
فرهنگ

۱۷درس 



فرهنگ چیست؟-۱

.رابطه جامعه و فرهنگ را بیان کنید-۲



فرهنگ پدیده ای آموختنی است -۳
یعنی چه؟

!نکته
در خط آخر تعریفی دیگر از 

.فرهنگ هم آمده است



ا اجتماعی شدن یا جامعه پذیری ر-۴
.تعریف کنید



اولین و مهمترین جایی که فرآیند -۵
اجتماعی شدن در آن رخ می دهد، کجاست؟

مثال های نه چندان مهم از فرآیند 
!اجتماعی شدن در خانواده



، با بزرگتر شدن یک فرد، عالوه بر خانواده-۶
د؟درکجا فرآیند اجتماعی شدن ادامه پیدا می کن

!نکته



ال مهفوم نماد در الیه های فرهنگ را با ذکر مث-۷
.تعریف کنید



دهاانواع مثال برای نما! نکته مهمدهاانواع مثال برای نما! نکته مهم



:۵جواب فعالیت 
نماد دین اسالم: مسجد

نماد دین مسحیت: کلیسا
نماد حجاب در اسالم: چادر

نماد قوم ترکمن: لباس ترکمن ها
نماد کشور ایران: پرچم ایران

!(یعنی در رو ببندید)زبان و خط نماد هستند: جمله در را ببندید
!یعنی بوق نزنین: عالمت بوق زدن ممنوع

!یعنی ساکت باشین: عالمت سکوت
نماد کیفیت یک کاال: عالمت استاندارد

نماد کشنده و خطرناک بودن یک چیز مانند برق: عالمت اسکلت
نماد احترام در بین ارتش های جهان: سالم نظامی

victoryنماد پیروزی و حرف اول از کلمه : Vعالمت 
نماد احترام : تعظیم کردن در آسیای شرقی



.مفهوم هنجار را تعریف کرده و مثال بزنید-۸



مهمترین دلیل پیروی کردن از هنجارها در -۹
بین افراد یک جامعه چیست؟

:۹خالصه جواب 
ترس از مجازات–حفظ آبرو و احترام –اعتقاد به هنجارها 



مفهوم ارزش را در الیه های فرهنگ تعریف -۱۰
.کرده و مثال بزنید



ر با ذکر یک مثال توضیح دهید که ارزش ها چگونه ب-۱۱
تاثیر می گذارند؟( رفتارهای ما)هنجارهای ما

:۱۱خالصه جواب 
ما جهت می دهند؛ به عنوان مثال کسی که حفظ محیط زیست ( هنجارها)ارزش ها به رفتارهای

.برای او یک ارزش است، در طبیعت زباله نمی ریزد و در مصرف آب صرفه جویی می کند



با ذکر یک مثال توضیح دهید که عقاید دینی چه -۱۲
تاثیری بر ارزش های ما می گذارند؟

!نکته



 (  زندگي آن جامعه) . است ........................................... جامعه شيوه يفرهنگ

 (  آموختني ) .                                است ، يعني از طريق ژن به ارث نمي رسد ........................ فرهنگ پديده اي

 ( آموزش و تربيت ) .                               از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود ..............................  از راه فرهنگ

 (  اجتماعي شدن).                                                 آموخته مي شود ( ........................ فرايند)در جريان فرهنگ

 ( خانواده ).                                                  رخ مي دهد .......................... اجتماعي شدن ، نخست در فرايند

 (  خانواده) .                                           است .......................... اولين و مهم ترين كانون اجتماعي شدن فرد

 (روابط اجتماعي) .                                                            به وجود مي آيد ............................... در جريان نماد

 (  روابط اجتماعي) .                                                                 سامان مي بخشد ........................... به هنجارها



يا برخي نانوايي ها، شبهاي جمعه يک
چند تنور خود را به صورت رايگان و 

.صلواتي به مردم مي دهند

ارزش هاي ديني

كمک به ديگران و 
انسان دوستي

اكبر رزمندگان هنگام پيروزي اهلل
مي گويند

ارزش هاي ديني و ملي

كمک خداوند در 
موفقيتها

ا مردها هنگام ورود به خانه ديگران ب
.صداي بلند يااهلل مي گويند

ارزش هاي اجتماعي و 
ديني

حفظ حجاب و پوشش

افراد موقع ديدن كودک، ماشاءاهلل
.مي گويند

ارزش هاي ديني

چشم زخم



:۸جواب فعالیت 
!!!خیر درست نیست

عقل انسان، عرف جامعه و مذهب: مالک تشخیص



ارزش ها و هنجارهاتغییر در نمادها، مصداق عوامل

خانه هاي چند طبقه، فضاي كمتر براي بازي 
بچه ها

حمل و زندگي كاشانه نشيني، پيشرفت وسايل
نقل، افزايش مسافرت

پيشرفتهاي صنعتي و فناوري

ارحام، گسترش كم شدن ديدوبازديد و صله
فردگرايي، كم شدن ارتباطات فاميلي

تلويزيون، راديو، روزنامه، ماهواره، اينترنت
رسانه هاي جمعي

مُدگرايي، تغيير نوع پوشش، نوع معماري اينترنت ماهواره،  گر نفوذ فرهنگي بيگانگان و كشورهاي سلطه



96سوال امتحان نهايي شهر تهران خرداد•

ز شما بعد ا.مي توانيد در انتخابات رياست جمهوري شركت كنيد۱400شما به عنوان يک نوجوان ايراني در سال •
ا از نظر خودتان انجام تحقيقات الزم و توجه به برنامه هاي ارائه شده توسط نامزدهاي انتخاباتي، بهترين گزينه ر

شما مي دانيد اگر نامزد منتخب شما . انتخاب نموده و در روز  راي گيري به نامزد مورد نظر خود راي مي دهيد
ادي و اكثريت آرا را نياورد با احترام به راي اكثريت مردم ايران، رئيس جمهور منتخب را پذيرفته و در جهت آب

يک هنجار و با توجه به متن فوق. پيشرفت ايران عزيز در هر جايگاهي كه هستيد نهايت تالش خود را مي كنيد
.يک ارزش مشخص كنيد

راي دادن–توجه به برنامه هاي نامزدهاي انتخاباتي –شركت در انتخابات : هنجار•

شورتالش براي پيشرفت و آباداني ك–انتخاب بهترين نامزد –احترام به راي اكثريت مردم ايران : ارزش•



9۷سوال امتحان نهايي شهر تهران خرداد•

(هركدام يک مورد.)درمتن زير اليه هاي فرهنگ را مشخص كنيد•

ا هزار ماه شبي كه در آن هر عبادتي برابر ب. در تمام سال شبي به عظمت و فضيلت شب قدر نمي باشد•
رفت و ذكر بايد كه بيدار ماند و كالم خدا را سر گ. شب قدر سراسر سالمت و آرامش و عافيت است. عبادت است

من بيدار مي مانم و ايمان دارم كه درهاي آسمان باز است و خداوند ميزبان . يا رب يا رب را زمزمه كرد
.قلب هاي شکسته و چشمان نمناک است

عبادت خداوند:ارزشدرهای آسمان–ذکر یارب :نماد

ميزباني خداوند: عقيدهبيدار ماندن و قرآن سر گرفتن: هنجار



 را مشخص کرده و در جدول بنویسیدارزشو هنجار، نمادمتن زیر، در:

که بايد در از جمله اين: در سواحل، قوانين خاصي حاكم بود. عيد نوروز به سواحل خليج فارس رفته بوديم

جنوب، در بين اهالي. كرديمپارک ميو يا بايد خودرو خود را در پاركينگ. كرديمشنا ميشده مناطق مشخص

يز ما سعي كرديم از خريد اضافي پره. جنوب، بسيار جالب بودمردم محلّيهاي لباس. زدصداقت موج مي

وام، از بازار براي برخي از دوستان و اق. استجويي  در زندگي، صـرفهموفقيّت هاي زيرا يکي از راه. كنيم

.هدايايي خريديم

نمادهنجارارزش

!سوال درست و حسابی
ويسيد؛همونطور كه مي بينيد چندان سخت نيست بنابراين خودتون جواب درست رو پيدا كنيد و بن

.رو انجام بديد۱۳نکته مهم اينکه اگه هنوزم با اينجور سواالت مشکل داريد حتمن كاربرگ 





هویت

۱۸درس 



هویت چیست؟-۱



.یدنام برده و مثال بزنهویت فردی به چند بخش تقسیم می شود؟ -۲
(هویت جسمانی و هویت روانی را با ذکر مثال تعریف کنید)



ذارد؟ ویژگی های جسمانی افراد چگونه بر خصوصیات روانی آنها تاثیر می گ-۳
.مثال بزنید

اثیر ویژگی های روانی و اخالقی افراد چگونه بر خصوصیات جسمانی آنها ت-۴
.می گذارد؟ مثال بزنید



ويژگي هاي 
اجتماعي

ويژگي هاي 
جسماني

ويژگي هاي رواني



.هویت اجتماعی را تعریف کرده و مثال بزنید-۵



هويتهویت
من كيستم؟

هويت فردي
دجسم و روان بر هم تأثير مي گذارن

ويژگي جسماني
قد، وزن، سن، جنسيت، گروه خوني

ويژگي رواني
صبوري، زودرنجي، پشتکار، اميدواري، لجاجت

هويت اجتماعي
همراه شدن با ارزشهاي جامعه

عضويت در گروههاي اجتماعي

خانواده،تيم ورزشي،گروه موسيقي،حزب سياسي



:۲جواب فعالیت 
هر جامعه ای ویژگی های هویتی و فرهنگی خاص خود را دارد و عضویت در 

.یک جامعه جدید می تواند هویت اجتماعی افراد را تغییر دهد



!سوال مهم



.مفهوم ملت را تعریف کنید-۶



.مهمترین عناصر هویت یک ملت را نام ببرید-۷

اره؛ عناصر هویت ملی با ویژگی های هویت ملی فرق د
!این دوتا رو با هم اشتباه نگیرید



.مهمترین ویژگی های هویت ملی را نام ببرید-۸

اره؛ عناصر هویت ملی با ویژگی های هویت ملی فرق د
!این دوتا رو با هم اشتباه نگیرید

ما در سرزمین ایران زندگی می کنیم•
ما مسلمانیم•

ما تاریخ کهن و میراث فرهنگی غنی داریم•
زبان مشترک ما فارسی است•

انقالب اسالمی نمایانگر آرمان های واالی جامعه ماست•



!نکته



!برای مطالعه



نقل قول شهید مطهری 
!به عنوان نکته



!نکته مهم



!برای مطالعه



است؟ ( ي ايرانيهاي مشترک جامعهويژگي) يک از عناصر هويّت ملي تصاوير زير، معرّف كدام

!سوال امتحانی



؟ویژگی های هویتی امت اسالمی چیست-۹

:۹خالصه جواب 
؛مانند کشورها مرز جغرافیایی ندارد
ز هدف پیامبر تشکیل یک امت واحد ا

مسلمانان همه کشورها بود؛
 هدف مسلمانان ایجاد تمدن نوین

اسالمی است؛
اید مسلمانان در مواجهه با استکبار ب

.متحد باشند



مفهوم امت



درس رسانه و قدرت



وه ها به معني توانايي افراد يا گرقدرت
براي دست يابي به هدف ها يا 

پيش برد منافع خود از راه واداشتن
ديگر افراد جامعه به انجام دادن كاري

خالف خواستۀ آن افراد است؛

قدرت

هر وسيله اي كه پيامي را از 
تقل فرستنده به گيرنده من

.نام داردرسانهكند، 

رسانه



ابزار قدرت در دوره های مختلف زندگی بشر

شدت استفادهتعداد استفادهابزار اعمال قدرتدورهنام

خيلي زيادخيلي كمگرزشکار و گردآوري خوراک

زيادكمشالقعصر كشاورزي

خيلي كمخيلي بيشترپولعصر صنعتي

خيلي كمتر(هميشه)خيلي زياد رسانه(ديجيتال)عصر رسانه 



 رســــانه و قـــــدرت 

قــــدرتمــا؟

؟شیوۀاندازهگیری

«حاکمیتسیاسی»معنای
درمـعنایجغرافـیایی

درمعنایرسـانهای

وز
مر

ن ا
ها

ر ج
ت د

قدر
ی 

بنا
یر

ز

ما در فضاي رسانه اي چقدر است؟ چگونه آن را اندازه گيري كنيم؟قدرت :  یادآوری
.انه اي دارندحاكميت سياسي كشورها ديگر معناي جغرافيايي ندارد بلکه حکومت ها در جايي حکومت دارند كه حضور پررنگ رس
... تان ومثالً حاكميت ايران گاهي بزرگتر از مرزهاي فعلي در كشورهاي ديگري مانند عراق، سوريه، لبنان، يمن، هند، افغانس

ور ديگر مي گويد جريان دارد اما گاهي مي بينيم كه وسط تهران حاكميت يک كشور ديگر پررنگ تر است؛ مثالً تلويزيون يک كش
.قحطي شده برويد كاالهاي مختلف بخريد يا دالر بخريد و گروهي از مردم همين كار را مي كنند



 ماجــــرای 
 یک انقالب 
 ارتــــباطی

پخشگسترده

(Broadcast)

رسانههایتودهای

(Mass Media) 

انسانی/ (غیر توده ای)تک به تک 
ارتـــباط تــــوده ای یارتباط رسانه ا

غیرانسانی/ زمینه ی پنهان/

فهم زمینه/

غیرمستقیم
دوطرفه/مستقیم

یک طرفه/

:  نوع ارتباط رسانه اي داريمدو : يادآوري
زمينه پيام مشخص . ارنداز يک ديگر شناخت شخصي د. يک نفر با يک نفر به طور مستقيم رابطه برقرار ميکند( : غير توده اي)ارتباط رسانه اي تک به تک

. ي رسندمدر آن دو طرف به تفاهم ( مثل مکالمه دو نفر يا نامه نگاري)اين يک ارتباط انساني است. امکان سوء تفاهم و اصالح منظور وجود دارد. است
دريافت . ه استارتباط يک طرف. مي كندنفر پخش ( توده اي از افراد)يک نفر در يک زمينه جدا، پيامي را براي هزار ها و ميليون ها: ارتباط رسانه اي توده اي

اط تک گويانه و غير تفاهمي ارتب. كنندميدربافت كنندگان هركدام در زمينه اي متفاوت پيام را دريافت . كنندگان پيام دربرابر پيام به شدت منفعل هستند
.استيک ارتباط غير انساني . است



Main Streamرسانه های جریان اصلی یا

رسانه ی جریان اصلی چیست؟
رسانه های جریان اصلی و قدرت
تنها شبکۀ جریان اصلی ایران
 MAINرسانه هاي جريان اصلي يا ... ، آسوشيتد پرس، الجزيره و CNN , BBCدر عالم رسانه به بنگاههاي خبري بزرگ مانند :یادآوری

STREAMگفته مي شود.
(گزارش از سراسر دنيا: مثال.)اين رسانه ها از قدرت سياسي و اقتصادي بزرگي برخوردار هستند

ا ديگر به ما اجازه تنها رسانه جريان اصلي ايران شبکۀ پرس تي وي بود كه بعد از پوشش آشوبهاي لندن سيگنالش را زدند و قدرتهاي بزرگ دني
.حضور در جريان اصلي را نمي دهند



 اقــدامات رســانه های جـریان اصلی

گمانه زنی یا ایجاد زاویه دید 

تعیین دستور روز

:روزدستور تعيين : یادآوری
صداوسيما ساالنه .)نديعني تصميم گيري براي اينکه از ميان صدها خبر در روز كدام را به مردم بگويند يا برجسته كنند و كدام را نگوي

(ه اين اخبار نداريمميلياردها تومان هزينه مي كند تا فيلمها و اخبار را از رويترز يا آسوشيتد پرس بخرد زيرا ما دسترسي مستقيم ب
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گمانه زنی یا ایجاد زاویه دید 



Main Streamرسانه های جریان اصلی یا 

:  انتقال دو مرحله ای اطالعات●



Main Streamرسانه های جریان اصلی یا 

:انتقال دو مرحله ای اطالعات●

!یک مار شجاع، یک ماهی را از غرق شدن نجات داد ●



 رســـانه های نویـــــن
:  نســـــل بـــــعـدی رســانه هــا

رسانه های آلترناتیو

:نسل بعدی رسانه ها پس از رسانه های توده ای●

شــــبکه هـای اجـــتمـاعی
آزاديویژگیِ تعاملی بودن-

بعدي رسانه ها پس از رسانه هاي توده اي، نسل :یادآوری
ه ها، اين رساندرجه يک نمونه .)شبکه هاي اجتماعي هستند

(بوک هستندسه شبکه ي اجتماعي اينستاگرام، توئيتر و فيس
اگر . ندويژگي شبکه هاي اجتماعي اين است كه تعاملي هست

200در فرم قبلي ارتباط يک نفر در لندن سخن ميگفت و 
ميليون نفر 200ميليون نفر فقط گوش ميکردند، حاال همه ي 

رم رسانه هاي قطعا نسبت به ف. نيز ميتوانند يک بلندگو باشند
جربه توده اي، در رسانه هاي تعاملي ما ميزان بيشتري از آزادي را ت

.  ميکنيم و اين خوب است



 امپریالیســم رســانه ای و جهان چـهارم

!جهان چهارمی ها در همه ی کشور ها هستند



معنادار کردن پیام های رسانه ای:  رسانه های آلترناتیو

«اگر غلطی از اسرائیل سر بزند، ما تل آویو و حیفا را با خاک یکسان می کنیم»
:تولید معنی از این سخنان در بی بی سی، منوتو، الجزیره و العربیه

آیا این صحبتها ریسک سرمایه گذاری در ایران را افزایش نمی دهد؟-
آیا این سخنان نوعی ماجراجویی خطرناک در منطقه نیست؟-
آیا این سخنان نشان دهندۀ حاکمیت دوگانه در کشور نیست؟-
آیا این صحبت ها چوب الی چرخ دولت روحانی گذاشتن نیست؟-

تولید خوانش های تقابلی



جنگ شناختی
!   کاوه ای پیدا نخواهد شد، امید

ودکاشکی اسکندری پیدا ش

ه جنگ شناختي و تحريم خواهي يعني علي
منافع خودت اقدام كني؛

؛تحريم يعني دخالت خارجي در امور يک كشور

تحریم خواهی شبیه قربانی های هانیبال لکنر


