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 :تعریف فرهنگ 

اعم از آداب و رسوم و سنت ها و باورها و ارزشها و هنجارها و  غیر ماديو  ماديعبارتست از کلیه دستاوردهاي          

 .که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود... زبان و تکنولوژي و 

 مادي و غیر مادي : فرهنگ دو نوع است 

 .گویند تمدنقابل رویت و در غالب تکنولوژي خودش را نشان می دهد، به  آن : فرهنگ مادي 

باورها و ارزشها  –سنت ها  –مثل آداب و رسوم . می شویملمس از آثارش متوجه غیر قابل رویت و : فرهنگ غیرمادي 

 واستگاري و شیوه غذا خوردن مثل نوروز و مراسم خ. گویند رهنگف، غیر ماديو هنجارها و حتی زبان  به بخش 

 : ویژگیهاي فرهنگ **

فرهنگ عالوه بر عام بودن خاص هم هست چون هر جامعه ویژگی فرهنگی . ویژگیهاي فرهنگ عام ولی خاص است -1

 منظور از عام بودن این است که دستاوردهاي مادي و معنوي که . خاص خودش را داشته است

 از مشخصه هاي فرهنگ است در تمامی جوامع از ابتدائی تا مدرن وجود دارد منتهی بنابر ویژگیهاي هر فرهنگ 

مثل غذا ، همه غذا می خورند نوع غذا و خوردنش . و هر جامعه این دستاوردها گونه هاي خاص خود را پیدا می کند

 ....  و فرق می کند یک سري با قاشق و چنگال می خورند یک سري با دست

. متغیر بودن یعنی سبک لباس پوشیدن در هر دوره اي از زمان با هم فرق می کند. فرهنگ ثابت ولی متغیر است -2

 .فاکتور زمانی تأکید می کندفرهنگ بر 

مشخصه هاي آن این است که عالوه بر اینکه اجباري است می تواند اختیاري  زفرهنگ اجباري ولی اختیاري یکی ا -3

 یا احترام به بزرگترها. مثل سالم کردن می تونی جواب ندهی ولی جرم به حساب نمی آید .هم باشد

 .فرهنگ اکتسابی است یعنی قابل بدست آوردن است و از نسلی به نسل دیگر انتقال پیدا می کند -4
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 :عناصر اساسی فرهنگ ** 

 .فرهنگ به لحاظ تحلیل داراي دو جزء مادي و غیر مادي است 

 : نگ مادي فره) الف 

 فرهنگ مادي شامل وسایلی است که به دست اعضاء پیشین جامعه ساخته شده و براي اعضاء حاضر به ارث مانده  

 فرهنگ مادي مثل تکنولوژي ) این شامل هم نسل ها هم می شود( 

استفاده از منابع مادي محیط در جهت تکنولوژي به مفهوم وسیع آن مجموعه اي از اطالعات مربوط به  :تکنولوژي 

 الزم به ذکر است که بدانیم نوآوري هاي تکنولوژي به سه طریق در جامعه . ارضاء نیازمندیهاي انسانی است

 .نفوذ می کنند

پیدایی و تکامل تکنولوژي یا به مفهوم دیگر کاربرد عملی علم و دانش هاي دیگر تحولی بود که بر تمام جنبه هاي 

 .سان اثر گذاشت یعنی امکانات او را در همه سطوح و ابعاد زندگی افزایش دادزندگی ان

 

 .نوآوري هاي تکنولوژي به سه طریق در دورن جامعه نفوذ می کند

مثل نوع و . به جامعه هاي دیگر اشاعه می گویند انتقال و گسترش ویژگیهاي فرهنگی یک جامعه را: اشاعه  -1

 شیوه غذا خوردن 

یعنی ترکیب نوین یا استفاده و کاربرد تازه از اطالعات و دانش هاي موجود در فرهنگ جامعه اختراع : اختراع -2

 .مثل برنامه هاي نرم افزاري که هر روز جدید می شود. براي بوجود آوردن چیزي که قبالً وجود نداشته است 

 کلمپ نوعی شناختن چیزي که قبالً شناخته نبوده مثل کشف قاره آمریکا توسط کریستف : اکتشاف -3

 . اکتشاف است
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غیر مادي ) ب  :جزء 

 )سمبل ها (  نمادها، نگرشها،  باورها،  هنجارها،  ارزشهافرهنگ غیر مادي عبارتست از 

 .که جزء غیر مادي فرهنگ هاست  :ارزشهاي فرهنگی  -1

 احترام به بزرگترها . ارزش ها به صورت ذهنی یا انتزاعی هستند 

 بلندشدن به پاي بزرگترها               در رفتارعینی و ملموس هستند             بودنعملی هنجارها     

ارزشها اندیشه هایی هستند درباره آنچه . واقعه یا چیزي که مورد اعتناي جامعه قرار می گیرد ارزش فرهنگی نام دارد 

 .درست یا نادرست تلقی می شود

 .متمایز هستند و در واقع باید ها و نبایدها ارزشها را شکل می دهندفرهنگهاي گوناگون داراي ارزشهاي فرهنگی 

 .رفتن به جبهه یک هنجار است  –ایثار یک ارزش  –مثل احترام به بزرگترها 

 : هنجار -2

شیوه هاي رفتاري هستند که براساس ارزشهاي اجتماعی قرار دارند و با رعایت آنهاست که جامعه نظام پیدا می کند 

 .راهنماهاي آشکاري هستند که بامردم یک جامعه می گویند چگونه باید در شرایط خاص رفتار کنندچون آنها 

 مثل لباس پوشیدن  

 :هنجارهاي فرهنگی به سه شکل هستند 

هنجارهایی که تقریباً اختیاري هستند و عدم رعایت آنها مجازاتی در بر ندارد شیوه هاي قومی :  شیوه هاي قومی -1

ند براي مثال اگر یک نفر در یک مهمانی جوراب لنگه به لنگه بپوشد مجازات نمی شود اما نگاه دیگران نامیده می شو

 .یا هماهنگ بودن و ست بودن لباسها با هم . و سرزنش دیگران را در پی دارد 
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منفی عرف مواجه از هنجارهاي نسبتاً قوي و محکمی است که اگر افراد آنها را رعایت نکنند با نگاه : آداب و رسوم -2

  مثل دستگیري از ضعیفان ، وفاداري به همسر. شناخته می شود) دیوانه یا فاسد( می شوند و به عنوان مجرم 

چون زیر پا گذاشتن رسم هاي اجتماعی مجازات هاي سختی را بدنبال دارد مثل بی وفاداري به همسر اگر کسی 

 مثل احترام نگذاشتن به بزرگتر. گیردشئونات را رعایت نکند مورد ترد اجتماعی قرار می 

هنجارهاي فرهنگی که بصورت رسمی درآمده اند و براي نقض و زیر پاگذاشتن آنها مجازاتهایی پیش بینی :  قوانین -3

ابزار ... در جوامع تطور یافته سازمانهایی مثل پلیس ، دادگاههاي قضایی و زندانها و . شده است قانون نامیده می شود 

 . این قوانین هستند قوانین در واقع کنترل اجتماعی را به صورت رسمی بر عهده دارداجرایی 

 : مجازاتها به دو صورت است 

 ) به صورت غیر رسمی است ( عرف  

 .قانون که به صورت رسمی انجام می گردد 

 باور –هنجار  –ارزش : عناصر غیرمادي 

 باورها-3

که در مورد درستی یا نادرستی کلیه . مشترکی در میان اعضاء یک جامعه هستندباورها قراردادهاي فرهنگی          

در واقع باورها ، مقوله هایی درباره واقعیت ها هستند که مردم آنها . فعالیت هاي زندگی اجتماعی حکم صادر می کند

 .را حقیقت می پندارند و بر مشاهده، سنت و منطق و عقاید مردمان دیگر مبتنی است

 .ا می تواند به سه شکل می باشدباوره

 راجع به خود فرد -1

 راجع به دیگري -2

 راجع به جهان هستی -3
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کته مهم   افراد هر یک از جوامع تصور می کنند که باورهایشان منطقی ترین، باثبات ترین، عاقالنه ترین و :ن

 .درحالیکه همواره اینطور نیست. درست ترین است 

 

 نگرش هاي اجتماعی -4

نگرش هاي اجتماعی تمایالت کلی هستند که در فرد بوجود می آیند و ادراکات و عواطف او را در جهات معینی به       

نگرش هاي فرهنگی از بدو تولد به تدریج به فرد القا می شوند بنابراین جدا شدن از آنها کاري . جریان می اندازند

و بی زاري ها ،  دوست داشتن یا دوست نداشتن موقعیت ها، بطور کلی نگرش ها عبارتند از پسندها . است بس دشوار

 .مثل من این را دوست دارم یا دوست ندارم... اشخاص ، خط مشی ها ، اشیاء و 

 :نمادها -5

. نمادها عالئمی هستند قراردادي و نشان دهنده حاالتی که انسانها در زندگی روزمره خود با آنها سر و کار  دارند        

نمادها عبارتند از حامل هاي اطالعاتی که ما را قادر می سازند تا به شیوه اي که براي سایر موجودات در واقع 

 .امکانپذیر نیست از اطالعات گوناگون استفاده کنند

 .است ) زبان ( اساسی ترین نظام نمادي در جامعه 

 ي انسان اجتماعی به شمار می رود زبان یکی از ضرورت هاي زندگی اجتماعی است و بکارگیري آن یکی از ویژگیها

از هنگامیکه انسان براي ادامه حیات و بقا به زندگی اجتماعی رو آورد ناچار به برقراري ارتباط و پیام رسانی شد و به 

 .این ترتیب زبان و بعنوان کلی ترین مفهوم آن شکل گرفت

.ارتباط نمادین انسانها به سه شکل برقرار می گردد  

 مکالمات روزمره : زبان گفتاري  -1

 حرکات بدن : زبان جسمانی  -2

 تمامی مکاتبات : زبان نوشتاري  -3
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 :الگوي فرهنگی ** 

 هر فرهنگی الگوي رفتاري منحصر به فرد خود را دارد و براي مردمی که از زمینه هاي فرهنگی دیگري هستند     

رفتاري ضروري است الگو از ترکیب ویژگی هاي این امر جهت شناخت فرهنگ ها و مطالعه الگوهاي . بیگانه می نماید

 .آید و چنین نظمی هم در طبیعت و هم در دنیاي انسانی و دستاوردهاي انسان قابل مشاهده است رفتاري بوجود می

 . چنانچه می دانید همه انسانها از نظر فیزیولوژیکی کمابیش یکسان هستند اما فرهنگ هاي متفاوتی دارند

هی براي رفع نیاز و ادامه حیات خویش روشی خاص براي خود ابداع می کند بنابراین همه اعمال  چون هر جامعه و گرو

 .یک فرد تحت تأثیر فرهنگی است که به آن خو گرفته است 

پس الگوهاي فرهنگی را می توان مشخصه هایی دانست که به رفتار انسان ثبات و معنی می دهد و هر ملت و گروهی 

مثال در جامعه ما اگر مردي دوست خود را در خیابان ببیند با او دست می دهد . روهها جدا می کندرا از سایر ملل و گ

 .و گاه شاید روبوسی هم بکند ولی این واکنش در برابر زنها امري است نامتعارف 

 )وقتی بر مرز تشخیص برسی به ادراك رسیدي : شامل حواس پنجگانه است اما ادراك : احساس (

 تفاوت هاي فرهنگی 

فرهنگ هر جامعه منحصر به فرد . تفاوت هاي فرهنگی از جمله وجوهی است که موجب تمایز بین فرهنگها می شود

 .است و شامل ترکیبی از ارزشها و هنجارهایی است که در جاي دیگر نمی توان یافت 

و نیز شرایط و ارزشها و ) طی محی –زیستی ( تفاوت هاي فرهنگی بسیار چشمگیر هستند عوامل بوم شناختی 

معیارهاي فرهنگی باعث بروز تفاوت ها و تشابهات بین فرهنگی در زمینه هاي مختلف مانند احساس ، ادراك ، 

 .شناخت و تفکر می شود

اغلب شیوه هاي رفتاري را که در برخی جوامع طبیعی می پندارند ممکن است با آنچه مردم جوامع دیگر انجام : مثال 

مثال در چین . د تفاوت آشکار داشته باشد و در برخی مواقع این تفاوت ها درست در نقطه مقابل هم هستندمی دهن

اگر کسی سمت چپ بشیند نشان دهنده مقامی باالتر است ولی در جوامع غربی عکس قضیه است  دست راست 

 .مقامی باالتر دارد
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 فرهنگ آشکار و فرهنگ پنهان 

میان فرهنگ آشکار و فرهنگ نهان فرق نهاد فرهنگ آشکار آن رفتارها و باورهایی  در هر منظومه فرهنگی باید

هستند که رسمیت دارند و همه یا بیشتر مردم به رعایت آنها تظاهر می کنند و شکستن حرمت آن را نوعی خالف و 

 انحراف 

 .می دانند

گ نهان عکس آن رفتارها و باورهایی است که مردم به طور خصوصی به آنها پایبند هستند ولی از )پنهان (  فرهن

 تظاهر 

 .به رعایت آنها پرهیز می کنند

در ایاالت متحده آمریکا فرهنگ رسمی و آشکار تبعیض نژادي را محکوم می کند و این محکومیت در بسیاري : مثال 

عکس است ولی اگر کسی براي داوري در این باره که آیا در آمریکا از قوانین و اظهارات رسمی رهبران سیاسی من

تبعیض نژادي وجود دارد یا نه فقط به این قوانین توجه کند در واقع یک روي سکه را دیده است چون روي دیگر سکه 

گفته می شود حقوق بشر به آنچه که  .فرهنگ نهانی مردم آمریکا است که نژاد سفید را به نژاد سیاه برتري می دهند 

 .واقعاً اعتقاد ندارند و آن را اجرا نمی کنند

 

سیختگی فرهنگی   گ

 گسیختگی فرهنگی به معنی اشکال در نحوه انتقال تجربه ها از گذشته به حال این اشکال در اغلب زمینه هاي 

 .زندگی عینی و ذهنی قابل مشاهده است 

 فرهنگی با فراز و نشیب هاي ) مداومت ( مسأله گسیختگی فرهنگی از این جهت اهمیت دارد که روند استمرار 

 .بیشماري همراه است 
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جریان فرهنگی در یک منطقه ممکن است در اثر حوادثی دچار آسیب دیدگی شود و دانستنی ها، علوم و آگاهی 

 .فرهنگی دچار اختالل و ناهماهنگی شودجمعی و نگرش مردم صدمه ببیند و انتقال میراث 

در اثر تکنولوژي جدید کشورهاي مختلف دچار تغییر و تحول شدند در این تغییر و تحوالت سنت ها و آداب و : مثال 

 رسوم رو به سستی می گذارد بدون آنکه فرهنگ گذشته سنتی تثبیت و یا فرهنگ نوین صنعتی جذب شده باشد 

 که مردم جامعه را در ارتباط با شیوه هاي زیستی از خود بیگانه و . ادثی دامن زده می شوددر نتیجه چنین جریانی حو

 )بعد از ، از هم گسیختگی  فرهنگی از خود بیگانگی فرهنگی پیش می آید. ( بی اعتماد می کند 

 

گی فرهنگی   از خود بیگان

 دیگران دارند به بیان دیگر ازخودبیگانگی اصطالح از خودبیگانگی داللت بر بیگانه شدن افراد با خودشان و با 

 به وضعیتی گفته می شود که در آن مردم اختیار خود را درباره دنیاي اجتماعی که خود بدست آورده اند 

 .آن خود را در یک محیط اجتماعی بیگانه می یابنداز دست می دهند و در نتیجه 

 )کارل مارکس در کتاب سرمایه . ( نمود مارکس بوداز جمله اندیشمندانی که بحث از خودبیگانگی را مطرح 

 .وي عقیده داشت که ریشه هایی از خودبیگانگی در ساختارهاي اجتماعی قرار دارد

این ساختارها وضعیتی را بوجود می آورند که در آن اعمال افراد به صورت قدرت بیگانه اي در می آید و به جاي اینکه 

 .بر او می شوددر اراده او باشد مخالف و مسلط 

 

عتمادي **   بی ا

بی اعتمادي پدیده اي است روان شناختی که فرد اطمینان به خود را از دست می دهد و به ناتوانی خود اعتراف می 

 کند این روند از نقطه نظر کالن به بی اعتمادي در سطوح ملی می رسد پدیده بی اعتمادي توان حرکت و خالقیت را 

 . خنثی و فاقد معیار تبیین می کند، ا به موجودي بی تحرك از شخص می گیرد و او ر
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گیر برخی جوامع است که مردم این کشورها را دچار سرگردانی در مقابل  بی اعتمادي به عنوان بیماري مزمن دامن

 ماد به نفس باال باشد خالقیت باالتر تاع. (که می تواند اثرات سوئی را به همراه داشته باشد. تکنولوژي می نماید

 )می رود و هرچه قدر اعتماد به نفس پایین بیاید خالقیت پایین می آید 

گ پذیري   : فرهن

 .فرهنگ پذیري به فرآیند فراگیري فرهنگ جامعه گفته می شود

 :جامعه پذیري 

انالهاي جامعه پذیري و مثل خانواده، فرآیندي است که طی آن فرد ارزشها، هنجارها و شیوه هاي زندگی را از طریق ك

 .یاد می گیرد و از نسلی به نسل دیگر متقل می شود) آموزش و پرورش ، دین ، سیاست و اقتصاد 

 

 حوزه هاي مختلف ارتباط میان فرهنگی -ارتباطات میان فرهنگی 

فرهنگ در معناي عام عبارتست از گروه ها یا جمعیت هایی از انسانها که در مسائل متعارف چیزهایی متنوع اوالً 

فرهنگ به شیوه مشخصی براي زندگی یک گروه از مردم که آنها براي زندگی خود طراحی . مشترك و سهیم هستند

درون خود از خرده فرهنگ هایی تشکیل  کرده اند بر می گردد و یک گروه را از گروه همسایگان مشخص می کند که

 آداب و رسوم- –تجربیات  –شده اند که با وجود تنوع و چندگونگی در بعضی موارد داراي اشتراکاتی هم در باور 

 . هنجارها و خطی مشی هاي رفتاري و نیز زبان مشترك هم هستند

ارتباطات میان فرهنگی پروسه اي از تغییر افکار و معانی بین مردمان از فرهنگ هاي مختلف است ارتباط میان 

 . فرهنگی فرایند تغییر افکار و معناي بین فرهنگ است 

 این بدان معنا است که ارتباطات. ارتباطات بین الملی در سطح بین کشورها و ملت ها در فراي مرزها اتفاقی می افتد 

 .میان فرهنگی و ارتباطات بین المللی می تواند از هم قابل تمیز باشند اما همیشه اینگونه نیست 

گاهی اوقات اتفاقی می افتد مردمانی با یک فرهنگ خاص خودشان به وسیله مرزهاي سیاسی دولت ها از هم جدا می 

رهنگی کامال متفاوت می توانند ادغام شوند در اما تحت تأثیر ارتباطات بین المللی قرار می گیرند و باوجود ف. شوند 

 ارتباطات بین المللی صرفاً در سطح . این حالت با دولتی منفرد ارتباطات میان فرهنگی بین افراد صورت می گیرد

 . روابط سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد 
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 :حوزه هاي مختلف ارتباط میان فرهنگی شامل ***

 روزنامه نگاري  -5  اقتصاد  -4 و فرهنگ    هنر -3علوم   -2 سیاست -1

 ورزش  -9کلیسا و امور مذهبی     -8  فناوري    -7 جهانگردي و توریسم    -6

 مؤسسات و سازمان ها  -11بخش هاي نظامی    -10

 مللی معموالً فقط بین کشورها رخ نمی دهد بلکه می تواند بین افراد یا گروههایی از دو کشور لارتباطات بین ا       

 ارتباطات بین فرهنگی در مورد ارتباطات تصادفی و اتفاقی بین گروههاي مشخصی از مردم صورت  .نیز برقرار شود

ر موارد عدیده و چیزهاي معین اشتراك بلکه در مدت زمان نسبتاً طوالنی بین کسانیکه د. می گیرد برقرار نمی شود

 .عمومی دارند تحقق می یابد

 –حرفه مشترك دارند مثل دانشمندان  –مثالً بین افرادي که سطح تحصیالت مشابهی دارند منافع مشترك دارند 

  آنها وقتی در کشورهاي خارج هستند... توریست ها و  –روزنامه نگاران  –تجار  –هنرمندان یا سیاستمداران 

در جستجوي همکاران خود هستند تا با آنها ارتباط فکري در زمینه هاي مشترك داشته باشند و افکار خود را تبادل 

 .نظر کنند و ارتباط برقرار کنند

 .ارتباطات میان فرهنگی در بین کشورهاي توسعه یافته و در حال رشد اتفاق می افتد -

 .ه هاي مردم اتفاق می افتد ارتباطات میان فرهنگی در بین نخبگان و تود -

 .ارتباطات میان فرهنگی همانند پلی هستند بین فرهنگ هایی که با هم در تماس نیستند اتفاق نمی افتد -

ارتباطات میان فرهنگی در کشورهاي در حال توسعه خطري ایجاد می کند و آن وقتی است که اعضاي گروههاي  -

 تردید  –دیگر ملحق می شوند ممکن است دچار نوعی از خود بیگانگی نخبه در کشورهاي در حال توسعه به فرهنگ 

 . یا دوگانگی فرهنگی شوند
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 نقش زبان در ارتباطات میان فرهنگی 

از خصوصیات بارز ما انسانها استفاده از زبان و جایگزین کردن  .همیت است ازبان در ارتباطات میان فرهنگی بسیار با 

 .اصوات براي بیان احساسات و عقاید است 

تلفیق این تحول و فرهنگ منجر به پیدایش روندي چهار جانبه شده است که زبان ما را قادر می سازد که حاالت 

 -3ذخیره  -2) باعث ایجاد خط تصویري شد (درك -1به کمک زبان می توان درونی خود با دیگران سهیم شویم و 

 کنترل 

 . که نماینگر واقعیت هاي فردي ما هستند) واژه هاي جدید را ایجاد کنیم ( ایجاد  -4

مثالً یک کلمه در زبان انگلیسی . تفاوت کلمات در زبان هاي مختلف بدیهی است . زبان جدایی ناپذیر از فرهنگ است

در   Houseیک چیزي گفته می شود در فارسی کلمه دیگر معنی می دهد مثالً خانه در فارسی گفته می شود 

 .یان فرهنگ ها متفاوت استمغییر است آواشناسی هم در م Casaانگلیسی و در زبان اسپانیایی 

ساختار دستوري هر ... در زبان ویتنامی و  34صدا در فارسی و  38. واکه وجود دارد  5حرف صامت و  21در انگلیسی 

 .زبان هم با هم فرق می کند

است که  زبان فرآیندي. زبان چیزي بیش از نمادها و قوانینی است که ما را قادر به برقراري ارتباط با دیگران می کند 

 .ضمن آن انسان ها با محیط فیزیکی و اجتماعی پیرامون خود آشنا می شوند

انسان ها برخالف آنچه تصور می کنند نه در دنیاي عینی به . زبان وسیله اي براي ابراز و توصیف تجربیات است       

واسطه براي ابزار اجتماعی بودن تحت قلمرو زبان به سر می برند که حکم سر می برند و نه در دنیاي اجتماعی بلکه 

 .آنها را دارد

هیچ دو زبانی را نمی توان یافت . در دنیاي واقعی تا حد زیادي بر مبناي عادات زبانی یک گروه خاص شکل می گیرد 

دنیاي اجتماعات مختلف فقط در  .که آنقدر شبیه یکدیگر باشند تا بتوانند یک واقعیت اجتماعی واحد را ارائه دهند

 .ها متفاوت نمی باشد بلکه اساساً مجزا هستندنماد
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 .در یک فرهنگ دیگر کلمه دیگر بکار می رود. حیوان اهلی پشمالو گفته می شود –مثالً در یک فرهنگ به سگ 

در هر کشوري بسته به فرهنگ آن کشور یک جور معنا می شود و افراد امنیت  –شهرت  –مثالً مفاهیمی مثل آزادي 

 .ت یک جور نمی اندیشند نسبت به این کلما

چرا که فرهنگ نه فقط نمادها و قوانین الزم براي استفاده از این نمادها بلکه . فرهنگ بر زبان تأثیر شگرفی می گذارد

  .مهمتر از آن معانی مرتبط با آنها را هم به ما می آموزد و نحوه استفاده از زبان را نیز تحت تأثیر قرار می دهد

 .زبان در ابتدا زبان اندیشه بود.است و به عنوان یکی از مهمترین نمادها مطرح می شودزبان ارشیو تاریخ 

 :زبان به سه صورت مطرح می شود 

 زبان بدن  -3زبان نوشتاري   -2زبان گفتاري   -1

 

 نقش جهانگردي در ارتباطات میان فرهنگی ** 

 سیستم هاي حمل و نقل و نظام هاي ارتباطی یکیبا ایجاد توسعه در دو زمینه از تالش هاي انسان  فن آوري     

 .موجب تسریع ارتباطات بین فرهنگی شده است

 قبالً سفرها روزها بطول می انجامید اما اکنون با توسعه سیستم هاي حمل و نقل در عرض چند ساعت می توانیم 

ي شود به راحتی به مناطق به کشور هاي دیگر سفر کنیم وجود هواپیماهاي مافوق صوت و استفاده از آنها موجب م

 .دیگري از جهان سفر کنیم 

 قبالً جهانگردي متعلق به کشورهاي ثروتمند . صنایع جهان به شمار می رودجهانگردي یکی از پررونق ترین       

 عالوه بر جهانگردان که از مزایاي . مثل آمریکا بود اما اکنون مردم تمام کشورهاي جهان مسافرت هاي هوایی دارند

آسان بهره مند هستند مدیران تجاري و مسئوالن دولتی هم براي برگزاري کنفرانس به کشورهاي دیگر حمل و نقل 

 .مسافرت می کنند
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در این مسافرت ها مردم با فرهنگ هاي عجیب و اسرار آمیز آشنا می وشند و متوجه تفاوت هاي بسیاري در زمینه 

شوند و با نقطه نظرات فرهنگی مختلف براي ادراك زمان و مکان و می ... خوراك، پوشاك سنتی ، شیوه مسافرت و 

 .قرار می گیرند.... رفتار با بانوان و افراد سن و وسایل کسب و کار و 

 از پیشرفت هاي دیگر فن آوري حمل و نقل که موجب افزایش ارتباط فرهنگی می شود افق فکري دانشمندان 

مک دونال داگالس می توان از تکنولوژي روز  –ع هوایی کارخانه پوئینگ قسمت هایی که مربوط به صناي .قرار دارد

 .استفاده کرد که مسافرت ها را سریع و انتقال فرهنگ ها هم به سهولت انجام می شود

 .جهانگردي هم تأثیر مثبت بر فرهنگ هاي مختلف می گذارد هم تأثیر منفی 

 :از جمله تأثیرات فرهنگی و اجتماعی جهانگردي 

عی  )1 تغییراتی است که در زندگی مردم جامعه میزبان جهانگردي رخ می دهد و این تغییر بیشتر  :اثرات اجتما

 .به سبب تماس مستقیم اهالی و ساکن آن دیار و جهانگردان صورت می گیرد

. تغییراتی است که در هنر ، عادات ، رسوم و معماري مردم ساکن جامعه میزبان رخ می دهد :اثرات فرهنگی  )2

 این تغییرات بلندمدت در نتیجه رشد و توسعه جهانگردي رخ می دهد و صنعت جهانگردي موجب تغییراتی 

 . ه و فرهنگ جامعه میزبان می شود در زندگی روزان

 جهانگردي  فرهنگی  –مهترین اثرات اجتماعی 

شیوه زندگی و محصوالت هنري و فکري جامعه  –که در تجربه هاي روزانۀ ارزش ها به معنی تغییراتی به کار می برند 

 .میزبان رخ می دهد 

 .تأثیرات اجتماعی فرهنگی که مستقیماً در جهانگردي وجود دارد  Decatاز نظر دي کات 

 .میزبانان به آنها خدمت می کنند –هنگامیکه جهانگردان کاالهایی را می خرند  -1

 .م می شوندزمانیکه میزبانان و جهانگردان در جا و مکانی سهی -2

 .وقتی که جهانگردان و میزبانان تبادل فرهنگی انجام می دهند  -3
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 .فرصت هاي شغلی جدید براي میزبانان ایجاد می شود که موجب تغییرات اجتماعی می شود -4

 . هنر و نحوه زندگی و روابط انسانی اقوام مختلف و مسافرت مردم جهت آگاهی از آنچه در دنیاي امروزه می گذرد

 .بسیار ارزنده اي در بسط و توسعه فرهنگی مدل مختلف ایفا می نمایدنقش 

 تماس هاي فرهنگی متقابل ناشی از گردشگري 

 نوع تماس گردشگران با مردم محلی  –نوع گردشگر -1

 محیطی  –طول مدت اقامت -2

 .دانستن زبان که به عمق ارتباط کمک می کند-3

 نقش دالالن فرهنگی که یک گروه حرفه اي و واسطه اي یا راهنمایان تور که کانال تماس هاي فرهنگی به شمار -4

 .که فعالیت هاي آنان اثر قابل توجهی بر شیوه و سرعت انتقال فرهنگ و عقاید نو دارد . می روند

 .آثار مثبت جهانگردي تبادل اطالعات فرهنگی است 

اگر جهانگردان از میراث فرهنگی مقصد . تحریک عالیق و میراث فرهنگی میزبان کمک کند جهانگردي می تواند به

سنت ها و آداب و  –صنایع محلی . تقدیر نمایند موجب غرور و سربلندي میزبان نسبت به میراث خود خواهند شد

 .رسوم پرورش می یابد

 .هم بدنبال دارد اثرات منفیجهانگردي  فعالیت هاي توریستی و انبوه مسافران براي بازدید از جاذبه هاي

را رواج دهند  مصرف گراییجهانگردان می توانند به عنوان یکی از ابزارهاي سلطه و استعمار باشند چون می توانند 

حضور جهانگردان نمایش مصرف گرایی از سوي خارجیان است که الگوي مصرفی کشورهاي صنعتی را انتقال می 

از آثار منفی مصرف گرایی به هویت ملی و بومی تجاوز می کند . ات شدیدي به جاي بگذارنددهند که ممکن است تأثیر

نوع خاصی از  –دوم تصویر تعریف شده اي از کشورهاي صنعتی و طبقات خاصی از اجتماع . و آن را از میان می برد

 . رفتار را القا می کند
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مچنین وجود جهانگردان با رفتارهاي غیر عادي براي فرهنگ هاي سنتی و اصیل نظم اخالقی جامعه میزبان را مختل ه

حضور توریست هاي بی بند و بار در دورن یک جامعه باعث رها شدن الگوهاي بدآموزي در جامعه میزبان . می کند

 .جرم و جنایت را به دنبال دارد –حرافات جنسی قمار و خشنونت و ان –همچنین اثرات نامطلوب دیگري مثل فحشا 

 

 نقش مهاجرت در ارتباطات میان فرهنگی 

 مهاجرت  **

بصورت  در گردشگري. یکی از پدیده هایی که می تواند در ارتباط بین فرهنگ ها مؤثر باشد مهاجرت است      

 در مهاجرت یک فشاري بر ما وارد . کار ، تفریح زمان کوتاه است  –داوطلبانه و به دلخواه خودمون صورت می گیرد 

 .گویند  مهاجرتمی شود  و اجبار دارد یا بخاطر تحصیل یا درمان خروج فرد از یک مکان به مکان دیگر را 

 پدیده اي است که در آن فرد یا گروه از یک مکان جغرافیایی به یک مکان جغرافیایی دیگر نقل مکان  مهاجرت *

 .یا خارجی ) برون مرزي ( مهاجرت ) درون مرزي ( ند که به دوگونه اتفاق می افتد مهاجرت داخلی نمی ك

 می گویند و مهاجرت  از یک شهر به شهر دیگر در داخل یک کشور را مهاجرت درون مرزي: مهاجرت فرد * 

می گویند که همواره با پیامدهاي ، یک گروه از یک کشور به کشور دیگر را مهاجرت خارجی یا برون مرزي یک فرد

 تأثیر مثبت و منفی ) میزبان ( مثبت و منفی هم براي فرد مهاجرت کننده و هم براي کشور یا شهر مهاجرت پذیر 

 .که در فصل مذکور به برخی از آنها اشاره شد .به همراه  دارد

افراد به دالیل مختلف مسایل سیاسی و اجتماعی و اشتغال و وضعیت اقتصادي و ادامه تحصیل براي مدت زیادي        

 و یا همیشه از کشوري به کشور دیگر مهاجرت می کنند و به ناچار باید با فرهنگ جدیدي آشنایی پیدا کنند و خود را 

 .جتماعی و فرهنگی کشور میزبان تطبیق دهندبا ارزش هاي فرهنگی جدید و شرایط زندگی و محیط ا

 مثالً کسانیکه به کانادا مهاجرت می کنند با مشکالتی روبرو می شوند که از جمله اش با تمدن و فرهنگی جدید       

 غیر از فرهنگ خودشان و مشکل زبان و ارتباط صحیح برقرار کردن با مردم آن کشور ، پیدا کردن شغل ، تغییر عادات 
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 در مهاجرت ها است که افراد دچار شوك فرهنگی  .ش هاي متداول کشور خود و پذیرش فرهنگ کشور جدید و رو

 .می شوند

 

 شوك فرهنگی ** 

این مسئله طبیعی از عادت به زبان و . استرسی است که با زندگی در یک فرهنگ جدید آغاز می شود: شوك فرهنگی 

شوك فرهنگی سالمت جسم شما را تحت . ك سرزمین غریبه استرسوم مردم ، خوراك و فعالیت هاي جدید در ي

احساس  –غمگین  و عصبانی  –هیجان زده . شوك فرهنگی ممکن است باعث این حاالت باشد .تأثیر قرار می دهد

 .استقرار و زندگی با دو فرهنگ ، زمان می برد با فرهنگ جدید احساس راحتی کنید

ندانستن زبان کشوري که به آن مهاجرت کردید یکی دیگر از مشکالتی است با آن روبرو هستید ، شما مجبورید براي 

یاد گرفتن زبان انگلیسی هم در پیدا کردن شغل هم ادامه . برقرار کردن ارتباط با دیگران زبان آنها را یاد بگیرید

استفاده از اصطالحات که خاص زبان . کار آسانی نیستگرچه یادگیري زبان جدید . تحصیل به شما کمک می کند

 باید سعی کنید . آنهاست بسیار دشوار گاهی اوقات ممکن است شما را ناامید کندیا احساس عدم اعتماد کنید

باید از قبل براي خود برنامه ریزي کنید تا در ایام تعطیالت . به اشتباهات خود نخندید و سوء تفاهم ها را بپذیرید

 . گی یا مذهبی تنها نمانید و جشن بگیرید می توانید دوستان یا اقوام و فامیل خود را دعوت کرد و جشن بگیریدفرهن

 

 ارتباطات بین فرهنگی 

 فرهنگ  )2ارتباطات  )1

در درون هر سازمان نظام ها و گروهها و شبکه هاي اجتماعی مختلفی دارند گاهی گروهها متضاد هستند و باعث 

 . ي شوندتضعیف همدیرگر م

 فرهنگی اجتماعی
 اقتصادي سیاسی
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 طح ارتباطی س

 بازخورد           

 گیرنده       بین فردي  یک فرستند                پیام   –ارتباط میان فردي  -1

 درون فرهنگی  –شامل خرده فرهنگها  –ارتباط گروهی  -2

انطباق  .-یک سویه بودن و دو سویه بودن اهمیت پیدا می کند و مطرح می شود –رسانه ها  –ارتباطات جمعی  -3

 پذیري و پذیرش فرهنگ خودي و غیر خودي 

ارتباطات میان فرهنگی باتوجه به رویارویی افراد با فرهنگ ها و خرده فرهنگها با دو مفهوم ارتباطات و فرهنگ 

 .تعریف می شود

گروه بزرگ مانند یک ملت یا یک منطقه هستند و شامل خرده فرهنگ شامل تجارب زندگی جمعی یک 

 .فرهنگهاي گروههاي کوچک محلی و قومی و نژادي هم می شود

توانایی فیزیکی و مناطق جغرافیایی طبقه بندي شوند  –تمایالت جنسی  –گروههاي اجتماعی براساس جنسیت 

 .که شامل ارتباطات مستقیم که بصورت بالقوه است 
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 .فرهنگی دو دیدگاه وجود دارد  درون  ارتباطاتدر 

 خصوصیات اساسی ارتباطات ویژه فرهنگی منحصر  Emicدیدگاه درون فرهنگی یا نگاه درونی به فرهنگ  )1

 –روش هاي پژوهشی توصیفی   Emicبه اجتماعات فرهنگی یا خرده فرهنگ هاي خاص در مطالعات 

 .ره  و تحلیل معانی استفاده می شودتفسیري مثل مطالعات قوم نگارانه تحلیل محاو

دیدگاه عینیت گویند برگرفته از   Etic که به آن –دیدگاه بیرونی یا نگاه بیرونی به واقعیت هاي فرهنگی  )2

هدف اصلی آن تعیین متغیرهاي درون فرهنگی پدیده  .بیرونی به مقایسه دو یا چند گروه فرهنگی می پردازد

مثل خود باوري و خودبستگی در جوامع با ارزش هاي فرهنگی و وفاداري .هاي ارتباطی در ابعاد جهانی است 

 .در گروه از مشخصه هاي فرهنگ هاي جمع باور هستند

شمول گرایی فرهنگی فلسفه ارتباطات درون فرهنگی بازتاب در  –مفاهیم نظري فرهنگ به صورت عام دارد 

 .است

 عوامل ارتباطات میان فرهنگی انطباق پذیري با فرهنگ ناآشنا و بیگانه

 انطباق پذیري با فرهنگ ناآشنا  

یکی از عوامل ارتباطات میان فرهنگی به چگونگی انطباق افراد با فرهنگ ها یا خرده فرهنگ هاي گوناگون در محیطی 

نی پذیرش فرهنگ خودي و غیر خودي مثالً وقتی گازکشی آمد خیلی ها از آن استفاده یع. جدید و ناآشنا می پردازد

 .نمی کردند هنوز از وسایل نفت سوز استفاده می شد بعد کم کم رواج یافت و خودشون را همرنگ جماعت کردند

 یکپارچکی  –همرنگی  –انطباق پذیري یعنی همگون سازي 

 .راي باال بردن تناسب روانی خود با محیط و فرهنگ جدید استفاده می کنندفرآیندي است که مهاجران و مسافران ب

نظریه یکپارچه درباره انطباق پذیري درون فرهنگی شکل گرفت نظام هایی که با کشورها و  –براساس نظریه کیم 

 .فرهنگ هاي دیگر ارتباط دارند و انطباق سازي راحت و آسان تر است 

 .نظام هاي باز است که انطباق پذیري را آسان تر می سازد –اساس نظریه کیم 
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 .میان فردي و ارتباط جمعی و همچنین محیط جدید پیش زمینه افراد است  –عوامل دورنی فردي 

 تردید / نظریه انطباق پذیري درون فرهنگی را ارائه دادند و عالوه بر آن نظریه مدیریت اضطراب  –کیم و گودي نات 

 .ارائه کرد را هم گودنات

تردید و مراقبه براي پیش بینی و تبیین / تردید به همان متغیر اساسی اضطراب / نظریه گودنات یا مدیریت اضطراب

سطح سازگاري روانی اقامت کنندگان موقت که هم از نظر فردي و هم از نظر جمعی جزو بندهاي درون فرهنگی 

 .محسوب می شود اشاره کرد 

هویت فرهنگی و بافت میان فرهنگی ****  

 .هویت گروهی ارتباط دارد  –نژاد  –زبان شناسی قومی  –قومیت  –هویت فرهنگی با مفاهیمی مثل ملیت 

جمعی از محققین معتقدند که هویت فرهنگی سازنده هویت فردي است و ارتباط تاریخی و ریشه داري را میان تعداد 

 . هستند ایجاد می کند زیادي از کسانیکه در یک گروه

هویت فرهنگی سعی در یکپارچه سازي مقوله هاي اجتماعی دارد و توجه کمی به تفاوت هاي فردي در درون گروه 

 .دارد و به پویایی و تکامل هویت فرهنگی در زندگی روزمره افراد توجه دارد

 جنسیت  من چه کسی هستم ؟ :  هویت فردي مثل ) 1

 : رت هویت فرهنگی به دو صو

 میراث فرهنگی  –زبان رسمی   ملی - –هویت اجتماعی )2

مقوله اي کما بیش غیر نوشتاري و منسجم و مشترك بین جمع و گروه .... هویت فرهنگی از نظر محققین مثل قومی و 
 .خاص مردم است 

 .شده است  نظریه هاي زیادي بر اهمیت انعطاف پذیري هویت در تأثیرگذاري ارتباطات میان فرهنگی آورده

 

.گفت و گوي هویتی به عنوان کلیدي در توانایی ارتباطات میان فرهنگی تأکید دارد   

گفت و گوي رو در رو را به عنوان کنش هاي اصلی ارتباطات درون فرهنگی و به طور خاص توانایی ارتباط میان 
 .فرهنگی ارتقاء یابد هویت فردي می تواند از یک هویت تک فرهنگی به هویت میان . فرهنگی نامیدند
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 ویژگی هاي فرهنگ

 

منظور از عام بودن این است که دستاوردهاي مادي و معنوي که از مشخصه هاي : عام است ولی خاص  -1

منتهی بنابر ویژگی هاي هر فرهنگ و جامعه این . فرهنگ است در تمامی جوامع از ابتدایی تا مدرن وجود دارد

 ) دارد تاکید بر مکان(مثل غذا خوردن . دستاوردها گونه هاي خاص خود را پیدا می کند

مشخصه ها فرهنگ در عین اینکه اجباري است    می تواند : درعین اینکه اجباري است اختیاري نیز هست -2

 مثل سالم کردن. اختیاري نیز باشد

فرم لباس هاي زمان قاجار و زمان حال که دچار تغییرات . مثل سبک لباس پوشیدن: فرهنگ ثابت ولی متغیر -3

 .زیادي شده است

گیعناصر اساسی فرهن  

شامل وسایلی است که به دست اعضاي پیشین جامعه ساخته شده و براي اعضاي حاضر به : فرهنگ مادي -1

 )این شامل هم نسلی ها هم می شود.( ارث مانده 

به مفهوم آن مجموعه اي از اطالعات مربوط به استفاده از منابع مادي محیط در جهت ارضاي نیازهاي : تکنولوژي

امل تکنولوژي و یا به مفهوم کاربردي عملی، علم و دانش هاي دیگر تحولی بود که بر تمام پیدایی وتک. انسانی است

.جنبه هاي زندگی انسان اثر گذاشته است یعنی امکانات او را در همه سطوح و ابعاد زندگی افزایش داده است  

:نوآوري هاي تکنولوژي به سه طریق در درون یک جامعه نفوذ می کند  

 .گسترش ویژگی هاي فرهنگی یک جامعه را به جامعه دیگر اشاعه می گویند انتقال و: اشاعه -1

یعنی ترکیب نوین یا استفاده یا کاربرد تازه از اطالعات و دانش هاي موجود در فرهنگ جامعه براي به : اختراع -2

 .وجود آوردن چیزي که قبالً وجود نداشته است

 کشف قاره آمریکا توسط کریستف کلمبمثل . شناختن چیزي که قبالً شناخته نبوده: اکتشاف -3

.عبارت است از ارزشها، هنجارها، باورها، نگرشها و نمادها : فرهنگ غیر مادي  

واقعه یا چیزي که مورد اعتنا جامعه قرار گیرد ارزش فرهنگی نام دارد ارزشها اندیشه هایی : ارزش هاي فرهنگی

.هستند درباره آنچه درست یا نادرست تلقی می شود  

مثل احترم به بزرگتر) انتزاعی( ذهنی: ارزش  

20 
 



فرهنگهاي گوناگون داراي ) عملی(رفتار : هنجارها . مثل بلند شدن جلوي پاي بزرگ ترها) ملموس(عینی : هنجار

.ارزشهاي فرهنگی متمایز و گاه حتی متضاد هستند  

دارند و با رعایت آنهاست که  هنجارها شیوه هاي رفتاري هستند که بر اساس ارزشهاي اجتماعی قرار: هنجار فرهنگی

جامعه نظام پیدا می کند زیرا آنها راهنما هاي آشکاري هستند که به مردم یک جامعه می گویند چگونه باید در شرایط 

. خاص رفتار کنیم  

.هنجارهاي فرهنگی به سه گروه تقسیم می شوند  

رعایت آنها مجازاتی را در پی ندارد شیوه هاي هنجارهایی که تقریباً اختیاري هستند و عدم : شیوه هاي قومی الف-

.اگر در یک مهمانی کسی لباس نامناسب بپوشد: براي مثال. قومی نامیده می شود  

آداب و رسوم از هنجارهاي نسبتاً قوي و محکمی هستند چون کسانی که آنها را مراعات : هنجارآداب و رسوم -ب

شوند چون زیر پا گذاشتن رسم هاي اجتماعی مجازاتهاي سختی را نکنند به عنوان مجرم ، دیوانه و فاسد شناخته می 

 . به دنبال دارد

.اگر کسی شئونات را رعایت نکند مورد طرد اجتماعی قرار می گیرد. مثل وفاداري به همسر  

هنجارهاي فرهنگی که به صورت رسمی در آمده اند و براي نقض آنها مجازاتهایی پیش بینی شده : قوانین -ج

 .ده می شودقانون نامی

قوانین . ابزار اجرایی این قوانین هستند... در جوامع تطور یافته سازمانهایی مثل پلیس، دادگاه هاي قضایی، زندانهاو 

.در واقع کنترل اجتماعی را به صورت رسمی بر عهده دارند  

: مجازاتها به دو شکل هستند  

 غیر رسمی: عرف -

 رسمی: قانون -

شترکی در میان اعضاي یک جامعه است که در مورد درستی یا نادرستی کلیه فعالیت قراردادهاي فرهنگی م: باورها-3

هاي زندگی اجتماعی حکم صادر می کند در واقع باورها مقوله هایی درباره واقعیت ها هستند که مردم آنها را حقیقت 

.می پندارند و بر مشاهده، سنت، منطق و عقاید مردمان دیگر مبتنی هستند  

اد هر یک از جوامع تصور می کنند که باورهایشان منطقی ترین، با ثبات ترین، عاقالنه ترین و درست ترین افر: باورها

.است در حالیکه همواره اینطور نیست  

تمایالتی کلی هستند که در فرد به وجود می آیند و ادراکات و عواطف او را در جهات : نگرش هاي اجتماعی -4

نگرش هاي فرهنگی از بدو تولد به تدریج به فرد القا می شوند بنابراین جدا شدن از آنها . معینی به جریان می اندازند

 . کاري است بس دشوار
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.. سندها و بیزاریها، دوست داشتن یا دوست نداشتن، موفقیت ها، خط مشی ها و پ: به طور کلی نگرش ها عبارتند از

.مثل دوست داشتن یا نداشتن چیزي  

نمادها عالئمی هستند قراردادي و نشان دهنده حاالتی که انسانها در زندگی روزمره خود با آنها : نمادها -5

سروکار دارند در واقع نمادها عبارتند از حامل هاي اطالعاتی که ما را قادر می ساند تا به شیوه اي که براي سایر 

 .می باشد درهر جامعه زباناساسی ترین نظام نمادین . یمموجودات امکان پذیر نیست از اطالعاتی گوناگون استفاده کن

زبان یکی از ضرورتهاي زندگی اجتماعی است و به کارگیري آن یکی از ویژگی هاي انسان اجتماعی به شمار می رود از 

شد و به  هنگامی که انسان براي ادامه حیات و بقا به زندگی اجتماعی روي آورد ناچار به برقراري ارتباط و پیام رسانی

.این ترتیب زبان در کلی ترین مفهوم آن به  وجود آمد  

:ارتباط نمادین انسانها به سه شکل قرار می گیرد  

 مکالمات روزمره: زبان گفتاري -1

 Bady Laguage: زبان جسمانی -2

 مکاتبات: زبان نوشتاري -3

زمینه هاي فرهنگی دیگري  هر فرهنگی الگوي رفتاري منحصر به فرد دارد و براي مردمی که از: الگوهاي فرهنگی

هستند بیگانه می نماید این امر جهت شناخت فرهنگها و مطالعه الگوهاي رفتاري ضروري است الگو از ترکیب ویژگی 

هاي رفتاري به وجود می آید و چنین نظمی هم در طبیعت و هم در دنیاي انسانی و دستاوردهاي انسان قابل مشاهده 

.است  

انها از نظر فیزیولوژیکی کم و بیش یکسانند اما فرهنگهاي متفاوتی دارند چون هر جامعه و چنانچه می دانیم همه انس

گروهی براي رفع نیاز و ادامه حیات خویش روشی خاص براي خود ابداع می کند و بنابراین همه اعمال یک فرد تحت 

.تاثیر فرهنگی است که به آن خو گرفته است  

صه هایی دانست که به رفتار انسان ثبات و معنا می دهد و هر ملت و گروهی را پس الگوهاي فرهنگی را می توان مشخ

.از سایر ملل و گروه ها جدا می کند  

در جامعه ما اگر مردمی دوست خود را در خیابان ببیند با او دست می دهد و گاه شاید روبوسی هم بکند ولی این : مثال

.واکنش در برابر زنها امري است نامتعارف  

تفاوتهاي فرهنگی از جمله وجوهی است که موجب تمایز بین فرهنگها می شود و فرهنگ هر : هاي فرهنگی تفاوت

تفاوتهاي . جامعه منحصر به فرداست و شامل ترکیبی از ارزشها و هنجارهایی است که در جاي دیگر نمی توان یافت

و معیارهاي فرهنگی باعث بروز تفاوتها و  فرهنگی بسیار چشم گیر هستند عوامل بوم شناختی و نیز شرایط و ارزشها

.تشابهات بین فرهنگی در زمینه هاي مختلف مانند احساس، ادراك و شناخت و تفکر  
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اغلب شیوه هاي رفتاري را که در برخی جوامع طبیعی می پندارند ممکن است با آنچه مردم جوامع دیگر انجام : مثال

مواقع این تفاوتها درست در نقطه مقابل هم هستند مثالً درچین اگر می دهند تفاوت آشکار داشته باشد و در برخی 

.کسی سمت چپ بنشیند نشان دهنده مقام باالتر است ولی در جوامع غربی عکس این قضیه است  

:فرهنگ آشکار و فرهنگ نهان  

و باورهایی  فرهنگ آشکار آن رفتارها. در هر منظومه فرهنگی باید میان فرهنگ آشکار و فرهنگ نهان فرق نهاد

هستند که رسمیت دارند و همه یا بیشتر مردم به رعایت آنها تظاهر می کنند و شکستن حرمت آن را نوعی خالف و 

.انحراف می دانند  

فرهنگ نهان عکس آن رفتارها و باورهایی است که مردم به طور خصوصی به آنها پایبندند ولی از تظاهر به رعایت آنها 

.پرهیز می کنند  

در ایاالت متحده آمریکا فرهنگ رسمی و آشکار تبعیض نژادي را محکوم می کند و این محکومیت در بسیاري از : مثال

قوانین و اظهارات رسمی رهبران سیاسی منعکس است ولی اگر کسی براي داوري در این باره که آیا در آمریکا تبعیض 

ع یک روي سکه هستند چون روي دیگر سکه فرهنگ نژادي وجود دارد یا نه فقط به این قوانین توجه کنند در واق

.که نژاد سفید را به نژاد سیاه برتري می داند. نهانی مردم آمریکاست  

به معنی اشکال درنحوه انتقال تجربه ها از گذشته به حال این اشکال دراغلب زمینه هاي زندگی : گسیختگی فرهنگی

گی از این جهت اهمیت دارد که روند استمرار فرهنگی با مسئله گسیختگی فرهن. عینی و ذهنی قابل مشاهده است

فراز و نشیب هاي بیشماري همراه است جریان فرهنگی در یک منطقه ممکن است در اثر حوادثی دچار آسیب دیدگی 

شود و دانستنیها، علوم و آگاهی جمعی و نگرش مردم صدمه ببیند و انتقال میراث فرهنگی دچار اختالل و ناهماهنگی 

.شود  

در اثر تکنولوژي جدید کشورهاي مختلف دچار تغییر و تحول شده اند در این تغییر و تحوالت سنتها، آداب و : مثال

رسوم رو به سستی می رود بدون آنکه فرهنگ گذشته سنتی تثبیت و یا فرهنگ نوین صنعتی جذب شده باشد در 

در ارتباط با شیوه هاي زیستی از خود بیگانه و بی  نتیجه چنین جریانی حوادثی دامن زده می شود که مردم جامعه را

.اعتماد می کند  

: از خود بیگانگی فرهنگی  

به بیان دیگر از خود بیگانگی به . اصطالح از خود بیگانگی داللت بر بیگانه شدن افراد با خودشان و با دیگران دارد

تماعی خود به دست آورده اند از دست می دهند وضعیتی گفته می شود که در آن مردم اختیار خود را درباره دنیاي اج

و در نتیجه آن خود را در یک محیط اجتماعی بیگانه می یابند از جمله اندیشمندانی که بحث از خود یگانگی را مطرح 

.نمود مارکس بود وي عقیده داشت که ریشه هاي از خود بیگانگی در ساختارهاي اجتماعی قرار دارند  
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را به وجود می آورند که در آن اعمال افراد به صورت قدرت بیگانه اي در می آید و به جاي این ساختارها وضعیتی 

.اینکه در اداره او باشد مخالف و مسلط بر او می شود  

:بی اعتمادي  

پدیده اي است روانشناختی که فرد اطمینان به خود را از دست می دهد و به ناتوانی خود اعتراف می کند این روند از 

نظر کالن به بی اعتمادي در سطوح ملی می رسد پدیده بی اعتمادي توان حرکت و خالقیت را از شخص می گیرد نقطه 

بی اعتمادي به عنوان بیماري مزمن دامن گیر برخی . و او را به موجودي بی تحرك، خنثی و فاقد معیار تبدیل می کند 

تکنولوژي می نماید که می تواند اثرات سوء ي را به  جوامع است که مردم این کشورها را دچار سرگردانی در مقابل

 همراه داشته باشد

:فرهنگ پذیري  

 فرهنگ پذیري به فرآیند فراگیري فرهنگ گفته می شود 

:جامعه پذیري  

( جامعه پذیري فرآیندي است که طی آن فرد ارزشها، هنجارها و شیوه هاي زندگی را از طریق کانالهاي جامعه پذیري 

. یاد می گیرد و از نسلی به نسل دیگر می تواند منتقل کند) ، آموزش و پرورش، دین ، سیاست و اقتصادمثل خانواده

.جریان جامعه پذیري از بدو تولد تا زمان مرگ صورت می گیرد  

اگر جریان جامعه پذیري عمیقاً صورت گیرد و دوام آورد افراد جامعه از مشابهت هاي فراوانی برخوردار خواهند شد در 

این فرآیند اعضاي جدید رفته رفته در زندگی مشترك جامعه خود سهیم می شوند، راه و رسم آن را یاد می گیرند و 

خودشان را با آن سازگار می کنند و سرانجام با سایر اعضا همانندي پیدا می کنند به این ترتیب فرهنگ پذیري رخ 

.می دهد  

می گیرد برخی از مردم سریع تر و برخی دیرتر فرهنگ پذیر می فرآیند فرهنگ پذیري همیشه ساده و آرام صورت ن

.شوند  

)همان کارگزاران و مسئولین جامعه پذیري هستند( کانالهاي جامعه پذیري   

 خانواده -

 آموزش و پرورش -

 دین -

 سیاست -

 اقتصاد -
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طوالنی تماس با این همه باید توجه داشت که وقتی مردم یک فرهنگ با مردم فرهنگ دیگر در طی یک مدت نسبتاً 

.رخ می دهد) فرهنگ پذیري(اجتماعی پیدا می کنند این فرایند   

:فرهنگ پذیري یک سویه و فرهنگ پذیري دو سویه  

فرهنگ پذیري در مورد کودك و یا نوزاد جریانی است ساده و یک سویه به این معنی که فرهنگ به آرامی سلطه خود 

جامعه هماهنگ می کند اما وقتی یک شخص بالغ که به جامعه اي تازه  را بر او تحمیل می کند و او را با سایر اعضاي

مهاجرت کرده به دلیل آنکه رنگ فرهنگی خاصی به خود گرفته نمی تواند مانند کودك به راحتی مقوالت فرهنگی 

ید بر جدید را بپذیرد از این رو فرهنگ پذیري افراد بالغ جریانی است دو سویه و پیچیده که از یکطرف فرهنگ جد

روي او سلطه دارد و تاثیر خود را می گذراد و از سوي دیگر فرد فرهنگ سابق خود را به همراه دارد و در فرهنگ 

.جدید آن را پر رنگ می نماید و یا به عبارت دیگر منتقل می کند  

 

 

 

 

:سطوح ارتباطی  

ارتباط میان فردي-1  

در درون یک کشور-2  

)کشوربین فرهنگ ها درونی یک (ملی -3  

 بین المللی -4

:معانی درونی  

(مطالعه از درون  - EMIC( 

(مطالعه از بیرون  - ETIC ( 

اعتماد:                                                        سطوح ارتباطی  

فرستنده : ارتباط میان فردي: یکی از سطوح ارتباطی  گیرنده  پیام 
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هر گاه این سه عامل در جامعه اي باالتر باشد . اعتماد، وجود داشته باشدهر گاه در جامعه اي مشارکت، همبستگی، 

.جامعه توسعه یافته تر است  

ارتباط گروهی می باشد، گروه هاي فرهنگی: سطح دوم ارتباطی  

.در درون هر یک از نظام ها، گروه ها و شبکه هاي اجتماعی مختلفی حضور دارد  

.ا را داریمدر بحث ارتباط گروهی بحث خرده فرهنگ ه  

مثالً وقتی از محیط فردي خارج می ... ارتباط جمعی است که در آن بحث رسانه ها مطرح می شود: سطح سوم ارتباطی

.شویم وارد ارتباط اجتماعی شده ایم در اینجا بحث یکسویه و دوسویه بودن مطرح است  

تاثیري که مخاطب روي جامعه . تاثیر قرار دهندآیا یک رسانه نقش غالب دارد یا نه ،افراد هم میتوانند رسانه را تحت 

جوامعی که در آن واژه هاي خشونت آمیز بیشتر است در .. (می گذارد مثل واژه هایی که تکرار می شود، تکیه کالمها و

)آن خشونت فیزیکی بیشتر است  

 

         ارتباط بین فرهنگ ها

 :ویژگی هاي وسایل ارتباط جمعی 

 )تعداد ، جنسیت ، سواد ، سن ، سلیقه ، گرایش ، فرهنگ ( مخاطب انبوه  -1

 بازخورد آنی  -2

 سرعت باالي انتقال پیام  -3

 گستردگی پوشش پیام  -4

 نیاز به رسانه ها و ابزار انتشار و انتقال پیام  -5

 تخصص داشتن  -6

 ) فرستنده فرد نیست ، بلکه سازمان است ( نیاز به سازمان  -7

 توسعه فناوري  -8

 : اهمیت ارتباط فرهنگ ها 
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ارتباط فرهنگ ها موضوع جدیدي نیست از ابتداي هستی تا کنون چادر نشینان کوچ رو ، مبلغان مذهبی و 
آن برخوردها یا مالقات ها اغلب مغشوش و گاه خشونت آمیز بود . جنگجویان فاتح با مردمانی متفاوت روبرو می شدند 

اغلب تماس آنان را براي عکس العمل . ي بیگانه فاقد دانش فرهنگی الزم بود در دوره هاي باستانی شناخت تفاوتها
 .کینه توزانه به آن تفاوتها نشان می داد 

این برخوردها به سبب . با وجود تداوم این اندیشه برخوردهاي بین فرهنگی امروزه با مالقاتهاي گذشته تفاوت دارد
 .ر شده و از اهمیت زیادي برخوردار است وجود ارتباطات و تماسهاي موجود در دنیا بیشت

 :انگیزه هاي بررسی تفاوتها و تغییرات فرهنگی

 .چون جنبه هاي آشنا دریچه اي رو بــه دنیاي جـدیـد باز می کند و نـوع بشر را تحت تاثیر قرار می دهد – 1

ررسی شود و در گذر سالهاي بیشتر وقایعی که گروه هاي مختلفی دورهم جمع کرده است ظرف تراز آن است که ب – 2
 . متمادي شکل گرفته است 

ممکن . اگر توانستیم تغییراتی را که در طی سالیان و بتدریج شکل گرفته کمیت و کیفیت آن را به افراد بشناسیم  – 3
 .است بتوانیم عالقه افراد را به ارتباط بین فرهنگها جذب نمائیم 

 :کیفیت و کمیت روابط بین فرهنگی 

مواردي که در روابط بین فرهنگی باید به آن توجه کنیم ، ارتباط بین فرهنگها با روابط بین الملل قرابت و  یکی از
 .بگونه اي که همه مردم را به روابط مسالمت آمیز می خواند . نزدیکی خاص دارد 

 :سه نوع توسعه بینی المللی در تماس بین فرهنگ ها را میتوان در نظر بگیریم 

 جدید و سیستم هاي اطالع رسانی  فناوري – 1

 جمعیتی ) توسعه کیفی (تغییر در جمعیت جهان  – 2

 تغییر در صحنه اقتصادي دنیا  – 3

 :منظور از فناوریهاي نوین و اطالع رسانی  -1

فناوري با ایجاد توسعه در دو زمینه از تالش هاي انسان یعنی سیستمهاي حمل و نقل و نظامهاي ارتباطی موجب 
سفرهایــی کـــه زمانـــی روزهـــا بـطول می انجامید ، امروزه در . ارتباطات بین فرهنگی شده است  تسریع

نظامهاي ارتباطی جدید و پیشرفته نیز همانند سیستمهاي حمل و نقل موجب بهبود و . چند ساعت انجام می شود 
پیچیده تلویزیونی و شبکه هاي تنظیم و  ماهواره هاي ارتباطی وسایل انتقال. تسهیل در تعامل فرهنگی شده است 

. ( اتصال دیجیتال اکنون امکان استفاده از اطالعات و نظریه ها را در یک زمان براي مردم سراسر جهان فراهم می آورد
 ) سال پیش در جهان وجود داشت  20تا  15یک میلیاردو دویست میلیون دستگاه تلویزیون در حدود 
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 :توسعه جمعیتی کمی و کیفی  تغییر در جمعیت جهان و -2

 : توسعه کمی 

 .چه در گذشته و چه در امروز جمعیت ها زیاد شده ، داد و ستد و ارتباطات افزایش می یابد

 : توسعه کیفی 

 .افزایش سطح دانش عمومی ، باال رفتن سطح تحصیلی ، توسعه کیفی بعد از باال رفتن توسعه کمی باال می رود

 :اقتصادي دنیا تغییر درصحنه  -3

 . روابط بین الملل و تجرات و داد و ستد ، باعث ایجاد رابطه اجتماعی می شود و باعث افزایش رونق ارتباطات می شود 

 :ارتباطات کالمی و غیر کالمی 

 %  70  ارتباطات غیر کالمی

 % 30ارتباطات کالمی 

 : انواع نشانه هاي ارتباطاتی 

 ....و  نشانه هاي طبیعی مانند ردپا -1

 نشانه هاي تصویري مانند عکس ، سایه یک آدم  -2

یا مانند کالم ها . که شامل نمادها می باشند که رنگ قرمز یک نشانه است ( نشانه هاي قراردادي مانند چراغ قرمز  -3
 ...و   مانند صداي اذان. که می تواند نماد یا نشانه شوند 

می توان گفت تقریباً هیچ جنبه اي از زندگی بشر وجود ندارد که تحت  فرهنگ همه چیز است و در همه جا به عبارتی
وقتی فرهنگ تغییر می کند ممکن است . تاثیر فرهنگ قرار نگرفته و بواسطه فرهنگ دستخوش تغییر نشده باشد

 . مهارت هاي ارتباطی تغییرکند

 . و این روش همان فرهنگ آنها است  روشی که مردم ارتباط برقرار می کنند همان شیوه اي است که زندگی می کند

 :سال پیش می نویسد  200فولر نویسنده انگلیسی در 

 :به دو دلیل . فرهنگ همه چیز را ساده و آسان می کند 

فرهنگ با ایجاد معنا براي رویدادها اشیاء زمینه انتقال آسان در یک سبک زندگی به سبک دیگر را فراهم می کند  -1
. 
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 .ده و اعظم آن خودکار و ناخودآگاه در زندگی ما رخنه می کندفرهنگ قسمت عم – 2

فرهنگ با استفاده از خانواده بعنوان اولین رابط خود از میان رابط هاي متفاوت به کودك یاد می دهد که چگونه 
 .برخوردي که مورد پسند بزرگساالن رفتار کند و باعث شود به او پاداش بدهند 

 :ف می کندفرهنگ سه نوع نیاز را برطر

 ) فیزیکی ، نیاز به خواب ، سرپناه ،امنیت (نیازهاي اساسی  – 1

 ) ثانویه نیست مثل توزیع غذا ، دفاع ، کنترل اجتماعی ( نیازهاي اشتقاقی  – 2

 )است مثل نیاز روانی ، شرکت در گروه ها ، داشتن هدف در زندگی  2و 1شبیه نیاز ( نیازهاي ائتالفی  – 3

 :فرهنگ 

 .ر همه جا حاضر ، چند بعدي ، پیچیده و فراگیر است فرهنگ د

 :هابل و فراست در تعریف فرهنگ می گویند

فرهنگ یک سیستم یکپارچه از الگوهاي رفتاري آموخته شده که مشخصه اعضاي یک جامعه است نه نتیجه وراثت 
 .بیولوژیکی 

 . ادگیري منتقل و حفظ می شودهمانطور که محققان فرهنگ معتقدند ، فرهنگ از طریق ارتباط و ي – 1

. افرادي کــــه این عقیده را دارند معتقدند افراد در هنگام تولد به یک محل جغرافیایی خاص متولد می شود  – 2
 .در نتیجه پیامهاي دیگر را رد می کند 

 :بیتس و پالگ در تعریفی می گویند 

فرهنگ نظامی است در باورها ، ارزش ها ، سنت ها ، رفتار ها و مصنوعات مشترك که اعضاي یک جامعه آن را مورد 
 . استفاده قرار می دهند تا از عهده جهان خود برآیند

مهارت ها و فنون از طریق فرهنگ . فرهنگ نظامی است که از طریق یادگیري از فردي به فرد دیگر منتقل می شود 
 . می شود منتقل

 :مشخصه هاي فرهنگ 

درون هــر فرهنگ ، هم فرهنگها و فرهنگهاي خاص بی شماري . هفت مشخصه بـــراي فـــرهنگ وجــود دارد 
وقتی بــه فرهنگ اشاره می . حال ما وقتی از واژه فرهنگ استفاده می کنیم ، مرجع ما چه چیز است . وجود دارد 

 .که در هر جامعه یافت می شود نسبت می دهیم کنیم این واژه را به فرهنگ غالبی 
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  هنر روش نمادین ارتباط برقرار کردن است ، ضرب المثل ، رسانه هاي گروهی. ( فرهنگ یاد گرفته می شود – 1
 .فرهنگ را آموزش می دهند 

 .فرهنگ از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود  – 2

 .فرهنگ بر مبناي نمادها بنا شده است  – 3

 )ایستا نیست ، پویا است ، گسترش پیدا می کند(رهنگ در معرض تغییر است ف – 4

 .فرهنگ یکپارچه است  – 5

 .فرهنگ قوم پرست است  – 6

 .فرهنگ انطباقی است  – 7

 :نظریه بارون لونت 

فرد و جامعه مقدمه و نتیجه یکدیگرند هرفرددر یک زمان هم خالق جامعه هست هم مشخص ترین محصول جامعه 
 .  است

 : ارتباط فرهنگی 

ارتباط بین فرهنگی ارتباط بین آن دسته از مردم است که ادراکات فرهنگی و سیستمهاي نمادینشان به اندازه کافی 
 .مجزا است تا رویداد ارتباطی را تغییر دهد 

 :شکل هاي ارتباط بین فرهنگی 

 ارتباط بین نژادي و ارتباط قومی 

 . ولید کننده پیام از نژادهاي مختلف باشند که به دنبال تبادل پیام هستندبین نژادي زمانی رخ می دهد که ت

ارتباط بین قومی ، گروه هاي قومی که در یک جامعه در یک کشور یا یک فرهنگ شکل گرفته اند داراي منشا و 
 . که براي تحت تاثیر قرار دادن خانوادگی شکل می گیرند . میراث مشترك هستند 

 :گی ارتباط درون فرهن

موقعی است که یک یا هردوطرق ارتباط . واژه ارتباط درون فرهنگی بیشتر اوقات براي فرهنگ غالب انجام می شود 
اغلب براي تعریف کردن تبادل پیامها . مثالً مشهدي ، ترك ، مشهدي شمالی ، مشهدي یزدي . دو یا چند جانبه باشند 

یکی یا هر دوي هدف ارتباطات داراي عضویت دو جانبه یا چند  میان اعضاي فرهنگ غالب استفاده می شود که در آن
 .چنین افرادي هم فرهنگ هستند . نژادي تاثیر داد  –عوامل قومی . جانبه است 
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  مثل مشهدي هاي مقیم شاهرود. اشاره به عالوه بر زندگی در یک فرهنگ غالب در یک فرهنگ دیگر هم عضو است 
 . خرده فرهنگ از هم فرهنگ هم استفاده می شود بجاي . کرمانج هاي مقیم مشهد  -

 :نظریه آقاي بیت 

فرهنگ مجموعه اي نسبتاً سازمان یافته اي از باورها و انتظارات در این باره است که مردم چگونه باید حرف بزنند و 
 .زندگی هایشان را سامان بدهند 

 : تفاوتهاي فرهنگی در ادراك 

 :مثالها

خیلی از مردم امریکا وقتی به ماه نگاه می کنند تصویر یک پیرمرد ، . مدار زمین قرار دارد  ماه کره سنگی است که در
 .بعضی خرگوش ، چینیی ها تصویر زنی است 

بیشتر آسیایی ها به گل سفید و پرویی ها گل زرد را نشانه تنفر . پیروزي است در استرالیا فحش است  Vبراي عالمت 
 .عکس العمل ها متفاوت است ) گل  –دست  –ماه ( ه هستند همه شیئی ها مشاب. می دانند 

به عبارتی واقعیت آن چیزي است که . ادراك وسیله اي است که ما با آن دنیاي فیزیکی و اجتماعی خود را می فهمیم 
یمان دنیاي درون هرکسی ارزش ها ، هنجارها ، عقاید ، نمادها ،حوادث ، مردم ، ایدئولوژي و حتی ا. درون ما است 

 . در واقع آنچه که در بیرون وجود دارد ادراك ما است . است 

چرا که اطالعات و دانش ما درباره دنیاي خارج و اجتماع از . ادراك در مطالعه ارتباطی میان فرهنگ ها امري مهم است 
 :آقاي گمبل می گوید. راه ادراك بدست می آید 

 . ادراك فرآیند انتخاب ، نظم بخشیدن و تعبیر داده هاي حسی است بگونه اي که درك دنیا را براي ما میسر می سازد

فرهنگ چیزي است که به آگاهی ها ي ما رنگ و بوي اجتماعی می بخشد در واقع ما جوري : آقاي جنس و ترنهلم 
. ند فیزیکی ادراك تقریباً در همه افراد یکسان است رو. رفتار می کنیم که دنیاي اطراف ما به ما نشان می دهد 

بطوري که در محیط مغز . اندامهاي بدن مثل بینی ، گوش این احساس را به آدم می دهد که محیط اطراف را حس کند 
 .این حواس در یک توالی دو مرحله اي بدست می آید . تجزیه و تحلیل می شود 

 :تشخیص و شناسایی  – 1

 . امواج که مورد استفاده قرار می گیرد ترکیبی از نور

 : تجزیه و تحلیل  – 2

 . یا ارزشیابی آن چیزي که مورد شناسایی قرار گرفته است 
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چرا که این مرحله اي است که آموخته . در همه افراد یکسان نیست ) تشخیص(نتیجه این مرحله برخالف مرحله اول 
این حقیقت پل ارتباط را حتی در افرادي که از پیشینه و شناخت . یردشده و تحت تاثیر تجربیات گذشته ما قرار می گ

 . یکسانی برخوردارند با مشکل روبرو می کند

 : خالصه 

 : ارتباط بشري 

ارتباط فرآیند پویا و نظام مندي است که معانی در آن خلق و به واسطه نمادها در فعل و انفعال بشري منعکس می 
ارتباط موقعیت مدار است و تبادل پیام همیشه در جایی . و همیشه در حال تغییر است ارتباط پویا ، مداوم . شود 

 .نه در خالء . خاص شکل می گیرد 

 : فرهنگ 

بنابر این عملکرد هر فرهنگ توصیف دنیا براي هر عضو . دنیا تا موقعی که بخواهیم آنرا درك کنیم گیج کننده است 
 . جدیدي از فرهنگ است 

ان منبع دانش ، تجربه ، باورها ، ارزش ها ، نگرش ها ، معانی ، سلسله مراتب مذهب ، زمان ، نقش ها ، فرهنگ را بعنو
روابط ، مفاهیم جهان و اشیاي مادي به گروهی از مردم در گذر نسل ها از طریق تالشهاي فردي و گروهی آن را کسب 

 .کرده اند تعریف می کنیم 

 : ارتباط بین فرهنگی

ردمی است که ادراکات فرهنگی و سیستم هاي نمادین شان یه اندازه کافی متمایز است تا رویداد ارتباط بین م 
اما . ارتباط بین فرهنگی به موقعیت هایی اشاره دارد که در آنها طرفین از یک نزاد هستند . ارتباطی را تغییر دهد 

 . اصالت هاي قومی متفاوت دارند 

 :عناصر ارتباط بین فرهنگی 

یعنی فرآیندي که فرد بواسطه آن محرك ها را از دنیاي خارجی . اك یک عنصر ارتباط بین فرهنگی است ادر -1
ادراکات فرهنگی بر مبناي سیستمهاي اعتقادي ، ارزشی و نگرشی بیان شده . انتخاب ، ارزیابی و سازماندهی می کند 

 . اند 

معناي این . ه ار حرکات براي برقراري ارتباط است فرآیندهاي غیر کالمی ، که سومین عنصر است شامل استفاد -2
 .حرکتها از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است 

. عنصري دیگر از ارتباط بین فرهنگی است . فرآیندهاي کالمی ، چگونه باید حرف بزنیم ، چگونه باید فکر کنیم  -3
 . فرهنگ موقعیت رویداد ارتباطی را تحت تاثیر قرار می دهد 
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 :ادراك  مفهوم

اگر چه فرآیند فیزیکی ادراك تقریباً در همه افراد یکسان است ولی در آخرین مرحله تفسیر و ارزیابی متاثر از 
 . فرهنگ می باشد 

 : فرهنگ و ادراك 

عقاید عبارتند از یقین ما به حقیقت یک . عقاید متاثر از فرهنگ مهمترین عامل در نحوه رفتار و ارتباط با محیط است 
 . امر

 : ارزش ها 

 .عبارتند از رویکرد هاي پایدار ما در هنگام ترجیح دادن یک عقیده بر عقیده دیگر 

 .فرهنگ ها در رویکردشان نسبت به مسایل زیر متفاوتند 

 فرد گرایی و گروه گرایی  -1

 پرهیز از تشکیک و تردید  -2

 فاصله قدرت  -3

 مردگرایی و زن گرایی  -4

 شریعت انسانی  -5

 درك طبیعت  -6

 رمان  -7

 فعالیت  -8

 روابط  -9

 بافت  -10

 رسمت و عدم رسمیت  -11

 جسارت و سازگاري درونی  -12
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 نگاهی به فضاي عمومی ارتباطات بین الملل
 :خبرگزاري هاي رسمی و ملی

از جمله معروفترین آنها عبارتند از, رسمی و ملی هستند اکثر کشورها داراي خبرگزاري   : 
1- خبرگزاري ایرنا جمهوري  -4خبرگزاري دپ آ آلمان  -3خبرگزاري شین هوا چین  -2خبرگزاري کیودو ژاپن 

خبرگزاري آناتولی ترکیه -6  خبرگزاري ایتارتاس روسیه  -5 اسالمی ایران   
 خبرگزاري هاي بین المللی

1- دیه اروپا و در حال حاضر با وابسته به اتحا( یورونیوز اورپا  -3بی بی سی انگلیس  -2سی ان ان آمریکا  زبان  13
ان اچ کی ژاپن -5پربیننده ترین شبکه خبري اروپا می باشد   

پرمخاطب ترین و پرتیراژترین در جهان(روزنامه هاي بین المللی  ) : 
1- فیگارو  -5لوموند فرانسه -4) آمریکا(لس آنجلس تایمز  -3) آمریکا( واشنگتن پست -2) انگلیس(تایمز لندن 

آلمان(اشپیگل  -6ه فرانس ) 
 :سازمانهاي بین المللی

1- سازمان -4) سازمان علمی فررهنگی آموزشی(سازمان یونسکو  -3سازمان تجارت جهانی -2سازمان ملل متحد 
اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور -6جنبش غیرمتعهدها  -5کنفرانس اسالمی   (ITU) 

 : سازمان هاي منطقه اي
1- 2) اي سازمان منطقه(اکو  - ABU( 3) اتحادیه رادیو و تلویزیون هاي آسیا و اقیانوسیه - EBU  اتحادیه رادیو و

 تلویزیون هاي اروپا
اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور: نکته  ITU یک اتحادیه تخصصی است که همه کشورها عضو آن هستند. 

 : خبرگزاري هاي داخلی ایران
صداوسیما(واحد مرکزي خبر, ایلنا, هرم, ایرنا, فارس , خبرگزاري ایسنا  ) 

بی بی سی یک بنگاه خبري و بین المللی است: نکته  
فرانسه سازنده اخبار بین المللی در جهان می باشند و دو کشور ژاپن و آلمان بازنده , انگلیس , سه کشور آمریکا 

کشور ذکر شده مسلط بر  3اما به مانند جنگ جهانی دوم با اینکه از نظر اقتصادي و تکنولوژي رشد بسیاري داشته اند 
 .اخبار بین المللی بوده اند

  :سازمان هاي فرهنگی و ارتباطی کشور ایران
سازمان فرهنگ و  صداو سیماي جمهوري اسالمی ایران-, سازمان میراث فرهنگی , سازمان تبلیغات اسالمی 

 ارتباطات اسالمی
 :فرهنگ

به دلیل اینکه تعریف فرهنگ , انسان حیوانی ست با فرهنگ , یشمند نامیده اندابزارساز و اند, انسان را حیوان ناطق 
در ادبیات کهن ایران قبل و بعد از اسالم از واژه فرهنگ   ,واژه فرهنگ واژه جدیدي نیست . تعریفی همه جانبه است 

ادبیات و اخالق به کار ,  هنر, آداب و معاشرت, سنجیدگی, تربیت , حرفه, دانش, استفاده شده است و به معناي علم
 .رفته است

 .است و به فرانسوي کولتور گفته می شود culture معادل فارسی فرهنگ در انگلیسی
فرهنگ در ادبیات کهن . هنگ به معناي کشیدن وزن سنگینی است  فرهنگ در فارسی از دو جزء فر به معناي باال و 

ستحرفه و علم به کار رفته ا, ایران به معناي دانش  . 
 :تعریف فرهنگ از نظر دانشمندان علوم اجتماعی
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فرهنگ مجموعه پیچیده : تعریف جامعی از دانشمند انگلیسی به نام تیلور معروف است که در مورد فرهنگ می گوید
صنایع, هنرها, معتقدات, اي است شامل معارف رفتارها و ضابطه ,سنت ها و باالخره تمام عادتها , قوانین,اخالق,فنون ,

 .هایی که فرد در اجتماع به عنوان عضو از جامعه فرا میگیرد و در برابر جامعه نسبت به آنها تعهد دارد
اندیشه ها و آفریده هاي انسانی و جامعه انسانی است, به عبارتی دیگر فرهنگ مجموعه دستاوردها . 

 :تمدن
معرفی می کند مردم شناس آمریکایی به نام هرسکوتیس تمدن را اینگونه, در خصوص تمدن  : 

تاسیسات و نهادهاي اجتماعی که در پرتو ابداع , فن ها و آداب و سنن , هنرها, تمدن عبارت است از مجموعه دانش ها
مانند تمدن مصر. به مرور تکامل یافته  ها و اختراع ها و فعالیتهاي افراد و گروههاي انسانی طی قرون متوالی  , ایران  ,

 یونان
بعضی فرهنگ را به .حوزه جغرافیاي عقاید و ارزش ها و دوره هاي تاریخی باهم تفاوت هایی دارند  تمدن ها با توجه به

 .مادي و غیرمادي تقسیم می کنند و معتقدند وجه مادي فرهنگ است
 :تعریف روابط بین الملل

پیوندد و گروه  به گفته ارسطو انسان حیوان سیاسی است که جهت برآوردن نیازهاي گوناگون خود به همنوعانش می
نوع, هاي سیاسی و اجتماعی می سازد البته ماهیت  زمان و مکان این گروه ها باهم متفاوت است ولی همه آنها در  ,

روابط با دیگر سازمان ها داشتند و به تعبیر امروزي با روابط بین الملل و فراتر از , سازمان,طول تاریخ با تشکیالت 
 .مرزهاي خود سروکار داشته اند

  . بشر خیلی زود سودمندي همکاري در داخل و ارتباط و همکاري در خارج از حوزه فعالیت و زندگی خود را دریافت
میالدي شکل گرفت 17پایه هاي روابط بین الممل نوین پس از پیدایش نظاکم جدید کشورها در میانه سده  . 

  :از مهمترین چالش هاي حوزه بین الملل در سه دهه اخیر
سیاري پس از جنگ جهانی دوم تاکنون در جهان رخ داده است اما مهمترین تحوالت سه دهه اخیر باتوجه تحوالت ب

 :به موضوع بحث ما عبارتند از
1- تحوالت جغرافیایی و سیاسی مهم مثل فروپاشی  -3پایان جنگ سرد   -2فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي 

قوت گرفتن و  -5افزایش شمار کشورها  -4) مونته نگرو, بستانصر, مقدونیه, کرواسی, بوسنی و هرزگوین(یوگسالوي 
افزایش نقش رسانه ها -8نظریه برخورد تمدنها  -7حادثه یازده سپتامبر  -6جدي شدن جهانی شدن و جهانی سازي 

 توسعه سریع تکنولوژي ارتباطات و کاربرد مولتی مدیا و رسانه اي -9
اول تعدد و تکثر و چندگانگی به دلیل افزایش . دوسمت مختلف شد این مجموعه اتفاقات باعث حرکت جهانی به 

کشورها و استفاده هرکدام از ارتباطات و رسانه ها براي انسجام هویت ملی خود و از سوي دیگر حرکت به سمت 
سمبل هاي مشترك و حمایت برخی قدرتهاي بزرگ از این جریان به دلیل برخورداري , جهانی شدن مفاهیم مشترك 

ارتباطات و قدرت اقتصادي و تبلیغاتی, تکنولوژي , موقعیت باالتر از لحاظ توسعه  از  
میالدي بود که موضوع جنگ سرد را  2001حادثه یازده سپتامبر در سال , از مهمترین حوادث دیگر پایان جنگ سرد 

اجتماعی و نظامی در دنیا شد, تحت الشعاع قرار داد و باعث تحوالت عظیم سیاسی  . 
* و  1990تا  1945در واقع شروع جنگ سرد بود یعنی از سال , میالدي 1945د از پایان جنگ جهانی در سال بع

که به آن جنگ خاموش و یا نبرد بدون خونریزي نیز گفته می شد 1991 . 
ساموئل هانتینگتون( نظریه برخورد تمدن ها  ): 

این نظریه مربوط به ساموئل هانتینگتون می باشدنظریه اي در دنیا مطرح می شود تحت عنوان برخورد تمدن ها که  .  
با انتشار مقاله اي در مجله و ) میالدي1993(1372ساموئل هانتینگتون استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد درسال 
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در این مقاله وي از احتمال . یعنی روابط خارجی نظریه برخورد تمدن ها را مطرح ساخت ) فاربین افیرز(فصلنامه 
کی و اتحاد تمدن هاي اسالمی و کنفسیوسی و برخورد آنها با تمدن غرب سخن گفت و هشدار داد نزدي بررسی این  .

بررسی . مورد بررسی و بازنگري قرار گیرد  ابزارها و ارزش هاي موثر در سیاست بین الملل, نظریه باعث شد تا اهداف 
رایی به شناخت ما از ماهیت روابط بین الملل در جهان سطح نظري یا تئوري و سیاسی یا اج 2نظریه هانتینگتون در 

است که  20پایان جنگ سرد از مهمترین تحوالت اواخر قرن . پس از جنگ سرد و درحال حاضر کمک می کند
برخورد تمدن (سیاست بین الملل را دگرگون ساخت و شرایطی که به عنوان نظم نوین جهانی خوانده شد بعد از نظریه 

نظریه عمده مطرح شد 2در غرب ) ها :  
) پیروزي(نظریه نخست به پیروزي غرب در جنگ سرد معتقد بود و پایان تاریخ و پایان تضادهاي ایدئولوژیک و توفق

این نظریه خوش بینانه پایان تاریخ را فرانسیس فوکویاما . لیبرال دموکراسی غربی را در سراسر جهان نوید می داد 
در آمریکا مطرح کرد و دیگري نظریه برخورد تمدن ها  پژوهشگر موسسه مطالعاتی راند  

به اعتقاد او لیبرال . فوکویاما نظریه پایان تاریخ خود را در کتابی به نام پایان تاریخ و واپسین انسان مطرح کرد 
فوکویاما می گوید در سال هاي گذشته هم زمان با پیروزي . دموکراسی شکل نهایی حکومت در جوامع بشري است 

فاشیسم و مهمتر از همه کمونیسم در سراسر , یبرال دموکراسی بر رقباي ایدئولوژیک خود نظیر سلطنت موروثی ل
بوجود آمد  جهان اتفاق نظر مهمی درباره مشروعیت لیبرال دموکراسی غربی به عنوان نظام حکومتی موفق  به این  .

نددلیل او لیبرال دموکراسی را آخرین دستاورد بشري معرفی می ك . 
در ابتدا برخی از تحلیلگران نظریه پایان تاریخ را نظریه نو و مهمی توصیف کردند ولی تحوالت پی در پی بعدي در 

حرکت اسالمی در برخی از کشورها پایه هاي , درگیري هاي قومی , عرصه بین الملل به ویژه بروز ناسیونالیسم افراطی 
ظریه هشداردهنده هانتینگتون یعنی برخورد تمدن ها را مهیا کرداین نظریه را سست کرد و زمینه را براي طرح ن . 

شوراي روابط خارجه آمریکا در فصلنامه فارین افیرز اعالم کرد که میزان توجه به نظریه برخورد تمدن ها بسیار زیاد 
 .بوده و مورد استقبال محافل علمی و پژوهشی قرار گرفته است

نظر هانتینگتونتقسیم بندي تمدن هاي زنده جهان از   : 
تمدن بزرگ تقسیم می کند 8یا  7هانتینگتون تمدن هاي زنده جهان را به  : 

1- کشورهاي صربستان و اطرافش و بخش ( اسالو -6هندو -5اسالمی -4ژاپنی  -3کنفوسیوسی  -2تمدن هاي غربی 
و در حاشیه تمدن  -8 ارتدوکس آمریکاي التین -7) بزرگی از روسیه که مردمانش از قوم و نژاد اسالو هستند

 .آفریقایی
را منشاء درگیري هاي بعدي و به عبارتی تقابل تمدن ها دانست  خطوط کُسل میان تمدن) هانتینگتون ( او  . 

به اعتقاد هانتینگتون تقابل تمدن ها سیاست غالب جهانی و آخرین مرحله تکامل درگیري هاي عصر نو را شکل 
 :میدهد زیرا

 1- اسی استاختالف تمدن ها اس . 
 .خودآگاهی تمدنی در حال افزایش است -2

 تجدید حیات مذهبی وسیله اي است براي پرکردن خالء هویتی-3
 . رفتار منافقانه غرب موجب رشد خودآگاهی تمدنی دیگران شده است-4

 .ویژگی ها و اختالف فرهنگی تغییر ناپذیرند- 5
رشد است منطق گرایی اقتصادي و نقش مشترکات فرهنگی در حال -6 . 

 خطوط کُسل موجود بین تمدن ها امروزه جایگزین مرزهاي سیاسی و ایدئولوژیک دوران جنگ سرد شده -7
ساله اسالم و غرب در حال افزایش است و به این ترتیب برخورد تمدن ها مسائل دیگر جهانی را  1400خصومت  -8
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 .مورد تحت الشعاع قرار داده است
  :نقد نظریه برخورد تمدن ها

 :چند ایراد در خصوص این نظریه وجود دارد
1- در صورتی که تمدن نیاز به سیر طوالنی , در مباحث این نظریه تعریف تمدن با فرهنگ برابر گرفته شده است 

آقاي هانتینگتون این دو تعریف و موضوع . تاریخی دارد و فرهنگ به چارچوب هاي موجود یک جامعه گفته می شود 
بردهرا مانند هم بکار   

در صورتی که اختالف نظر و تفاوت . وي به هیچ وجه توجه به تضادها و مشکالت درونی فرهنگ غرب نکردهاست -2
 .هاي متعددي در مجموعه فرهنگ غرب هم درحال حاضر و هم در گذشته وجود داشته و دارد

پایان جنگ سرد و مقطع هانتینگتون نظریه برخورد تمدن ها را در یک مقطع زمانی خاص مطرح کرده که به  -3
 .فروپاشی شوروي برمی گردد

 :توضیح جنگ سرد
 1990میالدي یعنی پایان جنگ جهانی دوم و شکل گیري نظام دوقطبی جهان تا  1945جنگ سرد به مقطع زمانی 

در این دوره غرب به . میالدي و فروپاشی شوروي و تغییر چهره و تعداد بازیگران سیاسی جهان تلقی می شود
فرهنگی با یکدیگر بر , داري آمریکا و بلوك شرق به سردمداري شوروي برخوردهاي ایدئولوژیک سیاسیسردم

همچنین جنگ هاي محدود و بین دو یا چند کشور نیز اتفاق افتاد اما جنگ جهانی و بین . سرمنافع بین المللی داشتند
مسابقه تسلیحاتی جدي بود و   ,ود داشتطی دوران جنگ سرد نوعی توازن وحشت بین دو قطب وج. المللی رخ نداد

در عین حال تهاجم ها و مقابله هاي فرهنگی و سیاسی به ویژه با استفاده از تکنولوژي ترین وسایل ارتباطاتی همواره 
 .رو به افزایش بود

 نکاتی در باب فرهنگ یک جامعه
ساز است و عدم شناخت عه هویتفرهنگ در یک جام.هاستزیربناي فرهنگ تفکر است ، فرهنگ انعکاسی از ارزش

 . هویت اولین آسیب فرهنگی است
نینه و ◌ٴ فرهنگ روحی است که در کالبد جامعه جریان دارد، اصوالً فرهنگ در یک جامعه در یک بستر آرام و با طما

. هاي یک جامعه و عامل هویت و دوام تاریخی یک جامعه است فرهنگ شخصیت و شیرازه. گیرد متعارف شکل می
امل مؤثر در پایداري فرهنگ ، مقوله قدرت و گسترش فرهنگی استع . 

 هویت ملی
هایی مثل تاریخ ، زبان ، اعتقادات ، آداب و رسوم نهادهاي اجتماعی و نژادي مربوط تفاوت بین فرهنگها به مؤلفه

آورد که هویت به وجود می هایی که به خاطر پیوند نزدیکشان با یکدیگر بر اثر گذر ایام برآیند خاصی رامؤلفه.شودمی
 .و روح کلی کشورهاست

 :در مورد اینکه هویت ملی چیست و داراي چه عناصري است سه نظریه وجود دارد
همان . کند کید میٰ◌ که بر عنصر تشکیل دولت توسط گروهی از مردم در سرزمین شخصی تا: نظریه فرانسوي 

شناسدلفی را به رسمیت میهاي مختملت –شاخصی که سازمان ملل براساس آن دولت  . 
کند و کید میٰ◌ رسوم و اعتقادات تاوکه بر عنصر قومی و عناصر متشکله آن همچون نژاد ، زبان ، آداب: نظریه آلمانی 

داندزبان و هم نژاد و هم دین را داراي یک هویت ملی میدر این چارچوب مردمان هم افراد یک : گوید این نظریه می . 
کنند ن اشتراکات احساس هویت میملت به خاطر اي براساس این نظریه مردم بطور طبیعی و نه ارادي و سیاسی  .

 .تقسیم شده اند
. کنداین نظریه که از دو نظر قبلی کاملتر است، بر عنصر اراده باهم زیستن در طول تاریخ تکیه می: زیستی نظریه هم
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دالیل قومی در طول تاریخ در رنج و شادي و جنگ وصلح با هم در این نظریه مردمی که به علل مختلف از جمله به 
در این دیدگاه . دهنداند یک هویت ملی را تشکیل میزیستن را از خود به نمایش گذاشتهاند و اراده با همشریک بوده

کنندافراد یک کشور از طریق یک سرنوشت مشترك تاریخی هویت پیدا می . 
توان گفت ایران از اقوام مختلفی تشکیل شده است که طی تاریخی طوالنی در ایران میبا توجه به این نظریه در مورد 

ها و جنگ وصلح و نامالیمات و فرازهاي تاریخی باهم شریک و همراه ها و غمکنار هم با اراده زندگی کرده و در شادي
و زبان مشترك بر این تفاهم و ضمن اینکه موارد دیگري چون دین مداري ، خداباوري، دین . بوده و همراه هستند

بستگی افزوده استهم . 
 فرهنگ ایرانی

اهل تحقیق بر این نظرند که اقوام آریایی شکل دهنده ایران قدیم ، مردمانی سختکوش ، پرطاقت، با انضباط ، درست 
ارد که به درجات باالیی از آثار مادي ، فرهنگی ،مدنی جامانده از آنان نیز داللت د. کار، خالق ، شریف و با اراده بوده اند

دالوري و شجاعت در میانشان ستوده شده و روح . پذیري اجتماعی نائل شده اندشناسی و آدابطلبی و قانونکمال
شکنی و مقاومت در برابر حوادث غیرمترقب نقش گرفته استقهرمانی و دشمن به خانواده و طایفه و قبیله و عشیره  . 

الت متعدد زیستی و وجود دشمنان دائمی ، خصیصه حفظ یکپارچگی و وحدت اجتماعی عالقه داشته و به دلیل مشک
شودعنصر الینفک بقایاي آنان محسوب می . 

آنچه از تالش و کوشش آنان از آغاز تاریخ ظهور در آغاز تاریخ ظهور در آسیاي غربی و مناطق مختلف ایران کنونی 
هاي بسیار دشوار عمر ملی نیز اصرار اند و حتی در دورهزیستهدینی می دهد که همواره اخالقی وباقی مانده ، نشان می

هاي خوبی از فضیلت و تقوا و شرف و مردانگی و انسانیت ارائه دهنداند تا نمونهداشته . 
اندترین مکاتب یکتاپرستی را به جهان تمدن و فرهنگ بشري عرضه کردهایرنیان یکی از کهن درست است که  . 

کند ، ولی این از قدر و هاي ضعیف شده در دوره هاي تاریخی جلوه مید فرهنگ چند خدایی به صورتمظاهر متعد
اند و از زندگی در دنیاي دیگر و امید به هاي مردمی که نخستین تفکرات دینی را به مرزهاي غیب رسانیدهارج تالش

کندرستاخیز سخن گفته اند چیزي کم نمی . 
در مبانی اعتقادي . ناپذیر بوده است از دید ایرانیان اولیه ، مسئله خیر و شر حقیقی انکار توان گفت کهدر یک نظر می

انددهد تا چه پایه از کژي و دروغ هراسان بودهانسان ایرانی آنقدر از فضیلت راستی سخن رفته است که نشان می . 
ا و شرف پایبند بودن و به تبع ، آنهایی را اخالقی زیستن و چهارچوب نظام اخالقی را پذیرفتن و به اصول اساسی تقو

ادوار عمر ملتی است که خشت اول  ٰ◌ رسان و سعادت آفرین و خوشبختی بخش است برگزیدن ، ممیزه همهکه خیر
اندزندگانی را درست نهاده و بیش و کم تا به امروز نیز معتقد بدان اصول زیسته . 

اند و به ضرورت ، متحمل اریخ خود دچار حکام مستبد بودهاین ممیزات خاصه در میان مردمی که همواره در ت
ترین ترین و یا غیراخالقیاند طوري ریشه داشته است که حتی بداخالقهاي متعدد شدههاي دردناك و هجوممصیبت

اند خود را به زیورهاي ظاهري اخالق بیارایندقدرتمندان نیز همیشه ناچار بوده . 
تر از همسایه هاي آشوري و بابلی ها در ورود به فالت ایران از حیث تمدن پستآریایی بسیاري از محققان برآنند که

اند ولی از نظر اخالق که مایه اولیه و خود بودند و بعدها در دوران و روابط ناگزیر چیزهاي زیادي از آنها اقتباس کرده
آنها سعی و عمل یعنی کار و کوشش را با اصلی حرکت و فعالیت و بقاست بر آنها برتري داشتند و معتقدات مذهبی 

کردراستی و درستی تشویق می . 
در میان برخی از عقاید بنیادي که درنزد آنها باقی است ، اعتقاد به وجود نظم طبیعی و قاعده کلی در جهان است و 

  .ظاهراً سرچشمه واقعی اخالق هم همین تصور نظم و انضباط اخالقی کیهانی است
نشر قوس چاپ دوم سال  33الی  15صفحات  –تالیف دکتر رضا شعبانی  –تاب تاریخ اجتماعی ایران برگرفته از ك )
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1371) 
 ملت ایران

هاي مختلف ، وجوه مشترك متعدد، تفاهم براي مقابله با دشمنان مشترك و دفاع در شرایط تاریخی و فراز و نشیب
ها گشت و آئین مه سبب پدیدآمدن اتحادیه ایرانیپی ، توجه به اصول اخالقی همه و هدرهاي پیبرابر هجوم

اجتماعی سبب پدید  داري به صورتی در سطح جامعه عرضه شد که درمجموع و از نظر همبستگی عمومی-مملکت
آمدن نهاد سیاسی دولت از یک سو و ملت از سوي دیگر شد و این دو بنابر تعریف به صورت یکجا و متحد به تسلط بر 

اي قانونی بخشیدند و کشور ایران پدید آمدن مستقر بودند وجههسرزمینی که در آ . 
هاي خاص براساس نژادي بودند که درسرزمینخون و همپیش از این دوران در تاریخ دول و ملل ، غالباً مردمان هم

در شرایط آید آن دو گاه در شرایطی منسجم بودند و گاه کردند و آنطور که برمیسنت و عرف زندگی و حکومت می
 .خاص دیگر گسیخته و پراکنده بودند

دهنده بینیم که بسیاري از شاهان مادي که به نحوي عنوان شهریاري نیک که نشانپس از تشکیل دولت ماد می
نمادي بودن فرمانروایی مبنی . گزیدند مذهبی است برمی - وابستگی آنان به اصول و عقاید زرتشتی و فرهنگ

بب شد که درآینده هخامنشیان با تسلط برآن بطور یکپارچه و همه جانبه بر جامعه مسلط برسازمانهاي مشخص ، س
و غیره در قالب همین ) سکایی(شوند و از این به بعد بود که قبایل دیگر آریایی از بلخی و کرمانی تا ارمنی و سیستانی

و عنوان نیز تاریخی شدند ساخت عام قرار گرفتند و انسجام ملی ایران را پدید آوردند و به همین شکل . 
پس از هخامنشیان نیز همه عناصر بیگانه از مقدونیان تا مغوالن و تاتارها که موفق به حضور در صحنه تاریخ ایران 

هاي کوتاه اولیه تسلط خود در همین کالبد ایرانی دولت که منبعث از و بر دولت تسلط یافتند ، جز در دوره  شدند
و تاریخی بود فرمانروایی کردند  دياختصاصات فرهنگی اعتقا . 

ها و باورهاي مشترك این ویژگی منحصر به فرد هماهنگ با زبان و فرهنگ ، آداب و عادات و آرمانها ، خواستها ، سنت
نماد دولت سبب یگانگی عمومی و . ، منبعث از روح طبیعت ملی از دالیل عمده پایداري ایرانیان در تاریخ بوده است 

اي به عنوان یک توان باور داشت که این ملت و این کشور هرگز و با هیچ وسیلهاست ، به همین دلیل می یگانگی شده
شودکلیت ملی و میهنی از صحنه تاریخ حذف نمی . 

 (برگرفته از کتاب مبانی تاریخ اجتماعی ایران تالیف دکتر رضا شعبانی)
ن مواردي به این شرح ذکرکردتواهاي فرهنگ ایرانی میبراساس آنچه گفته شد از شاخص : 

هاي جهان است که طی هزاران سال نقش و سهم ها و تمدنفرهنگ و تمدن ایرانی از جمله پایدارترین فرهنگ     -1
 .بزرگی در فرهنگ و تمدن بشري داشته و همچنان بعنوان بخشی از میراث غنی بشري مطرح است

فرهنگ ایرانی نقش مهمی داشته است هاي انسانی همواره دراخالق و توجه به ارزش -2 . 
دین مداري و توجه به مذهب و خداباوري از ابتداي شکل گیري تمدن ایرانی وجود داشته و همچنان در فرهنگ  -3

تر شده و تلفیقی عمیق در آن از زمان ورود اسالم این نقش پر رنگ. معاصر و جاري ایران نقشی مهم و چشمگیر دارد 
شوداسالمی یاد می سال گذشته همواره از فرهنگ ایرانی - 1400نانچه طی چ .بوجود آمده است  . 

هاي فرهنگ ایرانی استاسالمی بسیار مهم و از شاخص اهمیت و جایگاه خانواده در فرهنگ ایرانی - -4 . 
5- , ایران  انعطاف پذیري و ظرفیت باالي فرهنگ ایرانی در طول زمان بنحوي که طی تاریخ طوالنی و پر فراز و نشیب
اغلب قدرت ها و فرهنگ هاي مهاجم پس از گذشت مدتی در فرهنگ غالب کشور پذیرفته شده تغییر یافته و بومی 

 .شده اند
توانمندیها و ظرفیت هاي باالي فرهنگ ایران طی چندهزار سال تاریخ کشور به معناي نادیده , ذکر شاخص ها  -6

فارغ از دیدگاه هاي مطرح شده توسط جهانگردان و شرق . ت گرفتن برخی کمبودها و کاستی هاي فرهنگی نیس
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بسیاري از اندیشمندان داخلی بویژه , شناسان در نقد فرهنگ مردم ایران و برشمردن ضعف و قوت هاي این فرهنگ 
تزویر و خودستایی بازداشته اند, شاعران وادیبان همواره مردم را ازخطراتی چون دروغ  . 

 :جهانی شدن فرهنگ
جهانی شدن طی سال هاي اخیر بویژه پس از جنگ سرد و همزمان با رشد تکنولوژي ارتباطات در ابعاد  موضوع

 . مختلف بویژه اقتصادي و فرهنگی قوت گرفته است
دربررسی تاثیر جهانی شدن بر فرهنگ همواره این سؤال مطرح است که آیا جهان بسوي فرهنگ جهانی یک پارچه 

. قدرت فرهنگ هاي خاصی را تقویت کرده و از توسعه آنها جانبداري می کند , انی شدن گام برمی دارد یا برعکس جه
واقعیت این است که جهانی شدن هنگامی که به فرهنگ سرایت می کند به همان اندازه که یک پدیده تقویت کننده 

انی یا بعبارتی جهان سرمایه تالش سرمایه داران جه. خواهد بود پدیده اي محدودکننده و مهاجم نیز به شمار می رود 
تلویزیون و غذا ایجاد کرده ,فیلم ,هنر,داري براي فروش کاال و ارائه محصوالت مختلف نقش تاثیرپذیري درمقوله لباس

در نگاه کلی به صحنه عرضه محصوالت فرهنگی کافی است به محصوالت شرکت آمریکایی والت دیزنی حاوي .است 
یا توجه به , ي و چگونگی جذب آن توسط مرمان کشورهاي مختلف جهان نگاه کنیم داستان ها و انگاره هاي فرهنگ

همچنین  . آرمان هاي غربی درکنار باورهاي محلی در صنعت فیلم بالیوود هند و عرضه آن در خاورمیانه و قاره آسیا
چینی و فرانسوي در کنار صنعت غذایی مک دونالد درسرتاسر جهان, آَشپزي هندي   . 

کاستلز جامعه شناس اسپانیایی معتقد است که جهان گرایی در ادامه حرکت سرمایه داري به پهنه اقتصاد و مانوئل 
 . فرهنگی متکی می شود

بگونه اي , از این منظر جهانی شدن اوج سلطه گري و سلطه پذیري است و اوج پیروزي سرمایه داري به شمار می آیند 
را جذب خود می کند و بی ثباتی ) جنوب(دولت هاي پیرامون , رهاي نوین که سرمایه داري در شمال از رهگذر ابزا

ارزشی و هویتی را در جنوب ایجاد خواهد کرد,فرهنگی . 
آنتونی گیدنز جامعه شناس معاصر بریتانیایی معتقد است که مفهوم جهانی شدن را می توان تشدید روابط اجتماعی 

گونه اي به هم پیوند می دهد که به موجب آن رویدادهاي محلی تحت جهانی تبیین کرد که مکان هاي دوردست را به 
دوعامل کلیدي در این فرآیند وجود دارد. تاثیر حوادثی شکل می گیرند که کیلومترها ازآنها فاصله دارند  اوالً بخش  : 

رند که در نقاط هاي بیشتري از جهان به سمت یک نظام جهانی کشانده می شوند و لذا تحت تاثیر اموري قرار می گی
این احساس به وجود می آید که به گونه اي سریعتر از وقایع رخ داده در دیگر نقاط جهان   ثانیاٌ, دیگر رخ می دهند 

وقتی واژه جهانی شدن در این معنا بکار . آگاه می گردیم و این به نوبه خود بر درك ما از زمان و مکان تاثیر می گذارد 
توسعه تلویزیون هاي ماهواره وفناوري اطالع . کی با توسعه فناوري هاي ارتباطات وجود داردبرده می شوند پیوند نزدي

 .رسانی دو عامل مهم و موثر در توسعه جامعه اطالعاتی نوین بشمار می رود
 تفاوت بین جهانی شدن و جهانی سازي

قتصادي ملت هاستاجتماعی و ا, بعقیده کارشناسان جهانی شدن پدیده اي مثبت براي حیات فرهنگی  درفرآیند  . 
پدیده دیگر . جهانی شدن که جریانی طبیعی است ملت هاي مختلف با هویت اصلی خود در تعاملی جهانی قرار دارند

جهانی سازي است که توسط غرب و بطور کلی سرمایه داري جهانی با سرمداري آمریکا دنبال می شود و طبیعی است 
گاه فرهنگ سرمایه داري و آمریکایی استکه فرهنگ مسلط جهانی در این دید . 

شوك فرهنگی(ضربه فرهنگی  ) : 
این ضربه با نشانه . مردمانی که از فرهنگی وارد فرهنگ دیگري می شوند ممکن است ضربه فرهنگی را تجربه کنند 

اشد این ضربه هرچه فاصله فرهنگی بین جامعه اصلی و جامعه میزبان بیشتر ب. هاي فیزیکی و روانی شناخته می شود 
شدیدتر خواهد بود و هرچقدر این فاصله کمتر یا تجربه افراد با جوامعه دیگر با فرهنگ هاي متفاوت بیشتر باشد این 
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فرهنگ ها شامل بسیاري از عناصر مشابه یا متفاوت هستند هرچقدر تفاوت بیشتر . ضربه کمتر و مالیم تر خواهد بود 
مقابل آشنایی و تشابه فرهنگی بین مردم جوامع مختلف باعث آسودگی خاطر باشد فاصله فرهنگی بیشتر است و در 

 .آنها هنگام ارتباطات بین فردي می شود
نشان می دهد که دانشجویان اروپایی در   براي مثال تحقیقات در مورد تطبیق دانشجویان خارجی با کشور آمریکا

طبعاً . فرهنگ و شرایط آمریکا کمتر دچار مشکل می شوند مقایسه با دانشجویان آسیایی و آفریقایی در تطبیق خود با
 . شناخت تجربه و آگاهی قبلی فرد مهاجر یا میهمان براین روند تاثیرگذار است

 فرهنگ جهانی
فرهنگ جهانی یا همگانی عبارت است از الگوهاي رفتاري یا باورهایی که کمابیش درهمه جوامع بشري یافت می شود 

نظام آموزش و پرورش , تقسیم کار, مانند نهاد حکومت  چارچوب هاي کلی اخالقی , هنرهاي مختلف , آداب معاشرت  ,
بومی یا منطقه اي در فرهنگ جهانی , وقتی که از فرهنگ جهانی صحبت میکنیم این به معناي حل شدن فرهنگ ملی 

لتی از زاویه دید خود و آداب و نیست بلکه فرهنگ بومی یا منطقه اي در راستاي فرهنگ جهانی قرار می گیرد و هر م
در واقع دریک فرهنگ جهانی , روسم یا عقاید و باورهاي خود فرهنگ ملی خود را تعریف می کند و پرورش می دهد 

 . تمامی فرهنگ هاي ملی و بومی حضور دارند و از مجموع این فرهنگ ها فرهنگ جهانی پدید می آید
برخی کارشناسان پنج بعد متمایز . مل و تبادل فرهنگی پایدار می شودگسترش ارتباط متقابل فرهنگی منجر به تعا

 : براي فرهنگ جهانی قائل هستند
توریست ها, مهاجران , ابعاد قومی شامل جابجایی مردم ابعاد تکنولوژي که به ..... کارگران و , پناهندگان , آوارگان  , 

ابعاد . یتی و ملی و سازمان هاي دولتی اشاره دارد جریان ماشین محوري بوجود آمده به وسیله شرکت هاي چندمل
ابعاد رسانه اي شامل جریان تصاویر واطالعات , پولی شامل جریان هاي سریع پولی در بازارهاي ارز و مبادالت بورس 

که بوسیله روزنامه ها تلویزیون و فیلم هاي تولید شده منتشر می گردد و ابعاد ایدئولوژیک شامل عناصر دیدگاه 
رفاه و حقوق,هانی روشنفکري غرب و انگاره هاي آزادي ج  

 مصادیق فرآیند جهانی شدن
 کاهش هزینه هایی که مکان وزمان بر ارتباطات و حمل و نقل تحمیل می کنند -1

 سست شدن و فروریز مرزهاي سنتی     -2
 افزایش وابستگی متقابل متقابل انسان ها در سطح جهان     -3

اري ونهادي جوامع مختلف جهانهمسانی ساخت     -4  
 توزیع وفراگیري پدیده هاي یکسان کاالها و خدمات مشابه در جهان     -5

جهانی شدن خاص گرایی فرهنگی را تقویت می کند  پدیده       -6 . 
 تهاجم فرهنگی

آنان تهاجم  وارد شدن و تحمیل ویژگی هاي فرهنگی نامناسب با ارزش ها روحیات و نیازهاي یک ملت را در فرهنگ
این تحمیل در سایه برتري فناوري . فرهنگی می گویند  سیاست هاي نظام ,امکانات فنی و اقتصادي , قدرت نظامی  ,

  .یافته و سلطه سیاسی انجام می شود
همچنین به بیان دیگر حمله فرهنگی دو قوم یا دوملت به یکدیگر به منظور تغییر و تبدیل عناصر و پدیده هاي 

یکدیگر را تهاجم فرهنگی می گویندفرهنگی   . 
 عوامل موثر در تهاجم فرهنگی

این عوامل ناظر به روحیه سلطه طلبی و مقتضیات منافع فرهنگ هاي مهاجم است که باعث  : عوامل خارجی     -1
گیري از می شود این فرهنگ ها با استفاده از موقعیت برتر خود در حوزه هاي اطالعاتی و تبلیغاتی و نیز با بهره 
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 .فناوري هاي مدرن اصول و مبانی فرهنگ هاي مخالف را هدف حمله فرهنگی و رسانه اي قرار دهند
منظور مسائلی هستند که در داخل یک فرهنگ زمینه را براي نفوذ و گسترش تهاجم فرهنگی : عوامل داخلی      -2

ي موثرند همانطور که یک فرد سالم و با انگیزه دراین زمینه عوامل منعدد روانشناختی و جامعه شناخت. فراهم می کند
, در مقابل تهاجمات مقاوم است فرهنگ یک جامعه نیز چنین است عوامل متعددي چون ضعف سیاست هاي فرهنگی 

بهره ,همچنین سیاسی شدن فرهنگ و برنامه ریزي هاي فرهنگی , بی توجهی در برنامه ریزي ها و رفع نیازهاي جامعه 
مندي هاي جامعهنگرفتن از توان تولید نشدن به هنگام محصوالت فرهنگی و رسانه اي مورد نیاز و مواردي مشابه از  , 

 .عوامل ضعف فرهنگی و موثر در تهاجم فرهنگی به فرهنگ یک جامعه است
 نظریه تعامل فرهنگی 

زمینه تعامل شناخت فرهنگ هاي دیگر، همکاري در حوزه هاي مورد قبول و گزینش موارد نزدیک و با سنخیت 
  .فرهنگی را ایجا می کند

   
  :اصول نظریه تعامل فرهنگی

بر مبناي این اصل یک فرهنگ در مقابل یک فرهنگ دیگر دست به گزینش عناصر فرهنگی می زند : اصل گزینش (1
  .و آنچه را که مثبت و مفید می داند جذب می کند و از آفات و جنبه هاي مخرب فرهنگ دیگر می پرهیزد

بر مبناي این اصل گزینش به تنهایی نمی تواند نقش موثر در بالندگی و رشد فرهنگ ایفا کند : اصل تحلیل و جذب (2
ضمن اینکه اتکاي صرف به گزینش فرهنگ را آسیب پذیر می کند بنابراین پس از گزینش یک جز فرهنگی باید آن 

نگ خودي سنجید تا آن عنصر بتواند در مجموعه عناصر را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و سنخیت آن را با فره
  .فرهنگ خودي قرار و ثبات پیدا کند

بر مبناي این اصل فرهنگ بالنده فرهنگی است که عالوه بر پاسخگویی به پرسش ها و : اصل تولید فرهنگی (3
می شود و به جایگاه مشکالت جامعه گام را فراتر نهد و سوال ساز باشد در این مقام فرهنگ از حالت واکنشی خارج 

  .کنشی صعود می کند، اگر تعامل در سیر درستی قرار بگیرد عاملی براي رشد، شکوفایی و غنی شدن ارزش هاست
   

 نقش ارتباطات میان فرهنگی 
ارتباطات میان فرهنگی شاخه اي از ارتباطات است که عهده دار بررسی و مطالعه ارتباطات و روابط میان دو فرهنگ یا 

فرهنگ و (اخیر مطالعات میان فرهنگی با ماهیتی میان رشته اي  ◌ٴ رد از دو فرهنگ و مانند آن است طی دو دههدو ف
محققان تالش می کنند تا مسائل جهانی را با . مورد توجه محققان و پژوهشگران زیادي قرار گرفته است) ارتباطات

ژگی هاي فرهنگ هاي دیگر بتوانند زمینه هاي رویکرد فرهنگی در جنبه هاي مختلف بررسی کنند و با شناخت وي
  .مساعد براي ارتباط موثرتر را پیدا کنند

پژوهش و مطالعه در این حوزه نیز مباحث مختلفی را در بر می گیرد و به جنبه هاي مختلف تقسیم می شود، بر اساس 
پیام هاي ارتباطی مشارکت : ت ازیک تقسیم بندي اجزاي مهم براي مطالعه قوم نگرانه فرهنگ و ارتباطات عبارت اس

کنندگان در ارتباطات یا ارتباط گران، رمز و کد هاي زبانی و غیر کالمی همچنین کانال هاي ارتباطی یا رسانه ها، این 
تقسیم بندي بر اساس عناصر ارتباطات صورت گرفته و بر این فرض استوار است که ارتباطات میان فرهنگی یکی از 

ت که همانند سایر فراگردهاي ارتباطی از سه عنصر اصلی پیام دهنده، پیام گیرنده و پیام برخوردار انواع ارتباطات اس
به عنصر ابزار یعنی رسانه ها نیز در بسیاري از تحقیقات انجام شده بویژه مبحث ارتباط جمعی توجه شده است، . است

ورد توجه قرار می گیرد و به ماهیت رشته توجه در حوزه مطالعات ارتباطات میان فرهنگی دغدغه هاي انسان امروز م
  :می شود از جمله موضوعاتی که مورد بررسی قرار می گیرد عبارتند از

اهمیت شباهت ها، تفاوت ها، طبیعت برخورد در فرهنگ و ارتباطات انسانی، کنترل فرهنگ و ارتباطات، تاثیر 
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اي ارزشی و عقیدتی جوامع مختلف، اهمیت ثبات تکنولوژي بر فرهنگ و ارتباطات، شناخت و مقایسه سیستم ه
  .فرهنگی، امپریالیزم فرهنگی

همانگونه که گفته شد در این مبحث به رسانه ها به عنوان ابزار ایجاد و انتقال فرهنگ توجه زیادي می شود؛ نقش 
د عواملی چونرسانه ها حکایت از اهمیت محصوالت فرهنگی و تولید آن ها دارد و در وضعیت کنونی جهان وجو :  

 بروز فرهنگ جهانی مبتنی بر علم تکنولوژي  (1
 توسعه اقتصادي جهان و تقسیم کار جدید  (2

 احیاي مذهب و بروز گرایش به هنجارهاي فرهنگی (3 
 ظهور کارگزاران فراملی (4 

 توسعه تکنولوژي هاي ارتباطی و اطالع رسانی  (5 
 نقش دولت ـ ملت ها در توسعه ملی (6 

ل مهمی براي طرح دیدگاه هاي همه سونگر و همگرا در زمینه فرهنگ و ارتباطات بشمار می روندعوام .  
 زمینه سازي الزم براي تقویت فرهنگ 

افزایش آگاهی : براي تقویت فرهنگ یک کشور در جهان الزم است در سطح ملی اقداماتی چند صورت بگیرد مانند
وت ها، برگزیدن اهداف برتر و فراگیرتر، توجیه عوامل ودست اندرکاران جامعه نسبت به تشابهات فرهنگی، کاهش تفا

فرهنگ نسبت به پیچیدگی هاي جامعه امروزي اولویت دادن به همزیستی مسالمت آمیز در کنار حفظ و تقویت ارزش 
روابط  ها و تقویت و تحکیم فرهنگ داخلی با مشارکت توده هاي مردم بویژه نخبگان و هنرمندان و براي پیشرفت

  :فرهنگی و تقویت جایگاه فرهنگی الزم است به عواملی چند توجه شود
 تولید محصوالت فرهنگی با کیفیت باال، تنوع الزم و قابل عرضه در جهان (1

 توزیع مناسب تولیدات فرهنگی و ارزشی جامعه (2
3)   بکارگیري امکانات نوین ارتباطی در کنار ابزار، وسایل و شیوه هاي موفق رایج

به روز بودن و بهره برداري از فضاي مجازي و رسانه هاي سایبري به دلیل مزایایی چون آزادي از زمان ومکان، (4
  .استفاده از گرافیک متحرك، موسیقی، صدا، تصویر، امکان ارتباط بی واسطه، امکان کنش و واکنش دوسویه

 سازمان هاي فرهنگی جهانی

که برخی از آنها . جهان با اهداف مستقیم یا غیر مستقیم فرهنگی فعالیت می کنندسازمان ها و نهاد هاي مختلفی در 
همچون خبرگزاریهاي بین المللی و مجموعه هاي رسانه اي بطور غیررسمی اهداف سیاسی تبلیغی و فرهنگی را دنبال 

داف فرهنگی کشورهاي می کند آنها با بهره گیري از تکنولوژي نوین ارتباطات نقش زیادي در ترویج و پیشبرد اه
ذیربط ایفا می کنند، برخی دیگر بطور رسمی اهداف فرهنگی را بعنوان ماموریت اصلی خود در سطح جهان دنبال می 

. کنند مانند یونسکو و آیسیسکو

 unescoسازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد : یونسکو

این نهاد بین المللی بعنوان موسسه تخصصی سازمان  از اولین نهادهاي زیر نظر سازمان ملل است که پس از تشکیل
. شکل گرفت 1946ملل در سال

: طبق اساسنامه اهداف یونسکو عبارتند از
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کمک به صلح و امنیت در جهان، ترویج تشریک مساعی میان ملل در امور تعلیم، تربیت، علوم و فرهنگ به منظور 
به موجب منشور ملل متحد این . بشر و آزادي هاي سیاسیتقویت احترام جهانی به عدالت حاکمیت قانون، حقوق 

. اهداف براي همه مردم جهان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان با مذهب مورد تاکید قرار گرفته است

: براي پیشبرد و تحقق اهداف مذکور طبق اساسنامه وظایفی بر عهده یونسکو قرار داده شده است که به این قرار است

مساعی در امر پیشبرد آگاهی متقابل و تفاهم بین مردم از طریق وسایل ارتباط جمعی  ـ تشریک 

ـ ایجاد تحرکی تازه در تعلیم و تربیت عمومی و نشر فرهنگ 

ـ حفظ، افزایش و اشاعه اطالعات 

   .البته براي هر کدام از هدف ها توضیحات و روش هایی برشمرده شده است که به آنها نمی پردازیم

: فعالیت هاي یونسکو به دو صورت جریان دارد

فعالیت هاي اساسی و دائم که مربوط به همه کشور هاي عضو است و شامل تحقیقات، مطالعات مبادله اطالعات و ) 1
مدارك، آموزش، برگزاري کنفرانس ها، تهیه میثاق هاي بین المللی و دیگر فعالیت هاي است که موجب افزایش 

. اي بین المللی می شوداطالعات و همکاریه

برنامه هاي عملیاتی که شامل طرح هایی است که به منظور پاسخگویی به مشکالت کشورهاي در حال توسعه و ) 2
ایجاد خود اتکایی در این کشورها در زمینه هاي آموزش و پرورش علوم طبیعی اجتماعی، انسانی فرهنگ و ارتباطات 

. صورت می گیرد

راکز فرهنگی، علمی و تربیتی کشورهاي عضو اساسنامه یونسکو تشکیل کمیسیون هاي بمنظور تضمین مشارکت م
هاي غیر دولتی و محققان برجسته در زمینه صالحیت هاي یونسکو را   ملی مرکب از نمایندگان دولت ها، سازمان

. توصیه را توصیه می کند

براي اطالع بیشتر از چگونگی فعالیت در کشور ما نیز کمیسیون ملی یونسکو فعال است و دانشجویان محترم 
جمهوري اسالمی ایران در یونسکو و همکاري هاي سازمان یونسکو در ایران می توانند به نشریات و سایت کمیسیون 

. ملی یونسکو مراجعه نمایند

 isescoسازمان آموزشی، علمی و فرهنگی اسالمی: آیسسکو

موزشی و فرهنگی که به عنوان زیر مجموعه و سازمانی تحت سازمان آیسسکو نهادي است تخصصی با اهداف علمی آ
فعالیت خود را شروع ) ش1361(م 1982نظارت سازمان کنفرانس اسالمی با الگوبرداري از سازمان یونسکو از سال 

: کرده است بر اساس اساسنامه مهمترین اهداف این سازمان عبارتند از
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زمینه هاي آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات، تحکیم درك و  ـ تقویت و ترغیب همکاري میان کشورهاي عضو در
تفاهم میان ملل مسلمان و مشارکت در رسیدن به صلح و امنیت جهانی  

ـ توسعه علوم کاربردي و استفاده از فناوري پیشرفته در چهارچوب ارزش هاي اسالمی  

ـ تحکیم فرهنگ اسالمی و حفظ استقال اندیشه اسالمی در برابر تهاجم فرهنگی  

ـ پاسداري از هویت اسالمی مسلمانان در کشور هاي غیر اسالمی 

و توان ) کشور51(نسبت به تعدا کشورهاي عضو ) آیسسکو(فعالیت هاي سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی اسالمی
اسالمی تا کنون توانسته است سهم زیادي را پیشبرد اهداف علمی و فرهنگی علمی و فرهنگی موجود در میان ملل 

مسلمانان در جهان ایفا کند البته این موضوع بیش از هز چیزي به شیوه فعالیت سازمان کنفرانس اسالمی و عدم 
. انسجام و کم تحرکی اعضا بویژه کشورهاي پر نفوذ این سازمان مانند عربستان سعودي برمی گردد

زمان ها و نهاد هاي فرهنگی داخلی سا

در کشورمان سازمان ها و نهادهاي متعددي بعنوان مسئول فعالیت فرهنگی هستند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
سازمان تبلیغات اسالمی، حوزه هنري، حوزه علمیه با سازمان دهی و برنامه ریزي همچنین استفاده از شیوه هاي 

نات جدید به فعالیت هاي فرهنگی اشتغال دارند همچنین کل فعالیت سازمان فرهنگ و سنتی و نیز بکارگیري امکا
ارتباطات اسالمی و بخشی از فعالیت هاي سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران معطوف فعالیت هاي فرهنگی 

. در خارج از کشور است

طی، حضور هیات هاي فرهنگی در کشوري هاي جمهوري اسالمی ایران عالوه بر بهره گیري از امکانات جدید ارتبا
همچنین مشارکت در سازمان آیسسکو ) بعنوان عنصر فعال این سازمان(مختلف از طریق فعالیت در سازمان یونسکو 

و فعالیت در سازمان هاي منطقه اي چون اکو یا اتحادیه هاي مختلف فرهنگی توانسته است دیدگاههاي فرهنگی و 
با این همه با عنایت به فرهنگ غنی و با پشتوانه چند هزارساله، تمدن ایرانی . اعالم کند ارزشی خود را به جهان

اسالمی و اهداف و ارزش هاي اسالمی و جهانی باید اذعان کرد که آنچنان که شایسته است نتوانسته ایم از پشتوانه 
انه هنرمندان و اندیشمندان کشور تاریخی، فرهنگ ارزشی، استعداد و پتانسیل باالي مردمی و آفرینش هاي خالق

: براي تولید محصوالت فرهنگی فاخر و حضور قوي در صحنه بین المللی بهره بگیریم کارشناسان عواملی چون

ضعف برنامه ریزي هاي فرهنگی، تعدد سازمانها و تشتت آرا، دخالت سیاسیون در فرهنگ و سیاسی کردن فرهنگ، 
گی استفاده نکردن کافی و همه جانبه از توان فرهنگی مردم و جامعه را از کج سلیقه گی ها در سیاستگذاري فرهن

عوامل اصلی ضعف هاي موجود در داخل و خارج از کشور می دانند، بسیاري از اقدامات شده و فعالیت هایی که می 
موجود و استفاده شود ولی موضوع مهم براي کشورمان با اهداف و آرمان هاي بلند فرهنگی بهره گیري از همه توان و 

از تکنولوژي برتر ارتباطی و فرصت هاي موجود در صحنه جهانی براي پیشبرد اهداف و ارزش هاي فرهنگ ایرانی 
. اسالمی است
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شناخت دقیق صحنه جهانی و روابط بین الملل، انسجام در برنامه ریزي هاي فرهنگی استفاده از همه ظرفیت هاي 
ره گیري از جدیدترین تکنولوژي هاي ارتباطی می تواند ما را به جایگاه مورد نظر داخلی و پشتیبانی هاي خارجی و به

 .هدایت کند

 

 ارتباطات فرهنگی را تعریف کنید ؟ اشکال مختلف ارتباطات میان فرهنگی را توضیح دهید؟ 

یک سویه یا دو  طورتواند بهمقصود از ارتباط فرهنگی، فرآیند تماس با فرهنگ دیگر است که می  :ارتباط فرهنگی
. آیددر حالت دوم، داد و ستد یا مبادله فرهنگی پدید می. سویه باشد

: ارتباط میان فرهنگی

فرهنگى و نظام نمادین آن بحدى از یکدیگر  ارتباط میان فرهنگى، ارتباط میان مردمانى است که ادراکات: تعریف اول 
از فرهنگهاى  روابط میان فرهنگى به کنش متقابل انسانها. هدد هاى ارتباطى رامتفاوت جلوه مى متمایز است، که پدیده

هنگامى که . پذیرد سطح ملى صورت مى این کنش متقابل، هم در سطح میان فردى و هم در. شود گوناگون مربوط مى
و غیر مفید  اعتمادى، تواند آکنده از فشار و بى کنند، روابط آنان مى مى افراد از فرهنگهاى متفاوت با هم ارتباط برقرار

. باشد

شود که بیشترین تاثیر را برکنش  مى ارتباطات میان فرهنگى شامل تحقیق در باره عناصرى از فرهنگ: تعریف دوم 
گذارد که آنان در فضایى میان فردى در کنار هم قرار گیرند  مى متقابل افراد متعلق به دو فرهنگ متفاوت در زمانى

که وجوه اشتراك و   عناصر فرهنگى مؤثر برکنش متقابل در ارتباطات میان فرهنگىبراین اساس، به آن دسته از  .
ارتباطات میان فرهنگى براى فهم این نکته  در حقیقت، دانشمندان.افتراق دو فرهنگ را در برگیرد را شامل میشود

پردازند  ، به کنش متقابل مىنمایند فرهنگهاى مختلف با یکدیگر مالقات مى کنند که به هنگامى که انسانها از تالش مى
بیشتر  افتد هر چه مشترکات میان دو طرف کنند، چه اتفاقى مى مسائل خود از طریق روابط درونى مى و سعى در حل

. . باشد، سطح ارتباط و میزان آن باالتر خواهد بود

 ;شود هنگهاى مختلف مىمتقابل واقعى افراد از فر کند که مطالعات میان فرهنگى شامل کنش تعریف دیگر، بیان مى
  مذاکره و گفتگوى متخصص ژاپنى با متخصص آمریکایى همانند تحلیل و تفسیر وقایع به هنگام

این نوع ارتباطات، هنگامى است که پیام دهنده و  پیدایى ) :interracial communication( ارتباطات میان نژادى
پیشداورى نژادى، : ات میان فرهنگى، مشکالتى را از قبیلاین نوع ارتباط .پیام گیرنده از نژادهاى مختلف باشند

ارزشى مبتنى بر  گیرى یک نظام گیرى قوانین حاکم و شکل قدرت به وسیله فرهنگ غالب و در نهایت جهت استفاده از
. خواهد داشت ها و دیگر نهادهاى جامعه، در پى نژاد در رسانه

آید، که مشارکت  ارتباطات زمانى به وجود مى این نوع ) :Interethnic communication( ارتباطات میان قومى
. هاى قومى گوناگون باشند هاى قومى مختلف با پیشینه ، از یک نژاد اما از ریشه)ارتباط گران(کنندگان درارتباط 

. انگلیسى زبانان و فرانسه زبانان در کانادا، از این گونه است ارتباط میان
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. ارتباطات میان اعضاى یک فرهنگ واحد است ) :Intercultural communication( ارتباطات درون فرهنگى

  

مشخصه ها و عملکردهاي اساسی فرهنگ را نوشته و به اختصار توضیح دهید ؟    -2

درون هــر فرهنگ ، هم فرهنگها و فرهنگهاي خاص بی شماري . هفت مشخصه بـــراي فـــرهنگ وجــود دارد 
وقتی بــه فرهنگ اشاره می . وقتی از واژه فرهنگ استفاده می کنیم ، مرجع ما چه چیز است حال ما . وجود دارد

. کنیم این واژه را به فرهنگ غالبی که در هر جامعه یافت می شود نسبت می دهیم 

رسانه هاي هنر روش نمادین ارتباط برقرار کردن است ، ضرب المثل ، . ( فرهنگ یاد گرفته می شود                  )1(
. فرهنگ را آموزش می دهند   گروهی

. فرهنگ از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود                   )2(

. فرهنگ بر مبناي نمادها بنا شده است                   )3(

) ایستا نیست ، پویا است ، گسترش پیدا می کند(فرهنگ در معرض تغییر است                   )4(

. فرهنگ یکپارچه است                   )5(

. فرهنگ قوم پرست است                   )6(

. فرهنگ انطباقی است                   )7(

: عملکردهاي اساسی فرهنگ

برآورده کردن نیاز اساسی گسترده کردن دنیاي قابل پیش بینی   )1

. فرهنگ همه چیز را آسان می کند  )2

i(     نگ همه چیز را آسان می کندبه دو دلیل فره :

)a(          ایجاد معنا براي رویدادها، اشیاء و مردم

)b(         باعث روشنی در زندگی می شود به خاطر خاصیت ناخودآگاهانه بودن آن .

: فرهنگ ابزار اولیه مردم براي برآورده کردن سه نوع نیاز می باشد  )3

i(     نیاز هاي اساسی :
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)a(          خوراك

)b(          سرپناه

)c(          حمایت فیزیکی

ii(   نیاز هاي اشتقاقی :

)a(          سازمان کار

)b(          توزیع غذا

)c(          دفاع

)d(          کنترل اجتماعی

iii (نیاز هاي ائتالفی :

)a(          امنیت روانی

)b(          هماهنگی اجتماعی

)c(          هدف در زندگی

چالش ها و راهکارهاي ارتباطات فرهنگی و بین فرهنگ ها و خرده فرهنگ هاي اقوام مختلف و همبستگی ملی   -3
) پاسخ این سوال هر کدام از دو قسمت که صالح دیدید(در ایران را نام ببرید ؟ 

همواره در طول تاریخ مخل عبور اقوام از آنجا که کشور ایران به دلیل شرایط اب و هوایی و موقعیت هاي استراتژیکی 
حاصل این مراودات، گرد آمدن مردمانی با ویژگی هاي . و ایالت گوناگون و شکوفایی فرهنگهاي متوع بوده است 

توجه به خرده فرهنگهاي یک کشور اعم از فرهنگ هاي قبیله اي، مذهبی و . فرهنگی و زیستی متنوع بوده است 
در این راستا همیشه تهدیدات و فرصتهایی براي خرده . اهمیت ویژه اي برخوردار است طبقه اي در جامعه شناسی از

 -2منازعات قومی  -1: تهدیدات ناشی از تنوع و تعدد قومیتها و خرده فرهنگ ها شامل. فرهنگها وجود داشته است 
اقشات اقوام مشابه در آسیب هاي امنیتی ناشی از من -4ضعف انسجام ملی  -3جدایی طلبی یا خودمختاري خواهی 

.  تحریک پذیري از سوي دشمنان و قدرتهاي بزرگ بوده است -5کشورهاي همجوار 

تنوع قومی و تاثیر در  -2تکثر فرهنگی و تعدد قومی -1: فرصتهایی هم این تنوع فرهنگی به دنبال دارد که شامل
قومیتهاي فرامرزي و تعامالت  -5ام و عامل رقابت بین اقو -4تنوع قومی و توزیع فضاي جمعیتی  -3توسعه ملی 

. اقتصادي می باشد

: می توان سیاستگذاري کرد ) فرهنگی ،اقتصادي(براي حفظ انسجام ملی در بخشهاي مختلف
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باید تبیین، تبلیغ و تاکید برپیشیینه تاریخی و فرهنگی مشترك ایرانیان  -

فرهنگ عمومی کشور بایستی در برنامه ریزي هاي  احترام گذاشتـــن به خرده فرهنگها و گــــره زدن آنــها با-
فرهــنگی کشور قرار گیرد به نحوي که قومیت ها هویتهاي فرهنگی خویش را در آن برنامه ریزي ها بیابند و احساس 

. کنند که به فرهنگ بومی و قومی آنها بها داده شده و مورد احترام است

تواند در انسجام و دلبستگی قومیتها به نظام و نیز مقبولیت و  مشارکت نخبگان قومی در قدرت و بدنه دولت می -
. مشروعیت نظام تاثیر بسزایی داشته باشد

باال بردن سطح تحمیل جامعه بصورت تدریجی براي پذیرش واقعی و درونی کردن تفاوتهاي فرهنگی، رفتاري،  -
عقیدتی و سبک زندگی 

مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق قومی کمتر توسعه یافته و محروم توسعه متوازن و توزیع عادالنه ثروت در میان  -
و برآورده ساختن حداقل خواسته هاي اقتصادي و اجتماعی این مناطق و نیز کم کردن فاصله طبقاتی با رویکرد ویژه 

به مناطق محروم و نیز با در نظر داشتن سطح توقعات، خواسته هاو نیازهاي اقوام کشور  

  

 
 

میان فرهنگى مواجه است، زیرا متخصصان از تطبیق مناسب  میان فرهنگى در درون خود با چالشهاى ارتباطات
در واقع، . اى مخصوص خود، عاجزند هاى حرفه دیگر مطالعاتى با نیازها و عالقه هاى هاى مربوط به حوزه داده

نمایندگان  نش متقابل میانشود، که نتیجه ك قلمداد مى "فرهنگ سوم"میان فرهنگى همانند نوعى  ارتباطات
 روشهاى قدیمی تر دانشگاهى است) صاحبان(

ارتباط بین فرهنگی ارتباط بین آن دسته از مردمی است که ادراکات فرهنگی و سیاست هاي نمادین شان به آن  
ابطۀ در جریان ر. که رویداد ارتباطی را شکل می دهد که سطوح متفاوتی را در بر می گیرد اندازه اي مجزا است

فرهنگی، فرد در معرض سایر ارزش هاي فرهنگی قرار می گیرد و در نتیجه، فرآیندي انعکاسی شروع می شود که 
ارتباط بین نژادي، : ارتباط بین فرهنگی به صور مختلفی نظیر. موجب تعامل مثبت بین اشخاص و فرهنگ ها می شود

. تاس... ارتباط بین قومی، ارتباط بین فرهنگی و منطقه اي و

در مجموع چنانچه روابط قومی را در رابطه با همبستگی ملّی مد نظر قرار دهیم، آن را می توانیم شامل دو نوع رابطه 
. قوم که رویکردي اجتماعی است قوم که رویکردي سیاسی است و رابطۀ قوم- رابطۀ دولت-: بدانیم

ت قومی کشور، رویکردها، شیوه ها و روش هاي یکی از متغیرهاي مهم و تأثیر گذار بر اجتماعا :قوم رابطۀ دولت-
حکومت ها در تنظیم تعامالت و مناسبات خود با اقوام و مدیریت آنها و سیاست ها و رویه هایی است که بر این 

اقوام در نوع و چگونگی این رابطه گام مهمی در تحکیم یا تضعیف  روابط و مناسبات میان دولت-. تعامالت حاکم است
) 14: 1385صالحی امیري، (  .ي استهمبستگی ملّ

49 
 



که روابط اعتقادي، سیاسی . رابطۀ بین قومی، رابطۀ اجتماعی بین اعضاي دو یا چند گروه قومی است :قوم رابطۀ قوم-
در صورتی که روابط بین قومی، افزایش یابد، تعلق و وفاداري اقوام به اجتماع . و فرهنگی و اجتماعی را در بر می گیرد

ضعیف می گردد و راه ورود اجتماعات قومی به » برون گروه درون گروه-«ش پیدا می کند و مرزهاي هویتی مّلی افزاي
.  درون اجتماع ملّی هموار خواهد شد 

تبیین، تبلیغ و تأکید بر پیشینۀ تاریخی و فرهنگی مشترك ایرانیان در دستور کار همۀ دستگاههاي تبلیغی و   -1
. رسانه اي قرار گیرد

ش بیش از پیش در جهت مبارزه با بی سوادي به منظور ارتقاي دانش و سواد و رشد آموزش و پرورش انجام تال  -2
این امر عامل تحرك اجتماعی و تسهیل روابط اجتماعی و رفع تعصبات و سبب کاهش فاصله هاي فرهنگی . شود

. موجود خواهد شد

تبیین و تقویت جایگاه روحانیت در طول تاریخ ایران به عنوان یاوران و رهبران اجتماعی مردم و تثبیت روحانیت   -3
. بومی

این مهم از طریق . پیشگیري و مبارزه جدي با از خود بیگانگی جوانان که به بحران هویت فرهنگی تعبیر می شود  -4
حاصل  هنگ اسالمی، فرهنگ ایرانی، فرهنگ قومی و فرهنگ غربی-فر تبیین الیه هاي چند گانۀ هویتی در ایران -

. خواهد شد

از آنجا که مقتضاي همبستگی ملّی، فرهنگ فراگیر است، تمامی تالش ها باید در جهت پاسداشت، تقویت و   -5
. تحکیم ارزش ها، هنجارهاي آن و بازآفرینی فرهنگ ملّی صورت پذیرد

گردشگري داخلی براي شناخت فرهنگ ایرانی و خرده فرهنگ ها تقویت شده و از روند بومی گرایی در گزینش   -6
. دانشجو، کارمند و سرباز به طور جدي جلوگیري به عمل آید

مهمترین گام براي بهره گیري از فرهنگ ملّی به عنوان محور همبستگی ملّی، ایجاد معرفت فراگیر در اقشار   -7
. است... ملّت از طریق دستگاه هاي فرهنگی، رسانه ها، ناشرین، نویسندگان، هنرمندان ومختلف 

در تبیین هویت فرهنگی ایرانی باید تاریخ مستمر، دین گرایی، همگرایی فرهنگی، زبان مشترك، دشمن خارجی،   -8
شروع کنندة همگرایی و شکل آداب و رسوم اجتماعی، اعیاد، مناسک و نوع لباس را مد نظر قرار داد؛ این عناصر 

. دهندة هویت ملّی اند

نظیر ستار خان، میرزا کوچک خان، شهریار، .... استفاده از شخصیت ها و مشاهیر انقالبی، ادبی، علمی، روحانی و  -9
به عنوان سمبل هاي مشترك ایرانیان که تسهیل کنندة فرآیند حس تعلّق جمعی ... امام خمینی، عالمه جعفري و

. است

. همۀ افراد و خرده فرهنگ ها، دسترسی منصفانه به فرهنگ و وسایل و ابزارهاي آن را داشته باشند                  -10
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جلوگیري از تسري تحریف تاریخ و حس هویت از سطح افراد و گروه هاي محدود به سطح توده هاي                   -11
انبوه مردم  

  

شاره شد، همبستگی ملی یکی از مهمترین عوامل حیات دولت هاي کنونی است که به همانگونه که در طلیعه مقاله ا
از سوي دیگر، وجود قومیتها به . واسطه آن هویت هر ملت تکوین یافته و بقا و تداوم آن در طول زمان میسر می شود

و در صورت بی توجهی  عنوان قسمی از خرده فرهنگ ها، یکی از واقعیت هاي غیر قابل انکاري است که در بطن خود
در ایران به عنوان کشوري کثیرالقوم، همبستگی ملی همواره در . به آن، خطر بالقوه اي براي همبستگی ملی است

مقاله حاضر با اتخاذ رویکردي توصیفی و تبیینی، . معرض تهدیدات گوناگونی و منجمله مطالبات قومیتی بوده است
وص چگونگی رابطه دولت اسالمی و پدیده اقلیت هاي قومی را داشته باشد، بدون اینکه داعیه نظریه پردازي در خص

مناسبی را  کوشش کرد تا ضمن شناخت موقعیت فعلی اقوام ایرانی و علل وقوع مناقشات قومی، راهکارهاي عملی و 
. براي ایجاد وفاق بین اقوام مختلف ایران و تحقق همبستگی ملی در شرایط کنونی، ارائه کند

نظام ( جمع بندي کلی می توان گفت که قوام همبستگی ملی در ایران از یکسو متّکی به مناسبات دولت ملّی در یک 
با اقوام مختلف کشور و از سوي دیگر متّکی به کم و کیف روابط اقوام درون ایران با یکدیگر ) جمهوري اسالمی ایران

یژه در سه حوزة تعاملی اقتصاد، فرهنگ و اجتماع، از یکسو از منظر اخیر، افزایش تراکم روابط میان اقوام، به و. است
می تواند موجب همبستگی ملّی شود و همۀ اقوام را در عضویت اجتماع ملّی قرار دهد و از سوي دیگر با تعمیق 

ومی یا اصالح مناسبات بین ق. تعلقات و وفاداري هاي اقوام به اجتماع ملّی، ثبات و پایداري اجتماع ملّی را تضمین کند
افزایش تراکم و قرینگی روابط اقوام با یکدیگر، اساسی ترین گام اجتماعی براي تضمین یکپارچگی ملّی است که در 

. مقاله حاضر به چگونگی تحقق و برخی از ابعاد آن اشاره شد

  

)  مورد 4(مفاهیم اصلی ارتباطات فرهنگی را نام برده و تعریف نمائید   -4

طور یک سویه یا دو تواند بهد از ارتباط فرهنگی، فرآیند تماس با فرهنگ دیگر است که میمقصو  :ارتباط فرهنگی
. آیددر حالت دوم، داد و ستد یا مبادله فرهنگی پدید می. سویه باشد

ارتباط میان مردمانی است که ادراکات فرهنگی ونظام نمادین آن به حدي از یکدیگر متمایز : ارتباطات میان فرهنگی
درون فرهنگی . میان قومی. میان نژادي: انواع. دهدهاي ارتباطی را متفاوت جلوه میه پدیدهاست ك

هاي فردي نسبت با دیگر هاي فرهنگی از دیدگاهاي است نسبت به فعالیتتحلیل و مقایسه: ارتباطات بین فرهنگی
. هافرهنگ

هاى متعلق به دو فرهنگ متفاوت، با آنها برخورد گروه عبارت است از مخالفت نیروهایى که افراد یا: تعارض فرهنگى 
کنند  مى

. شود متقابل اجتماعى گفته مى به معناى برخورد و تماس، به هر نوع تاثیر و عمل : تماس فرهنگى
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مشارکت کننده در (یا هر دو ارتباطگر  شود که یک معموال به نوعى از ارتباطات اطالق مى:   ارتباطات درون فرهنگى
  .ضویتى دو گانه داشته باشند، ع)ارتباط

: شود به دو دسته کلى تقسیم مى:  رقابت فرهنگى: د

. شود همنشینى درونى تعبیر مى بین عناصر گوناگون یک فرهنگ با یکدیگر، که از آن به رقابت .1

فرهنگهاى صنعتى و را در خانواده کنونى جهان میان  توان آن رقابت فرهنگها براى بقا و نفوذ در یکدیگر، که مى .2
. انجامد جهان سوم و گاهى به امحاى فرهنگ آن مى غیر صنعتى دید که به اشغال فرهنگى

  

انواع توسعه بین المللی تماس بین فرهنگ ها را بررسی نموده و به اختصار شرح دهید ؟    -5

  .باید راهکارهایی رااندیشیدالزمه رونق هر کشوري رابطه آن با دیگر نقاط جهان است،براي برقراري ارتباط نیز 

  آنچه در قدم اول ضروري به نظر می آید آشنایی با فرهنگ هاي دیگر، دانستن پیشینه هاي فرهنگی، مذهبی 
اعتقادات ملل گوناگون ، چگونگی ارتباط با این فرهنگ ها و در قدم بعدي شناساندن فرهنگ خود و سنتهاي رایج در 

. است  آن به سایر ملل

قواعد فرهنگ مقابل و ارزش هاي آن هم می توان به برقراري ارتباطی هدفمند امیدوار بود و هم  یافتن از آگاهی با 
. می توان جلوي بسیاري از سوءتفاهمات را گرفت 

دراولین مواجهه با سران ما که اکثر، مردان آن را تشکیل می دهند، چه تصوري از  به طورمثال یک رئیس جمهورخانم
خواهد داشت ؟؟؟ آیابرخی از برخوردها را بی احترامی به خود تلقی نخواهد کرد ؟؟؟ و آیا اصال این گونه  فرهنگ ما

) استاد گفته زیاد مهم نیست(     ازایرانیان نخواهد شد ؟؟؟ برخوردها موجب ساخته شدن تصورات کلیشه اي

  

 
 

 :نظر بگیریم  سه نوع توسعه بین المللی در تماس بین فرهنگ ها را میتوان در -

فناوري جدید و سیستم هاي اطالع رسانی   – 1

جمعیتی  ) توسعه کیفی (تغییر در جمعیت جهان  – 2

تغییر در صحنه اقتصادي دنیا   – 3

: منظور از فناوریهاي نوین و اطالع رسانی  -1
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امهاي ارتباطی موجب فناوري با ایجاد توسعه در دو زمینه از تالش هاي انسان یعنی سیستمهاي حمل و نقل و نظ
سفرهایــی کـــه زمانـــی روزهـــا بـطول می انجامید ، امروزه در . تسریع ارتباطات بین فرهنگی شده است 

نظامهاي ارتباطی جدید و پیشرفته نیز همانند سیستمهاي حمل و نقل موجب بهبود و . چند ساعت انجام می شود 
هاي ارتباطی وسایل انتقال پیچیده تلویزیونی و شبکه هاي تنظیم و ماهواره . تسهیل در تعامل فرهنگی شده است 

. ( اتصال دیجیتال اکنون امکان استفاده از اطالعات و نظریه ها را در یک زمان براي مردم سراسر جهان فراهم می آورد
)  سال پیش در جهان وجود داشت  20تا  15یک میلیاردو دویست میلیون دستگاه تلویزیون در حدود 

: تغییر در جمعیت جهان و توسعه جمعیتی کمی و کیفی  -2

:  توسعه کمی 

. چه در گذشته و چه در امروز جمعیت ها زیاد شده ، داد و ستد و ارتباطات افزایش می یابد

:  توسعه کیفی 

. دافزایش سطح دانش عمومی ، باال رفتن سطح تحصیلی ، توسعه کیفی بعد از باال رفتن توسعه کمی باال می رو

: تغییر درصحنه اقتصادي دنیا  -3

.  روابط بین الملل و تجرات و داد و ستد ، باعث ایجاد رابطه اجتماعی می شود و باعث افزایش رونق ارتباطات می شود 

: ارتباطات کالمی و غیر کالمی 

%   70  ارتباطات غیر کالمی

%  30ارتباطات کالمی 

نمایید و ویژگیهاي آنها را نام ببرید ؟  اقسام فرهنگ ها را نام برده و تعریف   -6

:  فرهنگ مادي  –الف 

. به عبارت دیگر به تمام دستاوردهاي مادي انسان در عرصه و قلمرو تاریخ و جامعه، فرهنگ مادي گفته می شود

: فرهنگ معنوي ب-

و رسوم اجتماعی، فرهنگ به مجموع افکار، اندیشه ها و عقاید، دین، علوم، ارزش ها، فلسفه، حقوق، ادبیات و آداب 
فرهنگ . معنوي اطالق می شود که هر چند قابل اندازه گیري و لمس کردن نیست اما در تمام جوامع بشري وجود دارد

برخی جامعه شناسان و .معنوي از طریق خط و زبان قابل انتقال بوده و هویت یک ملت را ساخته و آن را شکل می دهد
تنها فرهنگ معنوي را فرهنگ دانسته اند و فرهنگ مادي را تمدن نامیده اند و با  مردم شناسان در تقسیم بندي خود

: تفاوت میان این دو را این گونه بیان کرده اند
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تمدن ها را می توان با یکدیگر مقایسه کرد مثالً فرآورده هاي صنعتی ایران و مالزي را با یکدیگر سنجید که کدام  -1
. یک برتر است

. تمدن به آسانی امکان پذیر است انتقال عناصر -2

. تمدن، همواره روندي تکاملی دارد -3

: فرهنگ عام ج-

از آنجا که فرهنگ نوعی معرفت بشري است، در تمام جوامع وجود دارد براساس این عقیده، تمام فرهنگ ها وجوه 
دینداري، اهمیت دادن به برخی گرایش به پرسش و :مشترکی با یکدیگر دارند که می توان آنها را اینگونه بیان کرد

ارزش ها مانند علم گرایی، ایثار، نوع دوستی، گرایش به خانواده، اقتصاد، حکومت، قوانین، مقررات و آداب و رسوم 
. این امور جزء فرهنگ عام بشریت است... اجتماعی و

 
: فرهنگ خاص د-

ر جامعه، داراي فرهنگ خاص خود است مثالً هرچند جوامع بشري در برخی عناصر فرهنگی با یکدیگر مشترکند اما ه
در تمام جامعه هاي بشري، اصل دینداري وجود دارد ولی نوع آن تفاوت می کند از این رو در یک جامعه مسیحیت و 

. در جامعه دیگر اسالم حاکم است

  

: خرده فرهنگ ه-

خرده . نها خرده فرهنگ می گوینددر درون هر فرهنگی نیز الگوهاي گوناگونی وجود دارد که جامعه شناسان به آ
فرهنگ، فرهنگ گروه و قشر خاصی است که با فرهنگ کل جامعه پیوند خورده، داراي سلسله خصوصیاتی همچون 

آنچه بیان . است... فرهنگ جنس زن و مرد، جوانان و پیران، روستائیان و شهریان، کارگران، نظامیان، دانشگاهیان و
رهنگ ها است که در تمام جامعه ها وجود دارد یک فرد می تواند با خرده فرهنگ ها شد از نمونه هاي عینی خرده ف

مثالً یک دانشجوي جوان آذري زبان می تواند سه خرده فرهنگ داشته باشد، فرهنگ . ارتباط مختلفی داشته باشد
عه با افکار و رفتار غالب جامعه هرگاه افکار و رفتار فرد و یا افرادي در جام. جوانان، آذري زبانان و فرهنگ دانشگاهیان

تعارض داشته باشند یعنی رفتارشان کامالً برخالف ارزش ها و هنجارهاي اجتماعی شکل گیرد از دیدگاه جامعه 
. شناسی از آن به خرده فرهنگ معارض تعبیر می شود

  

)  مهم(الگوهاي فرهنگی در جوامع مختلف را نام برده و توضیح دهید   -7

یعنی اینکه، اعمال انسان از رفتارهاي خرد و حرکات کوچکتر تشکیل .هنگ، الگودار بودن آن استاز خصوصیات فر
. اي پدید می آیدشده است که از ترکیب آنها مدل و نمونه
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الگوهاي   :اند و بر حسب میزان صراحت و آشکار بودنشان به دو دسته تقسیم می شوندالگوهاي فرهنگی بسیار متنوع
اند، مثل غذا خوردن، لباس پوشیدن، خانه ساختن، همچنین آداب و سانی قابل مشاهده و تعمیمکه به آ( خاموش

) رسوم، تشریفات، مراسم و اعیاد و غیره

باشند و که به آسانی قابل مشاهده و کشف نیستند، یا بهتر بگوییم به آسانی قابل درك و بیان نمی( الگوهاي آشکار
توانند آنها را در قالب کلمات بیان کنند و از اظهار الگوها واژه خاصی ندارند و نمی افراد جامعه براي بیان این قبیل

.) ها عاجزندصریح آن

الگوهاي رسمی الگوهایی .نامندمی رسمی و یا غیر رسمیرا بر حسب درجه قاطعیت و جامعیت آنها  الگوهاي خاموش
ي مثال، خاصیت سوزان بودن آتش و سوخاتن به مثابه برا.شوندهستند که توسط افراد جامعه جهانی و مطلق تلقی می

. باالترین درد

گردند جزو قید و شرط تلقی میشوند و به منزله حقایق بینگرشهایی از این قبیل که هرگز زیر سؤال کشیده نمی
. آیندالگوهاي خاموش رسمی بشمار می

یز اغلب ناگفته مانده و چه بسا که افراد از وجود اما آنها ن.از قاطعیت کمتري برخوردارند الگوهاي خاموش غیر رسمی
ظاهرا آنان این کار را از .براي مثال، بعضیها دوست دارند دوستان و آشنایان خود را پند و اندرز دهند.آنها ناآگاهند

بط دهند اما آگاه نیستند که پند و اندرز دادن به دیگران خود نوعی اثبات برتري در رواروي خیرخواهی انجام می
. اجتماعی است

 :ال و عملیالگوهاي ایده

کنند متفاوت و یا متناقض دهند با هنجارهایی که در عمل از آنها پیروي میتوضیحی را که افراد از رفتار خود ارائه می 
نامند و آنچه که در عمل به آن آل میکنند هستند یا دوست دارند باشند الگوهاي ایدهآن را که مردم فکر می.است

شان مثال توضیحات دانشجویان رشته پزشکی براي انتخاب رشته تحصیلی. ورزند الگوهاي عملی هستندمبادرت می
آلهایی چون عالقه به پزشکی، کمک به مردم و تسکین درد دردمندان را در نظر بگیرید که اغلب با انگیزه واقعی ایده

. اندمتفاوت و متعارض...ي وآنان چون شغل پردرآمد، کسب اعتبار اجتماعی و امنیت شغل

شوند و به همانگونه اغلب قریب به اتفاق رفتارهاي اجتماعی، از الگوهاي خاموش متأثرند که اغلب به زبان رانده نمی
آل الگوهاي ایده.شودبه عنوان معیار رفتار آنهایی هستند که الزاما به آنها عمل نمی)در گفتار(توضیحات افراد جامعه

. شوندباشند که معموال اگر نفع شخصی ایجاب کند زیر پا نهاده میي در جهت رفاه عمومی میمعموال عبارات

یا این قسمت ذکر شده در پایین 

معنویت و اخالق   – 2  جهان بینی توحیدي -1: الگوهاي فرهنگی جوامع اسالمی ) الف 

تاکید بر عمل و اهل مسئولیت  -4     به نیازهاي معنوي و مادي انسان  توجه – 3

نژاد پرستی  – 2    مادیات -1: الگوهاي فرهنگی جوامع غیر اسالمی ) ب
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رابطه جهانی شدن و فرهنگ را بیان کنید ؟    -8

اگر واقعا به پدیده دهکده جهانی پایبند باشیم باید هرچه بیشتر از فرهنگ دیگران آگاه شویم تا این دهکده جهانی 
و دردسر به رشد خود ادامه دهد و به عقیده بسیاري از جامعه شناسان و اندیشمندان این مهم به صنعت  بدون آشوب

بنابراین هرچه این صنعت بسیار پردرامد توان فعالیت مناسب تري در . گردشگري در دهکده جهانی واگذار شده 
. و شاداب تر خواهیم داشتجهان امروزي داشته باشد، باید یقین داشته باشیم که دهکده اي آرامتر 

همگی براین امر واقفیم که حتی در یک مجتمع مسکونی فرهنگ ها و عقاید ساکنان آن با هم همسو نیست و شاید 
اما با برگزاري جلسات و ارتباط بیشتر همسایگان این . مسایل و مشکالتی به دلیل همین تفاوت ها بوجود آید

 اگر قصد داشتن دهکده اي جهانی اما ارام را داریم باید با برنامه ریزي و مشکالت به حداقل کاهش خواهد یافت، حاال
مدیریت دقیق امکان ارتباط هرچه بیشتر بین فرهنگ ها و ملل مختلف این دهکده را فراهم کنیم و براي رسیدن به 

د فرهنگ ها با یکدیگر این مهم باید هرچه بیشتر امکانات سفر بین این ملل را تسهیل و ساده تر کنیم تا خود به خو
. آشنا بشوند

درنهایت میتوان گفت در فضایی مجازي و الکترونیک هر فرهنگی که بتواند ارزشهاي خود را منفجر کند : تعریف استاد
. در تحوالت آینده حرف اول را براي گفتن خواهد داشت

همگونی : لب دسته بندي می گردداست معموال در سه قا   جهانی شدن و فرهنگ مطرح  نظریاتی که در خصوص رابطه
فرهنگی، خاص گرایی فرهنگی و آمیزش و تحول فرهنگی 

دیدگاه هاي غالب درین خصوص معتقدبرآنند که فرایند جهانی شد در خدمت گسترش : همگونی فرهنگی   -1 
ي یابد همگونی فرهنگی در سطح جهان دست م  فرهنگ خاص قرار می گیرد و از طریق گسترش این فرهنگ خاص به

و بعباره دیگر به عقیده بعضی از نظریه پردازان عقیده دارندکه فرایند .که از آن به امپریالسیم فرهنگی تعبیر می گردد
جهانی شدن در خدمت و تحت سلطه نظام سرمایه داري قرار دارد بنا در ضمن گسترش فعالیت هاي اقتصادي جهانی 

یعنی که فرایندهاي جهانی شدن در راستاي تحمیل نمودن فرهنگ .دنوعی جهانی شدن فرهنگی را نیز به دنبال دار
همین دیدگاه است که از اصطالح جهانی شدن ویا   درست بر اساس.غربی بر دنیاي غیرغربی قرار می گیرد

))Globalization به غربی شدن جهانی و یا)Westernization  (و روایت خاص تري که از همگونی .تعبیر می گردد
به دلیل که امریکا با بر خورداري از . چگی فرهنگی و جود دارد همانا امریکایی کردن فرهنگ جهان استو یکپار

سیستم هاي پیشرفته ماهواره ي ،فن آوري اطالعات ،بنگاه هاي خبري،صنعت تبلیغ،برنامه هاي تلویزنی و صنعت فلم 
  از نظریه امریکایی کردن جهان انتقاد کرد واما برخی .براحتی می تواند فرهنگ خودرا گستره جهانی بیدهد  سازي

مدعی هستند که این نظام سرمایه داري است که که جهانی می شود نه فرهنگ امریکایی و علت و زمینه این گسترش 
). 83-2ص:1382گل محمدي،(هم در اصول و منطق مدیریت و اقتصادي سرمایه داري نهفته است

ز رابطه جهانی شدن و فرهنگ در قالب خاص گرایی فرهنگی مطالعه می نوع دیگري ا: خاص گرایی فرهنگی  -2  
در این .جهانی شدن در راستاي همگونی فرهنگی قرار می گرفت می باشد این رابطه برعکس رابطه باال که . گردد

رابطه از جهانی شدن و فرهنگ تنوع هویت هاي فرهنگی مانند ملی،قومی و مذهبی موجود در جوامع بشري دست 
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سته تسلیم هویت فرهنگی غالب نگردیده بلکه براي حفظ خود، موقف فعاالنه می گیرد و مقاومت می کند تا جاي که ب
تنش ها نیز بوده که در قالب ضدیت با دموکراسی،احیاي قبیله گرایی   در بعضی مواقع این مقاومت ها همراه با

بهر حال طبق این برداشت از رابطه جهانی شدن وفرهنگ ،فرایند جهانی شدن به سوي .وبنیادگرایی تبارز می کند
ده جهان چند فرهنگی حرکت می کند که در اثر آن فرصت جدید براي فرهنگ هاي ملی ،قومی و مذهبی به میان آم

تا با استفاده از ابزار هاي شبکهاي اطالعاتی بین المللی خودرا در سطح بین المللی مطرح کرده و ازین طریق بر تعداد 
خاص گرایی فرهنگی اشکال مختلف و .مخاطبان خود بیفزاید و عالقه مندان جدیدرا در وراي مرزهاي ملی ایجاد کنند

و شدت واکنش ،گستره و میزان تآثیرگذاري وقدیم و جدید بودن،  گوناگونی دارند از جنبه هاي مختلف مانند نوع
). 85ص:1382گل محمدي،(آنهارا می توان دسته بندي کرد

جهانی شدن و فرهنگ براساس آمیزش و تحول فرهنگی در حقیقت راه   بررسی رابطه: آمیزش و تحول فرهنگی   -3 
موجودیت و عمل کرد دو   ه در عرصه فرهنگ جهانیبر اساس این دیدگا.وسطی بین دو نگرش فوق را می پیماید

یعنی در عرصه جهانی .بخشی از واقعیت است) خاص گرایی فرهنگی(و تفاوت زا) همگونی فرهنگی(نیروي تفاوت زدا
فرهنگی هم جریان همگون سازي و یکپارچه سازي فرهنگی مانند مکدونالدیزاسیون و کوکاکوالنیزاسیون واقعیت 

اص گرایی فرهنگی مانند فرهنگ ملی ،قومی و مذهبی که به رو یارویی با فرایند همگون سازي دارد و هم جریان خ
اما موجودیت این دو نیروي متفاوت در عرصه جهانی فرهنگی به معنی موجودیت یک .برخاسته است واقعیت دارد

ختالط و تعالی فرهنگی تسلیم شدن و سیتز کردن مطرح باشد، نیست بلکه نوعی همزیستی ،ا  صحنه نبردکه در آن
و یا به عباره دیگر در عرصه جهانی فرهنگی نمی توان گفت که فرهنگ ها یا باید به خلوص و ریشه .هم امکان دارد

بلکه آنها می توانند با متحول شدن و آمیزش با فرهنگ ها و هویت هاي .خود توسل جویند و یا ادغام و ناپدید شوند
این نگرش به دادو ستدهاي بین فرهنگی و آمیزش فرهنگی براي ایجاد اشکال   بنا.ددیگر به حیات خود ادامه بی دهن

). 86ص:1382گل محمدي،(فرهنگی ترکیبی تآکید می کند

اشکال و عناصر ارتباط بین فرهنگی را بیان نمائید؟  ,ماهیت , فلسفه   -9

یعنی انسانها مثال براي رفع امیال .می آید جهت رفع نیازهاي مادي ،معنوي انسان فلسفه ارتباط بوجود: فلسفه ارتباط 
. جنسی که نوعی نیاز محسوب می شود به جنس مخالف گرایش پیدا میکنند ، پس در نتیجه ارتباط بوجود می آید

 فرهنگیماهیت ارتباطات میان

عنوان یک به. ي پیچیده و فراگیر، در میان اقوام و ملل گوناگون تعاریف مختلفی داردعنوان یک پدیدهفرهنگ به
آید، زمانی که توسط عضوي از یک فرهنگ، وجود میاي بهي فرایندهاي اجتماعی هر جامعهمحصول که از مجموعه

. آیدوجود میفرهنگی بهبراي مردمانی از فرهنگ دیگر فرستاده شود، ارتباط میان

هاي ي فرهنگی میان مردمانی از فرهنگها، معانی و کاالهاعنوان فرایند مبادله اندیشهفرهنگی، بهارتباطات میان
اندازه کافی مجزّا هاي نمادینشان بهافتد، که ادراکات فرهنگی و سیستممختلف، بین آن دسته از مردم اتفاق می

که طرفین، ي فرهنگی وجود نداشته و یا اینگونه علقهگونه از ارتباط، اساساً بین دو طرف ارتباط، هیچدر این. هستند
فرهنگی، چه در ابعاد نظري و چه در ابعاد عملی، در بسترهاي ارتباطات میان. وندهاي فرهنگی ضعیفی هستندداراي پی

هاي علم، دین و هنر، بیشتر خود را نشان داده و نگاري آموزشی و تحقیقات در حوزهخاصی مثل جهانگردي، روزنامه
. طرفه و دوطرفه استداراي مجاري یک
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فرهنگی را توضیح دهید ؟  اشکال و عناصر بین -10

اشکال ارتباط بین فرهنگی 

کننده از نژادهاي متفاوت بوده و به تبادل دهد که منبع و دریافتارتباط بین نژادي زمانی رخ می ارتباط بین نژادي؛
. پیام بپردازند

ها داراي این گروه .دهندهاي قومی، جوامع خود را در یک کشور یا فرهنگ شکل میمعموالً گروه ارتباط بین قومی؛
ها ها و مشابه اینمنشأ و میراث مشترکی هستند، که براي تحت تأثیر قرار دادن اسامی خانوادگی، زبان، مذهب، ارزش

هاي قومی مختلف دارند، به همدیگر زمانی که فرهنگ قومی این اقوام که از یک نژاد هستند، اما اصالت. مناسبند
. گیردشکل میمنتقل شوند، ارتباط بین قومی 

عناصر ارتباط بین فرهنگی 

ها را از دنیاي خارجی انتخاب، ارزیابی و سازماندهی واسطه آن، محرّكکه فرد به ادراك فرایندي است،ادراك؛ . 1
هاي اعتقادي، ارزشی این مقوله که از عناصر ارتباط بین فرهنگی است، در ادراکات فرهنگی بر مبناي سیستم. کندمی

. نا شده استو نگرشی ب

. رودشمار میچگونگی فکر کردن و حرف زدن با یکدیگر، از عناصر ارتباط بین فرهنگی به فرایندها کالمی؛. 2

البته معناي این حرکات از . این عنصر شامل استفاده از حرکات براي برقراري ارتباط است فرایندهاي غیرکالمی؛. 3
. کندفرهنگی به فرهنگ دیگر تغییر می

.  دهداین عنصر، موقعیت رویداد ارتباطی را تحت تأثیر قرار می نگ؛فره. 4

مشخصات الگوي فرهنگ اسالمی را بیان کرده و توضیح دهید؟  -11

یعنی درك اینکه جهان هستی از یک مشیت حکمیانه پدید آمده و نظام هستی بر اساس : جهان بینی توحیدي ) الف 
جهان هستی طبق جهان بینی اناهللا و انا الیه . خیرو برکت و رسانیدن موجودات به کمال شایسته شان استوار است 

.  بنا شده) از او هستیم و به سوي او باز می گردیم(راجعون 

. فرهنگ اسالم بر پایه معنویت و اخالق قرار دارد : معنویت و اخالق ) ب 

درجهان بینی اسالمی تمامی ابعادوجودي انسان مورد توجه قرار می گیرند :توجه به نیازهاي معنوي و مادي انسان ) ج 
ه می شود ولی درسایر عرفان ، تکنولوژي ، غرایز و ملکات اخالقی ، عبادت ، سیاست و همه و همه در نظر گرفت. 

در جوامع غربی در تکنولوژي و دانش ورفاه دنیوي پیشرفت داشته  "مثال.فرهنگها به یک بعد ازابعاد توجه می کنند 
. اند ولی از سالمت و خوشبختی حقیقی محرومند 
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دربرابرخداوند مسئول است دراسالم آمده است که هر انسان نسبت به اعمال خود : تاکید برعمل واهل مسئولیت ) د 
لذا هم می . انسان بر حسب بینش اسالمی رسالت خلیفه اللهی دارد. واین نشان ازهدف مهم انسان درزمین دارد 

بایست به عنوان مأمور در چارچوب قواعد و احکام الهی عمل نماید و هم زمینه را براي کمال و سعادت خود فراهم 
طریق عمل به احکام دین مبین اسالم آورد و این دو میسر نیست مگر از 

در مدل اسالمی تمایزات و اختصاصات قومی، نژادي، طبقه : تقوا محوري و اصل ارجمندي انسان ها در عمل و ایمان و-
در قرآن به تکرار آمد است که آفریدگار همه انسان ها را برابر آفریده است و تنها مالك . حذف شده است... اي و 

یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و أنثی جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان . تقوا و تعهد وي استبرتري انسان ها 
اکرمکم عند اهللا اتقئکم ان اهللا علیم خبیر 

الگوهاي فرهنگ غرب را توضیح دهید ؟  -12

 اصالت دادن به عقل خود  •
 انکار تفکر وحیانی و تجربه هاي دینی و یا کم توجهی به آنها  •
به جاي خدا محوري) انسان محوري(مانیسم او • . 
بوده و تقریبا به همه عرصه هاي زندگی  (Science) ظهور بینش تکنیکی جدید که ذاتا مقدم بر علم جدید •

 .بشر بسط پیدا کرده است
اصالت دادن به علم جدید که ساختار کمی، تجربه گرا، حسی و آزمایشگر دارد و مبتنی بر بینش فرضی یکی  •

ستی و عالم ناسوت استگرفتن ه . 
دموکراسی به عنوان تجسم بینش کمی انگار، نسبی اندیش و اومانیستی در عرصه سیاست و زندگی  •

 .اجتماعی انسان و فردگرائی حقوقی و سیاسی
و انکار وجود هر نوع » باید«و » است «تاکید عمده بر نسبی بودن حقایق و ارزشهاي اخالقی و تفکیک میان  •

میان این دو رابطه استنتاجی . 
 .اعتقاد به اصل پیشرفت که از شاخص هاي اندیشه قرن هجدهم و نوزدهم و عصر روشنگري است •
تاکید بر الگوي زندگی، فرهنگ و تمدن مدرن به عنوان غایت تکامل و پیشرفت بشر و مدلی که همه  •

 فرهنگها و ملتهاي ماقبل مدرن باید از آن تبعیت کنند 
از عالم و ستیز با تفسیر رازگونه هستیسکوالریسم و تقدس زدائی  • . 
تاکید بر منطق تجربی و عملی به عنوان روش شناسی اصلی و منطق ریاضی و دیالکتیک به عنوان سه روش  •

 .عقالنی تعبیر هستی
»پیدایی ایدئولوژي در مفهوم اصطالحی آن که عجین با ظهور پدیده اي به نام  • بوده و هدف آن » روشنفکري 

ر در قالب تعابیر تجربی و حسی و بسط همگانی ارزشهاي تمدن مدرن بوده استساده کردن امو . 
 .حاکمیت روح سودانگار، انباشت گر و در دوران معاصر مصرف گراي بورژوازي •
پیدایی تلقی تازه از مذهب به عنوان امري صرفا فردي و مبتنی بر تجربه اي شخصی و کم رنگ کردن یا  •

اسی و اجتماعی ادیاننادیده گرفتن دیگر گامهاي سی  

 ارزش هاي اخالقی بین المللی اسالمی و رابطه آن با فرهنگ را توضیح دهید؟ -13
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اگر ما تئوري توحید را مبناي مطبوعات و دانشگاه ها و ارتباطات میان فرهنگی و ارتباطات خانواده : تئوري توحید   )1
بت هاي (و ما با بکارگیري این تئوري از ساخت بت هاي جدید . ها بگذاریم ،می توانیم یک انقالب به وجود بیاوریم

ما باید سؤال . جلوگیري می کنیم...) حاکمیت ، منافع ملی و  فرهنگی مثل دموکراسی ، توسعه ، پیشرفت ، آزادي ،
کنیم که این واژه ها که از غرب آمده اند ، چقدر باعث تولید بت هاي فرهنگی می شوند؟ 

مفهوم جامعه شناسی امت در تناقض و تضاد با مفهوم دولت ملت است که از زمان انقالب فرانسه شروع می : امت    )2
امت . واژه امت حتی به سادگی قابل ترجمه شدن به انگلیسی نیست. شکل سازمان ملل بروز می کند شود و امروزه به

هگل دولت را باالتر از همه چیز می داند و لذا دولت را به عنوان . یعنی جامعه و دولت یکی هستند و از هم جدا نیستند
اما در صدر اسالم جامعه و دولت یکی . ن نهادیک دستگاه جدید پس از امپراتوري مطرح کرد و نام دموکراسی بر آ

. بودند و هر چه از صدر اسالم به این طرف می آییم، دولت از ملت جدا می شود

یعنی ما . در ادبیات سکوالر صحبت می کنیم "مسئولیت"وقتی ما از تقوا صحبت می کنیم در واقع از همان  :تقوا    )3
. بردهاي آن توجه نمی کنیمواژه هاي این حوزه را داریم ولی به کار

اگر این واژه را با غرب مقایسه کنیم ، می بینیم که آنها عین این دستور را : منشور امر به معروف و نهی از منکر    )4
از کارهاي . مثال کسی کس دیگر را هدایت می کند درست وخطا را به او گوشزد می کند. ندارند ولی شبیه آن را دارند 

... دارد و ناروا برحذر می

ارسال نامه ارتباطات نیست ، انتقال است و .ارتباطات باید همیشه یک بازده و بازخور و جوابی داشته باشد: امانت    )5
ارتباطات اشتراك دو نفر در یک موضوعی است که آن دو نفر اگرچه اختالف زیادي با هم . به آن می گوئیم ترابري

ماد نقش مهمی در ارتباطات دارد و باید حدي از اعتماد باشد تا ارتباطات شروع اعت. داشته باشند ، اشتراك هم دارند
. مفهوم امانت در اسالم بر این اعتماد تأکید می کند و این خأل را پر می کند. شود

. واژه معاد را نیز باید در همین راستا تعبیر و تفسیر کرد: معاد   )6
ما این مفاهیم را نداشته باشیم به نظر بنده ارتباطات اسالمی نداریم و این اینها پایه هاي ارتباطات اسالمی است و اگر

.  ارتباطات غیر اسالمی است

الملل اسالمی هاي اخالق بینارزش

: ي حقیقتشرك بر پایهنفی. 1

محور، ي عنصر حقیقتشرك است و بر پایه ي ادیان ابراهیمی بر آن توافق عام دارند، توحید و نفیعنصري که همه
فرهنگی و عقالنیتی که در اسالم مبناي تعامل میان. وگو براي کشف حقیقت، مقدس استجایگاه حق محترم، و گفت

آید، غیر از عقالنیتی است که در مدرنیسم مطرح است و فقط به عقل معاش اهمیت حساب میگرایی بهشمولجهان
. باشددهد و ناظر به عقل کلی نمیمی

: نفی سلطه. 2
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تواند سالمت روابط المللی، اصل نفی سلطه و احترام متقابل است که میي بیني اعضاي جامعهي میان همهرابطه در
فإن : آمده است) 64ي آل عمران، آیهسوره(باال  يي آیهدر ادامه.ها و جوامع گوناگون را تضمین کندي انسانمیان همه

از مبناي توحید روي برتافتند، آنان را بر پایداري خود به اسالم گواه بگیرید  تولوا فقولوا اشهدوا بأَنا مسلمون؛ یعنی اگر
خود در فرهنگ الحادي تن ندهید و بر محور بعدي براي ایجاد همزیستی عادالنه مراجعه و تاکید  يو هرگز به استحاله

. ها بر اصل احترام متقابلکنید که عبارت است از اصل نفی سلطه و روابط میان ملت

کند که مورد موافقت عام قرار بشري، بر معیارهاي مشترکی تاکید می اخالقی در جوامعهاي اسالم براي ترویج ارزش
یابی به گرایی و عدم امکان دستي نسبیاخالقی بر پایههاي اخالقی غربی، ارزشهاي که در معیار؛ در حالیدارد

اند که اي فراخوانده شدهي واحدهدیان ابراهیمی به اتحاد حول کلمهعنوان نمونه پیروان احقیقت استوار است؛ به
اي که بین طلبی؛ اي پیامبر به اهل کتاب بگو بیایید بر محور کلمهتوحید و پرهیز از شرك و نفی سلطه: عبارت است از

یگر را به جاي خدا ما و شما مشترك است، گردهم آییم که جز خدا را نپرستیم و با او کسی را شریک نسازیم و یکد
چه این دعوت را اجابت نکردند، با آنان بگویید شاهد باشید ما مسلمان هستیم ارباب خود نسازیم و اگر چنان

مشکالت ارتباط بین فرهنگ ها را توضیح دهید ؟   -10

عدم شناخت و ادراك فرهنگ متقابل    )1

عدم وجود زبان مشترك    )2

عدم ظرفیت مفاهیم ترجمه اي در انتقال محتواي کلمات و مفاهیم    )3

تعارض منافع فی مابین کشورها    )4

)a(          حفظ تمامیت ارضی

)b(          حفظ استقالل

)c(           رفاه اقتصادي

)d(          حفظ جان مردم

)e(          حفظ پرستیژ کشور

)f( حفظ جایگاه ژؤپولتیک کشور

اختالف سطح علمی در کشورها    )5

)  عدم وجود رسانه کامل براي انتقال فرهنگ ها(رسانه ها و ارتباط   )6

عدم دریافت نمادهاي طرفین    )7
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عدم سواد ارتباطات    )8

ارزش هاي نهتفه در نمادها    )9

وجود سازمان هاي متعارض ساز          )10

تحقیر فرهنگ ها          )11

عدم وجود ساختارهاي مشترك فرهنگی          )12

عدم تمایل رهبران و نخبگان به برقراري ارتباط فرهنگی          )13

نقش رسانه ها در ارتباطات فرهنگی را بیان کنید؟   -11

در گذشته رسانه . رسانه ها پل ارتباطی بین مردم هستند و فرهنگ ساز هستند. رسانه ها در توسعه نقش زیادي دارند
رسانه هاي گروهی و جمعی یعنی کل رسانه هایی که در کشور قابل دریافت . رد کمتري نسبت به امروز داشتندها ب

هستند با جذابیت هاي متفاوت وقتی وارد عرصه جامعه می شوند کامال در جهت فرهنگ سازي عمل می کنند و می 
در گذشته بحثی وجود داشت و . ذیر هستندتوانند فرهنگ جامعه را به راحتی تغییر دهند زیرا نسل جدید تاثیر پ

ولی در دهه حاضر آن فرهنگ سنتی و سینه به سینه در . گفته می شد موارد فرهنگ سازي سینه به سینه است
امروزه وسایل ارتباط جمعی زیادي از جمله . مقایسه با فرهنگ رسانه ها بسیار کمتر است یعنی در اقلیت قرار دارد

د دارد، این رسانه ها همه ابزار فرهنگ سازي هستند، محتوایی که در درون این رسانه ها اینترنت و ماهواره وجو
پس رسانه ها نقش زیادي در توسعه کشور . ریخته و به داخل جامعه منتقل می شود فرهنگ آن جامعه را می سازد

وفق هستند بحث جداگانه اي دارند ولی این موضوع که رسانه هاي داخلی نسبت به رسانه هاي خارجی تا چه اندازه م
ولی در کل رسانه ها به معناي واقعی کلمه نقش بسیار تاثیرگذار در فرهنگ جامعه یا در تغییر فرهنگ جامعه . است

.  دارند و این رسانه ها هستند که فرهنگ سازي می کنند

دیدگاه هاي متفاوت فرهنگی و تفاوت بین فرهنگی چیست ؟   -12

تشابه در یک جامعه تاکید داردو عدم ناهمانندي مفهوم تفاوت فرهنگی بر . 

 ابعاد تفاوت فرهنگی ●

)a(          هاي رفتار نزدیک کننده مثل لبخند زدن، لمس کردن، تماس چشمی، فاصله نمونه: نزدیکی و گویایی
.  نزدیک و انگیزش صوتی هستند

)b(          این بعد . ها درجه فردگرایی در مقابل جمع گرایی استیکی از بنیادي ترین ابعاد تفاوت فرهنگ: فردگرایی
. کندها را تعیین میهاي آنان، و شیوه ارتباط آن، ارزش)تنها، در خانواده، یا قبیله(چگونگی زندگی مردم با همدیگر
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)c(           هایی چون خصوصیات مردانه نوعا ویژگی. مردانگی یک بعد نادیده گرفته شده از فرهنگ است: مردانگی
هایی چون محبت، دلسوزي، قدرت، جسارت، رقابت پذیري، و بلندپروازي است، در حالی که خصوصیات زنانه ویژگی

جوان انتظار دلسوزي بیشتري تا  دهد که از دخترانتحقیقات میان فرهنگی نشان می. مهرورزي و حساسیت است
 0پسران وجود دارد

)d(          در تعدادي از  –درجه توزیع نابرابر قدرت، منزلت و ثروت در یک فرهنگ  فاصله قدرت-: فاصله قدرت
هاي با نمره باال قدرت در فرهنگ. هافستیداندازه گیري شده است)PDI(ها با استفاده از شاخص فاصله قدرتفرهنگ

. متمرکز است نه اینکه به شکلی عادالنه بین همه مردم توزیع شده باشدوذ در دست عده کمیو نف

)e(          هاي پرزمینهمعموال از پیامدوستان قدیمی: زمینه باال و پایین)کنند که فهم آنها براي استفاده می) ضمنی
ایی ضمنی دربردارد که نیازي به بیان آن موقعیت، یک لبخند، یا یک نگاه معن. یک غریبه تقریبا غیرممکن است

که به پیام هاي پرزمینه اطالعات در درون محیط، زمینه، موقعیت و اشارات غیرکالمیها یا موقعیتدر فرهنگ. نیست
. شوددیده نمیبخشند قرار دارد و در بیان صریح کالمیمعنا می

هاي آشکار زمینه است؛ بیشتر اطالعات در قالب نشانههاي پردقیقا معکوس پیام) low-context(هاي کم زمینهپیام
هایی نسبتا برخالف روابط شخصی، که پیام. هاي کم زمینه باید مفصل، روشن، و کامال مشخص باشندپیام. است

هاي کم زمینه و چون زبان رایانه و ریاضیات به نظامهاي رسمیپرزمینه دارد، نهادهایی چون دادگاه قانون و سیستم
. توان بدیهی انگاشتح نیاز دارند زیرا در آنها هیچ چیز را نمیصري

 تفاوت و تشابهات فرهنگی ملل مختلف را بیان کنید؟  -13

در حالی که همان تنوع فرهنگی، با این که . تشابه در یک جامعه تاکید داردو عدم مفهوم تفاوت فرهنگی بر ناهمانندي
.  دهدها را توسعه میها نیز تاکید کرده آنابهات و هماننديکند، بر تشتفاوت را تصدیق و تایید می

. یعنی فرهنگ قابلیت آن را دارد که در یک پروسه زمانی آموخته شود: فرا گرفتی) الف

با کمی تأمل . اند و از ایستائی و سکون بیزارندگذشت زمان ثابت کرده است که فرهنگ ها، پویا و زاینده: پویایی) ب
. است سر گذاشتهسال پیش چه تفاوت هاي فاحشی را پشت 100که آداب و رسوم امروز تا شود معلوم می

.  انتقال ممکن است از راه آموزش و یا بواسطه ارتباط نزدیک دو قوم با یکدیگر اتفاق بیافتد: انتقال) ج

اعمال   آنان نیز متأثر از اند فرهنگدر مللی که به طریقی با شریعت و دین سر و کار داشته: فرهنگ مادي و الهی) د
.  مذهبی است ولی در فرهنگ مادي متأثر از باورهاي آنان است

فرهنگ عام ولی خاص است  
فرهنگ ثابت ولی متغیر است  

پذیرش فرهنگ، اجباري ولی اختیاري است  
 

فرهنگ عام ولى خاص است  
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تاریخى  ◌ٴ ختصاص به سرزمین و واژهبرخى از وجوه فرهنگ در تمامى جوامع انسانى مشترك است و برخى دیگر ا
.  خاص دارد
انسانى زندگى کند،  ◌ٴ هر نحو که جامعهیعنى در هر جا و به . عنوان اینکه یک معرفت بشرى است عام استفرهنگ به

.  شوددیده مى“ فرهنگ ◌ٴ حیوان آفریننده”میراث مشترك و ثروت عمومى این 
اوالً نیازهاى زیستی، روانى و اجتماعى : دو دلیل عمومیت دارند هاى فرهنگ در تمام جوامع انسانى بهبرخى جنبه

تقریباً مشابه در صدد پاسخگوئى به نیازهاى آنها  ◌ٴ زمانى و مکانی، شیوه ◌ٴ بنابراین در هر دوره. ها مشترك استانسان
بردارى از طبیعت، قوانین مالکیت، شبکه چنانکه در تمامى این جوامع بشري، زبان، ابزار و فنون براى بهره. اندبرآمده

.  شکل یافته است... محارم و 
باعث شده عناصر فرهنگ از نسلى پذیرى آن است که ثانیاً یکى از خصوصیات اصلى فرهنگ اکتسابى بودن و انتقال

.  دیگر انتقال یابند ◌ٴ اى به جامعهبه نسل دیگر از جامعه
 فرهنگ - معنوى - ◌ٴ تمدن و جنبه مادى - ◌ٴ و تمایز میان جنبه عام و خاص - باتوجه به این ویژگى فرهنگ -

وامع بشرى در آن سهم بلکه تمامى ج. دستاوردهاى مادى بشر متعلق به یک گروه و ملت خاص نیست. توان گفتمى
.  هاى دیگر استداراى فرهنگى متمایز از فرهنگ... هاى اقلیمى و تاریخى و دلیل ویژگىاى بهاما هر جامعه. دارند

فرهنگ ثابت ولى متغیر است  
شود و فرهنگ گذشته در حال رسد؛ زیرا مواریث فرهنگى از نسلى به نسل دیگر منتقل مىنظر مىفرهنگ ثابت به

اما از . باشدسادگى قابل درك و رؤیت نمى چنین اگر تغییرى صورت پذیرد، آرام و بطئى است و بههم. یابدم مىتداو
دلیل طرح نیازهاى جدید زیستی، روانی، اجتماعى و تالش در پاسخگوئى به این نیازها و تفاوت در طرف دیگر، به

توان فرهنگ جوامع گوناگون از این نظر مى. شوددث مىهاى بشرى حامقتضیات زمانى و مکانی، تغییراتى در فرهنگ
تغییرات به ) Static Culture(در فرهنگ ایستا . را به دو گونه تقسیم کرد؛ یعنى فرهنگ ایستا و فرهنگ پویا

ماند؛ اما برخى جوامع نقطه مقابل جوامع حال متحجر و تغییرناپذیر باقى مىیابد و فرهنگ بهحداقل ممکن تقلیل مى
.  نحوى که وسعت و سرعت تغییرات در فرهنگ آنها زیاد استگیرند؛ بهیستا قرار مىا

دگرگونى از فرهنگى به فرهنگ  ◌ٴ ناپذیر است و تفاوت در سرعت، جهت و زمینهطور کلی، تغییرات، مداوم و اجتناببه
.  دیگر است

پذیرش فرهنگ، اجبارى ولى اختیارى است  
به این معنى که یکى از خصوصیات اصلى فرهنگ جمعى و . سد که فرهنگ، اجبارى استرنظر مىطور بهدر ابتدا این

هر . پذیرى قرار داردپذیرى و جامعهطور اجبارى در جریان فرهنگآدمى از بدو تولد تا مرگ به. جبرى بودن آن است
بل دائماً به او منتقل هاى مختلف حیات او متفاوت است، میراث فرهنگى نسل قآموزى در دورهچند میزان فرهنگ

فرهنگى  ◌ٴ شود که بدون احساس اجبار، عناصر و درونمایهمحتواى فرهنگ چنان با شخصیت فرد عجین مى. شودمى
“ درونى شدن فرهنگ”شناسى اصطالحاً این فرآیند را در جامعه. کندجامعه را در اندیشه و عمل خود منعکس مى

.  گویندمى
میزان اهمیت و ارزش آنها در چارچوب فرهنگ قاید رایج در فرهنگ خویش را نپذیرد، بهاگر فردى برخى از باورها و ع

.  گیردمورد نظر، در معرض فشار جمعى قرار مى
یعنى . تواند داشته باشدخود نقش مؤثر و فعالى در آن مى ◌ٴ از طرفى فرهنگ، امرى اختیارى است و فرد به نوبه

طور غیرفعال پذیرفته شده باشد نیست، بلکه برعکس فرهنگ مستلزم صورت میراثى از گذشته که بهفرهنگ به
.  شرکت فعال و خالق اعضاء گروه یا قوم مربوط است

تواند از طریق پذیرش برخى از عناصر فرهنگ و اراده نیستند، بلکه هر فردى مىافراد در مقابل فرهنگ غیرفعال و بى
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هاى فردى و تفاوت در دوده گام بردارد که این خود معلول تفاوتعدم پذیرش برخى دیگر، در جهت تغییر در آن مح
همراه نیازهاى جدید، موجب نوآورى در فرهنگ یا تأثیر فرد در این دو عامل به. پذیرى استپذیرى و فرهنگجامعه

.  شودفرهنگ مى

 )درایران(ابعاد مختلف در ارتباط میان فرهنگی را نام برده و توضیح دهید؟  -18

در کشوري مانند ایران که داراي زبان ها، گونه ها و گویش هاي متنوع فرهنگی است، و با توجه : ارتباطات زبانی       .1
به بافت سنتی اي که مانع از ارتباط مستقیم ارتباطی میان این گونه هاي مختلف می شده است، تا چندي پیش 

هرچند در مورد زبان هایی که داراي مرز جغرافیایی . مرزهاي مشخصی میان حامالن این زبان ها وجود داشته است
مشترکی با یکدیگر بوده اند، گاه به تاثیراتی متقابل برمی خوریم، اما این تاثیرات آنچنان اندك اند که نمی توان از 

.  ارتباط بین زبانی سخن گفت

خوردار است، تغییرات در این زمینه ویژگی ذاتی دین که از انعطاف کمتري بر  با توجه به: ارتباطات دینی        .2
در زمینه دین، حتا می توان گفت که داراي مرزهاي . بسیار کمتر از سایر جنبه هاي فرهنگی در ایران بوده است

بیشترین تغییر در این . مشخص تري از زبان است که در طول تاریخ نیز تغییرات چندانی در آن صورت نگرفته است
با فتح ایران توسط اعراب، تقریبا تمامی مردم . است هاي دینی حاکمان صورت گرفته استزمینه در جنگ ها و در سی

.  به اسالم گرویدند

هرچند قومیت داراي ارتباط تنگاتنگی با زبان است اما در ارتباطات فرهنگی صورت گرفته : ارتباطات قومیتی       .3
. در مقایسه با زبان صورت داده است) این قومیت هاستدر اینجا منظور فرهنگ هاي (تغییرات بیشتري در قومیت ها

ایندو داراي ویژگی مشترکی در طول تاریخ بوده اند اما با ورود به دوره کنونی، آداب، سنن و شعائر به مراتب بیشتر از 
 . زبان تغییر یافته اند

تفاوتهاي ارتباط درون فرهنگی و برون فرهنگی را توضیح دهید؟   -19

فرهنگی هنگامی رخ می دهد که افرادي با فرهنگ هاي ذهنی مشابه ارتباط صحیحی را برقرار می نمایند ارتباط درون 
، بنابراین پیام رفتار شکل گرفته را به شکل صحیح دریافت می نماید ، ارتباط برون فرهنگی هنگامی شکل می گیرد 

این صورت ممکن است پیام رفتار هاي انجام شده که افراد با فرهنگ هاي ذهنی متفاوت با هم ارتباط برقرار کرده در 
مثل تعارف که در یک فرهنگ به شکلی و در فرهنگ دیگر به شکل دیگر است . به شکل صحیحی دریافت نگردد 

بنابراین براي برقراري ارتباط بین فرهنگ هاي متفاوت ابتدا باید فرهنگ ذهنی و رفتار متناسب با آن فرهنگ را .
. نایی آگاهانه شدفهمید و داراي توا

منظور از کیفیت و کمیت فرهنگی در ارتباط بین فرهنگ را شرح دهید؟   -20

: کیفیت و کمیت روابط بین فرهنگی 

یکی از مواردي که در روابط بین فرهنگی باید به آن توجه کنیم ، ارتباط بین فرهنگها با روابط بین الملل قرابت و 
. مردم را به روابط مسالمت آمیز می خواند بگونه اي که همه . نزدیکی خاص دارد 
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: سه نوع توسعه بینی المللی در تماس بین فرهنگ ها را میتوان در نظر بگیریم 

فناوري جدید و سیستم هاي اطالع رسانی  – 1

جمعیتی ) توسعه کیفی (تغییر در جمعیت جهان  – 2

تغییر در صحنه اقتصادي دنیا  – 3

: اطالع رسانی  منظور از فناوریهاي نوین و -1

فناوري با ایجاد توسعه در دو زمینه از تالش هاي انسان یعنی سیستمهاي حمل و نقل و نظامهاي ارتباطی موجب 
سفرهایــی کـــه زمانـــی روزهـــا بـطول می انجامید ، امروزه در . تسریع ارتباطات بین فرهنگی شده است 

د و پیشرفته نیز همانند سیستمهاي حمل و نقل موجب بهبود و نظامهاي ارتباطی جدي. چند ساعت انجام می شود 
ماهواره هاي ارتباطی وسایل انتقال پیچیده تلویزیونی و شبکه هاي تنظیم و . تسهیل در تعامل فرهنگی شده است 

. ( آورداتصال دیجیتال اکنون امکان استفاده از اطالعات و نظریه ها را در یک زمان براي مردم سراسر جهان فراهم می 
) سال پیش در جهان وجود داشت  20تا  15یک میلیاردو دویست میلیون دستگاه تلویزیون در حدود 

: تغییر در جمعیت جهان و توسعه جمعیتی کمی و کیفی  -2

: توسعه کمی 

. چه در گذشته و چه در امروز جمعیت ها زیاد شده ، داد و ستد و ارتباطات افزایش می یابد

: توسعه کیفی 

. ایش سطح دانش عمومی ، باال رفتن سطح تحصیلی ، توسعه کیفی بعد از باال رفتن توسعه کمی باال می رودافز

: تغییر درصحنه اقتصادي دنیا  -3

. روابط بین الملل و تجرات و داد و ستد ، باعث ایجاد رابطه اجتماعی می شود و باعث افزایش رونق ارتباطات می شود 

: می ارتباطات کالمی و غیر کال

%  70  ارتباطات غیر کالمی

%  30ارتباطات کالمی 

: انواع نشانه هاي ارتباطاتی 

.... نشانه هاي طبیعی مانند ردپا و  -1
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نشانه هاي تصویري مانند عکس ، سایه یک آدم  -2

مانند کالم ها یا . که شامل نمادها می باشند که رنگ قرمز یک نشانه است ( نشانه هاي قراردادي مانند چراغ قرمز  -3
... و   مانند صداي اذان. که می تواند نماد یا نشانه شوند 

فرهنگ همه چیز است و در همه جا به عبارتی می توان گفت تقریباً هیچ جنبه اي از زندگی بشر وجود ندارد که تحت 
کند ممکن است وقتی فرهنگ تغییر می . تاثیر فرهنگ قرار نگرفته و بواسطه فرهنگ دستخوش تغییر نشده باشد

. مهارت هاي ارتباطی تغییرکند

. روشی که مردم ارتباط برقرار می کنند همان شیوه اي است که زندگی می کند و این روش همان فرهنگ آنها است 

: سال پیش می نویسد  200فولر نویسنده انگلیسی در 

: به دو دلیل . فرهنگ همه چیز را ساده و آسان می کند 

معنا براي رویدادها اشیاء زمینه انتقال آسان در یک سبک زندگی به سبک دیگر را فراهم می کند  فرهنگ با ایجاد -1
 .

. فرهنگ قسمت عمده و اعظم آن خودکار و ناخودآگاه در زندگی ما رخنه می کند – 2

که چگونه  فرهنگ با استفاده از خانواده بعنوان اولین رابط خود از میان رابط هاي متفاوت به کودك یاد می دهد
. برخوردي که مورد پسند بزرگساالن رفتار کند و باعث شود به او پاداش بدهند 

نسبت به این جواب مطمئن نیستم : توجه

و آداب و رسوم و مقررات و قوانین  معنوي که شامل عقاید و افکار فلسفی و دینی و ادبیات و اساطیر و علوم فرهنگ
. ارزشهاي دینی استاجتماعی و معیارهاي اخالقی و 

ي صنایع و اختراعات و تشکیالت مادي و هر آنچه که انسان در زندگی اجتماعی مادي که عبارت است از همه فرهنگ
. براي راحتی خود از مسکن و پوشاك و خوراك و تجمالت ساخته و به وجود آورده است

نقش ادراك در ارتباط میان فرهنگها را تبیین نمائید ؟   -21 

این   .ارزیابی و سازماندهی می کند "فرایندي است که فرد به واسطه آن محرك ها را از دنیاي خارجی انتخاب  ادراك
ارزشی و نگرشی  "مقوله که از عناصر ارتباط بین فرهنگی است در ادراکات فرهنگی بر مبناي سیستم هاي اعتقادي 

. بنا شده است

. ادراکات متفاوتی حاصل می شوداز پدیده واحد .بین احساس و ادراك تفاوت است
. ادراك موثر است  تجربه ها و آموخته هاي قبلی بر -2
. باشد را خوب درك نمی کند...و  آنچه که تهدید کننده ،نا خوشایند -3
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گزینش ادراکی تحت تاثیر عواملی چون .در فرایند ادراك بحث گزینش ادراکی وجود دارد  -4
. ،تکرار و تازگی و تحرك محرك استتجربه،انگیزش،شخصیت و میزان شدت 

. پیام تحت تاثیر خصوصیات تعمیم داده می شود.ادراك کلیشه اي در ارتباط تاثیر گذار است -5
. ادراك یک خصوصیت سایر خصوصیات را تحت الشعاع قرار می دهد:خطالي هاله اي -6
. دفرد چیزي را درك می کند که انتظار دارد نه آنچه که واقعا وجود دار -7
. فرد پیام دریافتی را در قالب هاي ذهنی قرار می دهد و درك می کند -8

به عبارتی واقعیت آن چیزي است که . ادراك وسیله اي است که ما با آن دنیاي فیزیکی و اجتماعی خود را می فهمیم 
یدئولوژي و حتی ایمان دنیاي درون هرکسی ارزش ها ، هنجارها ، عقاید ، نمادها ،حوادث ، مردم ، ا. درون ما است 

. در واقع آنچه که در بیرون وجود دارد ادراك ما است . است 

چرا که اطالعات و دانش ما درباره دنیاي خارج و اجتماع از . ادراك در مطالعه ارتباطی میان فرهنگ ها امري مهم است 
: آقاي گمبل می گوید. راه ادراك بدست می آید 

. شیدن و تعبیر داده هاي حسی است بگونه اي که درك دنیا را براي ما میسر می سازدادراك فرآیند انتخاب ، نظم بخ

یعنی فرآیندي که فرد بواسطه آن محرك ها را از دنیاي خارجی انتخاب ، . ادراك یک عنصر ارتباط بین فرهنگی است 
.  و نگرشی بیان شده اند  ادراکات فرهنگی بر مبناي سیستمهاي اعتقادي ، ارزشی. ارزیابی و سازماندهی می کند 

: مفهوم ادراك 

اگر چه فرآیند فیزیکی ادراك تقریباً در همه افراد یکسان است ولی در آخرین مرحله تفسیر و ارزیابی متاثر از 
. فرهنگ می باشد 

نقش مهاجرت و گردشگري در ارتباط میان فرهنگ ها را ترسیم نمائید ؟   -22

مخاطره انگیز و پردردسر بوده اما بازهم عالقمندي به کسب تجربه و آشنایی با  هرچند در گذشته هاي دور سفر امري
ملل مختلف در کنار تجارت باعث حرکت کاروان هاي بزرگی از یک سرزمین به سرزمین دیگر می شد که مسیر عبور 

وظیفه این جاده نقل  اصلی ترین. و مرور این کاروان ها به سمت شرق و غرب کره خاکی جاده ابریشم را به وجود آورد
و انتقال کاال بود ، حال آنکه ناخواسته فرهنگ ممالک و کشورها را نیز به یکدیگر منتقل می کرد و همین امر باعث 

. شده امروزه هنوز هم بسیاري از تمدن هاي سر راه آن زنده باشند 

و نقل هوایی، دریایی یا زمینی  بنابراین امروزه که به لطف وجود فنآوري و تکنولوژي هاي مدرن از قبیل حمل 
به سادگی روشن کردن کامپیوتر شخصی در منزل ماست می توانیم به اهمیت و جایگاه صنعت  مسافرت یا گردشگري 

این سادگی و سهولت در سفر باعث برخورد بیش از  . گردشگري در گسترش و پایداري فرهنگ ها بیشتر پی ببریم
و می توان گفت این صنعت گردشگري و سفر همانند  مختلف جهان شده است ، پیش فرهنگ و آداب و رسوم قومهاي 

. پلی بین فرهنگ اقوام مختلف در این کره خاکی ایفاي نقش می کند
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بنابراین به جرأت در قرن حاضر و با توجه به رشد و گسترش صنعت گردشگري در سطح جهان، این صنعت ارتباط 
گذشته مردم دو کشور به دلیل سختی هاي سفر و عدم برخورد دو ملت از آداب و شاید در . دهنده بین فرهنگ هاست

سنن یکدیگر زیاد اطالع نداشتند اما امروزه در این دهکده جهانی، گردشگران به سادگی می توانند به واسطه رشد 
. از آداب و رسوم کشورهاي دورتر از کشورشان با خبر باشند  صنعت گردشگري در سطح جهان

سترش صنعت حمل و نقل و رشد چشمگیر گردشگري و یا حتی ظهور دنیاي مجازي اهمیت آگاهی از فرهنگ هاي با گ
مختلف بیش از پیش نمود کرده و پرده از راز بزرگی برداشته شده که به واسطه این راز و اهمیت بیش از پیش آن در 

گردشگري؛ ارتباط دهنده « : نگونه تعیین شدهمیالدي شعاري اي 2011دنیاي کنونی، براي روز جهانی گردشگري سال 
» فرهنگ ها

بسیاري از دست اندرکاران و فعاالن عرصه گردشگري معتقدند عالوه بر رشد و گسترش اقتصاد کشورها در کنار 
. ارتقاي صنعت گردشگري فرهنگ آن کشور نیز دچار تغییراتی مثبتی خواهد شد

ر کشورهاي توریست پذیر در می یابیم که بسیاري از مشکالت یا این کارشناسان عنوان می کنند با کمی دقت د
کاستی هاي فرهنگی آن کشور به مرور زمان و پس از گشودن مرزهاي خود به روي گردشگران خارجی برطرف شده 

اگرچه این موضوع به معنی تهاجم فرهنگی نیست و یا اینکه کشور میزبان باید پذیراي هرگونه تغییري از گردشگران 
بلکه اینگونه کشورها معموال با توجه به فرهنگ خود و جذب . رودي باشد و اصالت فرهنگ خود را از دست بدهدو

. می کند نکات مثبت فرهنگ هاي ورودي آن را پاالیش کرده و فرهنگی نوین و کامل را در جامعه بازتولید 

باعث درك و فهم هرچه بیشتر وبهتر و گردشگري فرهنگ ها و تمدن ها با یکدیگر برخورد داشته و این آشنایی 
به گفته جامعه شناسان و کارشناسان هرچه اینگونه برخوردها بین اقوام و ملل مختلف . سالمتر از یکدیگر شده است

بیشتر باشد، ترویج اخالق و فرهنگ بین افراد بسیار ساده تر خواهد بود و زیر بنایی براي احترام متقابل بین فرهنگ و 
ف ایجاد می شود که به حق باعث احترام به ارزشها و اعتقادات مختلف در جهان و به طور غیر مستقیم این ادیان مختل

. امر حافظ تمدن و فرهنگ هاي باستانی تا ابد و انتقال آنها به نسل هاي آینده می شود

ار یکدیگر و گردشري فرصتی را براي برجسته کردن نقش این صنعت در تجمیع فرهنگ هاي مختلف جهان در کن
. ارتقاي فهم جهانی ملل و فرهنگ ها را ایجاد خواهد کرد

جابجایی میلیون ها گردشگر در کل جهان یا همان دهکده جهانی در یک دهه گذشته بین کشورها و تمدن هاي 
. مختلف فرصتی مناسب براي گسترش احترام و تحمل فهم دوسویه بین فرهنگ ها را ایجاد کرده است

  توان دریافت که این تعداد بار فرهنگ ها و تمدن هاي مختلف در این کره خاکی با یکدیگر برخورد داشتهبنابراین می 
به گفته جامعه شناسان و . و این آشنایی باعث درك و فهم هرچه بیشتر و بهتر و سالمتر از یکدیگر شده است

، و این باعث ترویج اخالق و فرهنگ شده و کارشناسان هرچه اینگونه برخوردها بین اقوام و ملل مختلف بیشتر باشد
زیر بنایی براي احترام متقابل بین فرهنگ و ادیان مختلف ایجاد می شود که به حق باعث احترام به ارزشها و 

اعتقادات مختلف در جهان و به طور غیر مستقیم این امر حافظ تمدن و فرهنگ هاي باستانی تا ابد و انتقال آنها به 
. می شود نسل هاي آینده

69 
 



فرهنگ باالترین دارایی هر ملت و قومی هست که به واسطه گسترش صنعت گردشگري حفظ شده و در سطح عالی و 
به قول معروف این خرده فرهنگ ها در کشورهاي مختلف، سطح گردشگري را . کامل به دیگران شناسانده خواهد شد

و جامعه شناسان جهان یکصدا معتقدند که این فرهنگ بسیاري از نظریه پردازان . در بین کشورها مشخص خواهد کرد
هاي متفاوت جهان هستند که عالقه بسیاري را براي سفر به کشورها برمی انگیزند به عنوان مثال مردمی خندان، 

لباس هاي رنگارنگ و شاداب و سرزندگی بسیاري از فرهنگ ها در جهان امروز باعث شده که صنعت گردشگري در 
. ص باعث رونقی چشمگیر داشته باشدمنطقه اي بخصو

عنوان کنفرانس خود را نوشته و به اختصار توضیح دهید؟  -23

عوامل موثر بر موفقیت مدیر در سازمان ها را بیان کنید؟  -24

a.   محور قرار دادن نقش استقالل مدیر در تنظیم برنامه، تعریف مسئولیت و ارزیابی میزان : استقالل سازمانی مدیر
مند مدیر را به همچنین، این پژوهشها استقالل نظام. اندسازمان در چارچوب ساختار سازمانی تأکید ورزیده پیشرفت

. کنندتر فرایند پیشرفت سازمانی ضروري معرفی مییافتهمنظور هدایت نظام

b.     تأکید جدي  همسویی تخصص مدیریت با اهداف سازمان، همواره مورد: ارتباط تخصص مدیر با اهداف سازمان
در پیشبرد اهداف سازمانی  بررسیها حکایت از آن دارد که مدیران متخصص،. بسیاري از محققان قرار داشته است

کنندة کاردانی ترین شاخصهاي تعیینبیشتر این محققان تخصص را به عنوان یکی از مهم. کنندتر عمل میخود موفق
. کنندمدیر معرفی می

c.    هاي آموزش کارکنان با استفاده از فناوري، زمینه) : تأثیر فناوري(در امور آموزش کارکنان  استفاده از فناوري
. گیرددر نتیجه، فرایند رشد هر سازمان نیز شتاب بیشتري می. سازدمندي از کارکنانی مؤثرتر را فراهم میبهره

رابطه قدرت و مدیریت سیاسی در سازمان ها را توضیح دهید؟  -25

. نمی توان آن را دید ولی می توان اثرات آن را حس کرد. قدرت یک نیروي نامحسوس و نامشهود است در سازمان
آثار نا مشهود قدرت یکی از عوامل ایجادکننده . قدرت در سازمان به عنوان مقوله اي جدا از قدرت شخصی است

. رفتارهاي سیاسی معرفی شده است 

با توجه به این تعریف مشخص است . فتار دیگران، براي رسیدن به هدفشقدرت توانایی یک فرد در تاثیرگذاري بر ر
در سازمان بسیار موضوع پر اهمیتی است؛ زیرا بسیار مهم است که مدیر بداند قدرت چیست؟ چگونه آن را  قدرت که

شناخت قدرت از سوي دیگر به واسطه . به دست آورد؟ چگونه از آن استفاده کند؟ و اهداف سازمانی را برآورده سازد
. بینی یا تحلیل کردتوان بسیاري از رفتارهاي افراد در سازمان را پیشمی

نزاع بر . زنندقدرت براي افراد داراي مزایاي زیادي است؛ لذا براي به دست آوردن آن در سازمانها دست به تالش می
همه افراد، در تمام سطوح سازمان، با توجه  از یک نگاه. آوردسر قدرت، بحث رفتارهاي سیاسی در سازمان را پدید می

. شوندبه شرایط خود اهداف و عالیقی دارند که گهگاه براي دستیابی به آنها ناگزیر به استفاده از ترفندهاي سیاسی می
از . دهند؛ زیرا اکثر اوقات با خودخواهی همراهندمعموالً این گونه رفتارها بعد منفی رفتارهاي سیاسی را تشکیل می
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سوي دیگر در فرآیندهاي طبیعی سازمان، براي از بین بردن مشکالت و تعارضات سازمانی، نیاز به رفتارهاي سیاسی 
این گونه رفتارها که معموالً از طریق تشکیل ائتالف و گفتگوهاي سازنده . شوداز جانب مدیران ارشد کامالً حس می

رفتارهاي سیاسی جزو وظایف افراد در سازمانها . دهديگیرد، بعد مثبت رفتارهاي سیاسی را تشکیل مانجام می
گیرد؛ این رفتارها در تمام سطوح نیست، بلکه براي دستیابی به هدفی خاص از طریق منابع قدرت موجود صورت می

. اندسازمان جاري

آورند ت میاي قدرت به دسدهند، حتماً عدههر کجا که افراد دور هم جمع شوند، گروهی با هدف مشخص تشکیل می
. کنندافراد گروه به دنبال دستیابی به این منابعند و براي به دست آوردنش تالش می. یابندو به منابع قدرت دست می

به محضی که افراد از قدرت خود در عمل استفاده کنند و مجراي اعمال آن را بیابند، در واقع دست به رفتارهاي 
. نه از منابع قدرتشان استفاده کنند تا به اهدافشان برسندآموزند که چگوآنها می. اندسیاسی زده

مدیریت انگیزش در سازمان ها را کامال توضیح دهید؟  -26

.  مدیریت انگیزش بر روي سه شرط اعتماد به نفس، اطمینان و رضایت تمرکز دارد

دهد که انتظارات از خ میآن زمانی ر. فقدان اعتماد به نفس یک مشکل درون گستر انگیزشی است: اعتماد به نفس 
سطح عملکرد غیرواقعی بوده، حجم کار به طور غیرممکن زیاد باشد و آموزش تا اندازه نیازهاي کارکنان تنزل پیدا 

. کرده و در آن سطح حفظ شود

نها با هاي آنان با عملکرد آنها متناسب نیست، آها ودریافتزمانی که کارکنان بر این باور باشند که پاداش: اطمینان 
، ))من به آنچه که شایسته عملکرد من است نخواهم رسید: ((گویدزمانی که کارمندي می. یک مانع انگیزشی مواجهند

. وي مشکل اطمینان دارد

ممکن است که . آورند رضایت بخش نیستکنند نتایجی را که به دست میگاهی کارکنان احساس می: رضایت 
در این صورت براي کارکنان مشکل است ). آورمخواهم از کارم به دست نمیيمن چیزي را که م: ((کارمندي بگوید

ها نیز با عملکرد آنها متناسب است و دریافتی) اعتماد به نفس(توانند انجام دهند احساس کنند که کار خود را می
براي هیچ . ننده نیستاگر احساس کنند که نتایج رضایت بخش و ارضا ك. اما آنها برانگیخته نخواهند شد) اطمینان(

. خواهد، سخت کار کندکس معقول و منطقی نیست که براي به دست آوردن چیزي که نمی
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