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تـحلیــل فرهنــگی

پایان نوبت اول
آزمون شمارة

مدت آزمون: 80 دقیقه

در عبارات زیر، موارد درست و نادرست را مشخص کنید.1

درس 3 فصل 2 الف(تعامالتگروهی،رکناساسیجامعءهپیشرفتهوعاملجهانیشدنفرهنگهستند. 

درس 1 فصل 1 ب(ریموندویلیامزازپیشگاماناصلیمطالعاتفرهنگیاست. 

درس 2 فصل 2 پ(فرهنگوعناصرومؤلفههایفرهنگی،قابلیتانتخابوالگوپذیریدارند. 

درس 2 فصل 1 ت(ارتباطاتاجتماعیدربسترجامعهاتفاقمیافتد. 

بارم

2

جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید.2

درس 2 فصل 1 الف(شخصیتوهویتمادر...............شکلمیگیرد. 

درس 3 فصل 1 ب(فرهنگ...............همانفرهنگعامءهمردماستکهباتولیدانبوهبهدستجمعیتانبوهرسیدهاست. 

درس 2 فصل 2 پ(سلطهگرانفرهنگیبرایگسترشنفوذفرهنگخویشاز...............استفادهمیکنند. 

درس 1 فصل 2 ت(ازدگرگونیدرالیءه...............باعنوانتغییرفرهنگییادمیشود. 

2

گزینۀ مناسب را انتخاب کنید.3

درس 3 فصل 2 1-3(کدامنوعجنگ،حتیدرزمانصلحبینکشورهانیزبهصورتغیررسمیادامهدارد؟ 

 نظامی  رسانه ای  هسته ای  نامنظم

درس 1 فصل 1 2-3(فرهنگ،...............استکهتوسطافرادیکگروهیاجامعهبهوجودمیآیدوازنسلیبهنسلدیگرمنتقلمیشود. 

 زمان مند  معنا بخش  میراث اجتماعی  نظام مند

درس  1 فصل 2 3-3(تحوالتفرهنگی،عالوهبردگرگونیدرباورهایاساسی،کدامموردرانیزتغییرمیدهد؟ 

 هنجار و ارزش  آرمان و ارزش  ارزش و نماد  نماد و هنجار

درس 3 فصل 2 4-3(آشناییباکارکردرسانههاوفهمپیامهایآشکاروپنهانآنها،نیازمندبرخورداریاز...............است. 

 سواد رسانه ای   سواد اقتصادی  سواد فرهنگی  سواد اجتماعی

2

به سؤاالت زیر، پاسخ کوتاه دهید.4

درس 3 فصل 1 1-4(دررویکردفرهنگی،اصالتواولویتباچهمواردیاست؟ 

درس 1 فصل 1 2-4(کدامدوبعدفرهنگ،هویتفرهنگیهرجامعهراشکلمیدهند؟ 

درس 1 فصل 2 3-4(کدامعناصرفرهنگیاستکهزودترازاندیشههاوعقایدپذیرفتهمیشوند؟ 

درس 2 فصل 2 4-4(نحوءهتکوینهویتمابهچهعواملیبستگیدارد؟ 

درس 3 فصل 2 5-4(جامعءهغرببرایرسیدنبهاهدافومقاصدخود،برترینومؤثرترینگزینءهراهبردیخودراچهمیداند؟ 

0/5

0/5

0/5

1

0/5

5
به سؤاالت زیر، پاسخ کامل دهید.

درس 3 فصل 1 2تفاوت»تحلیلفرهنگی«و»مطالعاتفرهنگ«درچیست؟توضیحدهید. 

درس 2 فصل 61 2شناختفرهنگوتحلیلفرهنگیبهچهمواردیمیپردازند؟ 

2
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آزمون شمارة

مدت آزمون: 80 دقیقه

تـحلیــل فرهنــگی

پایان نوبت اول

درس 1 فصل 72 2ویژگیانسانهاییکهتواناییدرکبهموقعوزودهنگامتحوالترادارند،چیست؟ 

درس 2 فصل 82 1/5کشورهایاروپاییوآمریکاییدرارتباطاتبادیگرانچگونهعملمیکنند؟توضیحدهید. 

درس 3 فصل 92 1امپریالیسمرسانهای،باتشکیلامپراتوریفرهنگی-رسانهای،چهاقداماتیانجاممیدهد؟ 

جدول افقی زیر را حل کنید.10

الف

ب

پ

ت

ث
درس 1 فصل 1 الف(فرهنگ،پدیدهای...............است. 
درس 1 فصل 1 ب(اینپدیده،باتولیدوتوزیعاطالعات،زمینءهگسترشجهاناجتماعیوفرهنگیالزمرافراهمکردهاست. 
درس 2 فصل 2 پ(نظامسلطهدرگذشته،ازاینقدرتاستفادهمیکرد. 
درس 3 فصل 2 ت(امروزه،بهمثابهیکسرمایءهارزشمندمحسوبمیشود. 
درس 3 فصل 2 ث(عنصرکلیدیرسانهاست. 

2/5

2
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تـحلیــل فرهنــگی

  آزمـــون 2
1( درست و نادرست 

الف( نادرست- رسانه ها 
ب( درست 
پ( درست 

ت( نادرست- فرهنگ 
2( جمالت پرکردنی

ب( توده الف( جهان فرهنگی 
ت( سطحی پ( هجوم فرهنگی 

3( سؤاالت چهارگزینه ای

2-3( گزینءه 3 1-3( گزینءه 2 
4-3( گزینءه 1 3-3( گزینءه 4 

4( کوتاه پاسخ

1-4( ارزش و شاخص فرهنگی 
2-4( دو بعد فرهنگ محسوس و فرهنگ غیر محسوس 

3-4( فنون و ابزارهای مادی
ارتباطات ما )0/5( و ساختن شبکه های  برقراری  به میزان و چگونگی   )4-4

)0/5( است.  وابسته  ارتباطی، 
5-4( تسلط بر شبکءه ارتباطی 

بلند پاسخ

تمام  و  است  پدیده ها  از  فرهنگی  فهم  ایجاد  هدف،  فرهنگی  تحلیل  در   )5
پدیده ها از منظر فرهنگی و با رویکرد فرهنگی، نقد و بررسی و واکاوی می شود 
)1(. در مطالعات فرهنگ، صرفاً به بررسی و توصیف ویژگی های فرهنگ یک 

جامعه پرداخته می شود؛ همانند فرهنگ یونانی )1(

6( شناخت گذشتگان و مواریث و آثار آنان، موفقیت ها و شکست های ایشان 
آنان  ارزش های  و  افکار  زندگی،  سبک  تحلیل  و  معاصران  شناخت   /)0/5(
)0/5(/ شناخت آیندگان و شرایط زیست فرهنگی و اجتماعی ایشان )0/5(/ 
اندیشه های خود و دیگران  باورها و  شناخت و تجزیه و تحلیل توانمندی ها، 

.)0/5(

7( می توانند تحوالت را مدیریت کنند و برای تحقق اهداف خویش، از آن ها 
استفاده کنند. از تحوالت منفی و آسیب زا به دور هستند و در مقابل، کسانی 
دچار  و  روبه رو  مشکل  با  خود  زندگی  در  معموالً  ندارند،  را  توانایی  این  که 

می شوند.  عقب ماندگی 

فرهنگ  مثبت  ویژگی های  ترویج  و  و هدفمند  مثبت  برنامه ریزی  به جای   )8
خود، همانند وقت شناسی و وجدان کاری، درصدد هستند با ابزارها و رسانه های 

خود، »الابالی گری« را ترویج دهند. 

9( هویت های فرهنگی ملی و دینی سایر ملت ها را تغییر داده و بخش هایی از 
فرهنگ خود را جایگزین کرده اند. 

10( جدول

ب( رسانه  الف( آموختنی 
ت( اطالعات  پ( سخت 

ث( تبلیغات 

آزمـــون 1
1( درست و نادرست 

ب( درست الف( نادرست- دگرگون می کند.	
ت( درست پ( نادرست- حیات معنوی	

2( جمالت پرکردنی

ب( ارتباط اجتماعی الف( غیرمحسوس 
ت( یادگیری پ( فرهنگ 

3( سؤاالت چهارگزینه ای

2-3( گزینءه 3 1-3( گزینءه 2 
4-3( گزینءه 3 3-3( گزینءه 4 

4( کوتاه پاسخ

1-4( منابع انسانی 
2-4( جامعه پذیری 

3-4( شامل پدیده های مادی و ملموس و عناصر فرعی فرهنگ است که در 
کوتاه مدت اتفاق افتاده و هر فرد می تواند شاهد آن ها باشد.

5( جدول

نیاز ثابت: تعالی جویی، پرسش گری
نیاز متغیر: مدل لباس و پوشش، روش ساخت و ساز

6( تعریف کنید

تأثیرگذار  ابزار  از  استفاده  با  غربی،  سرمایه داری  رسانه ای:  امپریالیسم  الف( 
رسانه و عنصر کلیدی آن؛ یعنی تبلیغات، سعی در یکسان سازی فرهنگی در 
همءه ابعاد مادی و معنوی فرهنگ سایر ملل دارد که به این پدیده امپریالیسم 

می گویند. رسانه ای 
ب( تحلیل فرهنگی: حوزه ای میان رشته ای که در صدد بررسی، تغییر و تبیین 

پدیده های فرهنگی و کنش های اجتماعی است. 
پ( دیپلماسی فرهنگی: مبادلءه ایده ها، اطالعات، هنر، نحوءه زندگی، نظام ارزشی 
و سنت ها به منظور دست یابی به مفاهیم مشترک و تقویت تفاهم متقابل میان 

ملت ها و کشورها است.
بلند پاسخ

7( مهم ترین نمود فرهنگ پذیری: زبان آموزی و ادای کلمات و واژگان است 
)0/5(. عمدتاً از فرهنگ خانواده و زبان و رفتار پدر و مادر به صورت مستقیم 

و غیرمستقیم فرا گرفته می شود. )0/5(

8( تفاوت مبانی فکری و فلسفی صاحب نظران و مکاتب مختلف، در زمینه های 
گوناگون، از جمله دربارءه انسان است.

9( فرق میان انسان ها و فرهنگ ها، فرق میان باورها و ارزش های آن هاست. 

اجتماعی و فرهنگی )0/25(/ پذیرش  نوآوری )0/25(/ طرد  نوجویی و   )10
انطباق )0/25( و  تلفیق  اجتماعی و فرهنگی )0/25(/ 

11( درصدد است تا باورها و ارزش های خود را در بین فرهنگ دیگران رواج 
دهد و آنان را به پذیرش فرهنگ خود، متقاعد یا وادار سازد. در نهایت، هویت 

فرهنگی گروه مقابل خود را تضعیف، تحریف و نابود کند. 

12( مارشال مک لوهان، اظهار می کند که جنگ هایی که در آینده رخ می دهد، 
به وسیلءه تسلیحات جنگی و در میدان نبرد نخواهد بود؛ بلکه این جنگ ها به 

دلیل تصوراتی رخ خواهد داد که رسانه های جمعی به مردم القاء می کنند.
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ابعاد و وجوه فرهنگ

نکات فرهنگ محسوس و غیرمحسوس

1. فرهنگ غیرمحسوس، بدنة اصلی فرهنگ یک جامعه است.

2. ارتباط این دو فرهنگ: دوسویه است.

3. این دو بعد ← هویت فرهنگی هر جامعه را تشکیل می دهند.

4. تضعیف الیة غیرمحسوس موجب تهدید هویت یک گروه اجتماعی می شود.

5. فرهنگ محسوس را می توان از دیگران به عاریه گرفت.

6. کسب فرهنگ غیرمحسوس به آسانی امکان پذیر نیست.

• گسترة فرهنگ ← به گستردگی حیات اجتماعی انسان است.

• شخصیت و هویت ما در جهان فرهنگی شکل می گیرد.

مهم ترین نمود فرهنگ پذیری

زبان آموزی و ادای کلمات و واژگان است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از فرهنگ خانواده )زبان و رفتار پدر و مادر( فراگرفته می شود.

استمرار فرهنگ از دو طریق صورت می گیرد

1. یادگیری

2. درونی شدن

فرهنگ

1. عامل اتصال و روح تعامالت اجتماعی است.

2. ارتباطات اجتماعی در آن بستر اتفاق می افتد.

3. بدون آن، ارتباط و تعامل با دیگران امکان پذیر نیست.

4. نحوة تعامل ما با دیگران را مشخص می کند.

5. روح جمعی حاکم بر زندگی آدمی است.

6. همانند ریشة درخت است.

فرهنگ و هدف مندی در زندگی

نگرش
کنش

باور
فرهنگ مدرسه

فرهنگ جهان اجتماعی

فرهنگ خانواده
شکل می گیرد.انسان ها تحت تأثیر

جهان فرهنگی

فرهنگ غیر محسوس

فرهنگ محسوس

تعریف: به مجموعه پدیده های ملموس و عینی گفته می شود.
شامل: دستاوردهای مادی و فّناورانة زندگی بشر است.

مثال: لباس، دارو و وسایل تولیدی

الیه های فرهنگ محسوس
1. نماد: نشانه ← پرچم، مناره، گنبد

2. هنجار: کنش هایی که برای تحقق ارزش ها توسط افراد انجام می شود: رعایت قانون

شامل: ابعاد کیفی و ناملموس زندگی انسان
مثال: اعتقادات - آداب و رسوم

فولکلور )قصه ها(

الیه های فرهنگ غیرمحسوس
1. ارزش: عدالت و ظلم ستیزی- علم و آگاهی

2. عقاید: مجموعة جهان بینی و اعتقادات: اعتقاد به خدا و روز قیامت

نکته: بیشتر به وسیلة زبان و خط فراگرفته می شود.

چرایی شناخت فرهنگ و تحلیل فرهنگی فصل اول: درس 2
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پیوستگی فرهنگی باعث بروز عوامل زیر می شود

1. اثبات هویت ملی

2. تقویت خودباوری

3. انباشت و نگه داشت تجربیات فرهنگی

4. افزایش توانایی برای بهره بردن از سرمایه ملی و انسانی

   بعد فرهنگی اسالم ← مهم ترین و اساسی ترین بعد اسالم است.

آیة »إقرأ و ربک األکرم و الذی علم بالقلم علم االنسان مالم یعلم« نشان دهندة اهمیت و اساسی بودن بعد فرهنگی اسالم است.

مراحل مهم تاریخی فرهنگی ایران

دوران انقالب اسالمیدوران جدیددوران اسالمیدوران پیش از اسالم

بهره مندی  با  ایرانیان  دوران،  این  در   .1
توانستند  خودشان،  خالقیت  و  نبوغ  از 

تمدن بزرگی را به وجود بیاورند.
همچون  بنایی  احداث  و  طراحی   .2
در  سوخته  شهر  تمدن  تخت جمشید- 
کرمان-  در  جیرفت  تمدن  سیستان- 
و  هوش  از  نشان  همه  بم،  ارگ  بنای 
فرهنگی  رشد  و  فنی  دانش  و  ذکاوت 

دارد.

1. ایرانیان به تدریج و گام به گام به اسالم 
ایمان آوردند.

صلح  همچون  اسالم؛  ویژگی های   .2
عدالت خواهی  توحید محوری،  دوستی، 
و ظلم ستیزی با هویت ایرانیان نزدیکی 

داشت.
تجارب  و  ایرانیان  توحید گرایی   .3
پیوند  باعث  تمدن سازی،  و  کشورداری 
و تقویت دو فرهنگ ایران و اسالم شده 

است.
4. ایران در قرون طالیی تمدن اسالمی، 
اسالم  تمدن  رشد  و  شکوفایی  کانون 

بوده است.
رازی،  زکریای  همچون  دانشمندانی   .5
زبان فارسی  حفظ  در  حافظ  و  سعدی 
ایرانی  هویت بخش  عامل  به عنوان 

دانستند.

در  رنسانس،  از  پس  مدرن  فرهنگ   .1
و  مدرنیته  دوران  و  آمد  به وجود  اروپا 

مدرنیسم شکل گرفت.
2. پیشینة تعامل ایرانیان با غرب جدید 
به دورة صفویه در سده های 16 و 17 

میالدی می رسد.
دورة  در  ایران،  در  مدرنیته  اوج   .3

قاجار و پهلوی بوده است.
4. ضعف حکومت سیاسی پهلوی، باعث 
تضعیف خودباوری ملی شده و فرهنگ 
غرب گرایی در کشور را ترویج می کرد.

5. در این دوران از خودبیگانگی فرهنگی 
در کشور آشکار شد.

شریعتی،  دکتر  همچون  افرادی   .6
مطهری و امام خمینی، باعث بیداری و 

هوشیاری جامعه شدند.

1. انقالب اسالمی: انقالب برجستة قرن 
ریشه  که  است  فرهنگی  انقالب  یک  و 
در اعتقادات و ارزش مردم ایران دارد.

آسمانی  تعالیم  از  اسالمی:  انقالب   .2
اسالم سرچشمه گرفته است.

امام خمینی،  به رهبری  انقالب  این   .3
تقویت  برای  جدید  دوران  سرآغاز 
و  ارزش ها  به  بازگشت  خودباوری، 
نهایت  در  و  توحیدی  فرهنگ  باورهای 

تداوم فرهنگی شد.
از  نمایندگی  به  رژیم متجاوز صدام   .4

امپریالیسم جهانی، به ایران حمله کرد.

• میراث فرهنگی: هویت و شخصیت جمعی یک ملت است.

• تداوم فرهنگی و انتقال آن به آیندگان نیازمند چیست؟ خودباوری فرهنگی + مسئولیت پذیری اجتماعی

موزائیک فرهنگی

تعریف: ملیت ایران واقعیتی است یکپارچه از همه تنوع ها و تکثرها که تاریخ مشترک، منافع مشترک، رنج ها و شادی های مشترک، اعتقادات و آرمان های مشترک آنان را به 

هم پیوند زده است.

1. جشن نوروز دو جشن مهم ملی از شواهد به دست آمدة هزارة سوم و پیش از میالد:
2. جشن مهرگان

دربرگیرنده 

تعریف: شامل تمام آثار باقی مانده از گذشتگان که دارای ارزش فرهنگی است.
آثار محسوس: بناهای باستانی و ظروف

آثار نامحسوس: آداب و رسوم و اعتقادات

میراث فرهنگی:

انسجام فرهنگی ما ایرانیان فصل سوم: درس 2




