
 فصل دوم 

 :  درس اول 

: فرهنگ هم عناصر ثابت دارد و هم عناصر متغیر مثالً یکی ازعناصر ثابت  آیا فرهنگ ثابت است یا متغیراست؟با مثال  

که تقریباً در طول تاریخ همیشه بوده  است ولی برخی از نمادها ،هنجارها ، الگوهای ایرانی ها خداجو بودن آنهاست 

 رفتاری ایرانیان ،مصادیق فرهنگ ،مانند معماری پوشش تغذیه، سبک زندگی در طول تاریخ تغییر داشته است.

نند دگرگونی در نماد ها های سطحی فرهنگ مادگرگونی در الیه  تغییر فرهنگی با تحول فرهنگی چه تفاوتهایی دارد؟  

هنجار ها ،ابزارها مادی فرهنگ، الگوهای رفتاری نشان دهنده تغییر فرهنگی است ولی اگر الیه های بنیادین فرهنگ 

دگرگون شود یعنی آرمان ها، عقاید ،باورها و ارزشها )ریشه های فرهنگ(عوض شوند این دگرگونی، تحول فرهنگی نامیده 

 می شود.

گذارد؟ : موجب ناتوانی  مدیریت تغییر و تحوالت فرهنگی چه نتایجی در جامعه از خود به جای می عدم درک به موقع 

 تحوالت فرهنگی شده و این عدم مدیریت صحیح به تحجر و عقب ماندگی جامعه منجر می شود.

ی آید و یعنی تأخر فرهنگی یا واپس ماندگی فرهنگی نوعی عدم تعادل فرهنگی به حساب م  تأخر فرهنگی چیست؟  - 

فاصله بین عناصر و اجزاء محسوس فرهنگ  )از نظر آهنگ حرکت(با ارزش ها عقاید و باورهای فرهنگی. بعضی از عناصر 

همراه  مثالً تلفنهای اجتماعی پذیرفته شود.  فرهنگی نظیر فنون و ابزارهای مادی زودتر از اندیشه ها و عقاید یا سازمان

صحیح استفاده آن از نظر ارزش ها رعایت نمی شود. مثالً منزل مادر بزرگ رفته ایم و به  وارد زندگی می شود ولی شیوه

جای صحبت با مادر بزرگ سرمان در گوشی تلفن است. رانندگی میکنیم ولی با شتاب آب چاله ها را به اطرافیان می 

 پاشیم.

 درس دوم 

ت ما به میزان و چگونگی برقراری ارتباطات ما و نحوه تکوین هوی  نحوه تکوین هویت ما به چه چیزی وابسته است؟ 

 ساختن شبکه های ارتباطی وابسته است.

 چرا ارتباطات فرهنگی میان جوامع مهم است؟ پاسخ: جهت حفظ هویت فرهنگی و پویایی فرهنگ 

ن جوامع یا امروزه با پیشرفت رسانه ها و فناوری ها، چه عاملی گسترش وعمق بیشتری نموده است؟ ارتباطات فرهنگی بی 

 دادو ستد فرهنگی

های فرهنگی از یک فرهنگ و جانبه عناصر و پدیده هجوم و سرایت یک  سلطه فرهنگی و تهاجم فرهنگی چیست؟  - 

 فرهنگی دیگر با استفاده از برتری فناوری و قدرت سیاسی اقتصادی اجتماعی و نظامی.

یچیده تر و خطرناک تر است؟ زیرا هویت یک ملت را چرا سلطه فرهنگی از سایر سلطه های نظامی سیاسی اقتصادی پ 

 نشانه می گیرد.

کشورهای اروپایی و آمریکایی کدام بخش از فرهنگ مثبت خود را کمتر برای دیگر اقوام ارائه می دهند؟ و کدام بخش را  

جکاوی علمی های مثبت فرهنگ مانند روحیه وقت شناسی، وجدان کاری، کنترویج ویژگی   کنند؟ بیشتر ترویج می

 پردازند.گری فرهنگی میکمتر پرداخته می شود ولی بیشتر به ترویج الابالی



 انواع امپریالیسم را نام ببرید ؟ امپریالیسم سیاسی، اقتصادی، نظامی ،فرهنگی 

 انحصار علمی، آموزشی ،فرهنگی که نوعی استعمار فرانو است.  امپریالیسم فرهنگی چیست؟  

ها، اطالعات، هنر، نحوه زندگی، نظام ارزشی و سنت ها و اعتقادات به نگی چیست؟   مبادله ایدهمنظور از دیپلماسی فره 

منظور دستیابی به مفاهیم مشترک و تقویت تفاهم متقابل میان ملت ها و کشورها) دیپلماسی فرهنگی نوعی قدرت نرم 

 در سیاست خارجی است.(

ای ،دیپلماسی آموزشی، ببرید؟ دیپلماسی عمومی، دیپلماسی رسانهانواع دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی نرم را نام  

 دیپلماسی اقتصادی

شود دیپلماسی فرهنگی چه اثراتی دارد؟ دیپلماسی فرهنگی موجب گسترش ارتباطات میان مردم کشورهای مختلف می 

 و زمینه برقراری روابط مستحکم و دوستانه میان آنها را فراهم می آورد.

روژه جهانی سازی چه اهدافی را دنبال میکند؟ نظام سلطه با طراحی و اجرای پروژه جهانی سازی درصدد نظام سلطه از پ 

 است تا فرهنگ و اندیشه خود را بر جهان حاکم کند..

 درس سوم 

های اطالعاتی، ذخیره و انتقال حجم وسیع داده ها، گسترش پیام منظور از عصر اطالعات چیست؟   گسترش سریع شبکه 

 رهنگی.های ف

 -۲شکل گیری شخصیت فردی و اجتماعی -7؟:دومورد  رسانه ها در خلق جهان های فرهنگی چه نقشی دارند؟    

ایجاد و ترویج روحیه و  -4ایجاد ارزش ها آگاهی هاو هنجارهای جدید -9گسترش جهان اجتماعی و جهان فرهنگی

 ر اندیشه هاتعامل بیشت -۵مهارت کارگروهی ،کارآفرینی، قانون  محوری و نظم

به  معنای مهارت و استفاده  ؟گذاردچه اثراتی در تحوالت فرهنگی از خود به جای می ؟ سواد رسانه ای به چه معنا است 

تشخیص  -۲خواهند در ما ایجاد کنندها میتشخیص باوری که رسانه -7های ارتباطی. درست از رسانه  و  مهارت فناوری

 ا و............مسایل فرهنگی و مهارت تحلیل آنه

امپریالیسم رسانه ای به دنبال چیست؟ امپریالیسم رسانه ای به دنبال تشکیل امپراطوری فرهنگی است تا با تغییر هویت های  

 فرهنگی، ملی، دینی، فرهنگ غرب را جایگزین فرهنگ های بومی و خودی کنند.

 پیشرفته و عامل جهانی شدن فرهنگ  چیست؟ رسانه هارکن اساسی جامعه  

 تنها جنگی که حتی در زمان صلح بین کشورها به صورت غیر رسمی ادامه دارد چه جنگی است؟ جنگ رسانه ای 

 

 

 

 


