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 هشٍسی ثشچبسچَة ولی وتبة جبهؼِ ؿٌبػی پبیِ دّن

 هٌطك ثشًبهِ دسػی وتبة

حبون ثشسٍیىشدوتبةاكَل    







 وتبة جبهؼِ ؿٌبػی پبیِ دّن دسپی چیؼت؟

• دسكذدایجبدًَػی جبهؼِ ؿٌبػی ایشاًی اػالهی ثب تَجِ ثِ 
ظشفیت ّبی وِ توبم ؿبخِ ّبی جبهؼِ ؿٌبػی ثشای 

.اٍفشاّن هی وٌذ  
• یؼٌی دسآخشیي ًحلِ ی جبهؼِ ؿٌبػی ؿبخِ یی ّؼت وِ 

. ظشفیت فشٌّگ سادسجبهؼِ پشسًگ هی وٌذ  

 



 هحَسّبی ػٌذثٌیبدیي تؼلین ٍتشثیت ایشاى اػالهی

• َّیت اًؼبى دستؼبهل 
:ثبچْبسهحَسؿىل هی گیشد  

•  ساثطِ اًؼبى ثب خَدؽ
•  ساثطِ اًؼبى ثب دیگشاى
•  ساثطِ اًؼبى ثب طجیؼت
•  ساثطِ اًؼبى ثب خذاًٍذ

 

 خذاًٍذ
 آفشیٌؾ جْبى

 َّیت اًؼبى
 اجتوبع اًؼبًی

 













 ٍاوٌؾ ایشاًی ّب دساستجبط ثب هذسًیتِ

• دیذگبُ اٍل هذسًیتِ ساراتب ًجغ هی داًذ،ٍهؼتمذاػت وِ اهشٍصهبى 
(ّن دستؼٌي ٍّن دستـیغ ٍجَد،داسد)ثبیذدساهتذاد گزؿتِ ثبؿذ،  

• دیذگبُ دٍم هبهی ثبیؼت دساهتذاد هذسًیتِ حشوت وٌین تب آًجب وِ  
.هی تَاًین ٍثبیذ تالؽ وٌین ّشچٌذ دسظبّشهبى ًیض ثبؿذ  

• غشة ثذ،اصجولِ (غشة خَة،غشة ثذ)دیذگتِ ػَم سٍیىشدگضیٌـی ،
...آى فشدگشایی افشاطی،فشٍپبؿی خبًَادُ ٍ  

• ػبیٌغ ٍتىٌَلَطی ثِ ّشهیضاى اصػبیٌغ ٍتىٌَلَطی )دسغشة خَة 
(ساثبیذٍاسدوٌین  

• ػبیٌغ ًَػی اصػلن اػت وِ هؼشفت آصهَى پزیش، هجتٌی ثشهجبًی  
 ػىَالس 

 



 سٍیىشدتلشفی

• ایي سٍیکشدهؼتقذاست کِ سایٌس اصجٌس َّاست ،اصجٌس 
ِ ی ضوا اثشهی گزاسد،ٍهوکي  اًذیطِ است،ٍقتی ٍاسدضذتشاًذیط

است داًستِ ّای پیطیي ضواسادچاستؼاسض کٌذ،ٍهی تایست 
.یکی اصایي دٍ اًذیطِ تِ ًفغ دیگشی کَتاُ تیایذ  

• یؼٌی دسایي دیذگاُ هی تایست تا هثاًی ًظشی خَد تا اًذیطِ 
تشخَسد کٌین،یؼٌی دسایي دیذگاُ هی تایست صهیي تاصی سا 
.ػَض کٌین ٍایي تاصی ،صهیي تاصی فشٌّگی ٍهذسًیتِ است  

 



 دیذگبُ هتفىشاى دساستجبط ثب هذسًیتِ

• .مدرنیته با روشنگری آغازشد  

• هابرماس معتقداست که مدرنیته دورانی است که 

بشرنمی تواندونمی خواهد اصولش راازگذشته 

.بگیرد  

• گیدنزازمدرنیته تحت عنوان ازجاکندگی نام بردیعنی 

.جایی که زمان ومکان ازمحتواتهی می شوند  

 



:اكَل پبساداین اًتمبدی اػالهی  
• اًساى خلیفِ اهلل است،ٍچَى اضشف هخلَقات است،دسّشساختاسی کِ تِ 

استضؼاف کطیذُ ٍاستثواسضَد،هی تایست تشػلیِ آى ساختاسضَسش 
.یؼٌی ػافیت اًذیص ًثاضذ.ٍاًقالب کٌذ  

• .یؼٌی ها ًوی خَاّین اًساى سا،سّاکشدُ ٍدیگشتِ اٍکاسی ًذاضتِ تاضین  
• چَى اًساى اصًگاُ اسالم قثل اصایٌکِ اسیشّشًَع ساختاسدیگشی 

.هی تاضذ(ًفس خَد)تاضذ،اسیشدسٍى خَد  
• اًساًی کِ اسیشًفس خَدضذ،ػافیت طلة هی ضَدٍدسجایی هوکي است 

.جای حق ٍتاطل ساػَض کٌذ  
• .سسالت هادسایي است کِ دسجْت تؼالی اًساى گام تشداسین  

 

 



• ًظشیِ ّبی جبهؼِ ؿٌبػی اػالهی ًجبیذ تٌْب،ثبػث دسن 
جْبى اجتوبػی دسهب،گشدد،ٍاصطشیك آى جْبى اجتوبػی  

ساتحلیل وٌذ ثلىِ ثبیذ ثتَاًذاًؼبى سا،اصایي 
ػبختبسّب،سّبوٌذ،اٍساّذایت وٌذ،اًؼبًی تشوٌذ،خذایی 

.تشوٌذ  
• دسلبلت ایي دیذگبُ جبهؼِ ؿٌبػی ًجبیذ،ػلن تضئیٌی ثبؿذ،ثِ 

.............ایي هؼٌب وِ ًظشیبت ساثخَاًین ،تحلیل وٌین،ٍ  
• جبهؼِ ؿٌبػی صهبًی ػلن اػت،وِ دسوٌبسووه ثِ هخبطت 

دسفْن جْبى اجتوبػی ،اٍسااصلیذػبختبسّب سّبوٌذوِ  
 اٍاًؼبًی تشثفْوذ،اًؼبًی تشجْبى اجتوبػی ساتـىیل دّذ

 



 ًىبت هـتشن پبساداین اًتمبدی ثب پبساداین اػالهی

• .اًؼبى تحت ّیچ ؿشایطی ًجبیذتؼلین ػبختبسّبؿَد  
• .ٍالؼیت ػوك پٌْبى داسد  

• .ٍالؼیت ّبی اجتوبػی الیِ الیِ اًذ ٍهحل ػتیض ّؼتٌذ  

 



 تفبٍت ّبی پبساداین اًتمبدی ثب پبساداین اػالهی

• پبساداین اًتمبدی 
:غشة  

.   فشیبدگشاػت         
.تٌْبثیشًٍی اػتظلن    

پـتَاًِ  فَق ثـشی 
.ًذاسد  

 

:پبساداین اًتمبدی اػالهی  
.دسهبًگشاػت          

                                            
ظلن ّن ثیشًٍی ٍّن دسًٍی 

.اػت  
.ثِ ًَسخذا هتلل  اػت  

 



:فَایذجبهؼِ ؿٌبػی اًتمبدی اػالهی  

.جبهؼِ ؿٌبػی سا ػویك ٍهجٌبیی  هی وٌذ  
.اهىبى ًمذهجٌبیی ثِ اًؼبى هی دّذ  
.اهىبى تَلیذ ػلن ثِ اًؼبى هی دّذ  

 



ًمذػبصهبى دّی ٍػبختبس-1  

 پـت جلذًبهٌبػت
 فًَت سیضٍسًگ ًبهٌبػت ٍسٍدی ّبی دسع ّب

ٍیظگی ّبی كَسی ػبصهبى دّی وتبة1-1  



(ػذم جزاثیت ّبی دیذاسی)ػذم ؿفبفیت ثشخی اصتلبٍیش  









 اػتفبدُ صیبداصتلبٍیشػیبُ ٍػفیذ





 ػذم تٌبػت تلَیشثبهتي یبتلبٍیشهجْن





خبًَادُ دسجْبى  
ّبی اجتوبػی 

 هختلف



(14ثِ جضدسع)صیشًَیغ ًبوبفی  

• اگشثشخی اص لؼوت ّبی ثخَاًین ٍثذاًین ّوشاُ ثب هثبل 
دسصیشًَیغ ّبی وتبة لشاسهی گشفت كفحبت ّشدسع 

.اصتٌبػت كَستی ثْتشی ثشخَسداسهی ؿذ  



تؼلؼل،تٌبػت ٍپیَػتگی وتبة2-1   

وتبة  12هثالكفحِ )استجبط ػشضی  ضؼیف هطبلت وتبة ثبیىذیگش
ثِ هفبّین جبهؼِ پزیشی ،وٌتشل اجتوبػی ٍسٍؽ ّبی آى  هی 

آى ساثِ كَست 71تب68دسكفحبت  9پشداصددسحبلی دسدسع
.( هجؼَط اسایِ هی وٌذ  

كفحِ 2ثحث فشكت ّبٍهحذٍدیت ّبی پذیذُ ّبی اجتوبػی دسدسع
ثِ كَست هجؼَط ثِ آى  42تب40كفحبت 6اؿبسُ هی ؿَدٍثؼذادس11ٍ13

.پشداختِ هی ؿَد  
پشداختي ثِ پذیذُ ّبی طجیؼی  ٍتفبٍت آى ثب پذیذُ 13كفحِ 2دسدسع

ّبی اجتوبػی ضشٍست ًذاسدصیشاایي هطلت ساثِ كَست وبهل 
.تَضیح دادُ اػت 20تب18دسكفحبت   



تَضیح دادُ ًطذُ  3پذیذُ ّای اػتثاسی تارکشهثال تِ خَتی دسدسس
است ٍدتیشهجثَساست کِ پذیذُ ّای اػتثاسی ٍغیشاػتثاسی ساتِ 

صَست گستشدُ تشی تَضیح دّذتا داًص آهَصتتَاًذ فؼالیت 
.آخشدسس ساتحلیل کٌذ  



ػذم تٌبػت صهبى تذسیغ ثب  هفبّین دسػی 
ووجَد ٍلت ثشای تذسیغ هطلَة )وتبة

 آهَص)ٍخؼتگی هفشط دثیش ٍداًؾ آهَص 
 

 



 اػتفبدُ اصهلبدیك دؿَاسٍهجْن

• تشای تیاى ساتطِ تؼذرٌّی ٍتؼذػیٌی پذیذُ ّای اجتواػی استفادُ اصهثال 
کتاب تشای داًص آهَصپایِ دّن گٌگ ٍهثْن است 26ًفت دسصفحِ 

.ٍهی ضذتِ هثال ّای سادُ تشی پشداخت  



 ػذم تَضیح ٍهثال کافی تشای قلوشٍٍاقؼی ٍآسهاًی جْاى اجتواػی



اػتجبسٍسٍایی هطبلت(3-1  

• بانظریه های علم جامعه شناسی درسطح جهانی،بی طرفی 

کنترل پذیری،تکرارپذیری،آزمون )علمی،ویژگی علمی نظریه

انطباق دارد؟ (پذیری  



ًمذاسصؿیبثی ٍػولىشد-2  
• داًؾ آهَصی وِ دسحیطِ )ػذم تٌبػت ثبتَاًبیی ّبی داًؾ آهَص

داًـی ثِ فشاگیشی پشداختِ ،تَاى اػتٌجبط هفَْهی ٍػولىشدی 
فبكلِ صیبدثیي هفبّین ٍحَصُ اػتٌجبطی پبیِ ًْن .(هطبلت ساًذاسد  

• .ٍدّن   

 

• هـىل ثِ وبسگیشی سٍؽ ّبی فؼبل تذسیغ ٍهـبسوت اجتوبػی 
تىیِ ثشسٍؽ ػخٌشاًی،سٍؽ پیؾ )داًؾ آهَصاى دستذسیغ  

(ػبصهبى یبفتِ  



 ػذم تٌبػت ثشخی اصفؼبلیت ّب ثب تَاًبیی ّبی داًؾ آهَصاى

 

10كفحِ   





92كفحِ  

َّیت اجتوبػی تبسیخی اًؼبى ّب سیـِ دسحمیمت جَیی ٍَّیت ػبلن -1
.داسد  

فشاهَؿی .تبسیخ ثـشیت ،تبسیخ حمیمت جَیی ٍفطشت جَیی اػت-2
.ّشیه ثِ فشاهَؿی دیگشهٌجشهی ؿَد  

.چَى حمیمت جَیی ثخـی اصَّیت تبسیخی ثـشاػت ،هوىي ًیؼت-3  

1 
2 

3 



 ػذم تٌبػت ثشخی ػَاالت ٍسٍدی ّب ثبتمَیت تفىشخالق ٍاًتمبدی

31كفحِ  

 آیبایي ٍسٍدی ثب هتي صیشتٌبػت وبفی داسد؟



 آیبثِ اّذاف هطشٍحِ اثتذای فلل ّب هی سػذ؟

ًمذ اّذاف ٍحیطِ ّبی یبدگیشی-3  

ّبی آىآهَص ثب هطبلؼِ ایي فلل ٍ اًجبم فؼبلیتداًؾ:1فلل   

 .دّذّب ػاللِ ًـبى هیثشد ٍ ثِ دسن هؼٌبی وٌؾوٌؾ آدهی پی هی( ثَدىآگبّبًِ)ثِ هؼٌبداسی  

 .وٌذخَد ٍ دیگشاى اًگیضُ وبفی پیذا هی ثشای تَجِ ثِ پیبهذّبی وٌؾ  

 ثشد ٍ هتَجِ ًمبط لَت ٍ ضؼف ایي سٍؽ ّبی اجتوبػی پی هیثب اػتفبدُ اص سٍؽ همبیؼِ ثِ هؼٌبداسی پذیذُ
.ؿَدهی  

 . دّذسا تَضیح هی( تشیي پذیذُ اجتوبػیوالى)گیشی ٍ گؼتشؽ جْبى اجتوبػیچگًَگی ؿىل  

 .آٍسدّبی تىَیٌی ٍ اػتجبسی جْبى اجتوبػی هلذاق هیثشای پذیذُ  

 .ثشدتشپی هیتش ٍ والىّبی اجتوبػی ػویكّبی هختلف جْبى اجتوبػی ثِ اّویت پذیذُثب تفىیه الیِ  

 .وٌذّبی اجتوبػی ٍ آثبس ایي گًَبگًَی سا ثیبى هیػلت تٌَع جْبى  

 .دّذّبی اجتوبػی سا تـخیق هیّبی جْبىّب ٍ هحذٍدیتفشكت  

 .گیشدؿٌبػذ ٍ اص آًْب ثْشُ هیّبی اجتوبػی سا هیّبی ًمذ ٍ اسصیبثی جْبىهالن  

وٌذثشد ٍ دس ایي ساػتب احؼبع هؼئَلیت هیاجتوبػی پی هی ثِ ًمؾ افشاد دس گؼتشؽ جْبى  
 



:اّذاف فلل دٍم  
 .دّذتوبیض، تؼبهل ٍ تٌبػت َّیت فشدی ٍ اجتوبػی سا ؿشح هی  

 .وٌذیبثی هطلَة، اًگیضُ وبفی پیذا هیؿَد ٍ ثشای َّیتخَد، آگبُ هی گیشی َّیتثِ ػَاهل هؤثش دس ؿىل  

 .دّذپزیشی ٍ وٌتشل اجتوبػی سا دس ثبصتَلیذ َّیت اجتوبػی تَضیح هیًمؾ جبهؼِ  

 .دّذداًذ ٍ ثِ اًجبم آى سغجت ًـبى هیاهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش سا ضشٍسی هی  

 ّبی جذیذ ّبی اجتوبػی ثشای تحشن اجتوبػی ٍ پیذایؾ َّیتّبیی سا وِ جْبىّب ٍ هحذٍدیتفشكت
.وٌذًمذ ٍ اسصیبثی هیوٌٌذ فشاّن هی  

 .ثشدگیشی َّیت جْبى اجتوبػی پی هیّبی والى دس ؿىلثِ جبیگبُ ػمبیذ ٍ اسصؽ  

 .دّذدّذ ٍ ساثطِ آًْب سا ؿشح هیَّیت اجتوبػی افشاد سا اص َّیت فشٌّگی جْبى اجتوبػی تویض هی  

 .وٌذػلل دسًٍی ٍ ثیشًٍی تحَالت َّیتی جْبى اجتوبػی سا ثیبى هی  

 دّذ ٍ خَد سا ًؼجت ثِ ػشًَؿت تحَالت َّیتی هثجت ٍ هٌفی سا تـخیق هی
.داًذتحَالت َّیتی جْبى اجتوبػی هتؼْذ هی  

 .دّذاصخَدثیگبًگی فطشی ٍ تبسیخی سا تـخیق هی  

 .وٌذداًذ ٍ ثِ آى تؼلك خبطش ثیـتشی پیذا هیَّیت ایشاًی، اػالهی ٍ اًمالثی سا افتخبسآهیض هی  

 -ثشد ٍ ًؼجت ثِ آى احؼبع هؼئَلیت هیثِ اّویت اثؼبد جوؼیتی ٍ التلبدی َّیت ایشاًی پی هی
. وٌذ  

 
 



 آیااّذاف هزکَستااهکاًات هَجَد قاتل حصَل است؟
 آیباّذاف هزوَسثبیىذیگش ّوبٌّگ ّؼتٌذ؟

ٍتَاًبیی ّبی داًؾ آهَصاى تٌبػت داسد؟ًیبصّبی آیباّذاف هزوَسثب  

آیباّذاف هزوَسثبیبفتِ ّبی جذیذػلوی هطبثمت داسد؟ ٍثِ هلبدیك آى 
 دسوتبة  اؿبسُ ؿذُ اػت؟

آیب هفبّین اػبػی ٍپبیِ ػلن جبهؼِ ؿٌبػی ثِ داًؾ آهَصاى اًتمبل هی یبثذ؟                     
                      

 آیب تؼبسیف وتبة  ثشای داًؾ آهَص ٍاضح ،ؿفبف ٍلبثل فْن اػت؟ 
آیبهفبّین وتبة ّوبًمذسوِ ثشای هَلفیي اصاٍلَیت ٍاّویت ثشخَسداسثَدُ ثشای 

 هؼلویي ٍداًؾ آهَصاى ّن هْن اػت؟
آیبهَضَػبت ٍهثبل ّبی ثِ وبسسفتِ دسوتبة ٍالغ ثیٌبًِ اػت؟ٍاصیه ػًَگشی فبكلِ  

 داسد؟
 آیبداًؾ آهَصاى پبیِ دّن تَاى دسن هفبّین وتبة دسػی ساداسًذ؟

 حیطِ ؿٌبختی



 
 

• آیب هفبّین وتبة دسػی هَجت تغییشًگشؽ داًؾ آهَصاى 
 ًؼجت ثِ جْبى اجتوبػی خَدهی ؿَد؟

داًؾ آهَصاى ًؼجت ثِ جْبى  (اًتمبدػبصًذُ)آیب سٍحیِ ًمبدی 
 اجتوبػی خَدافضایؾ هی یبثذ؟

• آیب َّیت هلی،َّیت دیٌی،َّیت فشٌّگی،َّیت 
اجتوبػی،َّیت تبسیخی  ،َّیت فلؼفی ٍَّیت ػشفبًی 

داًؾ آهَصاى تمَیت هی ؿَد؟ ٍآیباثؼبدَّیتی داًؾ 
 آهَصاى ثبیىذیگشتٌبػت ثیـتشی پیذاهی وٌذ؟

• آیبثبتذسیغ هفبّین جبهؼِ ؿٌبػی وتبة تؼلك 
ٍتؼْذاجتوبػی،ػشهبیِ اجتوبػی،اًؼجبم اجتوبػی،ًْبدیٌِ  

ثیـتشهی ؿَدٍآػیت ّبی اجتوبػی ووتش؟... ؿذى اسصؽ ّب ٍ  

 حیطِ ًگشؿی 



•  آیبسٍحیِ پظٍّـی ًٍَآٍسی  داًؾ آهَصاى استمبءهی یبثذ؟
• آیبداًؾ آهَصاى دسایي وتبة لذست تجضیِ ٍتحلیل پذیذُ 

 ّبی اجتوبػی ٍهـىالت جبهؼِ ساپیذاهی وٌٌذ؟

حیطه های 

 مهارتی



هَلفیي،دثیشاى،داًؾ  )اًطجبق الصم ثیي ػِ وٌـگشاكلی
.وتبة ضؼیف اػت(آهَصاى  

.وتبة ؿتبة صدُ ٍثب هلبدیك ًبوبفی تذٍیي ؿذُ اػت  

 وتبة سٍیىشدی وبهال جذیذًؼجت ثِ ػبیشوتبة ّبی جبهؼِ 
وتبة داسای جْت ٍػَگیشی .)ؿٌبػی دُ ّبی گزؿتِ داسد

( .ٍدسكذداكالح گشی اجتوبػی اػت  

:ًتیجِ گیشی ولی  

.ثبیذثِ كَست فشاگیشدسخلَف وتبة اصدثیشاى هحتشم ًظشػٌجی ثِ ػول آیذ  
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