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 جهانی تحوالت نظام موضوع:                           2جامعه شناسی  ۸درسنامه درس  عنوان:

 

 

                        . سیاسی نظام جهانی قبل و بعد از استعمار –تحوالت اقتصادی الف( بررسی 

                       .ملت ها –مفهوم دولت  ( بررسیب

 ج( بررسی مفهوم امپراتوری رسانه،علم و فرهنگ و ابعاد آن.

 

 

 .سیاسی نظام جهانی قبل و بعد از استعمار –تحوالت اقتصادی  الف( آشنایی دانش آموزان با

 .ملت ها و چونگی شکل گیری و تاریخچه آن –مفهوم دولت  بررسی ب( آشنایی دانش آموزان با

 مفهوم امپراتوری رسانه،علم و فرهنگ و ابعاد آن. نش آموزان باآشنایی داج( 

 

 

 ( -صنعت ارتباطات  –امپراتوری رسانه  –جهانی شدن  -ملت ها  –دولت –)نظام جهانی 

 

 

    مقدمه

 .دارد فرهنگی و سیاسی اقتصادی، ابعاددنیاست و  در اجتماعی زندگی غالب شیوة امروزه واحد اجتماعی که کشور

 .دارد فرهنگی و سیاسی اقتصادی، ابعاد خود که است کالن اجتماعی واحد یک م جهانینظا
 

 

محتوای 

 :نوشتاری کتاب
 2جامعه شناسی 

 

 سال تحصیلی:
99 - 1400 

 به نام خدا

 معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

 دفتر آموزش متوسطه نظری

 علوم اجتماعی و دبیرخانه راهبری کشوری

 سواد رسانه ای 

 تولید شده در استان خراسان جنوبی

 دوم فصل:

 تمشه درس:

  نام طراح:

 اعیلیعلیرضا اسم

سرگروه علوم اجتماعی )

 (شهرستان درمیان

 اهداف درس
 

درس انتظارات  

 

 تشریح درس
 

 کلمات کلیدی
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  :سیاسی -تحوالت اقتصادی 

 
 
  .بود خود یجغرافیای محیط با تعامل در اغلب -2بود.  مستقل ای گونه به غیرغربی کشورهای اقتصاد استعمار، از پیش -1

 .دهد قرار خطر معرض در را کشورها آن سیاسی استقالل که نبود یحد در نیز تجاری روابط  -3

 

 

استفاده  غربی کشورهای اقتصادی نیازهای رفع برای ،نفوذ تحت و شده استعمار کشورهای اقتصاد استعمار، دوران درنکته: 

 :کرد پیدا زیر را های ویژگی تدریج به می شد و
 1- شوند می تبدیل غربی کشورهای شدة تولید کاالهای مصرف بازار به = نفوذ، تحت و شده استعمار کشورهای اقتصاد. 

 2- میکنند تأمین را غربی کشورهای نیاز مورد خام مواد و کار نیروی کشورها، این. 

 3- شوند؛ می داده سوق محصولی تک اقتصاد طرف به زده استعمار و نفوذ تحت کشورهای موارد، اغلب در 

 4- مثل نفتشه،  می محدود خام مادة یک به آنها صادرات که معنا این به ؟!؟!؟!؟ اقتصاد تک محصولی چیه. 

 5-  از را جهانی اقتصاد در زنی چانه قدرت ؟!؟!؟ زده چه مشکلی داره استعمار کشورهای اقتصاد شدن محصولی تکخب 

 !!!دشو می استعمارگر کشورهای به آنها ادیاقتص وابستگی موجب پدیده، این و گیرد می آنان

 6- سطح در تجاری مبادالت  ؟؟!!!چه مشکلی داره استعمارگر کشورهای به زده استعمار کشورهای اقتصادی وابستگی 

 .کند می پیدا ادامه غربی کشورهای طرف به ثروت، انتقال و شود می متعادل نا جهانی

 7- خب  کنند می منتقل زده استعمار کشورهای به را وابسته صنایع برخی رف،مص بازار اقتضای به غربی کشورهای(

 بیشتر منافع جهت در بلکه نیست ثروت جهانی تعدیل یا کشورها این استقالل جهت در انتقال، این مشکلش چیه؟؟!!(

 کشورهای گیوابست و فاصله زده، استعمار کشورهای تحول و رشد وجود با ترتیب، بدین .است استعمارگر کشورهای

 .شود می حفظ همچنان غیرغربی، و غربی

 ۸- می پدید استعمارگر کشورهای برای را نو استعمار به استعمار مرحلة از عبور امکان زده، استعمار کشورهای وابستگی 

 بخش آزادی های نهضت و های سیاسی مقاومت با زده استعمار کشورهای در آنکه از بعد غربی کشورهای زیرا آورد؛

 را مستقل های دولت وابسته، اقتصاد اما شناسند می رسمیت به را آنان اقتصادی و سیاسی استقالل شوند، می مواجه

 .گیرند قرار ثروت توزیع جهانیِ نامتعادلِ چرخة در تا کند می ناگزیر

 

 .گرفت شکل جدید های ملت-دولت چارچوب در غربی کشورهای اقتصادی عملکرد

 بود هماهنگ تجارت و صنعت ثروت، صاحبان اقتصادی منافع با ها دولت این سیاسی قدرت

 میخورد پیوند اقتصادیشان منافع با زده استعمار مناطق در ویژه به استعمارگران، سیاسی ایه رقابت

 .کردند دگرگون را زده استعمار کشورهای اقتصاد ابتدا استعمارگر کشورهای

 استعمار از پیشغیرغربی  کشورهای اقتصادویژگی های 

 استعمار از پسغیرغربی  کشورهای اقتصادویژگی های 
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  ملت ها و جهانی شدن:-افول دولت
سی ـ اقتصادی جدیدی بودند که نخستین بار دراروپای غربی با           حاکمیتهای سیا چگونگی شکل گیری:                         

  .افول قدرت کلیسا پدید آمدند                                                        .

و  نمی شناختنددینی و معنوی  هویت، خود را با های پیشین برخالف حاکمیتآنها  -۱ 

 بودند سکوالرکامال 

 است. ناسیونالیستی و قومیهویت آنها اغلب  - ۲                        

 .درآمدند قدرتهای استعماریخود به صورت این کشورها در مسیر توسعه  -۳  

 را در مناطق حضور خود برای  جغرافیای سیاسی جدیدیاستعماری،  به دنبال فتوحات -۴         ویژگی ها:                       

 دیگر فرهنگ ها پدید آوردند.                                           .

ساختند، بدین ترتیب، دولت ـ ملتهای  هویت جدیدیپس برای هر یک از این مناطق،  ـ ۵

 .های دیگری از جهان شکل گرفت در بخش جدید

  شود،  جغرافیایی جدید ساخته می هر یک از این مناطقکه برای های جدیدی  هویت – ۶                                                

 .استهویتی قومی و سکوالر                                               .

اند و به دنبال یافته  ها در تاریخ معاصر بشری شدند، در سدة اخیر تغییر عواملی که سبب پیدایش دولت ـ ملت

جهانی شدن فرایند جدید با عنوان  جهان تغییر کرده است. برخی از اینهای آنها در  نقش کشورها و دولتآن، 

 .یاد می کنند

 بود. ای های قومی و منطقه حمایت سیاستهای آغازین خود، نیازمند  در حرکت اقتصاد سرمایه محور 

  ،از ارتباطات گسترش صنعتو  های بزرگ چند ملیتی پدید آمدن شرکت، انباشت ثروتبه تدریج ، 

 .کاستاهمیت مرزهای سیاسی                             

  های بین گذاری شرکت ، سرمایهای منطقه مشترك بازارهایو المللی  گیری نهادهای بین شکلبا 

 شود.  ای خاص محدود نمی به منطقه المللی

  مدیریت و در سطح جهانی را شناسایی  ، تغییرات اقتصادیهای عظیم اطالعاتی شبکهآنها با استفاده از

 .کنند می

 بر سر  ، موانع موجودالمللی های بین سازمانهای ثروت و قدرت برای حفظ منافع خود، از طریق  کانون 

 .سازند مخدوش می را برمیدارند و استقالل اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف راللی الم راه تجارت بین

 حال د و درند جهانی شدن، فرایندی است که هیچ اعتنایی به مرزهای ملّی ندارمعتقد موافقان:                                   

  .راند المللی آن را به پیش می نظمی نوین است که تجارت و تولید بین ایجاد           ندیدگاه نظریه پردازا

       نیست که  ای ی شدن بهگونهمعتقدند درحال حاضر ابعاد اقتصادی و سیاسی جهان مخالفان:               جهانی شدن     

 .آورد می ها و تضادهایی را پدید نظمی نوین را در سطح جهانی به دنبال آورد بلکه چالش                                        .

 نکته: 
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 امپراتوری رسانه، علم و فرهنگ:

 

      

سبب انتقال و  اند. این برخوردها ه داشتهو غیره با یکدیگر مواجه جنگ، مهاجرت، تجارتدر گذشته، جوامع از طریق 

 اند گرفته از این طریق شکل می مبادالت فرهنگیشده و  ها می فرهنگ اشاعه
 

    

این پدیده اغلب نوعی .قرار داد موضع ضعفدر  سیاسیو  اقتصادیبرخورد استعماری غرب، جوامع غیرغربی را از نظر 

در  ق خود راال و خالودباختگی فرهنگی سبب می شود جامعه، حالت فعخ .کردنیز در آن جوامع ایجاد  خودباختگی فرهنگی

ای تقلیدی،  و گزینش و به گونه ، عناصر فرهنگ دیگر را بدون تحقیقدر نتیجهگزینش عناصر فرهنگی دیگر از دست بدهد و 

دهند، غرب  دست می غربی ازمناسب فرهنگ  غربی، مدیریت خود را در گزینش عناصر و در شرایطی که جوامع غیر فرا گیرد

 .گیرد دست می نظر به مورد در چارچوب اهداف اقتصادی و سیاسیخود را  مدیریت انتقال فرهنگ

     

 

 بود ای ، ابزار تازهصنعت ارتباطاتجوامع غیر غربی،  ختگی فرهنگیخودبا س از استعمار عالوه برکشورهای استعمارگر پ -۱

های زمانی و مکانی را کوتاه و جهان را  صنعت ارتباطات، فاصله. توسعه یاری می رساندر این مدیریت دکه به جهان غرب 

 .ای واحد درآورده است دهکده کوچک کرده و آن را به صورت

از  به سبب موقعیت برتر کشورهای غربی و در رأس آنها امریکا، در عرصة رسانه، بسیاری از ناظرانامپراتوری رسانه: 

 .گویند نیز سخن می امپراتوری رسانه ای

زیرا ؛ کشورهای کمتر توسعه یافته در برابرآن آسیب پذیرترندای تأسیس شده است که  گی تازهاز این منظر، امپراتوری فرهن

 منابع و امکانات الزم برای حفظ استقالل فرهنگی خود را ندارند.

 غیرغربی را متزلزل می ا هویت فرهنگی جوامع، نه تنهکانون های صهیونیستیو صاحبان ثروت تجمع قدرت رسانه در دست 

، نگران این هستند که تمرکز منتقداناز  جهان غرب نیز هست. بسیاریارزش های دموکراتیک آشکارا برخلف  بلکهگرداند، 

 .شود میتضعیف سازوکارهای دموکراسی  موجبقدرت رسانه در دست چند شرکت یا چند فرد قدرتمند، 

کشورهای  تربیت نخبگانکند، اما  جوامع غیرغربی را مدیریت میفرهنگ عمومی ، رسانهق جهان غرب از طری نکته:

 .است تثبیت مرجعیت علمی غرب-۲ توزیع هدفمند علوم طبیعی و علوم انسانی-1های:  غیرغربی بیشتر به شیوه

شورهای در حال توسعه است، به کبه غرب مورد نیاز  رسانی برای خدمترا که بخشی از علوم طبیعی جوامع غربی،  -۲

 .کنند خودداری می های راهبردی، از آموزش دانشدهند ولی  آموزش می
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 شکل گرفته بعد از رنسانسغرب  معرفت شناختی و شناختی انسان، شناختی هستیهای  علوم انسانی غربی که بر بنیان -۳

ترویج علوم .دهند کنند و سازمان می تعریف میای سکوالر  آن، به گونه اند، زندگی آدمی را بدون توجه به ابعاد معنوی

این علوم موجب  ؟؟؟؟زیرا؛ تأثیر را در توزیع فرهنگ غرب درجهان دارد ترین عمیقدر کشورهای غیرغربی،  انسانی غربی

علمی ها را از  غربی بازنگری و ارزیابی کنند. این پدیده، فرهنگ های دینی، هویت خود را از نگاه فرهنگ شوند که فرهنگ می

 .!!!!!!!!!!!گرداند است، محروم می های معرفتی دینی که بر پایه بنیان

                         
. .......................... ..................................................................********........................................................ ................................................................................................ 

 7۶کنید صفحه  تحقیق

الف( اقتصاد ایران تا دوران قاجار بر مدار دامداری و کشاورزی قرار داشت. تختهقاپوکردن ایالت در دورة رضاخان 

 بردامداری و کشاورزی ایران چه تأثیراتی داشتند؟ و انقالب سفید در دورة محمدرضا پهلوی

های رضاشاه بود و با نارضایتی عشایر همراه بود و  به اسکان عشایر کوچ رو اطالق می شود یکی از سیاست تخت قابو کردن

 .شد ضربه بزرگی به دامداری بودچون عمده تولید دامی آن دوره توسط عشایر تولید می

اجتماعی است که شامل اصول نوزده گانه می باشد و در  -شاه و مردم یک سلسله تغییرات اقتصادییا انقالب  انقالب سفید

دوره محمدرضا پهلوی آغاز شد. برخی اصول آن عبارتند از اصالحات ارضی، ملی کردن جنگل ها و مراتع، ایجاد سپاه دانش و 

 .....بهداشت و

  ن چیست؟ب( نقش صادرات نفت در تک محصولی شدن اقتصاد ایرا

صادرات نفت منجر به رشد صنایع وابسته و واردات کاالهای مصرفی را ضمن اینکه اقتصاد ایران را آسیب پذیر کرد به طوری 

 .توانستند از وضعیت آن برای اعمال فشار سیاسی سوء استفاده کنندکه کشورهای قدرتمند می

 7۱صفحه  گفت و گو کنید

 ای شوند؟ مانع دستیابی ایران به فناوری هستهکنند  ـ چرا کشورهای غربی تالش می

ای نیز یک دانش راهبردی است در نتیجه غرب برای از آموزش دانش راهبردی خود ممانعت می کند تکنولوژی هسته غرب

 .حفظ جایگاه سیاسی و علمی خود و نیز نظم نظام جهانی به کنترل و مدیریت این حوزه می پردازد

عة علمی ایران، برای تدوین علوم انسانی مبتنی بر نیازهای بومی و مبانی ِ معرفتی ـ چرا در برابر تالش جام

 شود؟ اسالمی مقاومت می

ترین تأثیر را بر توزیع جهانی فرهنگ غرب دارد در نتیجه با هر نوع انسانی و معرفتی که در راستای علوم انسانی غربی عمیق

انسانی مبتنی بر نیازهای بومی و معرفتی اسالمی می تواند دیدگاه مردم شود همچنین علوم ممانعت ایجاد کند مخالفت می

 .های قدرت غرب را سست کندتواند پایهجوامع غربی را از نگاه دنیوی به سوی نگاه معنوی تغییر داده که این خود می

 
 
 
 

 

پاسخ فعالیت 

ها
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 7۱کنید صفحه  باهم تکمیل

 مدیریت فرهنگی جوامع غیرغربی توسط جوامع غربی

 شیوه عرصه

 رسانه فرهنگ عمومیالف( 

 (فرهنگ تخصصی )تربیت نخبگانب( 
 توزیع هدفمند علوم طبیعی و علوم انسانی -1

 تثبیت مرجعیت علمی غرب -2

... .........................................................................................********........................................................................................................................................................ 

 جهان غرب از طریق رسانه، فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی را مدیریت می کند. .1
 انتقال ثروت به کشورهای استعمار زده در جهت تعدیلثروت جهانی بود. .2
 ملت ها با افول قدرت کلیسا شکل گرفت. –هوم دولت مف .3
 کشور های توسعه یافته دربرابر امپراتوری رسانه آسیب پذیر تر هستند. .4

................................................................................................................................********.......................................................................................................  ............ 

 ........... اقتصاد کشورهای استعمار زده، قدرت چانه زنی در اقتصاد جهانی را از آنان می گیرد........... .۱

 .غرب در این مدیریت انتقال فرهنگ خویش به جوامع غیر غربی یاری می رساند ...... ابزار تازه ای است که به جهان.......... .۲

.......... نیز در ی در موضع ضعف قرار داد. که نوعی .....برخورد استعماری غرب، جوامع غیرغربی را از نظر اقتصادی و سیاس .۳

 آن جوامع ایجاد کرد.

 .عملکرد اقتصادی کشورهای غربی ابتدا در چارچوب ................................. شکل گرفت .۴

 .مرتبه اول ،.........................کشورهای استعمارزده رادگرگون کردند در کشورهای استعمار گر .۵

ضعف قرار  وسیاسی در موضع برخورد استعماری غرب با دیگر جوامع موجب شد تا جوامع غیر غربی از نظر اقتصادی .۶

 .را نیز ایجاد می کند گیرند.این پدیده اغلب نوعی ..........................
***.....................................................................................................................................................*****.............................................................................................. 

 وابستگی کشور های استعمارزده امکان عبور از چه مرحله را به کشورهای استعمارگر پدید می آورد؟  .1

 ر از استعمار نو به استعمار فرانو                                   الف( عبور از استعمار به استعمارنو                                ب( عبو

 ج( عبور از استعمار به استعمار فرانو                              د( عبور از استعمار به استقالل
 ؟کدام گزینه از جمله ویژگی های اقتصادی کشورهای غیر غربی پیش از استعمار نیست .2

    حیط جغرافیایی خود بودند                         ب( روابط تجاری تحت تاثیر روابط سیاسی قرار نداشت                              الف( در تعامل با م

 ج( در روابط اقتصادی مستقل بودند                                     د( بازار فروش محصوالت کشور های غربی بودند

 .قدرت برای حفظ منافع خود از طریق ....................... موانع موجود بر راه تجارت بین المللی را برمی دارندکانون های ثروت و  .3

 الف( نهادهای بین الملل                   ب( سازمان های بین الملل               ج( رسانه ها                    د( استعمار

 ربی در عرصه رسانه بسیاری ناظران از چه چیزی سخن می گویند؟به سبب موقعیت برتر کشورهای غ .4

 گیالف( انحصار فناوری                    ب(  صنعت ارتباطات                  ج( امپراتوری رسانه                 د( خودباختگی فرهن

مند حمایت سیاست های قومی و منطقه ای بود ولی به اقتصاد سرمایه محور در حرکت های آغازین خود، نیاز» کدام گزینه نادرست است: .5

 «تدریج، ..................، ........................  و ، .......................... از اهمیت مرزهای سیاسی کاست.

 ترش صنعت ارتباطاتالف( رشد برده داری        ب( انباشت ثروت         ج( پدید آمدن شرکت های بزرگ چند ملیتی      د( گس

 سواالت تالیفی

 

 صحیح و غلط

 تستی

 جاخالی
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 ؟کدام گزینه از جمله ویژگی های اقتصاد کشور های استعمارزده پس از استعمار نیست .6

   الف( تک مصولی شدن                                       ب( وابستگی اقتصادی به کشور های استعمارگر                             

 ی                   د( تبدیل به بازار مصرف کاالهای تولید شده کشورهای غربیج( قدرت چانه زنی در بازار های جهان
***.............................................................................................................................................................................*****....................................................................... 

 مفاهیم زیر را تعریف کنید: .۱

  جهانی: دهکده –ب                               محصولی: تک کشورهای –الف 

 تک محصولی شدن اقتصاد کشورهای استعمارزده چه پیامدی را برای آنها به دنبال داشت؟ .۲

 ی باعث شکل گیری مبادالت فرهنگی در بین جوامع شد؟چه عوامل .۳

 جهان غرب فرهنگ عمومی جوامع غیر غربی را ازچه طریقی مدیریت می کند؟ .۴

 جهان غرب ازچه طریقی نخبگان کشورهای غیرغربی را تربیت می کنند؟ .۵
.............................................................................................................................................................********....................................................................................... 

 اقتصاد کشور های استعمار شده در طی فرایند استعمار چه ویژگی هایی پیدا کرد؟  .۱

 ا چگونه به وجود آمدند؟دولت ملت ه .۲

 چه عواملی باعث کاهش مرز های سیاسی در فرایند جهانی شدن شد؟ .۳

 عمیق ترین تاثیر در توزیع جهانی فرهنگ غرب در کشورهای غیر غربی از چه طریقی است؟چرا؟  .۴

 :دبا دوران استعمار مقایسه نمایی نظام اقتصادی کشورهای غیرغربی قبل از استعمار را .۵

 :صادی کشورهای استعمار شده را بنویسیدویژگی های اقت .۶

 وابستگی اقتصادی کشور های استعمار زده چه پیامدی را به دنبال داشت؟ .7

 پدید آورد؟ را امکان عبور از مرحله استعمار به استعمارنو چرا وابستگی اقتصادی کشور های استعمار زده، .8

 وچه تفاوتی با حاکمیت های پیشین دارند؟؟نددولت ملت های جدید در نظام جهانی نوین چگونه به وجود آمده ا .9

 اقتصاد سرمایه محور چگونه شکل گرفت؟ .۱0

 :نظریه وجود دارد آنها را مورد بررسی قرار دهید در مورد جهانی شدن دو .۱۱

 چه عاملی باعث ایجاد نوعی خودباختگی فرهنگی شد؟ .۱۲

 خودباختگی فرهنگی چه پیامدی را به دنبال داشت؟ .۱۳

 رسانه ها باعث تحول نظام جهانی در عرصه اقتصادی شده اند؟ چگونه صنعت ارتباطات و .۱۴

 وری فرهنگی رسانه ها آسیب پذیرترند؟تچرا کشورهای کمتر توسعه یافته دربرابر امپرا .۱۵

 مدهایی به دنبال داشت؟اثروت وکانون های صهیونیستی چه پیتجمع قدرت رسانه در دست صاحبان  .۱۶

 ظام جهانی در عرصه اقتصادی می گذارد؟نظام علمی جدید چه تاثیری برروی تحوالت ن .۱7

 علوم انسانی غربی چه تاثیری در تحوالت نظام جهانی دارند؟ .۱8

 چرا ترویج علوم انسانی غربی در کشورهای غیر غربی،عمیق ترین نقش رادرتوزیع جهانی فرهنگ غربی .۱9

 ایفا می کند؟

 شورهای غیرغربی بیشتر توضیح دهید:ک تربیت نخبگان را بهعنوان یکی از شیوه های  تثبیت مرجعیت علمی غرب .۲0

 کوتاه پاسخ

 بلند پاسخ
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***......................................................................................................................................................................................................................*****.............................. 

  ؟اقتصاد سرمایه محور در حرکت های آغازین خود نیازمند چه بود و چه عاملی از اهمیت مرزهای سیاسی است .1

 (9۲کنکور سراسری )

 ارتباطات  صنعتهای بزرگ چند ملیتی و گسترش پدید آمدن شرکت - های بین المللی پشتیبانی سازمان الف(

های بزرگ چند ملیتی و گسترش صنعت انباشت ثروت و پدید آمدن شرکت - ایای قومی و منطقهحمایت سیاست ه ب(

 ارتباطات 

های گذاری شرکتای و سرمایهانباشت ثروت و پدید آمدن بازارهای مشترك منطقه - نهادهای بین المللی شکل گیری ج(

 المللی بین

خام و نیروی کار و تک محصولی شدن اقتصاد کشورهای استعمارزده  تامین مواد -ای حمایت سیاست های قومی و منطقه د(

 و گسترش صنعت ارتباطات
 

  (9۳کنکور سراسری )                                            ؟شوندهایی میهر یک از این عوامل منجر به بروز چه پدیده  .2

حمایت دولت های سکوالر غربی از »،«قدرت کلیسازوال تدریجی »،«حضور فعال فرهنگ های متفاوت در عرصه جهانی»

 «های بزرگ چند ملیتی پدید آمدن شرکت»و « مبلغان مسیحی

مدیریت تغییرات  -جهانی قدرت خود  طبس - پیوند قدرت با تجارت و صنعت - یک انسجام فرهنگی در نظام جهانیالف( 

 اقتصادی در سطح جهانی 

نخبگان سیاسی  برتاثیرگذاری  - دولت های با هویت غیردینی شکل گیری – ختلفهای مها و تمدنمل میان فرهنگتعاب( 

 گیری اقتصاد سرمایه محورشکل - کشورهای دیگر

 -تامین منافع اقتصادی  - ای فئودالها و اربابان بزرگهای منطقهحاکمیت قدرت -ها بین فرهنگی و تمدنی بروز چالش  ج(

 کاهش اهمیت مرزهای سیاسی

ایجاد اختالل در فرهنگ عمومی جوامع  -شکل گیری دولت ملت های جدید  -های درونی در نظام جهانی چالشز برو د(

 ملی کشورها مخدوش ساختن استقالل اقتصادی و سیاست های - غیرغربی

 

  (9۶اسی )کنکور سر؟                         عملکردهای زیر به ترتیب توسط چه کسانی و چه جریاناتی تحقق یافته است .3

ن سرمایه جهت تضمین پیشرفت های دولت و آزادی فعالیت صاحبامنع دخالت»،«ر ساختار نظام سیاسی جامعهتغیی»

 «محدود نشدن سرمایه گذاران شرکت های بین المللی به منطقه خاص»و «جامعه

 المللی های بینسازمان -استعمار  - دولت مردان قاجار الف(

 کانون های ثروت و قدرت  - پریالیسمام – بیدارگران اسالمی ب(

 شبکه های عظیم اطالعاتی  - صهیونیسم – منورالفکران غربگرا ج(

 ایلمللی و بازارهای مشترك منطقهنهادهای بین ا - اقتصاددانان لیبرال - خانهجنبش عدالت د(

 

  (9۲کنکور سراسری )                                 ؟کدام عبارت در ارتباط با تحوالت فرهنگی نظام جهانی نادرست است .4

کند و تربیت نخبگان جهان غرب از طریق رسانه در وسیع ترین شکل فرهنگ عمومی جوامع غیر غربی را مدیریت می الف(

 کشورهای غربی بیشتر با تثبیت مرجعیت علمی غرب انجام می شود 

 سواالت کنکوری
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تی نه تنها هویت فرهنگی جوامع غربی را متزلزل می های صهیونیستجمع قدرت رسانه در دست صاحبان ثروت و کانون ب(

 .ای آشکار بر خالف ارزش های دموکراتیک جهان غرب استگرداند بلکه به گونه

ی در حال هاانی به کاالهای غربی است به کشورجوامع غربی بخشی از علوم طبیعی را که مورد نیاز برای خدمت رس ج( 

 .کنددن دانش هایی که برای آنها نقش راهبردی دارد خودداری میدهند ولی از آموزش داتوسعه آموزش می

ترویج علوم انسانی غربی در کشورهای غیر غربی عمیق ترین نقش را در توزیع جهانی فرهنگ غربی ایفا می کند زیرا این د( 

 .شود تا فرهنگ های معنوی هویت خود را از نگاه فرهنگ های غربی بازخوانی کنندعلوم موجب می

 

 ؟سیر به دست گرفتن مدیریت انتقال فرهنگی غرب در چارچوب اهداف اقتصادی و سیاسی کدام است .5

 (9۶کنکور سراسری) 

 برخورد استعماری غرب با دیگر جوامع        در موضع ضعف قرار گرفتن جوامع غیر غربی از نظر اقتصادی و سیاسیالف( 

 تقلیدی ایگونههنگی دیگر به به فراگیری عناصر فر     از خود بیگانگی فرهنگی 

 در موضع ضعف قرار گرفتن جوامع غیر غربی از نظر اقتصادی و سیاسی     برخورد استعماری غرب با دیگر جوامع  ب(

 تقلیدیای عناصر فرهنگی دیگر به گونه     ایجاد خودباختگی فرهنگی فراگیری 

        از خود بیگانگی فرهنگی      دگرگونی و تحول هویت فرهنگی     ل فرهنگیوقوع تغییرات هویتی در خارج از مرزهای مقبو ج(

 از دست دادن مدیریت خود در گزینش عناصر فرهنگی غرب .    

رویارویی با فرهنگ      پذیری کشورهای غیرغربی از امپراتوری فرهنگیآسیب    فروپاشی مرزهای جغرافیایی و سیاسی  د(

 نگی به واسطه تزلزل فرهنگیاز دست دادن حالت فعال در گزینش عناصر فره     ائل درون فرهنگی دیگر بر اساس مس

 

 (9۴کنکور خارج از کشور )؟                                       شودمنجر به پیدایش این نتایج میبه ترتیب کدام عوامل  .6

ظهور بحران معرفتی »و  «تضعیف ساز و کارهای دموکراسی»،«از دست دادن حالت فعال و خالق در گزینش عناصر فرهنگی»

 «علمی

 پرسش از مبانی غیر تجربی علم مدرن -یع هدفمند علوم طبیعی و انسانی توز -تزلزل فرهنگی الف( 

 گیری جریان های پست مدرن شکل -ها مدیریت فرهنگ عمومی جوامع غیر غربی توسط رسانه - تعارض فرهنگی ب(

پرسش از مبانی علوم تجربی  -تجمع و تمرکز قدرت رسانه در دست چند شرکت یا فرد قدرتمند  - رهنگیخودباختگی ف ج(

 غربی 

ش از مبانی غیر تجربی علم پرس - محروم کردن فرهنگ ها از علوم مبتنی بر بنیان های دینی - از خود بیگانه فرهنگید( 

 مدرن

  (9۵کنکور خارج از کشور )                                              ؟                  عامل پیدایش این آسیب ها چیست .7

 امکان عبور از مرحله استعمار به استعمار نو برای کشورهای استعمارگر»و  «تزلزل هویت فرهنگی جوامع غیرغربی»

 جهانی شدن  - تربیت نخبگان کشورهای غیرغربیالف( 

 و سیاسی بین المللی تغییر ساختار اقتصادی  - جهانی شدن ب(

 شکل گیری دولت ملت ها  -تثبیت مرجعیت علمی غرب  ج(

 هوابستگی کشورهای استعمار زد -تجمع قدرت رسانه در دست صاحبان ثروت  د( 
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رویداد دو سده نوزدهم و بیستم چه بوده است و طی این ؟ از سده هفدهم تا بیستم چگونه بودنقش ظهور فرهنگ غرب  .۸

  (9۶کنکور خارج از کشور )                              ؟ی کشورهای غیر غربی چه وضعی پیدا کردمدت موقعیت فرهنگ

جوامع غربی به صورت جوامع مرکزی و دیگر جوامع به  - المللی و نظام جهانی بخشیدیک شکل جدیدی به روابط بینالف(

 سیاسی و اقتصادی جهانی تثبیت شدوضعیت آنها در حاشیه روابط و نظامات  - صورت جوامع پیرامونی درآورد

در حاشیه  -شکل جدیدی به روابط بین المللی و نظام جهانی و بخشید  - نظامات سیاسی اقتصادی جدید شکل گرفت (ب

 روابط و نظامات سیاسی و اقتصادی جهانی وضعیت متزلزل پیدا کرد 

در حاشیه  - گرفت شکلصادی جدیدی نظامات سیاسی اقت - المللی و نظام جهانی بخشیدشکل جدیدی به روابط بین (ج

 روابط و نظامات سیاسی و اقتصادی جهانی وضعیت متزلزل پیدا کرد 

با تبلیغ مسیحیت فرهنگ جوامع غیرغربی  -نگی جدیدی شکل گرفت نظامات فره - دوشیکبرای بسط قدرت جهانی خود  (د

 .دچار اختالل شد
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