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 را تعریف کنید ؟فرهنگ   -1

فرهنگ امری است نسبی و یک جنبه ی ناشناخته دارد و ارزش ها از آنها تولید میشود که در جای جای سطح جامعه قرار  

ی   – عقاید –ارزش ها  –اعتقادات . دارد  ی هنجارها و باورها اساس و پایه های فرهنگ عمویم است و ذهبی هستند و هر چی 

 . یم آید که ذهبی باشد پنهان به حساب

 

 اصطالح توده یا عامه را تعریف کنید ؟  -2

 های خایص است اعضاء توده پراکنده هستند و امکان –مفهویم است که دارای الزامات  (mass) توده
ی

ایط و ویژگ شر

ک  هستند و مفقود شدن را ندارند افراد با یکدیگر ارتباط ندارند اما درآن واحد با یکدیگر دارای منافع و احساسات مشیر

ند و توده به علت ساختار ضعیفی که دارد نمیتواند منسجم شود اکات افراد را وادار میکند با یکدیگر تصمیم بگی 
ی اشیر   همی 

 

 ها و مؤلفه های تشکیل دهنده توده را چگونه ارزیابی یا چگونه تقسیم بندی یم کنند ؟ -3
ی

 اندیشمندان ویژگ

  -1: گروه تقسیم میشوند   4به 
ی

 ها ناشناخته هستند و از افراد بی نا  و پراکندگ
ی

 اعضاء یعبی اننکه اعضای توده از نرر ویژگ

برخورداری از روح واحد جمیع یعبی انن پدیده از ترکیب افراد با ذهنیت و  -2نشابی تشکیل شده که همدیگر را نیم شناسند 

ند تشکیل شده است  عد  تجانس و ناهمگوبی یعبی از نرر  -3احساس واحدی که تفاوت های فردی را نادیده میگی 

عد  انسجا  اعضاء توده مانند انبوه خلق فاقد هرگونه سازماندیه است و  -4متفاوت هستند ...... شغیل و –طبقابر 

 . نمیتواند با وحدت عمل نماید



 

 

 

 انسان توده ای را تعریف کنید ؟ -4

ند با هیچ کدا  از اصول انسابی است که از فرهنگ سنبر جدا میشود و اوضاع و اصول جد یدی که در برابر او قرار میگی 

 مهم انسان توده ای دور شدن از سنت ها و سیع در هماهنگ شدن با دیگران است  2شناخته شده او تطبیق ندارد 
ی

ویژگ

 . که اطالعات آگایه و ارتباطات را میتوان عامل آن دانست

 

 واژه توده سازی را تعریف کنید ؟ -5

د مانند اجبار برای همسان شدن با عوامل خار   و . جی صورت میگی 
ی

ی نویع زندگ وهای فشار جمیع مرد  را وادار به داشیر نی 

ی شده است یم کنند و اشیاء  شیوه ها و فعالیت ها موجبات یکسان  –رفتاری یکسان که فاقد تمانز و تفاوت و از خارج تعیی 

 . شدن انسان ها را فراهم یم سازد

 

 ی یا عامه را تعریف کنید ؟فرهنگ توده ا -6

 در جوامع صنعبر انتخاب میکنند و حبر اجبارا تولید 
ی

 است انسان های متشکل از جوامع صنعبر اجبارا برای زندگ
ی

فرهنگ

ی طور قابلیت بازگوبی  د انن فرهنگ هیچ استقالیل از خود و همی  میشود فرهنگ عا  در مقابل فرهنگ سلطه قرار میگی 

ندارد افراد متشکل شده انن فرهنگ پراکنده هستند و هیچ رابطه منسجم و معناداری باهم ندارند و  برای فرهنگ مرد  را 

 . روابطشان قراردادی و فاقد انسجا  است و دغدغه اصیل انن فرهنگ رابطه فرهنگ عامه با فرهنگ نخبه است

 

 نرریه مخالفان هویت استقالل در مورد فرهنگ عامه چیست ؟ -7

رریه هیچ خالقیبر برای فرهنگ مردیم قائل نیستند انن فرهنگ سلطه از سوی کسابی که قدرت را در دست مدافعان انن ن

 . دارند تشکیل میشود و به عنوان فرهنگ برتر و نخبه تشکیل شده است

 

 نرریه مدافعان فرهنگ عامه ؟ -8

گرا است و انن فرهنگ در مقابل فرهنگ سلطه قرار دارد فره  مستقل و اصیل است و بر فرهنگ انن دیدگاه حداکیر
ی

نگ

 . نخبه برتری دارد

 

 نرریه معتقدان به وضعیت تعامیل فرهنگ عامه و فرهنگ سلطه ؟  -9

 و اجتمایع نیستند جامعه شناسان هم فرهنگ های مردیم را مدنون  
ی

ی حیات فرهنگ انن دو فرهنگ به تنهابی قادر به ساخیر



 

 

 , معتقد است که با اهمیت دادن به مرصف ( دوشتو ) کوشش طبقات مردیم میدانند و 
ی
فرهنگ را نویع فرهنگ مرصف

 پنهان کاری آن دشوار است
ی

 . میداند و از نرر او شناسابی فرهنگ مرصف به علت ویژگ

 

 دیدگاه جان فیسک در مورد فرهنگ عامه چیست ؟ -11

نتقال پیدا میکند و تابع هیچ نهاد فرهنگ عامه فرهنگ بی قدرت ها و زیر سلطه است به صورت غی  رسیم و شفایه ا

 همگن است
ی

 . رسیم نیست بیان واحد و معیبی از متون ادبیات عامیانه برای آنها وجود ندارد و فرهنگ

 

 دیدگاه ویلیامز در مورد فرهنگ عامه چیست ؟  -11

ی محسوب میشود جامعه ماقبل توده ای واح  جانشی 
ر
د یک پارچه جمیع فرهنگ توده ای از منابع مهم یک نرا  اخالف

ک و سلسله مراتب و تفاوت ها که به رسمیت یم شناسند انن فرهنگ  است که مرد  آن مجموعه از ارزش های مشیر

ی حد  تجاری است و در سطح انبوه تکراری و سطیح است مشکل اصیل فرهنگ توده ای بر خالف فرهنگ اصیل از شناخیر

 ماندن در سطح توده ای خوددار 
ر
ی بردن تمانز میان فرهنگ نخبگان و و مرز خود و باف ی میکند و خطرانن فرهنگ از بی 

 . فرهنگ عامه است

 

 فرانکفورت چگونه مکتبی است ؟ -12

ی مرد  به وجود یم آید و نویع فرهنگ تحمییل است بر خالف دیدگاه اندیشمندان  با فرهنگ توده و عا  فرق میکند در بی 

ی یافته و شمایه داری را پذنرفته است انن مکتب به اولویتهای شمایه داری را قابل تداو  میبیند چون  طبقه کارگر تسکی 

ی مطلوب بودن نیازهای غی  واقیع ناخودآگاه مرد  را سازماندیه میکند انن فرهنگ از فرهنگ  توده شکل میدهد و با تلقی 

ه ی توده ای جدا است چون فرهنگ توده ای انتخاب خود مرد  است ویل صنعت فرهنگ تحمییل ی  است و در آن انگی 

ان تأکیید آن بر اقتصاد   ی ی میکند فاصله مکتب فرانکفورت با مارکسیسم بر اساس می   را تعیی 
ی

سود ماهیت اشکال فرهنگ

 . گرابی است اما پایه های اقتصادی آنها یگ است

 

 نرریه مارکسیسم را توضیح دهید ؟ -13

ی ذهن انسان و ساختار عامل افزایش سود است مجرای ارتبایط مجازی افراد  ایع است و رابطه بی  ی در جامعه ایدئولوژی انیر

ی طور مراهر مادی اجتمایع انسان را حرکت میدهد انن نرریه بر ساختارهای جامعه  اجتمایع افراد در جامعه است و همی 

ایط واقیع موجودنتشان است و  وی مادی در به طور کیل اثر میگذارد ایدئولوژی مرهر روابط خیایل افراد با شر یک نی 



 

 

ل بر تولید مادی و توزی    ع متغی  آنها در نهایت قدرتمندترین روش هابی هستند  
جوامع است مارکسیستها یم گویند که کنیر

 به کار یم روند
ی

 . که در تولید فرهنگ

 

 فمینیسم و فرهنگ عامه را توضیح دهید ؟ -14

و زنان در رسانه های جمیع بازنمابی شده اند که با نقش های کلیشه انن فرآنند به انن معبی است که مردان ( تاکمن ) از نرر 

ال ) ای که در باسازی نقش های جنسیبر سنبر به کار یم روند سازگاری دارند با تحلیل محتوا خواستار ( فمینیسم لییی

هنگ توده های تدایع  معتقد است که به طور کیل و در سطح عا  فر ( مودلسگ ) بازنمابی واقع بینانه تری از زنان است 

 که برای ارزیابی فرهنگ توده ای به کار یم 
 است و نشان میدهد اصطالحابر

ی
 و فرهنگ واال تدایع گر مردانگ

ی
کننده زنانگ

د ی تری قرار یم دهند و از ساختار تبعیض نشأت یم گی   . روند در مقایسه با فرهنگ واال در موضع پانی 

 

 پست مدرنیسم را تعریف کنید ؟ -15

رسانه های جمیع نقش حاکمیت دارند بر اثر فناوری نوین ارتبایط شکل گرفته است و افراد پست مدرنیسم چون فقط به 

باعث توصیف ظهور یک نرم اجتمایع یم شود و بر اشکال روابط  .ظاهر توجه میکنند افراد ساختار شکبی هستند 

ی دانش مطلق اجتمایع حاکم اند و به آنها شکل یم دهند پست مدرن یک فرا روایت است و هر نرریه ای را که به داشیر

مدیع است را رد یم کند نرریه پردازان معتقداند که فرهنگ عامه پست مدرن در چهارچوب زمان و مکان و تاری    خ نیم  

ی آمدن باشند در هر صورت انن مکتب نیم  ی باعث شده است که فرارویتها در دنیای پست مدرن رو به پانی  گنجد و همی 

 . واند اساس خوبی برای بنیان گذاری جامعه شنایس فرهنگ عامه باشدت

 

ی جامعه سنبر و مدرن وجود دارد ؟ -16  نرریه جامعه توده ای را بنویسید و چه تفاوت هابی بی 

بر مبنای فعالیت های تئوری پردازان علو  اجتمایع و دانشمندان علم رفتار شنایس مطرح شده است فرهنگ نفع و زیان و 

رهنگ مرصف گرابی است فرهنگ توده ای همان فرهنگ عامه است و با شیوه های صنعبر تولید انبوه در بازار با سود به ف

ی را به عنوان مرصف کننده  جمعیت مرصف کننده عرضه یم شود انن فرهنگ تجاری است و کال مادی گرا است و مخاطبی 

د و معتقد هستند فرهنگ هابی که پول ساز  نیستیند جابی برای ادامه حیات نخواهند داشت انن فرهنگ یم  در نرر یم گی 

انن جامعه از آثار مدرنیته به حساب یم آید دارای . تواند به سود بیشیر که اساس تفکر فرهنگ توده ای است دست یابند 

و ارتباط  روابط فردی نامشخص و غی  فردی و جدا از هم هستند و بر اساس کیفیت فردی با آنها برخوردار یم شود 

میانشان بر اساس نیاز است ویل در جامعه سنبر مرد  بر اساس پیوندهای فردی سنبر و ارتباط باهم پیوند خورده و دارای 

ی علت هم افراد انن جامعه افراد یک کل متصل به هم هستند  . روابط اجتمایع دو جانبه هستند به همی 



 

 

 

 و فرهنگ عامه را تعریف کنید  -17
ی

 های آن را بنویسید ؟ مطالعات فرهنگ
ی

 و ویژگ

وهای فروتر و برتر  ی از نی  ی ه ی تناقض آمی  ی  که در جامعه غالب است فرهنگ عامه یم باشد که انن فرهنگ آمی 
ی

فرهنگ

 های آن مقاومت و ادغا  است که هم شامل ساختار و هم شامل کنش گری 
ی

است که هم تجاری و هم اصیل است ویژگ

عامه هر دو به واسطه ی صنعبر شدن و شهری شدن ایجاد شدند و مبتبی بر تولید انبوه  است فرهنگ توده ای و فرهنگ

 . بوده و فرهنگ هابی تجاری یم باشند

 

 منتقدان فرهنگ توده ای یا مردیم را بنویسید ؟ -18

 که از طریق رسانه های جمیع منتقل یم شود و سانر ابعاد فرهنگ که تعد
ی

اد زیادی از انن فرهنگ عبارت است از فرهنگ

 .مرد  به شکیل مستمر آنها را مرصف یم کنند

 

 منرور از فرهنگ عمویم چیست ؟ -19

به مجموعه ای از باورها و رفتارهای صحیح و غی  صحیح یک جامعه گفته یم شود و ابعاد یا قلمروهابی از فرهنگ است  

ی مستقیم و غی  مستقیم یم شودکه با عامه مرد  در ارتباط است و دارای عوامل متعددی است که باعث تأ
 . ثی  گذاشیر

 ها و شاخص های فرهنگ های عمویم را بر شمرده  -21
ی

 مورد را توضبح دهید ؟ 3ویژگ

ی آیت هللا خامنه ای فرهنگ عمویم : فرهنگ عمویم دارای دو جهت عیبی و اعتباری است  -1 از نرر مقا  معرم رهیی

مانند شکل لباس و شکل معماری و بخش دیگر آن مربوط به امور بخش است یک بخش آن ظاهری و بارز  2دارای 

ها  –وجدان کاری  –وقت شنایس  –نامحسوس است مانند اخالقیات فردی اجتمایع مرد   ا  به بزرگیر مهمان دوسبر و احیر

 جامعه است  -2. 
ی

ات آن فرهنگ عمویم مؤ لفه هابی از فرهنگ است که تأ -3فرهنگ عمویم حوزه ای از نرا  فرهنگ ثی 

د و از شیوه رفتارهای عمویم مرد  یا عرف و عادات و رسو  و زبان ساخته یم :عا  و فراگی  میباشد  از عمو  نشئت میگی 

 مرد  را تحت تأثی  قرار میدهد و عمو  مرد  نسبت به آنها حساسیت و شناخت 
ی

شود و عمو  جنبه ها و عرصه ها و زندگ

 و فرهنگ در  -5و عامالن خاص خودش را دارد فرهنگ عمویم سازندگان  -4. دارند 
ی

فرهنگ عمویم مانند کل نرا  فرهنگ

 : چهار وجه ظاهر یم شود 
ی

دروبی روابی نمادی نهادی و آثار فرهنگ عمویم در کنار فرهنگ رسیم در همه حوزه های زندگ

مفهو   -6. مشخیص نیست اجتمایع ؛ خانواده ؛ حکومت ؛ اقتصاد و آموزش وپرورش حضور دارد و محدود به حوزه 

قدرتمند و مؤثر  -9ابها  و نامربی بودن -8شبکه به هم تنیده  -7دولت معبی پیدا یم کند  –فرهنگ عمویم در تقابل مرد  

ی نامربی  -11ممکن است بخشر از فرهنگ عمویم چنان حضور پیدا کند که به ظهور و بروز برسد  -11 محسوس در عی 

 با فرهنگ خ -12بودن 
ی

ی  -13ودی شنا کردن در جهت جریان رودخانه است زندگ  را شامل  -14تابع ساخیر
ی

شتاش زندگ

 (جزوه مراجعه شود 23ایل  21برای توضیحات بیشیر به صفحات  )شدن



 

 

 

ها و عوامل مؤثر بر فرهنگ عمویم جمهوری اسالیم انران را بیان کنید و  -21 صفحات )) مورد را توضیح دهید ؟  3متغی 

 ((جزوه  26ایل  23

از عوامل مهم تأثی  گذاری : رسانه های جمیع  -4عنرص زمان و مکان  -3تاری    خ و حوادث گذشته  -2طبییع و جغرافیابی  -1

در فرهنگ عمویم نقش آفریبی رسانه های جمیع ؛ شنیداری ؛ نوشتاری و دیداری است که صدا و سیما و سینما نقش 

روحانیون ؛ ائمه محیر  جمعه و جماعت و اساتید و  -6سایل و تکنولوژی جدید و  -5. پررنگ تر و مؤثرتری را ایفا میکند 

ی از صحنه  : ورزش ؛ ورزشکاران و ورزشگاه -7معلمان  بسیار جذاب و تأثی  گذار در فرهنگ عمویم میباشد و برای جلوگی 

یتوان میان جامعه در جوانان های ضد ارزش در عرصه ورزش باید برنامه ریزی دقیق تری انجا  دهند و آثار مثبت را م

 ؛ بهداشبر و درمابی  -8. مشاهده کرد 
ی

 چه اداری و چه غی  مانند حوزه ؛ دانشگاه؛ تما  مقاطع : مراکز فرهنگ
ی

مراکز فرهنگ

قوه قضائیه  -9. تأثی  فراوابی در سالم سازی فرهنگ عمویم مرد  دارند ...... مدارس ؛ اداره تبلیغات و هیئت های مذهبی و 

وی انترایم و   . نی 

 

 سطوح و الیه های مختلف فرهنگ عمویم را توضیح دهید ؟  -22

الیه زیرین مجموعه که دیگر سطوح  -1 : الیه تقسیم کرد 4فرهنگ از سطوح مختلفی مشتق شده است که میتوان آن را به 

 ؛ پایه ها و ریشه های فرهنگ 
ی

الیه بعدی فرهنگ   -2. عمویم را یم سازند بر آن قرار دارند که انن مشتقات در نرا  فرهنگ

که ریشه بسیار از آن را باورها اعتقادات و ارزش ها تشکیل یم دهد و جهان بیبی ها و شناخت شنایس در انن سطح قرار 

ی ها ؛هیی و ادبیات است و الیه سو  را که بر پایه باورها و اعتقادات و ارزش های جامعه  -3دارد  سطح سو  که آنی 

وبی ترین وآشکارترین سطح است هنجارها و الگوهای رفتاری و معیارهای  -4رند تشکیل یم دهد استوا الیه آخر که بی 

 مورد را میتوان به ترتیب هنجار ؛ باور ؛ ارزش و تکنولوژی نامید 4انن . اجتمایع در یک جامه مورد مشاهده و برریس است 

. 

 

 تقسیم شده است توضیح دهید ؟جلوه های مختلف فرهنگ عمویم در چند وجه  -23

ی طور : فرهنگ دروبی شده  -1 که جایگاه اصیل معابی ذهن افراد است که حامل معابی است و تغیی  پیدا میکند و همی 

حوزه ای از فرهنگ است که جایگاه اصیل آن درون یا ذهنیت افراد است که در قالب نمادها ؛ همراه با تربیت از نسیل به 

زمابی که فرهنک در قالب نمادها ظاهر یم شود و از طریق آن تفهیم و : فرهنگ نمادی  -2.  شود نسل دیگر منتقل یم

ی و کتاب و نوشته  د به عنوان فرهنگ نمادی مشخص یم شود مانند آثار هیی فرهنگ  -3. تفهم و آموزش صورت یم گی 

رکیب باهم در یط زمان اشکایل از رفتار را ثابت شکل بروز فرهنگ در رفتار فرد است و انن رفتارها در جامعه در ت :نهادی 

د فرهنگ نهادی نامیده یم شود   که مورد عمل قرار میگی 
 نا  : فرهنگ متبلور  -4. میکند و زمابی

ی
انن مجموعه آثار فرهنگ



 

 

ت مادی تا دارد زیرا شامل ابزارها و آثار است که ذهنیت انسان ها را در خود حفظ یم کنند و ماهیت آنها بیشیر امری اس

 میماند
ر
 . معنوی و همیشه وابسته به حوزه معنا باف

 

 فرهنگ عمویم که واقعیبر معنوی است در چند شکل تجربه یم شود ؟ -24

 و تجربی نماد به صورت تجربی ) نمادی  -2( تجربی بی واسطه ) دروبی  -1
( ابزار) نهادها و آثار  -3( از طریق تجربه دروبی

 . تبلوری و متجیل -4

 

 رسانه ها و فرهنگ عمویم را توضیح دهید ؟ -25

ش روز افزون مرصف رسانه ها در  یگ از مؤثرترین ابزاری است که محل بروز و ظهور فرهنگ عمویم جامعه است و گسیر

 مرد  اهمیت فرهنگ را مشخص میکند نرریه پردازان ارزیابی های متفاوبر راجع به نقش فرهنگ عامه در جوامع 
ی

زندگ

معتقد ( ویلیامز ) ارائه داده اند و به طور کیل به تحلیل و بحث پدیده رسانه ای شدن فرهنگ عامه پرداخته اند مثال امروز 

کارهای   -1: است که در گذشته فرهنگ عامه توسط سانرین تعریف شده است نه مرد  که انن دو مفهو  عبارت است 

رهابی که فقط به قصد جلب حمایت آغاز یم شوند مانند روزنامه کا  -2پست تر مانند ادبیات عامه جدا از ادبیات واال 

که انن مفاهیم با مفهو  جدید عامه که مرد  انن فرهنگ را خلق کرده اند متفاوت است و گفته اند که . نگاری عامیانه 

بوده است که  1921و  31ظهور سینما و رادنو در تولید ومرصف بحث های فرهنگ توده ای نقش داشته اند ور دهه های 

 . رسانه های جمیع با شکوب جمیع برابر بوده است

 

 (جزوه  31صفحه ) مورد را بنویسید 3رسانه ها در جامعه توده وار با چه مؤلفه هابی ارزیابی یم شوند ؟  -26

ل شوند  -1 وی مخرب و فاصله اندازی در جامعه اند و باید کنیر  دارند که رسانه های جمیع قدربر  -2رسانه های جمیع نی 

ل متمرکز  -3میتوانند به طور مستقیم بر فکر و رفتار مرد  عادی تأثی  بگذارند  تحوالت اجتمایع رسانه های جمیع با کنیر

 . ظهور جوامع اقتدارگرا انجا  یم شود

 

 وسایل ارتبایط نوین و توده وارسازی یا گونه گون سازی را توضیح دهید ؟ -27

د و نررات مختلفی بر علیه انن ارتباطات وجود دارد عده ای بحث توده سازی در جامعه توس ط رسانه ها صورت میگی 

همچون بلومر موافق و عده ای دیگر انن وسایل را مسئول تبایه شخصیت افراد یم دانند اما تحقیقات نشان داده است که 

که پیا  ها بیشیر با توجه به عالنق و پیا  ها به وسیله رسانه ها درخارج از محیط اجتمایع به افراد منتقل نمیشود بل

تمایالبر که شخص به آن وابسته است به وجود یم آید و به طور کیل تئوری توده وار سازی جامعه توسط رسانه ها بیشیر 



 

 

در گذشته مورد قبول بوده است و امروزه انن موضوع مورد دگرگوبی قرار گرفته است و آثار وسایل ارتباط جمیع بیشیر 

ی  تحوالت فبی و سازمابی و دیگر تمایالت است که اشخاص با توجه به عالنق متفاوت از انن وسایل استفاده یم  تحت تأث

 . کنند

 

 نقش رسانه ها در شکل دیه فرهنگ عمویم را توضیح دهید ؟ -28

های مختلف  به طور کیل تمایم رسانه ها در جهان نقش حامل و منتقل کننده را دارند و پیا  های متفاوت در فرهنگ

 به باور و اعتقادات مرد  آن کشور یم شود 
ی

فرهنگ عمویم یک پدیده پویا است و سکون در آن معبی ندارد انن . بستگ

 مرزهای جغرافیابی و عقیدبر دستخوش تغیی  و دگرگوبی است و عرصه ی آن کامال رقاببر 
ی فرهنگ بدون در نرر گرفیر

گذار   که اثر و تأثی 
ی باالتری در فرهنگ داشته باشند یم توانند در شکل دیه فرهنگ عمویم موفق تر است بنابر انن کسابی

باشند اثر در در فرهنگ عمویم با استفاده از ابزارها است مثال مطبوعات و صدا و سیما به عنوان ابزارها شناخته شده اند و 

 . ن و مؤثرترین عامل باشدانن رسانه ها یم توانند در نحوه تغیی  دگرگوبی در فرهنگ عمویم پر نفوذتری

 

 اهداف اصیل رسانه ها در شکل دیه فرهنگ چیست ؟ -29

ی و تعمیق باورهای دنبی  -1 یعبی حکومت به عنوان حکومت دنبی و ارزیسر برای پیاده کردن احکا  الیه در امور : تبیی 

ی برای تعمیق باورهای دنبی ا بینش سیایس عمویم  -2. ست اجتمایع و فردی است و وظیفه اش گا  های بلند برداشیر

صدا و سیما به عنوان یگ از اهداف مهم خود باید طوری بینش سیایس جامعه را تعمیق دهد که تما  افراد جامعه  : جامعه

یگ از محورهای مهم رسانه ای در چارچوب : وحدت میل  -3. بتوانند به مرحله قضاوت تشخیص و انتخاب برسند 

ابی که در حاکمیت مرکزی مؤلفه ها و محورهای وحدت دچار اشکال شوند مناطق به طرف جغرافیابی سیایس است و زم

د  : توسعه کیل  -4واگرابی پیش خواهند رفت پس انن موضوع به عنوان یک اصل و هدف در رسانه مورد توجه قرار یم گی 

ر عمویم قلمداد شود به عنوان یگ از توسعه از ابعاد مختلف مورد نرر است و برای اننکه توسعه به صورت یک باور و رفتا

ایط و نیازهای مختلف هماهنگ شود در  اهداف اصیل سازمان مد نرر است و برای اننکه انن اهداف در رسانه با شر

 . چارچوب اهداف رسانه ای از نرر قالب و برنامه تقسیم بندی انجا  گرفته است

 

ح دهید ؟ -31  فرهنگ عمویم در انران را شر

ن یک کشور اسالیم است و از دنرباز تمدن غبی انران و ارزش های اصیل میباشد در انن کشور اهمیت خایص به کشور انرا

مقوله فرهنگ و تعامل افراد با یکدیگر به عنوان فرهنگ ویژه شناخته شده جامعه اسالیم است فرهنگ عمویم در انران 

ی و برنام ه هابی وجود دارد که بر اساس روابط اجتمایع افراد را به مبتبی به اصول معارف اسالیم است یک سلسله قوانی 

 .یکدیگر پانبند یم سازد 



 

 

ی نامه شورای نهاد های متویل امر فرهنگ عمویم کشور چه وظایفی دارند ؟  -31 ) مورد را بنویسید  4بر اساس آنی 

 (جزوه  37و  36صفحات 

ش و بهبود تبلیغات دنبی و احی تصویب روش های اجرابی  –ای مساجد و مجامع مذهبی تهیه و پیشنهاد طرح های گسیر

 کشور و  –تشویق به منرور شکوفابی فرهنگ عمویم در ابعاد مختلف آن 
ی

ایط و جریان های فرهنگ برریس و تحلیل شر

 و ارائه راه حل های مناسب
ی

ی نقاط قوت و ضعف فرهنگ برنامه ریزی و هدایت  – بخش نرا  ارزیسر جامعه برای تعیی 

 ع
ی

 فرهنگ
ی

 کشور مصوب شورای عایل انقالب فرهنگ
ی

 . مو  به منرور تحقق اهداف و اجرای سیاست های فرهنگ

 

ید ؟  32-6  (جزوه  38- 37صفحات ) مورد از ترکیب اعضای شورای فرهنگ عمویم را نا  بیی

رئیس سازمان تبلیغات  –وزیر آموزش پرورش یا معاون ایشان  –وزیر اطالعات یا معاون ایشان  –وزیر کشور یا معاون ایشان 

  –رئیس سازمان تربیت بدبی  –اسالیم 
ی

اث فرهنگ  رئیس سازمان می 

 

 وظایف شورای فرهنگ عمویم استان ها را بنویسید ؟ -33

ی مصوبات شورای عایل  –اصالح و ارتقای فرهنگ عمویم  –شناخت و اطالع از وضعیت فرهنگ عمویم  نرارت و پیگی 

 و تصمیمات ش
ی

 . ورای فرهنگ عمویمانقالب فرهنگ

 

ید ؟ 5ترکیب شورای فرهنگ عمو  استان ها به چه صورت است  -34  (جزوه  39صفحه ) مورد را نا  بیی

رئیس سازمان تبلیغات اسالیم استان  –استاندار به عنوان نایب رئیس شورا  –اما  جمعه مرکز استان به عنوان رئیس شورا 

رئیس مرکز جهاد دانشگایه  –مدنر کل تربیت بدبی استان  –کل اطالعات استان   مدنر  – مدنر سازمان صدا و سیمای مرکز –

 . استان

 

 شورای فرهنگ عمویم کشور در جهت اهداف و وظایف خود چه شوراهای وابسته ای را ایجاد کرده است ؟ -35

 –یادمان در اماکن عمویم شورای نرارت بر نصب مجسمه و  –شورای نا  گذاری ایا   –شورای نرارت بر نا  گذاری اماکن 

شورای نرارت بر عالیم ؛ نشانه ها و تصاویر  –شورای نرارت بر ساخت ؛ طراج ؛ و واردات و توزی    ع اسباب بازی کودکان 

 . روی البسه و لواز  التحریر و کاالهای مشابه

 

ید ؟ چند مورد از اهم موضوعات مورد برریس در جلسات شورای فرهنگ عمویم کشور را نا  ب -36  42-41صفحات ) یی

 (جزوه 



 

 

  –تمایل دنن و دولت  –سازماندیه نرا  تبلییعی کشور 
ی

  –برریس فرهنگ حجاب  –برریس نرا  بازآموزی مدنران فرهنگ

 مراسم حج
ی

ش و تروی    ج حجاب  –برریس گرایش برجی از انرابی ها به مسیحیت  – گزارش فعالیت های فرهنگ برریس گسیر

 اسالیم

 

ید ؟  چند مورد از  -37  عمویم را نا  بیی
ی

 (جزوه  43 -42صفحات ) تصمیمات و مصوبات شورای فرهنگ

  –گرامیداشت هفته وحدت 
ی

ی نامه برگذاری اردوهای فرهنگ سیاست های مقابله با  –برریس گرایش های دنبی مرد   –آنی 

 
ی

دها و رویکردهای سامان –اهداف ؛ سیاست ها و ضوابط نشر کتاب  –تهاجم فرهنگ  راهیی
ی

برریس شیوه های  -دیه فرهنگ

ی نامه شورای فرهنگ عمویم  –افزایش و کارابی مساجد   . سیاست های رسانه ای در حوزه وحدت مذهبی  –آنی 

 

 

 

 

 

 شود؟ چه عوامیل باعث نزدیک شدن افراد در یک توده به یکدیگر یم  .1

ل  ون از محیط یا کنیر مستقیم و شخیص آنها باعث به هم نزدیک شدن آنها توجه افراد در توده به برجی منافع واقع در بی 

 .شوند یم

ی ترجمه کردند؟  .2 ی  در قرن هجدهم نویسندگان فرهنگ را به چه چی 

  .ترین معبی فرهنگ در انن دوره از سوی نویسندگان بود تربیت روح اصیل

ادف چه کلمه. 3  ای است؟ فرهنگ در دیدگاه تایلور یعبی چه و میر

،  را اننگونه تعریف کرده که فرهنگ مجموعه تایلور کلمه فرهنگ ای پیچیده است مشتمل بر معارف، معتقدات، هیی

ادف  ها و عادابر که بیشیر به عنوان عضوی از جامعه اخذ یم حقوق، اخالق، رسو  و تمایم توانابی  نماید و بطور کیل آن را میر

 .تمدن قرار داده است



 

 

 روشه چطور معبی شده. 4
ی

 است؟ فرهنگ به گفته گ

های تفکر احساس و عمل است که کم و بیش مشخص است و توسط تعداد  ای از شیوه فرهنگ مجموعه بهم پیوسته

ک است و دو شیوه عیبی و نمادنن به کار گرفته یم زیادی از افراد فرا گرفته یم ی آنها مشیر شود تا اشخاص را به یک  شود و بی 

 .جمع خاص و متمانز مبدل سازد

 فرهنگ در زبان فاریس چیست؟ تعریف لغوی. 5

بطور  . به معنای ادب، تربیت، دانش، علم، معرفت و آداب و رسو  تعریف شده است« هنگ» و « فر»ای مرکب از  واژه

فت یم  .دانند کیل فاریس زبانان فرهنگ را سبب پیشر

 فردویس فرهنگ را چگونه تعبی  کرده است؟  .6

  .وان کرده استفردویس فرهنگ را برتر از گوهر و نژاد عن

 شود؟ فرهنگ از ارتباط متقابل کدا  عوامل ایجاد یم. 7

 .شود ها با روابط و ساختارهای اجتمایع ایجاد یم بطور کیل فرهنگ از ارتباط متقابل سه عامل اصیل ارزش

 (مورد را تعریف کنید 2)شود؟  واژه فرهنگ چطور از زوایای مختلف برریس یم. 8

 و وراثت اجتمایع در فرهنگ دارد :های تارییحی  تعریف( الف
ی

اث فرهنگ ییح تعریف( ب./ تکیه بر روی می  ( ت/ های تشر

و حل مسائل است و یا تاکید بر « ساز واری»در انن گروه یا تاکید بر فرهنگ به عنوان وسیله : های روانشناخبر  تعریف

 »فرهنگ به عنوان 
ی

ها و یا تاکید بر  اجتمایع در طول نسلصورت اجتمایع است و تجسم آموزش های یک گروه « آموختگ

 .های تکویبی  تعریف( ج/ های ساختاری تعریف( ث./ عادات است

ورت فرهنگ چیست؟. 9  اهمیت و ضی

باالترین عنرصی که در موجودیت هر جامعه دخالت اسایس دارد فرهنگ آن جامعه است، بنابرانن اساسا فرهنگ هر 

دهد بنابرانن با انحراف فرهنگ هرچند جامعه در بعدهای اقتصادی،  ل یمجامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکی

ی دلیل . سیایس، علیم، نرایم و صنعبر قدرتمند باشد ضمی  تیه خواهد داشت و در نهایت محکو  به فناست به همی 

 استقالل و موجودیت هر جامعه از استقالل فرهنگ آن نشات گرفته و ساده اندیشر است که گمان شود با 
ی

وابستگ

 .فرهنگ استقالل در ابعاد دیگر ایجاد خواهد شد



 

 

ادف چیست و در چند دسته پیشنهاد شده است؟. 11  میر
ی

 سطوح فرهنگ

ادف دانست به انن ترتیب سطوح فرهنگ در سه دسته پیشنهاد  سطوح فرهنگ را با سطوح پذنرش اجتمایع یم توان میر

 .یص و فرهنگ عمویمفرهنگ بنیادی، فرهنگ تخص: شود که عبارتند از یم

 شود؟ ای یم تعریف فرهنگ تخصیص چیست و شامل چه حوزه. 11

ها و  در انن بخش اصول و خطوط کیل فرهنگ جامعه که در بخش فرهنگ بنیادی ساخته شده است تبدیل به سیاست

 در انن حوزه قرار یم شود بنابرانن تمایم فعالیت های عملیابر یم برنامه
ی

د و مراکز تحقیقات، گی   های فکری و فرهنگ

 .ها جزو انن بخش قرار دارند ها و مطالعابر یا حبر وزارتخانه دانشگاه

 قرار دارند؟ ها و فیلم و شیال کتاب   .12
ی

 های تلویزیوبی در کدا  حوزه از سطوح فرهنگ

 .های موجود انن موارد در حوزه فرهنگ عمویم قرار دارند بندی براساس تقسیم

ی یم در فرهنگ بنیادی. 13  شود؟ چه مواردی تعیی 

ی یم در انن بخش خطوط کیل، زیربناها و آرمان  جامعه تعیی 
ی

توان گفت در انن حوزه مبابی فرهنگ  شود که یم های فرهنگ

 .جامعه تولید خواهد شد

 .را تعریف کنید« تمامیت فرهنگ»نرریه الگوبی فرهنگ یا . 14

دهد نمایانگر تعمییم درباره رفتار همه یا بعیصی از  ای را تشکیل یم ای که فرهنگ جامعه براساس انن نرریه روش رفتاری

ی فرهنگ هر جامعه اعضای همان جامعه است و لذا از عادات شخیص افراد بشمار نیم   ای مرکب از شبکه رود و همچنی 

ی نامیدهانن اندیشه را تمامیت فرهن. اند ای از عناض است که در نرایم منسجم با یکدیگر مرتبط شده پیچیده  .اند گ نی 

 جوامع توسعه یافته چیست؟  .15
ی

 نماد تسلط اقتصادی بر الگوهای فرهنگ

ها نقش قابل توجیه دارند و با استفاده از تبلیغات پرهزینه، مخاطب قراردادن بخشر از جامعه و  در انن جوامع رسانه

فته بر شهرون تحقی  فرهنگ دان جوامع کمیر توسعه یافته با تولید های بویم در قالب برتری شهروندان جوامع پیشر

 است
ی

ه از نمادهای اصیل تسلط اقتصادی بر الگوهای فرهنگ  .محصوالت سینمابی و غی 

 چند مورد است؟ . 16
ی

 (مورد را توضیح دهید 2)نقد الگوهای فرهنگ



 

 

 به شش مورد مجزا تقسیم بندی شده است
ی

 .بطور کیل نقد الگوهای فرهنگ

های  شود که ارزش جدید و مدرن با وجود اننکه رویکرد فرد گرایانه است و معموال نشان داده یم در واقع در جوامع( الف

های  رسد که اننگونه نیست و انن افراد و سازمان موجود در جوامع معطوف به برانند افراد جامعه است اما به نرر یم

 .بخصویص هستند که بسیار در انن مسی  تاثی  گذارند

 و نهادهای رفایه باشند انن سوال مطرح  که ارزش  اگر بپذنریم( ب
ی

های انعکایس از سه عامل درک ذهبی و محیط فرهنگ

ی دارند و کدا  یک کمرنگ یم باشند و اگر در یک سطح باشند آیا اثر متقابیل بر  تر از بقیه یم شود که کدا  یک تاثی  بیشیر

؟  روی یکدیگر دارند یا خی 

 بیشیر   .17
ی

ی متگ است؟مطالعات فرهنگ ی  بر چه چی 

 بیشیر برسنت مارکسیسم و ساختارگرابی ایدئولوژیمتیگ است
ی

 .مطالعات فرهنگ

 نتیجه چیست؟. 18
ی

وع مطالعات فرهنگ  اساس شر

 نتیجه نقد اقتصادگرابی مارکسیسم است
ی

وع مطالعات فرهنگ  .اساس شر

 دورکیم و وبر بر چه اسایس تامل دارند؟. 19

معبی اساس کنش اجتمایع است؛ : به چند اصل زیر قائل هستند که عبارت است نخستبطور کیل دورکیم و وبر 

ی نکته معبی ساختارهای نمادنن بطور جمیع از  دو ، معبی در بردارنده ساختارهای نمادنن مستقل است و سومی 

 .شود اجتمایع ساخته یم  طریق کنش

ید  .21  را نا  بیی
ی

 .مشخصات مطالعات فرهنگ

 نگاه استقالیل به فرهنگ  

 به جامعه مدرن معطوف است 
ی

 فرهنگ مورد نرر در حوزه مطالعات فرهنگ

ون صورت یم  د مطالعه فرهنگ در انن حوزه از مطالعه درون تا مطالعه بی   گی 

 و سیاست 
ی

 به تحلیل و نقد تولیدهای عیبی و نهادهای فرهنگ
ی

های آن معطوف  از آغاز توجه مطالعات فرهنگ

 بوده 

امون و فرهنگ انسان است ها و نرا  ها، نرریه استفاده از روش   های مفهویم متعدد برای شناسابی وضعیت پی 



 

 

ی انن حوزه از نگاه بدبینانه فرانکفوربر    ر زمینه فرهنگها د فاصله گرفیر

 را توضیح دهید؟  .21
ی

 نرریه مطالعات فرهنگ

 ما دو نوع نرریه داریم 
ی

 بطور کیل در مطالعات فرهنگ

 .دهند های کیل که مفهو  فرهنگ را در نگاه جدید آن توضیح یم نرریه( الف

 را مورد مطالعه قرار یم نرریه( ب
ی

 .دهند های خاص که وضعیت عناض متعدد در درون مطالعات فرهنگ

 را نا  برده و یگ را تعریف کنید روش .22
ی

 .های تحلیل فرهنگ

روش تحلیل فرهنگ در ( روش تحلیل فرهنگ براساس تمانزها، ج( تحلیل انسان شناسان از فرهنگ، ب( الف     .1

 
ی

روش قو  نگاری : 1شود که عبارت است از  انن روش خود به چهار بخش مشخص تفکیک یم: مطالعات فرهنگ

، : 3های استفاده از فرهنگ ،  روش: 2ر تحلیل فرهنگ، د  : 4تحلیل معنابی
ی

 تحلیل مرصف فرهنگ

 بر چیست؟  .23
ی

 انگلستان تالش اصیل مطالعه فرهنگ
ی

 براساس سنت مطالعات فرهنگ

 ، شناسابی رابطه میان جریان
ی

 و ساختارها و توجه به تعامالت خاص  تالش اصیل مطالعات فرهنگ
ی

های فرهنگ

 .یحی آن استتاری

 از نرر رویسر و بینشر چگونه رویسر است؟. 24
ی

 مطالعات فرهنگ

 از نرر رویسر و بینشر یک روش ترکیبی 
ی

 .تلفیفر است –مطالعات فرهنگ

 دو دیدگاه عمده درباره فرهنگ چیست؟  .25

ز و واترمن»های برتر ، فرهنگ« دیل و کندی»های قوی  فرهنگ  «پییر

یدمورد از ابعاد مختلف فر  5. 26  .هنگ را نا  بیی

 
ی

  ویژگ
ی

 و مجموعه فرهنگ
ی

، مدل فرهنگ
ی

 های فرهنگ، فرهنگ و قو  مداری، فرهنگ و شخصیت، کارکرد فرهنگ

ی دعوت یم فرهنگ اسالیم سانر ملت. 27 ی  کند؟ ها را به چه چی 

 در فرهنگشان به تفکر، تدبی  و تعقل دعوت یم فرهنگ اسالیم سانر ملت
 .کند ها را برای دگرگوبی

 شخصیت از منرر روانشناسان چیست؟. 28



 

 

وحدت خایص که از مجموع صفات طبییع و اکتسابی نسبتا ثابت : شخصیت از منرر روانشناسان عبارت است از

 .کند های عمویم و برخوردهای اجتمایع از سانر افراد متمانز یم اید و او را در سازش هر فردی به وجود یم

 چیست؟. 29
ی

 کارکردهای فرهنگ

 .کند ها را از یکدیگر متمانز یم ها، ملت فرهنگ

 کند فرهنگ، نوع رفتارهای فردی و اجتمایع را مشخص یم

 و هدف داری یک ملت است
ی

 فرهنگ، عامل وحدت، انسجا  و همبستگ

 ها و هنجارهای اجتمایع است فرهنگ، تداو  بخش و انسجا  دهنده ارزش

 سازد فرهنگ، هویت یک ملت را یم

 را تعریف کنید؟عناض   .31
ی

 فرهنگ

 تشکیل یم
ی

ها، هنجارها، علو  و  شود که عبارتند از جزء جزء عقاید، ارزش فرهنگ هر جامعه از عناض فرهنگ

 فنون و آداب و رسو  اجتمایع 

 چیست؟. 31
ی

 مجموعه فرهنگ

 به صورت هماهنگ و پیوسته با یکدیگر ارت
ی

 آن است که تعدادی از عناض فرهنگ
ی

باط داشته مجموعه فرهنگ

 .باشند

32 . 
ی

ید« هرسکوتیس»های سه گانه فرهنگ را از نرر  ویژگ  .را نا  بیی

 فرهنگ، عا  و خاص است

 فرهنگ متغی  ویل ثابت 

 .است( اختیاری)ویل ( اجباری)پذنرش فرهنگ 

ید. 33  را نا  بیی
ی

 .اجزای تشکیل دهنده اصیل مدل فرهنگ

، هنجارهای سیایس، نوع تولید و شیوه توزی    ع و روابط اقتصادی، نوع  های آن، ارزش دنن و ارزش
ی

های خانوادگ

 لباس، مسکن، غذا، نوع زبان، ادبیات، رسو  اجتمایع 

ید   .34  .کارکردهای پنجگانه فرهنگ برای بقاء را نا  بیی



 

 

یولوژی، ایجاد ارتباط جمیع، اعطای هویت ف ی ی نیازهای فی   به اعضا، حفظ تداو  و بقاء جامعه، ایجاد و تامی 
ی

رهنگ

 و انسجا  اجتمایع
ی

 حفظ همبستگ

 (یک مورد را تعریف کنید)عناض سازنده فرهنگ چیست؟   .35

 
ی

، حوزه فرهنگ
ی

، ترکیب فرهنگ
ی

 عنرص فرهنگ

 
ی

ک کارکردشان در یک جهت و به یک منرور با: ترکیب فرهنگ  .شدمجموعه چند عنرص که در یک موضوع مشیر

 را نا  برده و یک مورد را تعریف کنید  .36
ی

 .عوامل دگرگوبی فرهنگ

، فرهنگ پذنری 
ی

 اشاعه، جمعیت، مهاجرت، رژیم سیایس، شوک فرهنگ

 اجتمایع است در به وجود آمدن فرهنگ یک نوع خلق جمیع وجود : فرهنگ، پذنری 
ی

فرهنگ محصول زندگ

د د فرهنگ شکل نیمای مورد پذنرش جمیع واقع نشو  دارد اگر پدیده ای به  فرآنند انتقال فرهنگ از جامعه. گی 

 .جامعه دیگر را جامعه پذنری یا فرهنگ پذنری گویند

 چه نقشر دارد؟                        .37
ی

 (یک مورد را توضیح دهید)نوآوری در دگرگوبی فرهنگ

ی باشد، مقبولیت اجتمایع و عمویم باشد، طرد عناض   موجود، مرصفپذنرش حداکیر
ی

  فرهنگ
ی

 گرابی فرهنگ

، دگرگوبی از فرهنگ تولید به مرصف مرصف
ی

 است که شمایه گرابی فرهنگ
ی
، از جمله اهداف داران در جهان  گرابی

کنند انن هدف برای دستیابی به برکناری رقبای اقتصادی است؛ لذا مرد  جهان سو  به جای توید  سو  دنبال یم

 یم گرابی وی یم به روحیه مرصف
ی

س  آورند انن روحیه به استعمارگرابی تغیی  فرهنگ انجامد که بارزترین شیوه دسیر

ه بودن کاال با استفاده از فروشگاه  .ای است های زنجی 

ید  .38  را تعریف کنید و اشکال آن را نا  بیی
ی

 .انتقال فرهنگ

 فرانندی است که به وسیله آنفرهنگ از طریق آموزش 
ی

، فرهنگ
ی

از نسیل به نسل دیگر منتقل انتقال فرهنگ

اشکار آن هم به صورت مستقیم و غی  . توان به ارث برد شود به انن دلیل که فرهنگ را به طریق زیسبر نیم یم

 .مستقیم است

 را نا  برده و یک مورد را تعریف کنید  .39
ی

 .انواع اشاعه فرهنگ

 اشاعه مستقیم، اشاعه اجباری ، اشاعه غی  مستقیم



 

 

دهد که یک فرهنگ، فرهنگ دیگری را مطیع خود سازد و آداب و رسو  خود را به  زمابی رخ یم: اشاعه اجباری

 .فرهنگ مغلوب تحمیل نماید

 را برشمرید. 41
ی

ات فرهنگ  .عوامل تغیی 

افزایش یا کاهش شی    ع جمعیت یک جامعه که در اثر حوادبر همچون سیل، زلزله، طوفان ، جنگ یا شیوع بیماری 

 (مثل اتفاقابر که در خاورمیانه افتاده)رخ خواهد داد 

ی   .41    مثل ورود اتومبیل. های جدید تغیی  محیط جغرافیابی و مهاجرت دسته جمیع به شزمی 
ی

به عنوان عنرص فرهنگ

یم  (مهاجرت اخی  به اروپا از پناهجویان آفریقابی و سوری. )تازه را درنرر بگی 

 فرهنگ یعبی چه؟. 42
ی

 پس افتادگ

 
ی

 زمابی رخ یمتاخر فرهنگ
ی

 فرهنگ
ی

اع، نوآوری ، رشد   یا پس افتادگ دهد که در اثر تحوالت شی    ع و شتاب آلود، اخیر

ی متفاوت؛ سازش و تطابق اجتمایع با تحوالت دشوار یم شود که در نهایت باعث بحران  جمعیت یا پیدابی هرچی 

 .شود در فرهنگ هم یم

 را تعریف کنید   .43
ی

 .گسست فرهنگ

 یعبی اشکال در نحوه انتقال تجربهبطور کیل گسس
ی

اما بطور کیل وقبر در یک . ها از گذشته به حال ت فرهنگ

ات و دگرگوبی   دچار آسیب یم های شی    ع فراز و نشیب جامعه در اثر تغیی 
ی

یان فرهنگ شود   هابی ایجاد شود بعضا شر

 یمکه مسی  انتقال با چالش مواجه خواهد شد به انن ترتیب در یک منطقه گسست ف
ی

 .شویم رهنگ

44.   
ی

 چیست؟ ویژگ
ی

 های تقسیم بندی یک منطقه فرهنگ

، خوراک و پوشاک و مسکن، زبان، استفاده از ابزار و تکنیک  ها منطقه جغرافیابی

45 .5  
ی

ید ها و شاخصه مورد از ویژگ  .های فرهنگ عمویم را نا  بیی

 جامعه   حوزهفرهنگ عمویم. است« اعتباری»و « عیبی »فرهنگ عمویم دارای دو جهت 
ی

ای از نرا  فرهنگ

هابی از فرهنگ است که تاثی  آن عا  و فراگی  است، فرهنگ عمویم سازندگان و  است، فرهنگ عمویم مؤلفه

 و  عامالن خایص خودش را دارد که بر بخشر از آنها دولت نرارت یم
ی

کند، فرهنگ عمویم مانند کل نرا  فرهنگ

، نمادی و نهادی و آثار شود که فرهنگ در چهار وجهه ظاهر یم ، روابی  .عبارتند از دروبی

ید. 46 ها و عوامل موثر در فرهنگ عمویم را نا  بیی  (مورد 5. ) متغی 



 

 

، تارییحی و حوادث گذشته، زمان و مکان، رسانه های جدید،  های جمیع، وسایل و تکنولوژی طبییع و جغرافیابی

وی انترایمروحانیون و ائمه جمعه، ورزش و ورزشکاران، مراکز ف ، نی 
 و بهداشبر و درمابی

ی
 رهنگ

 های مختلف فرهنگ عمویم چیست؟ الیه  .47

 پایه 
ی

های زیرین  سازند که الیه های فرهنگ عمویم را یم ها و ریشه برجی از انن مشتقات در یک نرا  فرهنگ

 .شوند نامیده یم

ها و شناخت شنایس در انن سطح قرار دارد که ریشه بسیاری از باورها، اعتقادات و  توان گفت که جهان بیبی  یم 

 .شود ها است که از آن به عنوان الیه بعدی یاد یم ارزش

ی   ه های یک جامع دهد و برپایه باورها و اعتقادات و ارزش ها و هیی و ادبیات است که الیه بعدی را تشکیل یم آنی 

 .استوار است

وبی   ترین سطح است هنجارها و الگوهای رفتاری و معیارهای اجتمایع در یک  ترین و آشکار  الیه بعدی که بی 

 .جامعه مورد مشاهد هاست

 های مختلف فرهنگ چیست؟ جلوه  .48

 فرهنگ دروبی شده، فرهنگ نمادی، فرهنگ نهادی، فرهنگ متبلور 

 نگ عمویم چیست؟های جمیع بر فره تاثی  رسانه  .49

وی مخرب و فاصله رسانه  ل شوند های جمیع نی   .اندازی در جامعه هستند که باید کنیر

 های جمیع انن قدرت را دارند که به طور مستقیم بر طرز فکر و رفتار مرد  عادی اثربگذارند رسانه 

ی محافرت یم  کردند  مرد  چون از نهادهای سنبر اجتمایع که آنها را در برابر تبلیغات تحت تاثی  قرار گرفیر

وی شده ی  .های جمیع آسیب پذنرند اند در برابر قدرت رسانه فاصله گرفتند و میی

ل متمرکز های جمیع در نهایت به ظهور جوامع اقتدار گرا ب تحوالت اجتمایع نایسر از تاثی  مخرب رسانه  ا کنیر

 انجامد یم

اندازد  هابی که رفتار متمدنانه را به خطر یم های مبتذل و موهن و فعالیت های جمیع با تروی    ج اندیشه رسانه 

 را کاهش یم سطح استانداردها و ارزش
ی

 .هند های فرهنگ

 فرهنگ عمویم در انران مببر بر چیست؟. 51



 

 

 .انران مبتبی بر اصول و معارف اسالیم است براساس دنن و مذهب کشورمان فرهنگ عمویم در 

 در انران کدا  است؟ اصیل. 51
ی

 ترین نهاد متویل امور فرهنگ

 .ترین نهاد مجری مباحث فرهنگ عمویم در انران شورای فرهنگ عمویم کشور است اصیل

ید 4  .52  .مورد از وظایف شورای فرهنگ عمویم کشور را نا  بیی

ایط و جریانبرریس و کارشنایس درباره   ی تاثی  کانون تجزیه و تحلیل شر  جهان و تبیی 
ی

ها و ابزارهای  های فرهنگ

 های تحلییل مهم در انن زمینه و اتخاذ تدابی  مناسب و ارایه گزارش

ایط و جریان  ی نقاط قوت و ضعف  برریس و تحلیل شر های کشور و بخش نرا  ارزیسر جامعه به منرور تعیی 

 و ارایه راه حل من
ی

 اسب فهنگ

 کشور مصوب  برنامه ریزی و هدایت فرهنگ عمویم به منرور تحقق اهداف و اجرای سیاست 
ی

های فرهنگ

 
ی

 شورای عایل انقالب فرهنگ

 دستگاه 
ی

ش و  فراهم کردن زمینه کاری و هماهنگ های دولبر در اجرای بخشر از وظایف آنها که راجع به گسیر

 ارتقاء فرهنگ عمویم است

 مرتبت بر سیاستبرریس آثار فر  
ی

اجتمایع به منرور اطمینان  –های اقتصادی  ها و برنامه ها و اجرای طرح هنگ

 کشور و ابالغ نتیجه به دستگاه از همسوبی و عد  مغانرت آنها با اصول و سیاست
ی

 .های اجرابی  های فرهنگ

 (مورد 5)ترکیب اعضای شورای فرهنگ عمویم چگونه است؟   .53

اسالیم، وزیر کشور یا معاونش، وزیر اطالعات یا معاونش، وزیر آموزش و پرورش یا معاونش، وزیر فرهنگ و ارشاد 

رئیس سازمان تبلیغات اسالیم، رئیس سازمان صدا و سیما یا معاونش، رئیس کمیسیون ارشاد و هیی مجلس ، 

 جهاد دان
ی

، رئیس یا معاون فرهنگ
ی

اث فرهنگ ، رئیس سازمان می  شگایه، رئیس دانشگاه رئیس سازمان تربیت بدبی

 و اجتمایع زنان، دبی  شورای عایل جوانان یا رئیس مرکز میل جوانان،
ی

 آزاد، رئیس شورای فرهنگ

ید؟ 5  .54  مورد از تصمیمات و مصوبات شورای فرهنگ عمویم را نا  بیی

ای در  سانههای ر  آنینامه شورای فرهنگ عمویم، اولویت بندی دستور جلسات شورا براساس نرر اعضا، سیاست

، برریس گرایش های تهدید کننده و  های دنبی مرد ، گرامیداشت هفته وحدت، برریس آسیب حوزه وحدت مذهبی

 عمویم سیاست
ی

 ...و  های تقویت و تحکیم هویت میل، انتخاب خادمان نمونه فرهنگ



 

 

ید. 55  .اصول فرهنگ اسالیم را نا  بیی

 فرهنگ اسالیم 
ی

 وحدت و یکپارچگ

 نگ اسالیم ابدیت فره 

 الطراف بودن فرهنگ اسالیم جامع 

 فرهنگ اسالیم  
ی

 تحرک و سازندگ

 ها چیست؟ تمانزهای فرهنگ اسالیم با سانر فرهنگ  .56

 اسال  دنن توحید است و فرهنگ آن نمودار تجیل اصل وحدت است  

 ها وجود معرفت در فرهنگ اسالیم نسبت به دیگر فرهنگ 

 اسال  دنن اعتدال است 

 تمدن چیست؟. 57

 مجموعه
ی

 کرده ای از انسان تمدن یعبی سبک زندگ
ی

اند و  ها که در یک دوره تارییحی در یک منطقه جغرافیابی زندگ

گ بودند و دستاوردهای خایص به دست آورده  رکن اسایس . اند دارای اهداف مشیر
ی

در انن تعریف سبک زندگ

 .است

ید شاخصه. 58  .های تمدن را نا  بیی

ی سیستم  پیدایش ، داشیر ، دنن مداری، علم گرابی
ر
دولت، تنریم روابط کار، حاکمیت اخالق و پذنرش قواعد اخالف

 
ی

 به عنوان جلوه روح زیبابی گرایانه انسان همگ
، و در نهایت هیی ، آثار و متون و مفاخر ادبی

فکری و نگرش فلسفی

ی ملت نشانه  .هاست های حضور تمدن در بی 

 دن و فرهنگ از نرر دکیر دمحم عیل اسالیم چیست؟های اصیل تم تفاوت  .59

 .تمدن بیشیر جنبه علیم و عیبی دارد و فرهنگ بیشیر جنبه ذهبی و معنوی 

 تمدن بیشیر جنبه اجتمایع دارد و فرهنگ بیشیر جنبه فردی 

 ابزار اصالح فرهنگ عمویم چیست؟  .61

 اصیل ارزیابی مستمر عناض و فعالیت
ی

 هستندترین  های فرهنگ
ی

 .ابزارهای اصالح فرهنگ



 

 

 جامعه از منرر قانون اسایس کدامند؟ نهادهای مسئول در امر برنامه. 61
ی

 ریزی فرهنگ

آوری، آموزش و پرورش،  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالیم، سازمان فرهنگ و ارتباطات، وزارت تحقیقات و فن

، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسالیم  سازمان مدنریت و برنامه
ی

 ریزی ، شورای عایل انقالب فرهنگ

 رفتار اجتمایع را تعریف کنید؟. 62

 متضمن کنش متقابل دو یا چند انسان باشد.رفتار اجتمایع یعبی هر رفتار فرد 

 مفهو  قانون چیست؟. 63

شود و  ای از موسسات به اجرا گذاشته یم هابی است که از سوی مجموعه ای از دستورالعمل قانون مجموعه

ی مرد  عمل یم  .کند بعنوان میانیحی در پیوندهای اجتمایع بی 

 کنید.64
ی
 را تعرف

ی
 .مهندیس فرهنگ

ی حدود و قدر و اندازهمهندیس کردن در  ی کردن است در انن صورت مهندیس معنابی اعم از کمیت  واقع تعیی  گی 

مهندیس . کند ضف یا تنها رجوع به عینیات خارجی دارد بلکه به طور کیل تطبیق حجکم کیل بر جزئیات را افاده یم

 هم یعبی طراج و اندازه
ی

ی ابعادی که قرار است فرهنگ در آن ایجا فرهنگ  . د شودگی 
ی

بطور کیل مهندیس فرهنگ

ی نامیده شود  ای یم در هر حوزه  تواند تحت عنوان همان حوزه نی 

ید بخش از اصول سیاست 5. 65  کشور را نا  بیی
ی

 .های فرهنگ

ی تارییحی و میل در عرصه  های مختلف  بازشنایس و ارزیابی مواریث و سیی

 الق و معارف اسالیم مدنیت اسال  و انران در تروی    ج اخ  شناخت جامع فرهنگ

 جهان
ی

ی و استفاده از دستاوردهای علیم و فرهنگ  شناخت فرهنگ و تجربه های بشر

 جامعه 
ی

 تالش مستمر در جهت رشد علیم و فرهنگ

 برای مطالعه و تحقیق 
ی
ایط و امکانات کاف  فراهم ساخت شر

 .شورای فرهنگ عمویم را تعریف کنید.66

 انران است رئیس انن شورا وزیر فرهنگ و ای  شورای فرهنگ عمویم زیر مجموعه
ی

از شورای عایل انقالب فرهنگ

 .ارشاد اسالیم است 



 

 

 

 

 

 

 فرهنگ عمومی 

 فرهنگ درزبان پهلوی به چه معنا است ؟ -1

 دانش و توانایی معنا شده است، :در زبان پهلوی

 فرهنگ از نظر امام خمینی چیست؟-2

بنا براین آنها کوشش کردند .فرهنگ اساس ملت و اساس ملیت واستقالل یک ملت است 

تا نگذارند انسان بیدار شوند چون فرهنگ هر جامعه هویت و . فرهنگ ما را استعمار کنند 

 . موجودیت آن جامعه است 

 فرهنگ از نظر اندیشمندان خارجی را بنویسید؟ -3

داشتن ها ، هنرها، افکار ،اعتقادات ،قوانین،  فرهنگ را مجموعه از علوم:تایلور  

ویک انسان به عنوان عضو جامعه دریافت .مقررات ،عادات ورسوم وآنچه آموختنی است 

 . می کند

 اهمیت فرهنگ را تعریف کنید؟ -5

با .با این دلیل که دایره وسیعی از چیزهای مادی و غیر مادی جوامع را شامل می شود  

ه تلفیق شده و نقش موثری در بشریت و توسعه داشته و تمام ابعاد هویت و موجودیت جامع

 . و باورها ،نظام،ارزش ها و رفتار های آن جامعه هماهنگ است.زندگی انسان است

 مورد را بیان کنید؟4سطوح فرهنگی را نام ببرید و-6

 



 

 

 . گستره جهانی ،استفاده از اینترنت: فرهنگ جهانی-1 

 نطقه ای خاص ،خاور میانه فرهنگ م:فرهنگ منطقه ای -2

 گستره مرزها ی جغرافیایی یک کشور : فرهنگ ملی-3

 عمومیت دارد و اکثریت مردم به آن عمل می کنند :سطوح فرهنگی  عمومی-4

 بخشی از یک جامعه ،پزشکان : فرهنگ تخصصی-5

 فرهنگ پذیری چیست تحلیل کنید؟--7

هماهنگ شدن با آداب و رسوم ،اخالقیات ،ارزش ها،زندگی اجتماعی و آنچه در یک  

 . جامعه رواج دارد 

 تا از شاخص های ان را بیان کنید ؟4فرهنگ عمومی را تعریف کنید و  -8

هویت و شخصیت اجتماعی افراد یک جامعه را بیان کرده و جامعه ها با هم متفاوت است و عامل 

 . افراد یک جامعه می شود همبستگی و همدلی

 . اخالق، عدالت،هویت ملی،هویت دینی،سرمایه اجتماعی،استقالل فکری :شاخص 

 ویژگی های فرهنگ عمومی را بیان کنید؟ -9

پشتوانه آن اجبار قانون نیست،رواج رفتار آحاد مردم جامعه، انتقال از نسلی به نسل دیگر، مورد نیاز 

 ارد،تاثیر فراگیر دارد عموم مردم است، مقبولیت عامه د

 اشاعه فرهنگی یعنی چه و چه عواملی در آن دخیل هستند؟  -11

که می توانند در این .شیوع فرهنگ از قومی به قوم دیگر به عوامل بسیاری بستگی دارد

روحانیون،پزشکان،بازرگانان،صنعتگران وکسانی که بین :از جمله.انتشار موثر باشند

 . آمد هستند نقاط مختلف جهان در رفت و



 

 

 تداوم فرهنگ را تعریف کنید؟-11

ماندگاری یک فرهنگ بر اثر یک تالش و کوشش مردم یک جامعه که سینه به سینه نقل  

می کنند و نسل به نسل به فرزندان خود می آموزند و به همین علت امروزه مراسم ها و 

 . اداب و رسوم تداوم یفته و گرامی داشته می شود 

 فرهنگی یعنی چه آن را تجزیه و تحلیل کنید؟تهاجم -12

و مبانی و فرهنگ بیگانه با زور .تهاجم فرهنگی بدون رضایت ملت ها صورت می گیرد  

بر ملت دیگری تحمیل می شود و ارزش های یک ملت هدف قرار می گیرد و با استفاده از 

 . روش جوسازی به فرهنگ ان ملت صدمه وارد میگردد

 تهاجم فرهنگی چیست ؟شیوه های -13

تفرقه آفرینی، انحراف و تباهی نسل جوان،انکار توانمندی های تحقیر و نفی ارزش ها 

 . ،الگو پذیری و نیاز به الگو

 رسانه در مقابل رسانه را تعریف کنید؟-14

برای مقابله و مبارزه با یک هجوم فرهنگی باید با سالح های کارآمد و تکنولوژی روز 

 .  ین سالح زهر و پاد زهر آن استمجهز بود بهتر

 چرا اصول فرهنگی در ادیان زنده است را بیان کنید؟--16

در اثر گذشت زمان و فراز ونشیب های تاریخی همچنان به حیات خود وپاسخ به  

 ( اسالم،مسیحیت،یهود.)نیازهای پیروانشان ادامه می دهند

 میهن دوستی و فرهنگ اسالمی چه جایگاهی دارد؟ -17

فداکاری و پاسداری از استقالل   ق عالقه به میهن و مردم و آمادگی جهت هر گونهعش

 ناسیولیسم.سیاسی و اقتصادی کشور وهویت قومی و ملی و مذهبی ملت است 

 تمدن چیست؟-18 



 

 

یعنی سبک زندگی مجموعه ای از انسانها که در یک دوره تاریخی در یک منطقه 

هدفی مشترک بودند و دستاورد های خاصی جغرافیایی زندگی می کردند و دارای 

 . داشتند

 تفاوت تمدن و فرهنگ را بنویسید؟-21

تمدن عینی و علمی است ،فرهنگ ذهنی و معنوی ،هنرها و حکمت ،ادبیات و اعتقادات  

تمدن جنبه اجتماعی دارد ولی فرهنگ جنبه فردی ،تمدن و .مذهبی و غیر مذهبی هستند

 .  مالزمه ندارند ولی.فرهنگ با هم ارتباط دارد

 چهار مورد از ویژگی های فرهنگ عمومی را تعریف کنید ؟-22

پشتوانه آن اجبار قانون نیست،شیوه و رفتار زندگی آحاد مردم جامعه ،انتقال از نسلی به نسل 

 . دیگر ،مورد نیاز عموم مردم است

 دغدغه های فرهنگی موجود در کشور چیست؟-23

نگرانی از تهاجم :نگرانی از سایش فرهنگ جنگ انقالب و روحیه انقالبی، ب: الف  

 فرهنگی دشمنان، 

دشمنان دشمنان ایمان و تدین ملت ایران را هدف :ج

 گرفته، 

 خطر رجعت به دروران بیماری روشنفکران، :د

  

 نهادهای سیاست در عرصه فرهنگ کدامند؟-25

 شورای انقالب فرهنگی   

 های برنامه ریزی در حوزه فرهنگ کدامند؟  نهاد -26

 وزارت فرهنگ و ارشاد  اسالمی 



 

 

 راهکارهای نهادینه کردن قانون گرایی در فرهنگ عمومی را چهار مورد بیان کنید؟ -27

با میزان قانون گرایی افراد (سن،جنس،تحصیالت  و قومیت )بین متغییر های زمینه ای :الف

 . رابطه معناداری وجود دارد

 . پایگاه اقتصادی، اجتماعی خانواده افراد بر میزان قانون گرایی موثر است: ب

 . هر چه قواعد سازمانی برای افراد الزام آور باشد ،میزان قانون گرایی وی بیشتر است: ج

 . هر چه فرد گرایی فرد بیشتر باشد ،میزان قانون گرایی وی کمتر است : د

  انتقال فرهنگ چیست؟-29

 . ترده رفت و آمد انسانها به سایر جهان تاثیر بسیار از خود به جای می گذاردانتقال گس

مثل تاثیر فرهنگ های غربی در رفت و آمد .که باعث انتقال فرهنگ به نقاط دیگر است

 . بازرگانان و توریست ها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


