
 به نام خداوند جان و خرد

   
   ... 

 

 

 

 
 

 یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب مجری طرح:
 

 یو روان شناخت یمشکالت مردان از منظر اجتماع یبررس عنوان طرح:
 

        اجتماعت و اسسی                     علم و اندیشه            کتاب و کتابخوانی            قرآن و دین      سرفصل فعالیت: 

  فوق برنامه      گردشگری علمی فرهنگی            محرومیت زدایی             هنر و ادب                            
 

  اهداف طرح :

 شناختیجامعه شناختی و روانبررسی مشکالت  مردان در جامعه ایران و جوامع مرد ساالر و بیان راهکار های  -

 

 صه طرح :خال

دنیای امروز و با ظهور جریانات حامی حقوق زنان، بسیاری از مفاهیم و کلیشه های جنسیتی، ناشی از کهن الگو های زنانگی و مردانگی با  در

 چالش مواجه شده اند و بیش از پیش شاهد ظهور جنبش های جنسیتی و پررنگ شدن اخبار حوزه جنسیت در شبکه های اجتماعی هستیم.

مردان است؛ این در حالی است که مردان طبق پژوهش های متعدد،  مسائلشود، توجه به مشکالت و چه در این میان نادیده انگاشته میاما آن

همواره در معرض آسیب های روانی و اجتماعی هستند و آمار باالیی از میزان جرائم، بزهکاری و ابتالی به بیماری های روانی به مردان 

رغم مشکالت متعددی که در حوزه زیست مردانه به چشم می خورد، در میان حجم وسیع اخباری که روزانه منتشر می  اختصاص دارد. علی

شود اما کمتر می توان نشانی از اخبار حوزه مردان یافت. در راستای رسیدن به عدالت جنسیتی در جامعه الزم است از تحلیل های جامعه 

 جست و نگاهی جامع و کل نگر نسبت به مولفه های جنسیتی پیدا کرد. شناختی و روانشناختی یک جانبه دوری

حضور جناب به همین جهت و به دلیل ضرورت آشنایی با حقوق و تکالیف اقشار مختلف جامعه، در نظر داریم طی یک جلسه نشست مجازی با 

بپردازیم. جوامع مرد ساالر و بیان راهکارها مشکالت  مردان در  ، به بررسی(عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند) آقای دکتر حمید مسعودی  

محوریت مدنظر در این نشست به شرح ذیل خواهد بود:    

  ریشه های روانی و اجتماعی مشکالت مردانه 

  کلیشه های جنسیتی مردانه 

  بیان معایب الگوی نقش پدران سنتی و تربیت نادرست پسران در خانواده های ایرانی 

 وانی و اجتماعی مردان در پوشش قدرت ضعف ر 

 خدمت سربازی در ایران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحه اینستاگرامی سازمان دانشجویان مکان اجرا :   06/10/99 زمان اجرا :
 

 99های فرهنگی سال کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 80 شماره :
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 ندارد پیوست :

 


