
  فصل چهارم 

 درس اول و دوم 
 

 ها،سبک ها،مهارت باورها،شایستگی به سو یک از ها انسان زیستن است؟ خوب چیزهایی چه به وابسته زیستن خوب 

 مناسب مادی و اقتصادی منابع از برخورداری نحوه و میزان گرو در دیگر سوی از و است وابسته آنان فرهنگ و زندگی

 .باشد می

 فرهنگ اصالح– * مصرف الگوی حبگیرد؟ *اصال شکل کشور در پیشرفت مناسب فرهنگ میشود موجب اصالحاتی چه 

 آفرینی کار فرهنگ گسترش – کار*

 ؟تنیس کشور پیشرفت و مناسب فرهنگ برای مردم رفتارهای و ،باورها اصالحات از کدامیک - 1 

  بازیافت الگوی اصالح

 

 سعهتو و رشد زمینه تواند می چیزهایی چه  ؟دهند می نشان اقتصادی رفتار چیزی چه مردم یک جامعه براساس 

 کار به پشتکار،عالقه و کوشی پذیری، سخت باوری،نظم خود -خود فرهنگ براساس ؟آورد فراهم را اقتصادی

 آفرین کار و ،خالقیت پذیری ریسک گروهی،روحیه

 

 افراد توافق مورد که است هایی هنجار و ها ها،نگرش ،ارزش ها باور مجموعه کار معناست؟  فرهنگ چه به کار فرهنگ 

    .گیرد می قرار آنان شغلی رفتار و تالش مبنای بوده، جامعه یا گروه یک
 

 دینی و مکاتب الهی بررسی شود؟ غیر های فرهنگ در اخالق اجرای پشتوانه وضمانت 

 آن اعتبار و شده توافق های انسان بین که است اخالق اجرایی ضمانت اجتماعی های قرارداد دینی غیر های فرهنگ در

 پشتوانه از و داشته وفطری دینی باورهای در ریشه اخالق، دینی فرهنگ یا الهی مکاتب در – .گیرد می انسان از را

 .است برخوردار خداوند با انسان ارتباط و درونی

 هیچ جامعه ای نیست که فاقد ارزش های اخالقی باشد. 

 

 راستگویی و رصداقت،راستیب اخالقی جامعه و اخالق است؟ بنیان استوار چیزی چه بر اخالقی جامعه و اخالق بنیان 

 .است استوار

 اشاره به کدام آسیب و مسائل اخالقی دارد؟ "یرَی اهللَ باِنََّ یعَلمَ الَم"علق  سوره 14 شریفه آیه 

 و پایبندی به اخالق "مصونیت "  عملی و نظری پایبندی مجازی فضای در مؤثر و فعال حضور برای مؤثر راهبردهای از

 باشد می مجازی ودنیای واقعی زندگی در

 

 ای،اخالق رایانه اخالق نظیر اصطالحاتی است؟پیدایش فرهنگی های آسیب و اخالقی مسائل بیانگر هایی چیز چه 

 های آسیب و اخالقی مسائل بیانگر و دارد موضوع این اهمیت و گستردگی کند داللت ای شبکه اخالق و اینترنتی

 .ستا شده رو روبه آن با بشری جامعه که است فرهنگی

 

 استعدادهای شکوفایی بر تواند می شهروندی اخالق های پیامدهایی دارد؟  آسیب چه باعث شهروندی اخالق های آسیب 

 .بیندازد خطر به را جامعه فردو آرامش و سالمت و بگذارد منفی تاثیر کشور عمومی توسعه روند و انسانی

 



 ه هارسانرکن اساسی جامعه پیشرفته و عامل جهانی شدن فرهنگ ؟  

 

 درس سوم 

 

 است؟ کمتر چگونه زیرین های الیه در تحوالت و فرهنگ مشهود و سطحی های الیه در تغییرات برابر در افراد واکنش 

 را آن و کرده مقاومت زیرین های الیه در تحوالت برابر در پذیرند،اما می را ها ان تر سریع و تر راحت و کرده مقاومت

 پذیرند می تر سخت

 

 و عناصر دانستن ارزشمند و خودی فرهنگ شناخت معنای به فرهنگی معناست؟ خودباوری چه به هنگیفر خودباوری 

 و شده نفس به اعتماد موجب باور این . است کننده گمراه وغرور تعصب ، بینی بزرگ خود از دور ،به آن های مولفه

 .آورد می فراهم را خودی های توانمندی و ها ها،ظرفیت شایستگی از مندی بهره زمینه

 

 متنوع و متعدد علل چیست؟ این تغییرات برابر در عقالنی غیر مقاومت و فرهنگی های دگرگونی پذیرش عدم علل 

 از ترس و موجود وضع به ناکارامد،عادت و غلط رسوم و آداب از ،تبعیت آن چگونگی و تغییر ضرورت درک عدم.است

 .است دالیل این هجمل از فعلی امکانات و شرایط دادن دست از و تغییر

 

به نظر شما در این   **خود باوری فرهنگ  طرح شعارهای نظیر همه با هم   و ما می توانیم حاوی چه پیامی است؟  

 ) ** نظر خود را بنویسید(   توضیح دهید.خصوص چه باید کرد؟ 

از خود بیگانگی علت  پذیرش بی چون و چرا تبعیت  کامل از فرهنگ دیگران چیست؟ ضعف هویت خوباختگی یا  

 فرهنگی
 

  فرهنگ بیرونی های ؟  الیه.شود در کدام الیه منتهی تحول به تواند می فرهنگ عمیق سطح در تغییر 

 

نمایند؟ از  می مقاومت و ایستادگی ها آن برابر در و کنند می طرد و انکار را فرهنگی های دگرگونی افراد زمانی .چه 

 بر پافشاری ضمن آنها با متناسب تحوالت و تغییر و محیطی جدید شرایط و نیازها تنگرف نادیده با افراد از برخی زمانیکه

 ایستادگی ها آن برابر در و کنند می طرد و انکار را فرهنگی های دگرگونی خود گذشته ناکارامد رسوم و آداب و فرهنگ

 .نمایند می مقاومت و

 

 مداری *اخالق – ملی وحدت *– گرایی آخرت و باوری خدا-* (کافیست )مورد9 .ببرید نام را آگاهانه تعامل و پذیرش معیارهای 

 گرایی *خانواده – *عقالنیت – محوری *علم –

 
 

 

                        
 


