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 ....................................................................................................................................................« کارکردفرهنگی رسانه ها»

 .ادراک می کند ..........................از دریچه در عصر حاضر، انسان دنیا را-1
 رسانه ها 

 دارند؟« جامعه جهانی»رسانه هاچه نقشی درشکل گیری -2

را فراهم آورده « جامعه جهانی»گسترش رسانه ها  و افزایش روز افزون دسترسی آسان به آنها، زمینه شکل گیری ایجاد و 

 است.

 نقش آفرینی می کند؟ ،کدام ابزاردردگرگونی فرهنگی واجتماعی بیش ازسایرعوامل-3

تحت  اصر رامی کند و عملکرد سایر عننقش آفرینی  ، بیش ازسایر عوامل، در دگرگونی های فرهنگی و اجتماعی«رسانه»ابزار 

 .الشعاع قرار می دهد
 
 
 
 

 درحال حاضرارتباط انسان هاوجهان های فرهنگی بایکدیگرچگونه شکل می گیرد؟-4
در این دوره، میزان و چگونگی ارتباط انسان ها با هم و نیز ارتباط جهان های فرهنگی با یکدیگر نسبت به گذشته، کامالً متفاوت 

 شکل می گیرد.« رسانه ها»در بستر  شده است و

 چه عواملی مناسبات انسانی ،ارتباطی-قبل ازرسانه های جدیدوگسترش سریع شبکه های بین المللی اطالعات-5

 رادگرگون ساخت؟
نسانی ،مناسبات ا تلویزیونو رادیو و نیز اختراع روزنامه ها و کتاب  و گسترش کمی وکیفی انتشار چاپدرابتدا، اختراع ماشین 

 و فرهنگ حاصل از آن را دگرگون ساخته است.

 منظورازعصرارتباطات چیست؟-6
با انقالب صنعتی و پیدایش رسانه های جدید، به ویژه با گسترش سریع شبکه های بین المللی اطالعاتی ـ ارتباطی و فراهم 

شده ایم؛ به گونه ای که در آن امکان « عصر اطالعات »، واردانتشار حجم وسیعی از داده هاو انتقال  ،قابلیت ذخیرهآمدن 

 هرنوع ارتباط، به ویژه گسترش فرهنگ ها و پیام های فرهنگی، بسیار بیش از پیش فراهم آمده است.

 د.سهم اساسی دارن ، در فرایند ارتباطات و جابه جایی اطالعات در درون و برون جامعه.....................-6
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 ارسانه ه 

 ؟های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی، کارساز باشند رسانه هاچگونه می تواننددرعرصه-7
می توانند در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی، کارساز باشند و به عنوان یک دانشگاه گسترده ،در  رسانه ها
 جامعه به فعالیت بپردازند.تخریب فرهنگ و یا تعالی  راستای

 رابنویسید.ارکردهای رسانه هابرخی از ک-8

  امکان دسترسی گسترده به اطالعات را برای عموم مردم به وجود آورده اند.*

 جمع آوری، انباشت و توزیع اطالعات را سرعت بخشیده و محدودیت های زمانی و مکانی را از بین برده اند.*

 آورده و آنها را در تولید اطالعات سهیم کرده اند.امکان بازتولید، پاالیش و گسترش اطالعات برای همگان را فراهم *

دانش عمومی را در حوزه های مختلف معرفتی و علمی افزایش داده و آگاهی و توانایی مردم را برای دستیابی به زندگی *
 مناسب و دانش بنیان فزونی بخشیده اند.

.                                                                        .........................راتسهیل کرده استکارکردهای وتحوالت فرهنگی رسانه هازمینه پیدایش -9

                                                                                                                                      « جامعه اطالعاتی»

  چیست؟                                                                                                                        « جامعه اطالعاتی»منظوراز-11

سرمایه ارزشمند به مثابه یک « اطالعات »بنا نهاده شده است و اطالعات جامعه ای که اساس آن بر تولید ،توزیع و گردش

 محسوب می شود.

 ..........................................................................................................................« رسانه هاوخلق جهان های فرهنگی»

 چیست؟ رکن اساسی جامعه پیشرفته و عامل جهانی شدن فرهنگ-11
 رسانه ها 

هان اجتماعی و جهان فرهنگی در شکل گیری شخصیت فردی و اجتماعی و خلق و گسترش ج رسانه هاچگونه-12

 ؟دارندتأثیر

، در شکل گیری شخصیت فردی و اجتماعی و خلق و گسترش جهان اجتماعی و جهان فرهنگی ارائه اطالعاترسانه ها با الف( 

 .تأثیر فراوان دارند

  .ر و اندیشه ها را فراهم می آوردکه زمینه تعامل و تبادل افکاها و هنجارهای جدید می باشند. قادر به ایجاد ارزش ها ،آگاهیب(

رسانه ها، می توانند شرایط و زیرساخت های فکری ـ فرهنگی مناسب برای پیشرفت و توسعه، از قبیل ایجاد روحیه و مهارت ج(

 .حسابگری و ... را در جوامع رواج دهندکار گروهی،  فرهنگ کارآفرینی، قانون محوری، فرهنگ نظم و 

 با اخذ و خلق ایده و تفکری جدید و ترویج آن، به روند توسعه جامعه کمک کنند. رسانه هامی توانند د(

 به چه دلیل فعالیت رسانه ای یک کنش فرهنگی محسوب می شود؟-13
باشند. به همین دلیل، فعالیت رسانه ای، خود یک کنش قادر به ایجاد ارزش ها ،آگاهی ها و هنجارهای جدید می چون رسانه ها

 .ر و اندیشه ها را فراهم می آوردفرهنگی محسوب می شود که زمینه تعامل و تبادل افکا

  چیست؟آشنایی با کارکرد رسانه ها و فهم پیام های آشکار و پنهان آنها، نیازمند برخورداری از-14

 است. « سواد رسانه ای» آشنایی با کارکرد رسانه ها و فهم پیام های آشکار و پنهان آنها، نیازمند برخورداری از

 سوادرسانه ای به چه معناست؟-15
 .هارت استفاده درست از رسانه هاست، به معنای توانایی و مرسانه ایسواد

 هاباچه مشکالتی مواجه می شوند؟ کسانی که ازسوادرسانه ای بی بهره انددراستفاده ازرسانه-16
آنان که از این سواد، بی بهره هستند، مقهور جاذبه های ظاهری و فریبنده رسانه ها شده و تسلیم پیام ها و فرهنگ حاکم بر 

  آنها می شوند.
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رشد اقتصادی، افزایش سوادآموزی، مشارکت سیاسی و پذیرش مسئولیت اجتماعی، با میزان  چه ارتباطی بین-17

 وجوددارد؟دسترسی به رسانه ها
تحقیقات مختلف نشان می دهد که رشد اقتصادی، افزایش سوادآموزی، مشارکت سیاسی و پذیرش مسئولیت اجتماعی، با  

دارد و هرچه مبادله اطالعات صحیح و معتبر، سریع تر انجام شود، دستیابی به  ارتباط مستقیممیزان دسترسی به رسانه ها، 

 امکان پذیرتر است. توسعه و پیشرفت،

 ...............................................................................................................................«سوادرسانه ای وتحوالت فرهنگی»

 
 منظورازسوادرسانه ای چیست؟-18

است که به توانایی دسترسی، تجزیه و تحلیل و ایجاد انواع پیام های  سواد رسانه ای ،مجموعه ای از مهارت های قابل یادگیری

رسانه  فعال و مؤثر در محیط پیچیده اشاره دارد و یک مهارت ضروری در دنیای امروزی به شمار می رود. برای حضور رسانه ای

 عات باشیم.ها، باید قادر به درک بهتر پیام های رسانه ای، تجزیه و تحلیل، ارزشیابی و پردازش اطال

قادر به رمزگشایی از اهداف رسانه ها و کشف پیام های پیچیده موجود در محتوای آنها می  چگونهافراد،-19

 ؟باشند
 با کسب سواد رسانه ای 

 ؟می توانند در شکل گیری فرهنگ رسانه ای مشارکت فعال داشته باشندافرادچگونه -21
 با کسب سواد رسانه ای

به صورت آن خارج شده ،و از ،ه منفعلاز حالت مصرف کنند دراستفاده ازرسانه ها،درچه صورت افراد-21

 دمی شوند؟هوشمندانه بهره من
 ودده موجود در محتوای آنها می باشنقادر به رمزگشایی از اهداف رسانه ها و کشف پیام های پیچی سوادرسانه ایباکسب افراد 
 .مشارکت فعال داشته باشندمی توانند در شکل گیری فرهنگ رسانه ای  

  چه کارکردهایی برای افراددارد؟ سواد رسانه ای-22

 مهارت استفاده از فناوری های ارتباطی را به دست آوردیم.*

 آنچه را که رسانه ها می خواهند ما را به باور آن برسانند، تشخیص دهیم.*

 اطالعات غلط و دروغ های رسانه ای را تشخیص دهیم.*

 فرهنگی را تشخیص داده و مهارت  الزم برای حل آنها را به دست آوریم.مسائل *

 پیام های رسانه ای را براساس تجربیات خود ،باورها و ارزش های خویش ارزیابی و تجزیه و تحلیل کنیم.*

 پیام های رسانه ای خود را طراحی، ایجاد و پخش کنیم و در تحوالت فرهنگی مشارکت نماییم.*

 فرهنگی نظام سلطه یاری می کند. ملیسم رسانه ای و برنامه های تهاج، ما را در مقابله با امپریانه ایرساسواد کسب*

 .................................................................................................................................................................« امپریالیسم رسانه ای»
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 چیست؟« امپریالیسم رسانه ای»منظوراز-23

ی در ، سعی در یکسان سازی فرهنگتبلیغاتو عنصر کلیدی آن، یعنی  رسانهسرمایه داری غربی با استفاده از ابزار تأثیرگذار 

 می گویند.« امپریالیسم رسانه ای»ابعاد مادی و معنوی فرهنگ سایر ملل دارد که به این پدیده، همه 

برای نیل به اهداف و مقاصدخویش،تسلط بر شبکه ارتباطی را به عنوان برترین و  به چه دلیل غرب،-24

                                                    ؟                                                                                                                            مؤثرترین گزینه راهبردی خود برگزیده است
نگ و پیام خاص ،ایجاد شده و رسانه ها در رویارویی فرهنگ ها و تمدن ها، بی طرف نیستند و برای گسترش و اشاعه فره

فعالیت می کنند. به همین دلیل، غرب، برای نیل به اهداف و مقاصدخویش،تسلط بر شبکه ارتباطی را به عنوان برترین و 
                                                                                                       مؤثرترین گزینه راهبردی خود برگزیده است.

     موثرترین گزینه راهبردی غرب،برای نیل به اهداف ومقاصدش چیست؟                                                                   -25
                                                                                                                               تسلط بر شبکه ارتباطی 

           ازنظرمارشال مک لوهان جنگ های آینده چگونه خواهدبود؟                                                                           -26
جنگ هایی که درآینده رخ می دهد به وسیله تسلیحات جنگی و در میدان های نبرد نخواهد بود، بلکه »مارشال مک لوهان:

 «به مردم القا می کنند. رسانه های جمعیرخ خواهد داد که  تصوراتی این جنگ ها به دلیل

 

 مثال بزنید.درچه جهتی استفاده می کنند؟امروزه نظام سلطه،ازابزاررسانه ویافته های علمی وپژوهشی -27
نظام سلطه تالش می کند با بهره گیری از آخرین یافته های علمی و پژوهشی، و با برخورداری از آخرین دستاوردهای تکنولوژیک 

همراه و  و با ارزش ها و فرهنگ خویشرا تغییر داده « دیگران» باورها، اندیشه ها، گرایش ها و فرهنگو شگردهای تبلیغاتی، 
 دیگران، ایشان را به راهی بخواندکه خود می خواهد.« مهندسی ذهن» هماهنگ کند و با

است که با اتکا به قدرت تکنولوژیکی، به ارائه  امروزه تراست های بزرگ اطالعاتی وکارتل های عظیم رسانه ای شکل گرفته*
صورت نظام مند و هماهنگ، در جهت دهی  پردازند و بهتصویری مخدوش ازحکومت ها ،فرهنگ ها، اقوام و ادیان رقیب می 

  .افکار عمومی جهانی و شکل گیری عقاید وگرایش ها و واکنش های موردنظر خود ،تالش می کنند
 
 
 
 

 چیست؟« مهندسی ذهن»منظوراز-28
 همراه وهماهنگ کنیم.یعنی باورها،اندیشه ها،گرایش هاوفرهنگ دیگران راتغییردهیم و آن هاراباارزش هاوفرهنگ خویش 

 چیست؟که حتی در زمان صلح نیز بین کشورها به صورت غیر رسمی ادامه دارد تنها جنگی-29
 جنگ رسانه ای

تنها جنگی است که حتی در زمان صلح نیز بین کشورها به صورت غیر رسمی « ،جنگ رسانه ای» دلیل به چه-31

 ؟ادامه دارد
امپراتوری فرهنگی ـ رسانه ای، هویت های فرهنگی، ملی و دینی سایر ملت ها را تغییر داده و امپریالیسم رسانه ای، با تشکیل 

تنها جنگی است که حتی در زمان « ،جنگ رسانه ای» بخش هایی از فرهنگ خود را جایگزین آنها نموده است. به همین دلیل
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فاده از ظرفیت رسانه ای خویش، برای پیشبرد اهداف صلح نیز بین کشورها به صورت غیر رسمی ادامه دارد و هر کشوری با است
 سیاسی و فرهنگی خود از آن بهره می گیرد.

 سربازان جنگ های رسانه ای چه کسانی هستند؟-31
 هستند. کارگزاران رسانه ها و کارشناسان جنگ روانی ، متخصصان تبلیغاتسربازان جنگ رسانه ای، 

 رانام ببرید؟یک نمونه برجسته ازجنگ رسانه ای -32
 راهبرد طراحی شده توسط آمریکا، پیش ازحمله نظامی به عراق، نمونه برجسته ای از جنگ رسانه ای به موازات جنگ نظامی

 به شمار می رود.

 هدف جنگ رسانه ای چیست؟-33
هدف قراردادن هدف جنگ رســانه ای، اگر چه در نهایت تغییر کارکرد و عملکرد دولت هاســت ،اما به طرز ملموســی به جای  

ــتقیم دولت ها،   درجوامع می  تغییر و تحوالت فرهنگی را هدف بمباران خود قرار می دهد و به     ملت ها و فرهنگ عمومی    مسـ
 اندیشد تا بتواند حکومت های دست نشاندۀ خود را به قدرت برساند.

 ................................................................................................................................................................................................بیشتربدانیم 

 چیست؟ یکی از جلوه های امپریالیسم رسانه ای در جهان-34

است که از شکل های سلطه دنیای غرب بر جهان است.  خبرییکی از جلوه های امپریالیسم رسانه ای در جهان، امپریالیسم 

 منظورازامپریالیسم خبری چیست؟-35

امپریالیسم خبری به معنی سلطه جویی انحصاری در نظام خبررسانی جهان است. امپریالیسم به طور تخصصی بر روی حجم، 
 .نوع، محتوا، کیفیت، کمیت، زمان و مکان یک خبر کار می کند

 رابه زبان آورد؟«امپریالیسم خبری»چه کسی واژهبرای نخستین مرتبه -36

در گردهمایی کارشناسان ارتباطی یونسکو در دانشگاه  رئیس جمهور فنالندرا « امپریالیسم خبری» برای نخستین مرتبه واژه 

 به زبان آورد. 1971تامپر فنالند در سال 

 ؟کارکردهایی داردچه  امپریالیسم خبری-37
 .وابستگی فرهنگی ایجاد می کند *
 .خبرها را متناسب با منافع خود نشر می دهد*
با به کارگیری شگردهای هنری و روان شناسانه گاه سیاه را سفید و سفید را سیاه جلوه می دهد تا نظام سلطه به حیات خود *

 ادامه دهد.
ران می پردازد و عمدتا با طرح مسائل نمایشی و در امپریالیسم خبری همچنین به ارزش های خبری مطابق میل دست اندرکا*

 حقیقت کم اهمیت، اذهان مخاطبان بین المللی خود را از پرداختن به حقایق موجود در جوامع تحت سلطه باز می دارد .

 چیست؟د بمباران خبری امپریالیسم خبری،پیام-38
 است که با آخرین دستاوردهایتمدن وارداتی و بی هویتی ، خودبیگانگی فرهنگیپیامد بمباران خبری امپریالیسم خبری، از 

 تکنولوژی عرضه می شود.

 ،رانام ببرید.تی و خبری جهانمطبوعاهای غول -39

 .فرانسوپرس وا یتارتاس خبرگزاری های آسوشیتدپرس، یونایتدپرس، رویتر ،
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 ،نتیجه چه چیزی هستند؟تی و خبری جهانمطبوعاهای غول -41

 اند.  دو قرن گذشته دوران استعماریهای  رقابت همگی زاییده

 چگونه است؟ تبه مطبوعاامام موسی صدرنگاه -41

 مطبوعات از مهم ترین میدان های جهادی و از برجسته ترین عوامل تکوین انسان مدنی است.*

جامعه نیز همان در قبال جامعه جهت دهی و روشنگری و خیرخواهی مخلصانه و بی شایبه است. حق آنان به مطبوعات وظیفۀ *

 برخورداری از آزادی و پشتیبانی و تأمین امکاناتی است که او را از فساد و انحراف مصون بدارد.

مطبوعات محرابی است برای پرستش خدا و خدمت به انسان ها و اگر از عهده وظایف خود برنیاید، دامگهِ شیطان و مایه *

ترین و حساس ترین میدان های جهاد است، زیرا افکار عمومی را شکل می دهد؛ تخریبِ انسانیتّ خواهد بود، این عرصه از مهم 

فرهنگ آفرین است؛ خوراک روح را فراهم می آورد؛ مراحل جدید تکامل معنوی را پی می نهد؛ عواطف مردم را پیراسته می 

 کند و آنان را به نیکی و راستی رهنمون می کند.

آن و با جهت دهی به دولت و حاکمیت و نهادها و با مشارکت در ساماندهیِ اقتصاد و  مطبوعات با نظارت بر جامعه و ارکانِ*

سیاست و کوشش در تصحیح امور جامعه، در حقیقت ،به جامعه بشری و محیط انسانی نظم می بخشد و به این ترتیب، خدمتگزار 

 این کرامت است. جامعه و فرد و انسانیت و، نتیجتاً، از ارکان کرامت بخشیدن به انسان و حفظ

 

 

 ...............................................................58صفحه......................................................... بررسی وگفتگو کنید

 (ینترنت و...تلفن همراه،ا)مجازی  فضایستان، چه میزان از وقت خود را دربه نظر شما، دانش آموزان دوره دبیر

پژوهشی کاربران دارد؟ چه تأثیری بر مناسبات  بر فعالیت های آموزشی و سپری می کنند؟ این حضور،چه تأثیری

فضای مجازی راتجزیه وتحلیل کرده فرد با خانواده و دوستانش برجای می گذارد؟  با رویکرد فرهنگی، حضور در

 وفرصت هاومحدودیت های آن رامشخص کنید.

 

ت خودرادرفضای مجازی سپری می کنندوتاثیراتی که حضوردر فضای ش آموزان دوره دبیرستان،میزان زیادی ازوقامروزه دان

مجازی می تواندبرمناسبات فردوخانواده بگذارداینکه باعث گسترش فردیت وتنهایی ،افزایش پرخاشگری وکاهش تعامالت 

 وگفتگوهای رودر رومی شود.

تواندایجادکنداینکه راحت می توانیم به انبوه اطالعات علمی وآموزشی دسترسی پیداکنیم که فضای مجازی می ی فرصت های

وباعث ارتقای توان علمی خودشویم همچنین زمینه تسهیل تبادل اطالعات رافراهم می کندونیزمی توانیم بااستفاده ازفضای 

 مجازی به تولیدمحتوای علمی وآموزشی بپردازیم.

این است که باعث کاهش روابط عاطفی می گرددبعضی اوقات شایدوقت زیادی ازمارابه فضای مجازی محدودیت های 

.خاطرموضوعات غیرضروری تلف کندهمچنین می تواندباعث دوست یابی های مجازی گررد.یااینکه انزوای اجتماعی ایجادکند  



  یرشته علوم انسان دوازدهمپایه  -تحلیل فرهنگیرسانه هادرتحوالت فرهنگی                  نقش :دوم فصل ،سومدرس رسنامه د

 

 ...........................................................................59فحهص.........................................................بررسی و تحقیق کنید

مقدس، گزارشاای تهیه کنید و  دردوران دفاع« فتح خرمشااهر» درباره واکنش رسااانه های خارجی درخصااو  

رسانه های خارجی ازاین واقعه،چه تاثیری براذهان عمومی   های و  روایتاه درکالس ارائه دهید. به نظر شما گزارش

 داشته است؟

 

شنایی مردم         ست وباعث آ شته ا شهربراذهان عمومی تاثیرفروانی دا سانه های خارجی ازواقعه فتح خرم گزارش ها وروایت های ر

 دنیابادالوری ها،شهادت طلبی ،ارزش هاوشرایط دفاع ازمیهن اسالمی ایران شده است.

 ..................................................................................61صفحه..............................................................................یدتحقیق کن

                                                                                            در عصر رسانه ها به چه معناست؟« اتاق شیشه ای» زندگی در
ازبین برده حریم خصوصی را دیوارکشیده شده بین انسان هابه عنوان ،درعصررسانه ها،فضای مجازی ورسانه

                                                        د.است.گویاانسان دریک اتاق شیشه ای زندگی می کندکه همگان می تواننداوراببینن

؟                                                                         در فضای مجازی، چه معنا و مفهومی دارد« حریم خصوصی»
وامورشخصی ن مصون بماندمنظورازحریم خصوصی درفضای مجازی،محدوده معقولی که فردانتظارداردازدسترسی دیگرا

                                                                                                انه باقی بماندواحساس امنیت کند.محرموخانوادگی اش 

                               و چگونه می توان ازحریم خصوصی خود مراقبت کرد و وارد حریم خصوصی دیگران نشد؟
درصورتی می توانیم ازحریم خصوصی خوددرفضای مجازی مراقبت کنیم که دراستفاده ازرسانه باآگاهی کامل واردعمل 

                                                                                                                          شویم وازسوادرسانه ای برخوردارباشیم.

                        ................................................................................61صفحه...........................................................کنیدبررسی وگفتگو

رتون هایی که توسط جهان غرب و رایانه ای، فیلم ها، انیمیشن ها و کاآیا می توانید نمونه هایی از بازی های 

شود را نام ببرید و ابعاد ضداسالمی و ضدایرانی و روش به کار  ها علیه جوامع اسالمی ساخته  می یونیستصه

ات بازی ررفته درآنها را بررسی کنید؟ در صورت تمایل، با چند نفر از کاربران این بازی ها مصاحبه کنید و تأثی

                                                                                                                                               ها را بر روحیه و اخالق آنها بررسی کنید.

                                                                                                   نبردنزدیک،پاک سازی نژادی مسلمانان،نسل کشی مدرن مذهبی                                                                         بازی های رایانه ای:

 100فیلم سینمایی -3002رفیلم اسکند -3001ریم فیلم م-3891فیلم فرستاده فیلم ها:
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 ................................................................................62صفحه............................................................................تحقیق کنید

   غول رسانه ای جهان چه می دانید؟«مرداک » درباره 

ومسئولیت سیاست گذاری زبان دنیامی باشد 310شبکه تلویزیونی به 00مرداک یک استرالیایی یهودی االصل است که دارای 

 روزنامه ومجله رابرعهده دارد.300

                                                                     

  فرهنگی چیست؟ نقش مخرب وی در تهاجم به فرهنگ های مستقل و آزادی خواه و گسترش امپریالیسم 

ط سق-تهیه برنامه های غیراخالقی-دخالت درامورداخلی کشورها-گسترش وهدایت افکارعمومی ازطریق شبکه فارس نیوز
 جنین

 ................................................................................63صفحه................................................................................گفتگو کنید

دو فیلم زیر را مشاهده و بررسی کنید و با مراجعه به نقدهایی که درباره آنها در شبکه های مجازی و مجالت 

 دارد، میزگرد فرهنگی تشکیل داده و درباره آنها گفتگو کنید: تخصصی وجود

 . ایران1376به کارگردانی مجتبی راعی. ساخت سال « تولد یک پروانه» فیلم 

      میالدی1994به کارگردانی فرانک دارابونت.ساخت «رهایی ازشاوشنگ»فیلم 

 
 

                                                          این دوفیلم نشان دهنده ابعادعاطفی واحساسی فرهنگی کودکان می باشد.

                                     ..................................................................64صفحه......................................................................بررسی وگفتگو کنید

دو مورد از شایعاتی را که در سال های اخیر توسط امپریالیسم خبری در جامعه منتشر شده است نام ببرید و 

                                                                                                     القای آن راتجزیه وتحلیل نمایید. چگونگی

                                                                                        وضعیت حقوق بشر-جریان فتنه-سقوط ناگهانی قیمت نفت

شایعه باتاکیدبرچهره مخدوش بعضی ازنظام های سیاسی وفرهنگی ونظام حاکم،افکارعمومی راتحت تاثیرخودقرارداده 

 است.دوشرط شایعه اهمیت وابهام است.

                                                            هاجم امپریالیسم رسانه ای مصون ساخت؟چگونه می توان جامعه را در برابر ت
ایجادحس غروروافتخاردرجوانان -گسترش فعالیت های برون مرزی نهادهای فرهنگی-باساخت برنامه های جذاب ومفید

جامعه رادربرابرتهاجم امپریالیسم رسانه ای شناخت دقیق وهمه جانبه تهاجم فرهنگی،می توان -نسبت به فرهنگ بومی
 مصون ساخت.

 

 

 


