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 فرهنگ جهانی موضوع:                            ۲جامعه شناسی  ۲درسنامه درس عنوان:

 

                          .مفهوم فرهنگ جهانیالف( بررسی 

 گونه های مختلف فرهنگ جهانی.بررسی ب( 

 .ویژگی های فرهنگ مطلوب جهانی ( بررسیج

 

 

 .مفهوم فرهنگ جهانیالف( آشنایی دانش آموزان با 

 .گونه های مختلف فرهنگ جهانی و تقسیم بندی فرهنگ های جهانی ب( آشنایی دانش آموزان با

  و توضیح ویژگی های فرهنگ مطلوب جهانی. تحلیلج( 

 

 ...........................................................................................................................   11صفحه ...........................................................................................................................  

و در  ندیآ یم دیپد یمتفاوت یواحد، فرهنگ  ها ینیدر طول زمان، در سرزمی متنوعی وجود دارند، یعنی که فرهنگ ها دیآموخت

 ، که علت این تنوع و تفاوت به شرح زیر است:رندیگ یشکل م یگوناگون یمتعدد، فرهنگ  ها یها نیواحد در سرزم یزمان

 .فرهنگ ها متنوع است ۀروح و شالود یعن،یکالن آنهاو یاساس یها و ارزش دیعقادرتنوع  -1                                   

                                است. یطوالن گرید یها کوتاه و برخ از فرهنگ یعمر برخیی: ایجغراف ۀگسترتفاوت در -2     علت تنوع فرهنگ ها:

                      ییایجغراف یو از مرزها ندیآ یمحدود به وجود م یدر مناطق یبرخی: خیتداوم تارتفاوت در  -3                                   

 .دارند یاریگسترش بس گرید یبرخ یکنند ول یخود عبور نم                           .              

محتوای 

 :نوشتاری کتاب
 ۲جامعه شناسی 

 

 سال تحصیلی:
99 - 1400 

 به نام خدا

 معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

 دفتر آموزش متوسطه نظری

 علوم اجتماعی و دبیرخانه راهبری کشوری

 سواد رسانه ای 

 تولید شده در استان خراسان جنوبی

 اول فصل:

 دوم درس:

  نام طراح:

 علیرضا اسماعیلی

سرگروه علوم اجتماعی )

 (شهرستان درمیان

 اهداف درس
 

 انتظارات درس
 

درس تشریح  
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 . ..........................................................................................................................  12صفحه ...........................................................................................................................  

 شوند؟ یم یجهان ییچه فرهنگ ها

 . ابدی یکند و در جهان گسترش م یعبور م یو قوم ییایجغراف یکه از مرزها یفرهنگی: فرهنگ جهانتعریف 

روند و  یخود فراتر نم یا و منطقه یقوم ۀاست، از محدود یمربوط به قوم و منطقه خاصآنها  یو ارزش ها دیکه عقا ییها فرهنگ

 (مانند فرهنگ مغولی) داشته باشند. انهینگاه سلطه جواقوام و مناطق  رینسبت به سا نکهیمگر ا؛ شوند ینم یجهان

شدن گام برداشته   یجهان یخود عبور کرده و به سو ییایجغراف یاند که از مرزها وجود داشته ییها فرهنگ خ،یدر طول تارنکته: 

 فرهنگ  ها دوگونه  اند: نیاند. ا

                     سلطه  ینگاه یاست ول یگروه خاص ایآن متعلق به قوم، منطقه  یهنجارها ایارزش ها  د،یعقاویژگی:                               

 دارد انهیجو                             

                                                  یرامونیو منطقة پ یخود، جهان را به دو منطقة مرکز ییایجغراف یبا عبور از مرزها یفرهنگ نیچنپیامد:               گونه نخست:

 .ردیگ یرا به خدمت م یرامونیمنطقة پ ،یکند. منطقة مرکز یم میتقس                            . 

 یدار هیو فرهنگ سرما سمیونیفرهنگ صهمثال:                              

 . ..........................................................................................................................  13صفحه ...........................................................................................................................  

 دهد  یرا مورد توجه قرار م)روشنفکران یهودی(  ینژاد خاص -1 :سمیونیصه یآرمان ها و ارزش ها

 د.ریگ یرا درخدمت به آن نژاد به کار م گرانیخود، د یویدن کردیبا رو -۲                         

 

 دهد  یکانون ثروت و قدرت را مورد توجه قرار م یدار هیسرما -1 ی:دار هیفرهنگ سرما ویژگی های 

  .ردیگ یآن به خدمت م رامونیرا در پ )تولید کننده مواد خام و نیروی کار(گرید یکشورها -۲  

                               

 دیگران

صهیو

 نیسم

                               

 دیگران

کانون 
قدرت 
 ثروت
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اقوام،  گریآورد و د یبه دنبال م گرانیخاص را بر د یگروه ایقوم، جامعه  کیکه تسلط  یفرهنگ :استکبار ایفرهنگ سلطه تعریف 

 .کشاند یم یجوامع و گروه ها را به ضعف و ناتوان

 .باشد یفطر یازهایآن مطابق ن یارزش ها، هنجارها و رفتارها د،یکه عقا یفرهنگ : فرهنگ حق

 .همسو با حق نباشد موافق وآن  یباشد اما هنجارها و رفتارها حقآن  یو ارزش ها دیرا که عقا یا جامعه :فاسقه نةیمد

                                را سعادت همة انسان ها -۲. ستین یآن در خدمت گروه و قوم خاص یارزش ها و هنجارها د،یعقا -1ویژگی ها:                      

 .دیگو یسخن م یمشترک انسان یو آرمان ها دیاز عقا -3. کند یدنبال م                                  .

 ، عدم سلطه و سلطه گری جهانی یک دست و متحدپیامد:         گونة دوم: 

 ، فرهنگ حق فرهنگ اسالممثال:                       

 . ..........................................................................................................................  15صفحه ...........................................................................................................................  

 دارد؟ ییها یژگیمطلوب چه و یفرهنگ جهان

عام و جهان  یو ارزش ها دیعقاباشد که از آنها به  یمشترک انسان یو ارزش ها دیعقا دیبا یفرهنگ جهان یو ارزش ها دیعقا

 عبارتند از: عام و جهان شمول  یارزش ها ، کهشود یم ادیشمول 

 تیعقالن تیتعهد و مسئول یآزاد عدالت تیمعنو حقیقت

 یباشد نم محروم ییارهایمع نیاز چن یفرهنگ، که اگر استمختلف  یو ارزش ها دیعقاسنجش  یبرا یزانیو م اریمع: قتیحق -1

ش ها، افکار و اعمال شهیغلط بودن اند ای حیصح صیتشخ یبرا و معیاری و میزانی خود دفاع کند یارزش  ها تیتواند از حقان

 ندارد.

، دارد ی(مرگ و زندگ ۀدربار ینیادیبن یپرسش  ها) یو معنو یابد ییازهاین ،یویو دن یماد یازهایعالوه بر ن یآدم: تیمعنو -2

انسان است و از  یویو دن یماد یازهاین به فکر که صرفا ی. فرهنگکه معیار حقیقت به آنها پاسخ داده و آنها را برطرف می سازد

  سازد. یگرفتار م یو روان یروح یبحران ها هکند، بشر را ب یم یاو چشم  پوش یو معنو یابد یازهاین

و در  گرید یانسان ها و جوامع از برخ یظالمانة برخ یکش شدن جهان، بهره یاز قطبکه است  یارزش جهان شمول: عدالت -3

 کند.می  یریجلوگ جوامع و تباه شدن منابع و امکانات بشر نیتفرقه  ب،شدن حقوق انسان ها مالیپاجه،ینت

کنند.  یظلم بر او را فراهم م نةیشوند و زم یاش م یانسان به کمال و حقوق انسان دنیو بندها مانع رس دیق یبرخ: یآزاد  -4

 یبه امر دنیرس یامر برا کیاز  ییهمواره رها یآزاد رایز) کند.  نیو بندها را تأم دیق نیانسان از ا یآزاد دیبا یفرهنگ جهان

 ( .است گرید

 . ..........................................................................................................................  16صفحه ...........................................................................................................................  
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و  دیگسترش و تحقق عقا نةیکند تا زم جادیرا در انسان ها ا تیتعهد و مسئول هیروح دیبا یفرهنگ جهان: تیتعهد و مسئول -5

 جهان شمول را فراهم آورد. یارزش  ها

                                                           .         کنند، قدرت  یسرنوشت شان را انکارم نییآنها نقش انسان ها در تع: تعریف -1                                                     

       .کنندمی  لیمنفعل تبد یآنها را به موجوداترند،یگ یم انیمقاومت را ازآدم                                                             .

                                                                  .      اش را براساس اراده  ندهیتواند آ یجبرگرا، انسان نم یدر فرهنگ ها -1پیامد:  -2 :  رمسئولیو غها جبرگرا  فرهنگ

                 نفوذ نهیزم -۲. محتوم است یسرنوشتو عمل خود بسازد و محکوم به                                                              .

 .آورند یسلطه گران را فراهم م                                                                    . 

 باشد؛ تیدو سطح از عقالن یدارا دیبا یفرهنگ جهان: تیعقالن -6

پرسش  ها پاسخ دهد،  نینتواند به ا یبشر دربارۀ انسان و جهان پاسخ دهد. اگر فرهنگ نیادیبن یبه پرسش  ها دیابتدا با الف:

 (و مرگ یزندگ یمعنا)خود را نخواهد داشت.  تیدفاع از هو ییتوانا

)مانند:  شود. یمواجه م یمتفاوت یازهایبا پرسش  ها و ن فمختل یخیتار طیدر شرا ن،یادیبن یانسان عالوه بر پرسش  ها ب:

را  ریمتغ یثابت بشر و پرسش ها یپاسخ به پرسش ها ییتوانا دیبا یفرهنگ جهانی و مسئله پیری جمعیت( طیمح ستیز بحران

 د.پاسخ مناسب بده ریمتغ یازهایپرسش ها و ن نیخود، به ا نیادیبن یو ارزش ها دیداشته باشد و براساس عقا

 

 

 13گفت و گو کنید صفحه 

 .دیگفت وگو کن ست،یسازگار ن شانیها با هنجارها و رفتارها و ارزش دیکه در آنها عقا ییها فرهنگ یخیتار یها نمونه ۀدربار

به طور مثال در طول حکومت امویان و عباسیان در ائایل اسالم و حکومت قاجار در تاریخ معاصر با این که فرهنگ و عقاید 

 ی در رفتار حاکمان و دولتمردان دیده و پیاده می شد.اسالمی بود، ولی در عمل دنیا گرایی و قوم گرای

 71گفت و گو کنید صفحه 

جهان شمول گفته شده  یها یژگیو ی. اگر فرهنگ جهانمیسخن گفت یفرهنگ یبا زندگ یفرد یتناسب زندگ ۀدربار ن،یاز ا شیپ

 خواهند داشت؟ ییها یژگیچه و ابندی یپرورش م یفرهنگ نیکه در چن ییرا داشته باشد، انسان ها

انسان هایی سعادتمند، مسئول، آزاده، با معنویت و بدون بحران روحی که به حقوق دیگران احترام می گذارند و که در کنار توجه 

 به کرامت انسانی به برابری انسان ها بدون توجه به قوم و نژاد توجه دارند.

پاسخ فعالیت 

ها
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 آورند؟ دیرا پد یفرهنگ نیتوانند چن یم ییها یژگیو با چه و ییچه انسان ها 

انسان های آزاده ای که معیار حقیقت برای سنجش ارزش ها برخوردارند و با ارزش های جهان شمول، ازادی، عقالنیت و معنویت 

 متعهد بوده و نسبت به دیگران رو یکردی عادالنه دارند و می توانند زمینه ساز تحقق و گسترش ارزش های جهان شمول شوند.

 

...........................................................................................................................********** .......................................................................................................................... 

 ○نادرست          ○درست        یک نمونه از فرهنگ های ناظر به قوم ومنطقه خاص فرهنگ سرمایه داری است. -1

 ○نادرست          ○درست                           و گروه خاص محدود می شود.برخی فرهنگ ها فقط به یک قوم  -۲

 ○نادرست          ○درست                                         کانون فرهنگ سرمایه داری قدرت و ثروت می باشد. -3

 ○نادرست          ○درست                           است. گرید یبه امر دنیرس یامر برا کیاز  ییهمواره رها یآزاد -4

 ○نادرست          ○درست           یکی از ویژگی های فرهنگهای جبرگرا، افزایش مقاومت در انسان ها می باشد. -5

 ○نادرست   ○درست    می شود. گرید یانسان ها و جوامع از برخ یظالمانة برخ یشدن جهان، بهره کش یاز قطبآزادی مانع  -6
...........................................................................................................................**********..................................................................................................  ....................... 

 یک نمونه از گونه نخست فرهنگ جهانی را نام ببرید:  -1

 سرمایه داری              ج( فرهنگ مغولی          د( فرهنگ اسالمفرهنگ صهیونیسم               ب( فرهنگ الف( 

 ( کدام یک از ویژگی های فرهنگ مطلوب جهانی نیست؟۲

 ب( عدالت                          ج( قدرت                     د( حقیقت        الف( معنویت             

 کدام ویژگی فرهنگ مطلوب جهانی معیار و میزان برای سنجش عقایدو ارزش های مختلف را فراهم می آورد. -3

 ج(  عدالت                            د( حریتالف( حقیقت                                 ب(  معنویت                            
 ؟آورد یبه دنبال م گرانیخاص را بر د یگروه ایقوم، جامعه  کیتسلط  فرهنگ( کدام 4

 الف( سلطه                       ب( حق                       ج( فاسقه                     د( جهانی
   ...........................................................................................................................**********.....................................................................................................................  

 ویژگی .............................................. فرهنگ های جهانی مطلوب باعث رسیدن انسان به کمال می شود. -1

 فرهنگ های ......................................... نقش انسان در تعیین سرنوشتشان را انکار می کنند. -۲

 ......................... مربوط می شود.تنوع فرهنگ ها به .......................... -3

 ویژگی .............................................. فرهنگ های جهانی مطلوب باعث رسیدن انسان به کمال می شود. -4

 

...........................................................................................................................**********.................................................................................................................... 

 سواالت تالیفی
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 ستون ب                                              ستون الف           

 بحران روحی و روانی                                         عدم وجود مسئولیت و تعهد       

 نسبیت فرهنگی                                                   عدم وجود عقالنیت

 د معنویت  نفوذ فرهنگ بیگانه                                                 عدم وجو

...........................................................................................................................**********.................................................................................................................... 

 ؟شود یم گانگانیعدم وجود کدام ارزش باعث تسلط فرهنگ ب -1

 دارد؟  تیانسان یبر یامدیچه پ یدر فرهنگ جهان تیعدم وجود ارزش معنو -۲

 فرهنگ جهانی را تعریف کنید: -3

 شدن را ندارد؟ یجهان تیظرف یچه فرهنگ -4

 دیداشته باشد کدام اند؟چهار مورد را نام ببر دیبا یکه فرهنگ جهان یفرهنگ عام وجهان شمول یارزش ها -5

 فرهنگ قومی و منطقه ای چگونه می توانند جهانی شوند؟ -6

 ان فرهنگ دارد؟ یبرا یامدیچه پ قتیعدم وجود ارزش حق -7

 را به دنبال دارد؟ ییامدهایوتعهد چه پ تیوجود وعدم وجود مسئول -8

 گونه دوم فرهنگ جهانی را توضیح دهید: -9

 وان یکی از ویژگی های فرهنگ مطلوب جهانی توضیح دهید:عقالنیت را به عن -10

...........................................................................................................................**********.................................................................................................................... 

  ؟شودیابد این نتایج حاصل مین حققتبه ترتیب در صورتی که کدام یک از ارزش ها متعلق به یک فرهنگ مطلوب جهانی  . 1

نداشتن معیار و میزانی برای »و   «گرفتاری انسانی در بحران های روحی و روانی»،«از بین رفتن قدرت مقاومت یک فرهنگ»

 (۹3کنکور خارج از کشور )                                                                        «سنجش عقاید و ارزش های مختلف

 عقالنیت  -معنویت  - مسئولیت و تعهد (ب                          معنویت  - حقیقت –عقالنیت  (لفا 

 عقالنیت -معنویت  - عدالت و قسط (د                  حقیقت  - معنویت –مسئولیت و تعهد  (ج

 

 ؟شودبه ترتیب در صورتی که کدام یک از ارزشهای متعلق به یک فرهنگ مطلوب جهانی تحقق نیابد این نتایج حاصل می. ۲

ناتوانی در دفاع از الیه »و  «از بین بردن قدرت مقاومت یک فرهنگ»،«اید و ارزش هانداشتن معیار و میزانی برای سنجش عق»

 (۹4کنکور سراسری )                                                                                              «های بنیادین هویتی خود

 عقالنیت  - مسئولیت و تعهد -حقیقت  (ب               مسئولیت و تعهد -معنویت  - عقالنیت (فال 

 حقیقت –معنویت  -عدالت و قسط  (ج                     حقیقت – حریت و آزادی -معنویت  (ج
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 (۹4کنکور سراسری )                                                           ؟کدامند به ترتیبمفاهیم جامعه شناختی متن زیر . 3

هیچ به خرج دادند دشمن از  رشادت فراوانبه جبهه اعزام شدند و از خود  داوطلبانهای از جوانان یان دفاع مقدس عدهدر جر» 

 .جاودانه شدها در تاریخ در قبال فرزندان ایران چشم پوشی نکرد ایثار آن یسبعیت

 پیامد غیرطبیعی کنش اجتماعی  -عدم عقالنیت  - کنش اجتماعی -آزادی  و ریتح (لفا 

 ارزش اجتماعی  - ف به دنیاوطکنش حسابگرانه مع - مسئولیت و تعهد -کنش اجتماعی  (ب

 خرده فرهنگ  -زوال عقالنیت  -جتماعی اهنجار  - مسئولیت و تعهد (ج

 پدیده کالن - کنش ارادی -کنش انسانی  - ارزش اجتماعی (د
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