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     Course Overview                        كؤرس طرنطى   

  
ئەمەش وا لە  تێدایە ی کۆمەاڵیەتی جۆراوجۆریهەر کۆمەڵگایەک کۆمەڵێک گرفت گومانی تێدا نییە   

 بکۆڵنەوە و هەوڵ بدەنهۆکار و دەرئەنجامەکانی  لە انەیکۆمەڵناسان دەکات کە بەشێوەیەکی زانستی
بۆ قوتابیانی  یەکانکۆمەاڵیەتی خوێندنی گرفتە .چارەسەرکردنیان بدۆزنەوەرەی گونجاو بۆ رێگە چا

قۆناغی دووەمی بەشی کۆمەڵناسی گرنگی تایبەتی خۆی هەیە لە دوو الیەنەوە: لە الیەک، قوتابیان 
جۆرەکانی گرفتە کۆمەاڵیەتییەکان، چۆنیەتی زانینی پەیدا دەکەن دەربارەی  تەواوشارەزاییەکی 

رسە ۆگرنگی ئەم ک لە الیەکی ترەوە، پەیدابوونیان و جۆرەکانیان و چۆنیەتی چارەسەرکردنیان.
ندرێت کە وا لە ئینگلیزی دەخوێ لەوەوە سەرچاوە دەگرێت کە تێکستەکانی ئەم وانەیە بە زمانی

قوتابییەکان دەکات سەرەرای شارەزابوون لە گرفتە کۆمەاڵیەتییەکان شارەزاییەکی باشیش پەیدا 
بە زمانی ئینگلیزی  ی ئینگلیزی کە زۆربەی سەرچاوەکان لەم بوارەدابە زمان تێکستەکانبکەن لە 

 .قوتابیان نووسراون ئەمەش گرنگی تایبەتی دەبێت بۆ داهاتووی

  

 Course Objective                 کۆرس  ئامانجەکانی       

قوتابیان پێویستە بیزانن لە ماوەی خوێندنی وانەی  گرنگی هەیە کە ئامانجیەندین ئەم کۆرسە چ
 گرفتە کۆمەاڵیەتییەکان: 

 ؟تە گرفتە کۆمەاڵیەتییەکان بخوێندرێتلەبەرچی پێویس-١
 گرفتە کۆمەاڵیەتییەکان چۆن سەرهەڵدەدەن لە کۆمەڵگادا؟-٢
 بەچ گرفتێک دەگوترێت گرفتی کۆمەاڵیەتی؟-٣
ێگا چارەی ڕفتە کۆمەاڵیەتییەکان دیاری بکەین و چۆن بتوانین بەشێوەیەکی ئەکادیمیانە گر-٤

 گونجاویان بۆ بدۆزینەوە بۆ ئەوەی بتوانین کۆمەڵگایەکی تەندروستمان هەبێت؟ 

mailto:Izaddin.rasool@su.edu.krd


Resources   :سةرضاوةكان          
1- Best, Joel (2012) Social problems. (2nd Ed.) W.W.Norton & Company. 
2- Eitzen, D. Stanley; Zinn, Maxine Baca and Smith, Kelly Eitzen (2013) Social Problems. (13th Ed.) Pearson 

Publisher. 
3- Giddens, Anthony; Duneier, Mitchell; Appelbaum, Richard P and Carr, Deborah (2013) Introduction to 

Sociology (9th Ed.) W.W.Norton & Company. 
4- Henslin, James M.(2006) Social Problems (7th ). New Jersey: Pearson Prentice Hall.  
5- John J. Macionis (2012) Social Problems. (5th Ed.) Pearson publisher. 
6- Komblum, William and Julian, Joseph (2011) Social Problems. (14th Ed.) Pearson Publisher.  
7- Lauer, Jeanette C(2002)Social Problems and the Quality of Life (8th Ed.). US: McGraw-Hill publisher.  
8- Leon-Guerrero, Anna (2013) Social Problems: Community, Policy, and Social Action. (4th Ed.) SAGE 

Publications, Inc.  
9- Seidman, Edward and Rappaport, Julian (1986) Redefining Social Problems. New York: Plenum Press.  

 

Contents                                                                                                    

Social problems 
Chapter one: What is a social problem? 
                       Personal vs. social problems.  
Chapter two: Main factors of social problems 

1- Factors of physical environment. 
2- Individual factors 
3- External social problems. 
4- Factors of social mobility and transformation conflict. 

Chapter three: Sub - factors of social problems 
1- Multiplication of interest and social function. 
2- The analytical knowledge. 
3- Civilization 
4- Industrialization 

Chapter four: Theoretical Approaches on Social Problems 
 Macrosociological perspectives. 
 Microsociological perspectives. 

 
 

Lecturer 
Assistant Prof. Dr. Izaddin Abdulsamad Rasool 

 

                                                         
                                                       

 


