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در راستای کتب جامعه شناسی یک 
.وجامعه شناسی دو نگاشته شده است



سخنی با دانش آموز





















































(صرفا رویکرد چهارم)جلد وپشت جلد کتاب-:ویژگی های صوری 
عنوان کتاب -
اشاره به فیلم های مرتبط با مباحث دروس-
ا همراه با توضیح،متعددبا مفاهیم گسترده  ،نسبت)تصاویر-

(کوچک،شفافیت کم 
فاقدمعادل التین واژه ها،اسامی ،اماکن در زیرنویس-
یسفاقد توضیحات ومصادیق بیشتر درخصوص مفاهیم درزیرنو-
.منابع برای مطالعه بیشتر درس به درس باشد-
تهیه نشدن راهنمای کتاب-
عدم استفاده ازتصاویرجامعه شناسان -





سبپیوستگی وتنا
ارتباط طولی نامناسب-
ورودی های ثقیل -
رفانی دبیران نیازمند آشنایی باال نسبت به متون تاریخی،فلسفی وع-

.هستند
نقدبیش ازحدرویکرد پوزیتیویستی-
رویکرد پوزیتیویستی سنتی فرانسوی مالک نقدقرارگرفته -

نئوپوزیتیویست ها وپوزیتیویست های .است
نی هم حقیقت به صورت عی.. . : ویتکنشتاین،پوپر،رایشنباخ و)منطقی

متفکرانی که بااندیشه های خودعمال خدمت. وجود دارد نه صرفا ذهنی 
ایه خردمرجع وسرم.به حکومت های جبارمی کنند پیامبران کاذب هستند

ه بود... مخالف جزم گرایی مارکس ،هگل،افالطون و.معنوی انسانی است
.(قوانین تاریخ ساختگی اندومنحصربه فردهستند: اند

. لم استنظریه ابطال پذیری معیارتشخیص تمایز بین علم وشبه ع:پوپر-
.نظریه ای علمی است که خود را درمعرض آزمایش ورد شدن قراردهد

جامعه نیازمند )عدم تناسب محتواهای ذهنی با غلبه های عینی زمان -
(برتسلط برطبیعت



-



تفهیم عدم پارادوکس برای دانش آموزان



یعی استنباط اهمیت علوم اجتماعی نسبت به علوم طب
11ص.موردپذیرش دانش آموز دوران گذارنیست



اعتبار وروایی
متد هماهنگی وانسجام بین پارادایم،تئوری و: عدم اعتبار ساختاری

.ارائه شده کتاب درخصوص علوم اجتماعی اسالمی وجود ندارد
مراحلی جهت یافتن حقیقت:تحقیق
.آنچه بایدباشد. واقعیت درست  :fact:حقیقت
.آنچه که هست: واقعیت

.تئوری است که درفضای اجتماعی خاصی اجراشده باشد:مدل
.مدل هابایدبومی باشندوباساختارجامعه انطباق داشته باشند

.پارادایم نظریه ومتدرامدیریت می کند
.چراتوسط پارادایم مشخص می شود

.چیستی توسط نظریه مشخص می شود
.چگونه درمتدمشخص می شود

.پارادایم دیگر رابرطرف نمی سازد3پارادایم چهارم نواقص 
ی ازنظریک غیرمسلمان پارادایم چهارم فاقد مبنای منطق

.است



ست رویکردکتاب برای علم ارزش جهان شناختی ومعرفتی قادل ا
نه گرایش رئالیستی

عوامل علم ناب وحقیقت باتصورات وتخیالت متاثرازتفکیک -
آموزانمحیطی وفرهنگ  چالش محتوایی معلمان ودانش 

علم خلط کاربردی کردن)عدم تناسب ذات علم با بومی گرایی-
(با بومی کردن آن

محوری که ازجانب اغیار . محورشناخت عقل  و  وحی است-
.دارای علقه های یک سونگرانه است

پارادوکس سنت ومدرنیته درآموزه های دینی ازمنظر دانش-
قرآن دلیل گمراهی انسان ها رااززبان خودانسان ها )آموزان

رای ،پیروی وتاثیرپذیری ازمحیطی می خواند که پدرانشان ب
م ماپدران خودرابرآیینی یافتیم وماه» . آنها فراهم کرده اند

سوره مائده« باپیگیری از آنان ،راه یافته گانیم



داوری علمی ارزش های سیاسی ،ناتوانی فهم -
دانش آموز،نبودمرجعیت داوری  

لی وبر بر استفاده ازروش های علمی وتبیین های ع-
(  15ص)،جهت درک صحیح معانی تاکید داردولی  

پدیده های معناداررانمی توان : وبرمعتقداست: 
.همانندپدیده های طبیعی مورد بررسی قرارداد

تعارض داوری ارزشی با روح جامعه شناسی--



عملکرد وارزشیابی

...نیدوگستردگی وحجم باالی موارد تحقیق کنید،گفتگو ک-

52صفحه

باتوجه به کنکور وامتحانات نهایی



نبودن پرسش های  مفهومی وعملکردی درپایان هردرس-



102ص



حیطه های یادگیری

عدم تفکیک اهداف و حیطه های شناختی ازحیطه های -
نگرشی

القاء ناکارآمدی جامعه شناسی بدون رویکرد تفسیری -
اسالمی و ایجاد نگرانی نسبت به خط مشی علم جامعه 

شناسی در دانش آموز 
با (شناخت متقابل هویت ها)عدم مطابقت الگوی تعارف-

عملکرد کنونی جهان اسالم










