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. گستره فرهنگ ، به گستردگی حیات اجتماعی انسان است 

جامعه پذیری -1
هدفمندی در زندگی –2
پویایی حیات اجتماعی –3
وحدت ملی –4
گسترش جهان اجتماعی –5
تحول آینده بشر–6
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جامعه پذیری مترادف است با فرهنگ پذیری 
یگر جامعه پذیری همان انتقال فرهنگ است از نسلی به نسل د

. زبان آموزی و ادای کلمات و واژگان است= مهم ترین نمود فرهنگ پذیری 
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.در او خواهد شد اندیشهشکل گیری و رشد زبان در فرد ، مقدمه شکوفایی و رشد 

می یابد و افراد با عجین استمرار، یادگیری و درونی شدن فرهنگ از طریق 
ر شدن فرهنگ با استعداد های ذاتی شان ، به بسط و گسترش فرهنگ پرداخته و بر آن تاثی

. می گذارند 
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بدون فرهنگ ، ارتباط و تعامل ما با دیگران امکان پذیر نیست ، همچنان که نحوه تعامل ما 
. با دیگران را نیز فرهنگ ، مشخص می کند 

ژاپندرکردنتعظیمتبتدرزبانآوردنبیرونناماسته در هند 

: طریقه سالم کردن در کشورهای مختلف 

https://www.bistsotoon.com/p/%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82%d9%87-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81
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. ما است باورها و ارزش های معنای زندگی ما و انتخاب و ترجیح یک هدف بر اهداف دیگر ، متاثر از 

شرایط فرهنگی ، باید پذیرای تحقق اهداف باشد و از آن حمایت کند ، مثال اگر اهداف ما ، با فرهنگ 
خانوادگی یا جامعه عمخوانی نداشته باشد و حتی با آنها در تضاد یا تعارض باشد ، مقاومت و مخالفت 

. اعضای خانواده یا جامعه ، باعث عدم موفقیت در اجرای برنامه ها می شود 

.استجامعهفرهنگیشرایطبهتوجهنیازمنداجتماعیوفردیزندگیدرموفقیت
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انسان و جامعه ، از فرهنگ جدایی ناپذیرند ، در نتیجه انسان بدون فرهنگ و جامعه 

بدون فرهنگ وجود ندارد ،

.همچنان که فرهنگ بدون انسان و جامعه نیز ، پدید نمی آید 
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.ود به شمار می رانسجام ملی و همبستگی اجتماعی فرهنگ ، مهم ترین عامل 

انسجام ملی در هر جامعه ، نیازمند تقویت و صیانت از بنیان های 
فرهنگی آن جامعه می باشد ؛ چه بنیان های فرهنگ محسوس و 

.چه بنیان های فرهنگ معنوی و غیر محسوس 
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. فرهنگ نه تنها عامل تعامل با دیگران است ، بله جهان اجتماعی ما را هم گسترش می دهد 

.تعامالت فرهنگی ، باعث شناخت سایر جهان های اجتماعی و فرهنگی می شود 
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رسانه ها و فناوری های نوین 
با تولید و توزیع اطالعات

زمینه گسترش جهان های اجتماعی و فرهنگی را فراهم آورده و ارتباط با جهان 
.اجتماعی دیگر را آسان و سریع می کنند 
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جامعه پیشرفته و توسعه یافته ، جامعه ای خواهد بود که از علم و آگاهی و از سرمایه 

.انسانی بیشتر ، با شایستگی فزون تر و فرهنگ متعالی برخوردار باشد 

نیروی انسانی =اصلی ترین سرمایه هر جامعه 



16


