3والدین  -2فرزندان  -1خانواده:  –خرد 

 دوستی -2همساالن  -1گروه:  –خرد 

 

 کالن                 بازار                    داخلی                  بعد اقتصادی: 

 فروشنده -خریدار                                                      

 خرد                                                                                       

 خارجی            بازار             داخلی                      

 سیاسی                خارجی                                          

 

 

 مدرن              بعد فرهنگی: 

 سنتی                            

 

 بصری –هنر :               سمعی  -بعد فرهنگی الف: 

 دستی                                             

 مکتوب                                            

 فیزیکی                                          

 

 اینترنت  -5ماهواره   -4تلویزیون   -3موسیقی   – 2تئاتر   -1بصری:  –سمعی 

 قالیبافی و غیره -1دستی: 
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 نثر )کالسیک، مدرن، پست مدرن( -2نظم )سنتی، نو(   -1مکتوب: 

 فیزیکی: ورزش

 علم فرهنگ:                فلسفه  –بعد فرهنگی ب: 

 معرفت                                                      

 ارتباطات                                                    

 نظریه                                                    

 

 فرهنگ مردم:              سبک زندگی مردم –ی فرهنگج: بعد 

 زندگی روزمره                                                     

 

 

 دولت –مردم            داخلی                 بعد سیاسی: 

 مردم –دولت                                                     

 دولت –دولت                                                     

 مردم -خارجی            مردم                                

                                  

 

 

 تاریخ -:                مردم بعد تاریخی

 چگونگی( –زمان )چرایی  –مکان                                  

 تاریخ -دولت                              

 

 

 محیط –مردم                     بعد جغرافیایی:

 چگونگی( –زمان )چرایی  –مکان                                                                

 مردم -محیط                                     

 

 

 خدا –:                  مردم )ایدئولوژیکی( بعد مذهبی
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 مردم –خدا                                                 

 مردم -مردم                                                

 مسائل و مشکالت اجتماعی بر اساس ساختار فردی 

 

 فرزند آوری .1

 کودک و مادران کارمند .2

 ن مادران شاغلجامعه پذیری کودکا .3

 کودک و مهد کودکها .4

 مادران خانه دار و کودک .5

 جامعه پذیری کودکان )فرزندان همسن در خانه( .6

 عوامل اجتماعی موثر بر تربیت کودک .7

 نژادی –)دبستان، راهنمایی، دبیرستان( از ابعاد جنسیتی و قومی  بررسی کتب درسی .8

 پرخاشگری )با همسر، با کودک( .9

 بر جامعه( –افت تحصیلی )تاثیر و عوامل، بر فرد  .10

 کودکان کار .11

 فرار دختران .12

 دختران فراری .13

 تبعیض جنسیتی در خانواده .14

 تبعیض قومی در مدارس و دانشگاه ها .15

 اثرات اجتماعی طالق بر کودکان .16

 تاثیر گروه دوستی بر فرد .17

 فشار گروه .18

بررسی عوامل موثر، جامعه پذیری ورزشی در جامعه پذیری فرد ) اثر کالسهای هنری و فعالیتهای .19

 فرد در سنین مختلف؛ چرایی و چگونگی(

 نحوه تدریس معلم )معلم محوری، شاگرد محوری، مشارکتی؛ چرایی و چگونگی( .20

 تحصیالت عالیه و جامعه .21

 محل دانشگاه و فرد .22

 مشکالت خوابگاه و جامعه پذیری .23

 تحصیل در کالن شهرها .24



5 
 

 روستاها خالی شدن .25

 کم جمعیت در شهر های بزرگاتر .26

 نوع رشته انتخابی دانشجویان )جنسیتی، قومی( .27

 نسبت جنسیتی تحصیالت عالیه )چرایی و چگونگی( .28

 بیکاری .29

 اعتیاد .30

 مواد مخدر .31

 معتاد .32

 انتخاب همسر مناسب .33

 ازدواج دیر هنگام .34

 تاهل و مشکالت آن .35

 تجرد و مشکالت آن .36

 فقر .37

 فحشا .38

 تکدی گری .39

 بر فرزند( –بر همسر  –طالق )چرایی و چگونگی  .40

 آپارتمان نشینی .41

 بر جامعه( –قانون گریزی )بر فرد  .42

 گرانی و تورم .43

 ترافیک .44

 افزایش جمعیت .45

 آلودگی .46

 توریست .47

 بازنشستگان .48

 جانبازان و معلوالن .49

 رفاه کهنساالن .50

 عزت نفس و گروه های دوستی و خانواده .51

 سبک زندگی .52

 ارزشهای مذهبی و ملی .53

54. ..... 
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 .توانند باعث مشکالت اجتماعی شوندموارد مسئله برانگیز هستند و میاین 

 .تواند موضوع مطالعه قرار گیرد، میهر یک از ابعاد توضیح داده شدهالبته 

 

 والیت و والیت مداری :  -1

 ویژگیهای ولی 

 ولی در زمان غیبت 

 کارکرد ولی 

 حیطه های اختیاری ولی 

 انواع ولی در جامعه 

 اجتماعیوالیت در ارکان  -2

 والیت در ساختار خانواده -3

 ولی در بیت  و کارکرد جایگاه 

 نقش ولی در تربیت فرزند 

 بیت -4

 )بیت از منظر قرآن )چرا و چگونه 

 بیت و چگونگی تحقق آن 

 تربیت فرزند -5

 .چگونه فرزندانمان والیت پذیر شوند 

 لوازم رشد کودک در هر مرحله از زندگی 

  زندگی فرزندنقش تربیتی والدین در هر دوره از 

 رشد انسان -6
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 لوازم رشد فطری انسان در هر دوره از زندگی 

 مراحل رشد انسان و ویژگیهای هر دوره 

 موضوعات کلی

 والیت و والیت مداری در ارکان مختلف جامعه -1

 والیت و والیت مداری در خانواده  -2

 بیت -3

 مراحل رشد فطری انسان در هر مرحله از زندگی )ویژگیها، لوازم و کارکردها( -4

 چگونگی گسترش مفهوم بیت در الیه های مختلف اجتماعی  -5

 آموزشی 

 رسانه 

 فرهنگی 

 سیاسی 

 اقتصادی 


