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 پاسخنامه

 جامعه از هر فرد که است رسوم و آداب ات،یاخالق ن،یقوان هنرها، باورها، ها، دانش از یا دهیچیپ مجموعه *فرهنگ،

  .ردیگ یم فرا شیخو

 .است هنر و اتیادب و یگذار قانون و فلسفه و فنون و علوم شامل و ها انسان یمعنو اتیح *فرهنگ

 و رپا، نمادهاید و دار شهیر یرفتار یالگوها و آداب ها، ارزش ،یاساس مفروضات و اورهاب از یا واره نظام *فرهنگ،

  .سازد یم آن را تیهو و دهد یم شکل و جهت را جامعه مناسبات و رفتارها ادراکات، که است مصنوعات

1 

2 

 :کرد یبند طبقه ریز شرح به چهارسطح در توان یم زین را فرهنگ

 روز و خداوند به اعتقاد مانند دارد؛ وجود فرهنگ کی در که یاعتقادات و ینیب جهان موعهمج :باورها و دیعقا (1

 .انسان کرامت و امتیق

 از تیحکا و است قائل ها دهیپد و ها حالت ها، کنش و اعمال از یبرخ یبرا انسان که خاص ییمعنا بار :ها ارزش (2

 ن،یمحروم به کمک و یآزاد ،یزیست ظلم عدالت، مانند دارند؛ نانسا یزندگ در امور از یا پاره بودن دیمف و تیمطلوب

 .یآگاه و علم

 وفادارند؛ و ملزم آنها تیرعا به همگان و شود یم انجام افراد توسط ها ارزش تحقق یبرا که ییها کنش :هنجارها (3

 .قرمز چراغ از نکردن عبور و جامعه در پوشش نوع قانون، تیرعا مانند

 خاص یامیپ و است خاص ییمعنا معرف که یقرارداد امور و ها نشانه :نمادها (4

2 

3 

 و دیعقا از و دارند قرار یسطح یها هیال در نمادها و هنجارها و فرهنگ نیریز و قیعم یها هیال در ها ارزش و دیعقا

 .رندیپذ یم ریأثت هم از و گذارند یم ریتأث برهم داشته، وستد داد هم با هیچهارال نیا .رندیگ یم سرچشمه ها ارزش

 نوع به ها، فرهنگ تفاوت .شود آنها رییتغ باعث تواند یم و گذاشته اثر ها هیال ریسا یرو بر ه،یال هر رییتغ نیهمچن

 یها تیهو و گردد یم باز آنها نیب روابط و مناسبات و عناصر نیا به یده وزن و نشیچ یچگونگ ،یفرهنگ عناصر

 .سازد یم را یمتفاوت یفرهنگ

1 

4 

 یریپذ جامعه و فرهنگ،( 1

 یزندگ در یهدفمند و فرهنگ( 2

 یاجتماع اتیح ییایپو و فرهنگ( 3

 یمل وحدت و فرهنگ( 4

 یاجتماع یها جهان وگسترش فرهنگ(  5

 بشر ندهیآ و فرهنگ(  6

3 

5 

 یبرا افراد، که است یاساس یها ییتوانا نیبنابرا .است ازین مورد ها، دهیپد ز استفادها و ارتباط ، » یفرهنگ سواد «

 لیتحل و هیتجز و گرانید با ارتباط یبرقرار ،یفرهنگ تیهو ،یفرهنگ مسائل فرهنگ، یها مؤلفه و عناصر درک

 .برخوردارند آن ز،ایفرهنگ

1 

6 

 جامعه آن فرهنگ یها یژگیو جامعه، کی فرهنگ نقد از شیب فرهنگ، مطالعات در .یونانی فرهنگ ،یرانیا فرهنگ

 یشناس انسان رشته امروزه .شود یم نییتب و فیتوص )یمعمار و هنر مصنوعات، ها، ارزش رسوم، و آداب مانند(

 در جوامع یفرهنگ یندهایفرا و ابعاد یانتقاد لیتحل و یبررس .پردازد یم معاصر جوامع فرهنگ مطالعه به ،یفرهنگ

 مطالعات نیا » یا توده فرهنگ « ،یا ودهت فرهنگ .است بوده امّا ، » یفرهنگ مطالعات «، .پردازد یم معاصر دوران

2 
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 دست به انبوه دیتول با که است مردم عامه فرهنگ همان نقد آن، اهداف ز وا کرد ظهور ایتانیبر در 1951 دهه در

 یبرا را آنها فرهنگ، صنعت که است نازل و یسطح یت،کاالهایجمع نیا یفرهنگ مصرف .است دهیرس انبوه تیجمع

 و یبوم فرهنگ ،یها تود هنر و فرهنگ هنر، هشناسان ازجامع یبرخ اعتقاد به .کند یم دیتول شتریب سود کسب

 و پردازد یم معاصر یدار هیسرما و سرکوبگر فرهنگ نقد به ،یفرهنگ مطالعات .اندازدی خطرم به را فاخر هنر و یمحل

 و هیتجز و یبررس رصددد ،یعلم سنت کی عنوان به .است شده ییکاال و یماد یفرهنگ فرهنگ، نیا معتقداست

 با هرچند است، متفاوت فرهنگ مطالعه و یفرهنگ مطالعات با » یفرهنگ لیتحل «، و است یفرهنگ یها دهیپد لیتحل

 با گر، لیتحل فرد ،یفرهنگ لیتحل در .هاست دهیپد از یفرهنگ فهم جادیا ،یفرهنگ لیتحل از هدف .دارد ارتباط آنها

 یم ها دهیپد لیتحل و هیتجز و یوجود علل به جامعه یفرهنگ شناخت با و یفرهنگ مطالعات یها افتهی از استفاده

 .پردازد

7 
 یاجتماع یها سازمان ای دیعقا و ها شهیاند از زودتر ،یماد یابزارها و فنون رینظ فرهنگ، عناصر از یبعض آنهاست،

 موبایل به جامعه ولی نداشتن فرهنگ استفاده از آنورود  .شوند یم رفتهیپذ

1 

8 

 یوآور ن و یینوجو( 1

 یفرهنگ و یاجتماع رشیپذ( 2

 یفرهنگ و یاجتماع طرد( 3

 انطباق و قیتلف( 4

2 

9 

 آمدها و رفت شدن آسان زین و ام،یپ انتقال و ارتباطات سهولت و هایفناورو ها هرسان گسترش و شرفتیپ با امروزه، اما

 گریکدی به مختلف » یفرهنگ روابط «، .است کرده دایپ یشتریب عمق و گسترش یگهافرهن تها،مل و افراد نیب

 ،یاقتصاد ،یفرهنگ ،یآموزش ازمؤسسات اعم( مؤسسات و نهادها ها، سازمان در و ستدها و ددا و شده کترینزد

  .پردازند یم فرهنگ مبادله به و کنند یم یزندگ و کار درکنارهم مختلف ها بافرهنگ ادافر )...و یاجتماع

 

2 

 2 یفرهنگ یپلماسید ت(             یفرهنگ سلطه )پ            یفرهنگ تبادل )ب      یفرهنگ اشاعه  )الف 11

11 

 .اند آورده وجود به مردم عموم یبرا را اطالعات به گسترده یدسترس امکان( 1

 .اند برده نیب از را یمکان و یزمان یها تیمحدود و دهیبخش سرعت را عاتاطال عیتوز و انباشت ،یآور جمع ( 2

 کرده میسه اطالعات دیتول در را آنها و آورده فراهم را همگان یبرا اطالعات گسترش و شیپاال د،یبازتول امکان( 3

 .اند

 به یابیدست یبرا را ردمم ییتوانا و یآگاه و داده شیافزا یعلم و یمعرفت مختلف یها حوزه در را یعموم دانش( 4

 .اند دهیبخش یفزون انیبن دانش و مناسب یزندگ

2 

12 

 یم یساز کسانی در یسع غات،یتبل یعنی آن، یدیکل عنصر و رسانه رگذاریتأث ابزار ز استفادها با یغرب یدار هیسرما

 دهیپد نیا به که دارد ملل ریسا فرهنگ یمعنو و یماد ابعاد همه در یفرهنگ ، » یا رسانه سمیالیامپر « .ندیگو

 جادیا خاص، امیپ و فرهنگ اشاعه و گسترش یبرا و ستندین طرف یب ها، تمدن و ها فرهنگ ییارویرو در ها رسانه

 عنوان به را یارتباط شبکه بر ش،تسلطیمقاصدخو و اهداف به لین یبرا غرب، ل،یدل نیهم به .کنند یم تیفعال و شده

 .است دهیبرگز خود یراهبرد نهیگز نیمؤثرتر و نیبرتر

1 
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