
 

 

 رسانه ها در زندگی                         درس هشتم 

واژه ی رسانه در زبان فارسی وازه ی نسبتًا جدیدی محسوب می شود.همانطور که از واژه ی رسانه هم 

رسانه ،رساندن است رساندن حرف ها و پیام ها ودید گاه های من وشما به فرد یا  مشخص است،مأموریت

 افراد دیگر

 کار برد رسانه ها در زندگی ما:

 امروزه با تلفن همراه به راحتی وبا سرعت بیشتر با دیگران  می توان مکالمه کرد.:_ارتبا ط سریع با دیگران

ل( ارسال فایل های صوتی وتصویری رابه همراه نامه در همان با استفاده از پست الکترونیک )ایمیمکاتبه:_

 لحظه توسط گیرندگان امکان پذیر است.

با جست وجو در اینترنت به راحتی وبا سرعت می توان مطلب مورد نظر را از میان هزار :فعالیت های علمی_

 مطلب پیدا کرد.

نظر خود را بررسی وتصویر کاال را دید وقیمت از طریق اینترنت می توانیم ویژگی کاالی مورد _خرید وفروش:

 آن از داخل خانه سفارش خرید بدهیم. کاال ومقایسه

پرداخت قبوض آب وبرق وتلفن وهمچنین ثبت نام حج وزیارت _بهره گیری از خدمات دولت الکترونیک:

 پذیر است.،کنکور،صدورگواهینامه ،رزرو یا خرید بلیت هواپیما و........ از طریق اینترنت امکان 

 به طور حضوری از راه دور در چند کالس ویا صحبت با دانشجواُستاد تدریس  _آموزش:

:در این آموزش،اُستادودانشجو،صدا وتصویر یکدیگر را دریافت می کنند ونیازی به سفر اُستاد به ویدئو کنفرانس

ویدئو کنفرانس )دور  شهری که دانشجویان درآن زندگی می کنندنیست .به این آموزش ،آموزش از طریق

 می گویند.  سخنی(

انجام کارهای همچون واریز کردن  پول به حساب دیگران،گرفتن موجودی ،دریافت صورت _عملیات بانکی:

 حساب ،برداشتن پول از حساب خودشان  از طریق تلفن ودستگاه خود پرداز واینترنت امکانپذیر است.

با استفاده از تلویزیون های مدار بسته ،تلفن همراه واینترنت  می توان مکان های مهم مثل  :_امنیت ونظارت

 ،فروشگاه های بزرگ و....واپایش )کنترل( کرد وجلوی اعمال خالف یا سرقت را گرفت.فرودگاه ،موزه

توان از اخبار با استفاده از رایانه یا تلفن همراه متصل به اینترنت، درهرلحظه می _دسترسی به اخبار: 

 اقتصادی،سیاسی ،هواشناسی،حرکت قطار ها وپروازها  واز این قبیل اطالعات آگاه شد.

 مزایای استفاده از فناوری ها)رسانه(:

 _صرفه جویی در وقت و هزینه ها

 _کمترشدن رفت آمد ها در شهر

 ساعت شبانه روز 10_بهرمند شدن از خدمات در تمام 

به رسانه هایی گفته می شوند که فرستنده به وسیله ی آن ها می تواند پیام  :رسانه گروهی یا رسانه جمعی 

 مانندرادیو ،تلویزیون ،روز نامه ها و.........ها خود را به حجم وسیعی از مخاطبان برساند.



 

 

ایش زد وخورد وخشونت در اغلب فیلم ها وتحت تأثیر قرار گرفتن نوجوانان وبه کار بردن روش های _نم

 خشونت آمیز در زندگی

 _رواج بی بند وباری های اخالقی  را در کاربران برخی پایگاه های اینترنتی 

 _رواج مصرف گرایی در جامعه از طریق آگهی بازرگانی

 تلویزیون با استفاده از اینترنت_صرف وقت زیادی برای تماشای 

امروزه  صاحب نظران معتقدند که رسانه های ارتباط جمعی ،تأثیر زیادی بر سبک زندگی و هویت افراد می 

گذارند در واقع رسانه ها می توانند موجب شوند که مردم به شیوه های خاصی فکر کنند ویا وقایع را همان 

 طور که آنها می خواهند ببینند.

_همه اطالعاتی که در اینترنت وجود دارند صحیح نیستند چون از سوی منابع و افراد مختلف منتشر می شوند  

 باید در بارهی منبع وپایگاه آنها تحقیق کنید.

 فیلم های خانوادگی خود را هرگز وارد اینترنت نکنید. _عکس ها یا

 _رمز عبور پست الکترونیک یا رمز کارت با نکی خود، والدین ونظایر آنها را فاش نکنید.

_اعتیاد به بازی های رایانه ای یا اینترنت باعث اختالل در زنگی وتحصیل می شود باید فقط ساعت خاصی را به 

 این کاراختصاص داد.

 ماییخودآز

  زندگی روزمره را نام ببرید ؟نمونه هایی از کاربرد های فناوری اطالعات وارتباطات را در 

 .مزایای استفاده از فناوری  ارتباطی را نام ببرید 

 برخی از اثرات منفی رسانه جمعی را  بیان کنید؟ 

 آگهی بازرگانی به چه شیوه هایی در اختیار مردم قرار می گیرند؟ 

  از اینترنت باید چه مواردی را رعایت کرد؟هنگام استفاده 

 رسانه های ارتباط جمعی،چگونه بر فرهنگ عمومی تأثیر می گذارند؟ 

 

 

 

 

 


