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عناوین فصول کتاب 

ی وفرهنگ شناسایی اجزاجهان هستی ،جهان فرهنگ:  چارچوب مفهومی کل کتاب:فصل اول•
های جهانی 

(ه،نظام جهانیسکوالریسم ،مدرنیت)چگونگی شکل گیری فرهنگ جدیدغرب : فصل دوم •
چالش ها وبحران های نظام جهانی وشکل گیری پساسکوالریسم :فصل سوم•
می  خیزش فرهنگی جهان اسالم ومحدودیت های پیش روی بیداری اسال: فصل چهارم•



ی غیرغربیایجادشیوه تفکروهویت فرهنگ: هدف اصلی کتاب

.ستپرداختن به غرب ونقدآن مسئله اصلی هویت فرهنگی ماایرانی های غیرغربی ا•
.غرب جهان فرهنگی اجتماعی خود رادرجهان بسط داده است وچیزی جز آن نمی خواهد•

پیرامونی ها می توانندبیاموزندولی نمی .تفکروآموختن متفاوت است•
.تفکرآموختنی نیست.توانندتفکرکنند

تفاوت ازغرب جهان غرب تفکرخودرادیکته کرده است وغیرغربی ها نمی توانندبه گونه ای م•
که شرق شرق شناسی یعنی شناختی که غرب از جهان شرق داردنه آن گونه.تفکرکنند

.وجوددارد
یرغربی ها پشتوانه البته غ.)جهان های غیرغربی بایدتفکروهویت فرهنگی مستقل ازغرب بیابند•

ه سوی غرب حتی دانشمندان غیرغربی ها روب.تاریخی رسیدن به این مرحله ازتفکرراندارند
.(دارند

.(فرهنگ تبیین گرعلوم است.)فرهنگ شناسی مادرهمه علوم شده است•



:ویژگی های صوری کتاب

ون کتابفاقدزیر نویس التین واژها ومفاهیم گوناگ•
.اسب داردبیشترتصاویربامحتوای درسی کتاب تن•



:  برخی ازتصاویرآزاردهنده هستند



:اه استتوضیحات برخی ازتصاویرناکافی یااشتب





.ترده هستند برخی ازتصاویرنیازمندتوضیحات فراگیروگس







: ایرادات ساختاری

ردکتاب روبه دانش آموز بدون دریافت مفاهیم جامعه شناسی با رویک:عدم مطابقت بانیازهای دانش آموزان•
.رومی شود

می هنوزعلم جامعه شناسی ران(پنج واحد درسی)دانش آموزان با مطالعه جامعه شناسی یک وجامعه شناسی دو•
.شناسد

(  دکتابجمالت پشت جل: مصداق آن .)مطالب کتاب بنابرنظرخودمولفین غیراجتماعی وغیرکاربردی است•
ایجادترس ووحشت ازروابط جهانی وجهان دورازاخالق ازابتداتاکنون•
ساله 17عدم تناسب باسن دانش آموزان•
...(  بحران های خودکشی،طالق،اعتیاد،بیکاری ،هویت و)عدم تناسب با شرایط اجتماعی موجود•



اسب تسلسل وعدم تن
6و5جابه جایی دروس •
(  دوره های تاریخی اروپا)،شش(استعمار)عدم استفاده ازنمودارتاریخی دروس سه•
(باکتاب های فلسفه،تاریخ،دین وزندگی.)عدم ارتباط با سطح علمی دانش آموز•
جتماعی وچارچوب استفاده ازبسترتاریخی گسترده قبل از اینکه دانش آموزان با مفاهیم اولیه ا•

. ومفاهیم تاریخی جهان آشناشده باشند
سکوالریسم )استفاده ازمصادیق کلی و ناکافی •

...(زادی بخش وآشکاروپنهان،دئیسم،عصربیداری،تفاسیرپروتستانی،تثلیث،جنبش های آ
فاقدارتباط مستقیم با دانش وعلوم اجتماعی دبیران•
القاء ویک سونگری•
خلط مبحث الئیک وسکوالر •



:اعتباروروایی
(رپارسانیابسط کتاب جهان های اجتماعی آقای دکت)فاقدچارچوب تئوریک ومبانی علمی •
های مثال دیدگاه های اول ودوم،نظریه)عدم انسجام ویکپارچگی نظریه های ارایه شده•

...(  استعمارو
(،!!!!ستانتیسممصداق سکوالریسم پنهان              پروت)عدم پذیرش مصادیق توسط دانش آموزان•
صرفا استعمارغرب  : جامعه تغلب •
فاقدجذابیت ادراکی ومفهومی برای دانش آموزان ودبیران  •
بخشی از محتوا واقع بینانه نبودن)عدم تناسب کافی  باموقعیت های اجتماعی جهانی کنونی•



:نقدهای ارزشیابی 

االت مفهومی ارایه سواالت عملکردی وسطوح باالی سو)عدم تناسب با توانایی های دانش آموز•
.( بادشواری روبه روست

.دانش آموزبه قدرت تحلیل دست نمی یابد•
نداشتن سواالت عملکردی ومفهومی درپایان دروس•
.(هرکدام یک موضوع درسی کامل هستند)گفتگوکنیدهای طوالنی و وقت گیر•
معرفی شده...(فیلم وکلیپ و)فاقدمنابع رسانه ای •
ظرفیت محدودبه کارگیری روش های فعال تدریس •



:نقدحیطه ها

.صرفا شناختی است •
.درارایه حیطه های نگرشی ومهارتی توفیقی ندارد•
.دست یابی به اهداف فصول کتاب آرمانی و ایدوئولوژیک است•



:اهداف فصل اول



:دوماهداف فصل 



:سوماهداف فصل 



:چهارماهداف فصل 



مواجهه دیگرفرهنگ ها بافرهنگ غرب

(درتسلط برطبیعت)جذابیت تکنیکی غرب•
(انسان گرایی واهمیت دادن به آزادی وانسان)جذابیت فرهنگی غرب•
(ای فراماسونریباتولیدعلوم انسانی اجتماعی وایجادانجمن ه)جذابیت روشنفکرانه•
(به علت نیازبه تولید،نیروی کار وبازار بیشتر)استعمار•
ارشدن به حاشیه رانده شدن  وبی اعتب)آشفتگی های درونی سایرفرهنگ ها•

(فرهنگ های بومی



تفاوت دیدگاه اسالم وغرب درباره عقل



علم دردیدگاه مدرن،پست مدرن واسالم



پایان 
مجمع عمومی دبیران علوم اجتماعی متوسطه دوم استان اصفهان •

1396آبان ماه 24چهار شنبه•


