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 .گرفته شود

  8933 -8931 :سال تحصیلیدوم  :ترم                             روابط عمومی :رشته           کارشناسیکاردانی:مقطع تحصیلی

 فاطمه محمدی: نام ونام خانوادگی مدرس                                 فرهنگ عمومی:نام درس

 f.mohammadi792@yahoo.com        :تلفن همراه مدرس11077312100              ایمیل مدرس    

  سوم      دوم   اول:  مربوط به هفته    مبانی فرهنگ: جزوه درس

 text :دارد ندارد                      voice:دارد ندارد                         power point:دارد  ندارد 

                                   11072142171: تلفن همراه مدیر گروه 

 دانشجوی گرامی؛ 

، الزم است تا با همکاری هم بتوانیم ضمن غلبه بر اینن مشنکل، برنامنه    برای کل کشور پیش آمده و مشکل با توجه به شرایط

فرهنن  ممنومی   برای این منظور از آنجا که کتنا  منورد نظنر بنرای اینن درس      . درسی خود را نیز در زمان مقرر اجرا کنیم

طالنب زینر را از کتنا  یناد     جلسه اول لطفنا م  سه  باشد و الزم است مطالب کتا  را در طول ترم کار کنیم، بنابراین برای می

د، در محنیط مجنازی بنا اینجاننب     یمطالعه نموده و چنانچه سوال یا ابهامی داشته باش ( به شرحی که در ادامه آمده است) شده

امیدوارم با تالش گروهی بتوانیم برنامه درسنی را بنحنو احسنن اجنرا     . الزم را ارائه کنم توضیحاتدر میان بگذارید تا بتوانم  

 . کنیم

بصنورت   امتحنان   کاربردی برگزار می شنود و  –درنظر داشته باشید آزمون پایان ترم بصورت متمرکز توسط دانشگاه ملمی 

نمنره بنه    7نمنره مربنوط بنه آزمنون بنوده ؛       81:  نمره امتحانی به این صورت خواهد بود کنه   72. چهار گزینه ای خواهد بود

 .به مشارکت فعال در کالس اختصاص داردنمره  1همچنین . شود حضور در کالس مربوط می

 درسجلسه دوم خالصه 

 تعریف آموزش

 ، هنجارهاا  ، رساو    االا     ، از نظر فرهنگی به فرآیند انتقال فرهنگ گفته می شود فرایندی که طی آن مجموعه اعتقاادا  

 افغان جامعه به نسل های جدیدتر منتقل می شود ، مهار  ها ، رفتارها ، ارزش ها

 آموزشانواع 

آموزش رسمی   مدرسه شامل آمریکا از نظا  آموزشی از کودکساتان آاااز شاد    تاا آماوزش عاا ی        ;آموزش رسمی .  1

 ادامه می یابد این نوع آموزش سازمان یافته است   دارای ساالتار مشخصی است که سلسله مراتب منظم پیر ی میکند

 : آموزش ایر رسمی 

ا یت آموزشی   کارآموزی اص ح می شود که سازمان یافتاه اسات   در الاارز از نظاا      آموزش ایررسمی به هر نوع فع.  2

هاای گونااگون عقیادتی سیاسای      د ر  هاای آموزشای   کاارآموزی کوتاا  ماد  در زمیناه      . آموزش   تحقیا  مای پادیرد   
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 ش ایر رسمی هستند نمونه هایی از آموز ، کشا رزی ، دانلود الانواد  ، کارهای ا  یه ، سوادآموزی بهداشت   تعا ن

 آموزش مستمر ضمنی

به هر آنچاه انساان در طاول     ، آموزش مستمر زمانی که در فارسی به آموزش اتفاقی   آموزش تصادفی ترجمه شد  است.  3

 عمر به گونه ای سازمان یافته   نامنظم در زمینه های دانش توانش   بینش   ایر اط   می شود

یاباد   کاار   زنادگی مای کنناد باه        با توجه به محیطی که در آن رشد مای  ، ی ر زمر این آموزش از طری  تجربیا  شخص

 دست می آید

 اهداف آموزش

 توان به سه حیطه به شرح زیر تقسیم بندی کرد از منظر شناالت فرهنگ اهداف آموزشی را می

ناد  معلوماا  نهنای در حاوز      ایان محاد د  دربرگیر  . بخشی از شناالت فرهنگ در حیطه قرار می گیرد: پدید  شناالتی.  1

 .فرهنگ از جمله دانش   کاربرد تحلیل آفرینش   ارزیابی فرهنگی باشد 

شود بلکه الز  است تا فارد باه نگارش     شناالت فرهنگ فقط در کسب معلوما  در این حوز  محد د نمی: حیطه عاطفی .  2

 .دهند الز  در حوز  فرهنگ نیز برسد   یا نگرش الود را در این زمینه تغییر

در حقیقات رفتاار فرهنگای    . ها نیاز رفتاار   عملای هسات    شناالت فرهنگ افز دن بر معلوما    نگرش: حرکتی  -ر ان .  3

در این حیطه از اهداف بر این نکته تاکید می کند کاه یاع عمال فرهنگای بار ارار تکارار باه         . حاصل شناالت فرهنگی است

 .عاد  اجتماعی تبدیل شود

 :الگوی عمومی فرهنگی عبارتند ازدیدگاه در خصوص چهار

باشد که بر اسااس میارام مشاتر      بر اساس این دیدگا  ا گوی فرهنگی می:  دیدگاه مبتنی بر میراث مشترک جامعه.  1

 یع اجتماع که طی نسلهای متمادی   از طری  ت ش همگانی به دست آمد  تد ین شوند

می توان به ا گوی فرهنگی بر اساس مجموعه ای از قراردادها   قاوانین   بر اساس این دیدگا : دیدگاه مبتنی بر قوانین .  2

 .شود  به کمع این قوانین فرهنگ آن اجتماع تصحیح   پاالیش می. موضوعه اجتماعی شکل داد

 حفظ   انعکاس منافع تماا  گار     ، مبنای طراحی ا گوی فرهنگی ، بر اساس این دیدگا  ; یدگاه مبتنی بر منافع عامهد.  3

ا گوی فرهنگی باید به گونه ای طراحی شود کاه منفعات هایر فاردی در جامعاه نادیاد        . های اجتماعی در یع جامعه است

 گرفته نشود

فرهنگای  . بر اساس این دیدگا  ا گوی فرهنگی بر اساس آماوز  هاای دینای ساازمان مای یاباد       ;دیدگاه مبتنی بر دین .  4

تواناد   در فرهناگ ماا اصا  مای    . ت   محد دیت های انساانی   اجتمااعی ندارناد   مبتنی بر دین فراتر از زمان مکان الاص اس

 ا گوی فرهنگ کشور باشد
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 دیدگاه های عمده در حوزه فرهنگ

 دیدگا  کارکردگرایی 

 دیدگا  تضا د

 دیدگا  تفسیری

 دیدگا  کنش متقابل نمادین

 دیدگا  ساالتارگرایی   پساساالتارگرای

 ویژگی فرهنگ 

فرهنگ دستا ردی انسانی   مانند هر یافته انسانی  یژگی های الاص الود را دارند یا مثبت یا منفی است   باه   ;انسان بودن 

 الود انسان   طبیعت بر می گردد 

این پیچیدگی از اهمیات فرهناگ حکایات مای کناد        . فرهنگ پدید  پیچید  است   ابعاد گوناگونی دارد :پیچیده بودن 

 .توانایی پاسخگویی نیازمندهای عصر حاضر را نداشت  ، اگر فرهنگ ساد  بود. شمار می ر دجز   یژگی های مثبت آن به 

همانگونه که گفته شد فرهنگ از کوچکترین نهاد اجتماعی کاه الاانواد  ناا  دارد    . فرهنگ بسیار گسترد  است :گستردگی 

 عوامل مهم گسترش فرهنگ است شر ع می شود   به باالترین سطح اجتماعی که جامعه است میرسد فنا ری که از

ای مساتمر   پویایی فرهنگ موجب شد  تا ایان دساتا رد انساانی باه گوناه     . فرهنگ پویاست   ایستادگی ندارد: تغییرپذیری 

 .گسترد    بر ز شود   توانایی پاسخگویی نیازهای در حال تغییر جوامع مختلف را داشته باشد

این  یژگی حاکی از آن است که فرهنگ دستا ردی نیسات کاه    ، ی استفرهنگ   عناصر آن کسب شدن: اکتسابی بودن 

 .بتوان بد ن آموزش به آن دست یافت   آن را انتقال   مورد ارزیابی قرار داد

تعامال   ، تعامل فرهنگ به این معناست که اجرای در نی آن با هم ارتباط دارناد  ، فرهنگ ماهیتاً متضمن تعامل است :تعامل 

در سطح بیر نی سطوح فرهنگ باا یکادیگر تعامال     ، را می توان در د  سطح بیر نی   در نی مشاهد  کرد   ارتباط فرهنگ

دارند   با تاریر گداشتن ر ی هم یکدیگر را تغدیه می کنند   در سطح در نی عناصر فرهنگ در ارتباط مستمر   پویا با هام  

 .قرار دارند

فرهنگ هر کشوری با کشور دیگار متفاا      ، د های با ارزش می دانندای فرهنگ را بد ن ارزش  اح عد : ارزش مداری 

بلکاه مااهیتی کیفای دارد       ،بر این اساس فرهنگ حا ت تجرباه پادیر نادارد    ، است زیرا ارزش های آنها با هم تفا   دارند

 های استاندارد قضا   کرد توان آن را به عدد   رقم   اط عا  کمی تبدیل   دربار  آن با شاالص نمی

 موفق باشید

 


