سواالت درس دوم تحلیل فرهنگی

برای مطالعه بیشتر:

فرهنگی شدن
فرهنگی شدن در حقیقت هماهنگی و انطباق فرد با
کلیه شرایط و خصوصیات فرهنگی است و معموالً به دو
صورت ممکن است واقع شود .اول بصورت طبیعی و
تدریجی که همان رشد افراد در داخل شرایط
فرهنگی خاص است  .دوم بصورت تالقی دو فرهنگ
که بطرق مختلف ممکن است صورت گیرد  .فرهنگ
در برگیرنده تمام چیزهایی است که ما از مردم دیگر
میآموزیم و تقریباً اعمال انسان مستقیم و یا غیر مستقیم
از فرهنگ ناشی میشود و تحت نفوذ آن است  .برای
روشن شدن مطلب یکی از اعمال انسان را مثال می
زنیم  :غذا خوردن نیازی بدنی و بیولوژیک است ,
برای زنده ماندن باید تغذیه کرد ولی وقتی سئوال
میشود چه باید خورد ؟ چگونه باید خورد؟ چه وقت
باید خورد  ,نفوذ فرهنگ در اعمال انسانی نمودار
میگردد .برآوردن نیازهای غریزی در انسان با
مجموعهای از رفتارهای پیچیده همراه است و این
رفتارها را فرهنگ هر جامعه ای شکل میدهد  .در

سواالت:
-1هر انسان چگونه کنش فردی و اجتماعی خود را انجام
می دهد.؟
-2دالیل ضرورت و اهمیت شناخت فرهنگ و تحلیل
فرهنگی را نام ببرید.
-3ما و فرهنگ و جهان فرهنگی چه مناسباتی با هم داریم؟
--4چگونه یک فرهنگ در کودک شکل می گیرد؟
--5فرهنگ چگونه استمرار پیدا می کند.
-6افراد چگونه به بسط و گسترش فرهنگ کمک می
کنند؟
-7عامل اتصال و روح تعامالت اجتماعی چیست؟
-8فرهنگ در شکل گیری شخصیت ما چه تاثیری دارد؟
-9چه عاملی باعث پویایی جهان اجتماعی می شود؟
-11باورها و نگرش ها و کنش های ما تحت تاثیر چه
فرهنگ هایی است؟
-12انتخاب و ترجیح یک هدف بر اهداف دیگر متاثر از
چه عواملی است؟
-13اگر تحقق هدف ما به سرمایه نیاز داشت چگونه آن را
تامین می کنیم؟
-14اگر اهداف ما با فرهنگ خانوادگی یا جامعه همخوانی
نداشت چه مشکلی بوجود می آید؟

مورد برآوردن نیاز تغذیه در جوامع مختلف اشکال
گوناگونی دیده میشود و محدودیت ها  ,مقررات ,
قواعد و رسومی هست که افراد هر جامعه را تحت
نفوذ میگیرند که مثالً چه باید خورد و از خوردن چه
چیز باید پرهیز کرد .فرهنگ بین افراد مشترک است
 .هر فردی خصوصیاتی منحصر به فرد دارد که ویژه
است و دیگران را از آن بهرهای نیست  .این گونه
خصوصیات جزو فرهنگ بشمار نمیرود مگر آنکه
بوسیله افراد دیگر یاد گرفته شود و بصورت رسوم و
عادات گروهی در آید و دیگران در انجام آن شرکت
کنند .از طرف دیگر فرهنگ گرد آورده جمع است
,ذخیره دانش انسانی از طریق نسلهای متمادی فراهم
شده است که از نسلی به نسل دیگر منتقل میگردد .و
بهمین دلیل غالباً هر اختراعی بر اساس زمینه عینی
گذشته که حاصل کوششهای جمعی انسان است متکی
میباشد .

-15آسیب های ناشی از بی توجهی یا بی تفاوتی به
فرهنگ را بنویسید؟
-16فرهنگ چگونه باعث پویایی حیات اجتماعی می شود؟
-17آیا نهاد ها ریشه در فرهنگ جامعه دارند توضیح
دهید؟
-18حفظ و صیانت از حیات اجتماعی وابسته به چیست؟
-19انسجام ملی در هر جامعه نیازمند چیست؟
-22چه کسانی می توانند منادی وحدت و انسجام
اجتماعی شوند؟
-21چرا همگان نسبت به فرهنگ جامعه مسئول هستند؟
-22چه عاملی زمینه ارتباط با گذشتگان و آیندگان را
فراهم می کند؟
-23چگونه جهان اجتماعی گسترش پیدا می کند؟
-24منظور از شناخت فرهنگ و تحلیل فرهنگی چیست؟
-25دالیل ضرورت اندیشه و فرهنگ در میدان داری
زندگی انسان های آینده چیست؟
-26جامعه پیشرفته و توسعه یافته چه جامعه ای خواهد
بود؟
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