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 غالمی 

  فصل اول 

 درس اول 

چرا مفهوم فرهنگ دارای تعاریف متعدد و متفاوت است؟  چون موضوع مورد مطالعه فرهنگ، انسان است  که  

 بسیارپیچیده  است.

زمانبندی و  -۲و ارزش آفرینی: معنا بخشی  - دو موردفرهنگ دارای چه ویژگی ها و خصوصیاتی است ؟ نام ببرید.  

 نظام مندبودن   -4تاریخی بودن    -9مکانمندی   

آید و بر تاریخی بودن فرهنگ را شرح دهید؟ تاریخی بودن:یعنی فرهنگ در طول تاریخ و به صورت تدریجی به وجود می 

 شود. و  کنش های موردی و زودگذر کنش فرهنگی نیستند.یکدیگر انباشته می

کل بهم پیوسته ومنسجم است وعناصر آن برهم تاثیرمتقابل دارند. این مورد کدام یک از ویژگی های فرهنگ یک  

 فرهنگ می باشد؟ نظامند بودن فرهنگ  

چراجهان اجتماعی راجهان فرهنگی می نامند؟به علت انسان شمول بودن فرهنگ، تمام جهان های اجتماعی موضوع  

 مشترکی دارند که آن انسان است.

فرهنگی یک جامعه چگونه تشکیل می شود؟ پاسخ: دو بعد محسوس و غیر محسوس فرهنگ به کمک یکدیگر هویت  

دهند.  اگر بعد غیرمحسوس فرهنگ آسیب ببیند هویت فرهنگی جامعه تهدید هویت فرهنگی یک جامعه را تشکیل می

 می شود.

بت یا منفی آن می تواند بسیار عمیق و گسترده عاریه گرفتن فرهنگ غیرمحسوس از دیگران چه پیامدهایی دارد؟ آثار مث 

 باشد و هویت یک گروه اجتماعی را تهدید می کند.

چه رابطه ای میان سطوح و ابعاد فرهنگ برقرار است؟   فرهنگ دارای دو بعد غیر محسوس و غیر ملموس )ذهنی(و بعد  

توانند ها ارزش هاست که آنها میآگاهیمحسوس و ملموس)عینی( است. بعد غیر محسوس فرهنگ شامل عقاید، باورها، 

 منجر به ایجاد بعد محسوس فرهنگ یعنی هنجارها، ابزارها ،نمادها و جلوه های بیرونی و عینی فرهنگ شود

  درس دوم 

های فرهنگی با زندگی فردی و اجتماعی چه ارتباطی دارند؟   بر اساس فرهنگ ما نسبت به شناخت فرهنگ و پدیده 

 هویت پیدا می کنیم و بر اساس فرهنگ زندگی اجتماعی و ارتباطات ما شکل می گیرد.خودمان شناخت و 

 جهان اجتماعیشخصیت وهویت ما درکجا شکل می گیرد؟  

 فرهنگ نحوه تعامل ما با دیگران را چه عاملی مشخص می کند؟  



ها و نشانه ها به تدریج در منظور از درونی شدن فرهنگ چیست؟ پاسخ :فرهنگ ابتدا خارج از وجود کودک است با نماد 

 شود. به این جریان و به این فرآیند   درونی شدن فرهنگ می گویند.ذهن و هویت او وارد می شود و بازتولید می

گذارد؟  موجب عدم موفقیت اگر فرهنگ جامعه با اهداف ما درزندگی مخالفت داشته باشد چه اثراتی از خود به جای می 

 شود. و پیشرفت ما در زندگی می

موفقیت درزندگی فردی واجتماعی چه ارتباطی با شرایط فرهنگی جامعه دارد؟   توجه به فرهنگ و شرایط فرهنگی  

 جامعه و شناخت  آن و فراهم بودن بستر فرهنگی مناسب آن برای تحقق اهداف ضروری است. 

 مهم ترین نمود فرهنگ پذیری ؟ زبان آموزی و ادای کلمات و واژگان است  

گفتار و رفتار آنها به همبستگی ملی و اجتماعی کمک 1-انی می توانند منادی وحدت وانسجام اجتماعی باشند؟  چه کس 

 و شناخت  دقیق و درک صحیح از فرهنگ و ارزش ها و باورهای جامعه داشته باشند. 2-کند. 

ماعی می شود(  ؟   نقش فرهنگ در گسترش جهان های اجتماعی چیست؟ یا چگونه فرهنگ موجب گسترش جهان اجت 

فرهنگ زمینه ساز ارتباط ما با گذشتگان، معاصران و آیندگان است. مثالً ارتباط با شخصیت های مثبت و منفی در تاریخ 

های آینده خود را به زحمت می اندازد یا در مصرف منابع ارتباط با گذشتگان است. تحسین کسانی که به خاطر نسل

آوریم آیندگان است. وقتی که سبک زندگی خودمان را بر اساس معاصران مان به وجود میکنند ارتباط با جویی میصرفه

 نوعی ارتباط  وگسترش فرهنگ است. 

  درس سوم:  

هدف مطالعات فرهنگی چیست؟ پاسخ: شناسایی نقاط قوت و ضعف فرهنگ افراد و جهان های اجتماعی ، تا  زندگی  

 روزمره انسانی تر شود.

گرایی و عدالت شاخص های نگی به پیشرفت و تعالی جامعه می انجامد؟ پاسخ :اخالق ،ادب، علم،قانونچگونه رویکرد فره 

 مهم فرهنگی هستند که به واسطه آنها جامعه به تعالی و پیشرفت می رسد.

های یدهمفاهیم مطالعات فرهنگی با تحلیل فرهنگی چه تفاوتهایی دارد؟. مطالعات فرهنگی بررسی تحلیل و نقد فرآیند پد 

فرهنگی به صورت عام است. ولی تحلیل فرهنگی سنت علمی است که از پدیده های اجتماعی فهم فرهنگی به جای 

تر مطالعه فرهنگ صرفا توصیف کند.) به عبارت سادهها را با رویکرد فرهنگی تحلیل میگذارد. علل وجودی پدیدهمی

کند که با رویکرد فرهنگی کند و تحلیل فرهنگی سعی میاست ولی مطالعات فرهنگی فرآیند فرهنگ را بررسی می

 ها را مورد تحلیل و مقایسه و بررسی قرار دهد.(پدیده

 

 

 

 

 


