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:مقام معظم رهبری
۲

رسانهدنیادرقدرت هابینجنگابزارمهم ترینامروز«
دارندرسانه هاباهمبزرگقدرت هایحتیامروزواست

واهنرهوتلویزیون هاورسانه هاتأثیرامروز.می کنندکار
والحساز…واینترنتیاطالع رسانِی عظیمشبکه هایاین

یکدنیا،امروز.استبیشتراتمبمبازوموشکاز
».استدنیاییچنین

۱۳۸۳/۰۲/۲۸



۳ کلینگاه 

ساعت آموزش۸
در قالب دو 

کارگاه

شرکت نفر ۵۵
کننده

در قالب دو کالس

سر فصل۱۱
دو جلد کتاب ارتباطات
و آگاهی تالیف آقای 

دکتر زورق

کلی نگاه 



دکتر محمدحسن زورق
۴رزومه

:تحصیالت
مهندسیکارشناسی•
یدولت مدیریتارشدکارشناسی•
یسیاسعلومارشدکارشناسی•
استراتژیکمدیریتدکترای•

:برخی از آثار
مبانی تبلیغ•
ریشه ها و دورنمای انقالب•
نخستین رویارویی اسالم و •

سکوالریسم
)جلدی۳(ارتباطات و آگاهی •
)جلدی۳(دو حرکت در تاریخ •



۵ سرفصل های مطرح شده درکارگاه
ارتباطات تخریبی و جنگ های روانی•
تصمیم گیری و نظریۀ ارتباطات•
مدیریت استراتژیک سازمان های بزرگ و •

سیستم های ارتباطی
از واقعیت تا مجاز•
بازپروری اطالعات•
موج خبری و تجزیه تحلیل آن•
مبانی نظری ارتباطات و رسانه•
ارتباط شناسی•
سیاست، قدرت و ارتباطات•
مهندسی فرهنگی و شاخص های آن•
 المللیسیستم ارتباطات و تبلیغات ملی و بین•



هدف ازبرگزاری کارگاه
۶

رفتارهایمی توانجامعهیکعمومیافکاربرحاکمالگویشناختبا
با.کردبینیپیشگوناگونحوادثدروآیندهدرراجامعهآنمردم

شکلدرعطفینقطهآنهاروزافزونتوسعهورسانه هاآمدنبه وجود
.شدایجادافکارعمومیگسترشوظهوروبروزگیری،
کدامند؟عمومیافکارشکل گیریبرمؤثرعواملوالزمشرایط
چیست؟عمومیافکارشکل گیریدررسانهوارتباطاتنقش

دارند؟همبارابطه ایچهارتباطاتوقدرتسیاست،
ضرورتوشودگفتگومباحثاینپیرامونشدسعیکارگاهایندر

.گرددتبیین...وعمومیافکاررسانه،ارتباطات،



۷ :تعریف ارتباط و اجزای آن 
ارتباط فرآیند تبادل اطالعات و مفاهیم است و حضور حداقل سه

.عنصر فرستنده، گیرنده و پیام در آن الزامی است

:ارتباط اجزاي فرایند 
اء ارتباط فرایندی است چند جزیی که از اجز 

:زیر تشکیل یافته است
برقرار کنندگان ارتباط؛.۱
پیام؛. ۲
رسانه؛.۳
کانال؛. ۴
سرو صدا و اختالل؛. ۵
بازخورد و فیدبک ؛۶
.بافت و زمینه و محیط ارتباطی. ۷



چرایی ارتباطات
۸

نیاز

میل انگیزه

اقدام ازرفع نی

نیاز 
جدید

یکزندهموجودیکعنوانبهانسان
.داردنیازهاییسلسله

:انساننیازهایانواع

پذیرسیریوعمومی(زیستینیازهای.۱
،آباکسیژن،بهنیازهمانند:)هستند

امنیتوپوشاکغذا،

وبینهایتبهمیل(سرشتینیازهای.۲
بهازنیهمانند:)هستندافرادبینمتفاوت

ارتباطاتوقدرتمحبت،،علم



۹ ؛تکاملورشدسطح:ارتباطعوامل موثر در 

جنسیت؛

اجتماعی؛-فرهنگیتفاوتهای

مسئولیتها؛ونقشها

قلمرو؛وفضا

محیط؛

؛احساساتوعقالنیوجسمیشرایط

.ارزشها



بازپروری اطالعات 
۱۰

درمعقولارزشدارایکهشودمیگفتهداریمعناهایدادهبهاطالعات•
وارددکنندهغافلگیرجنبهمعموالاطالعات.هستندگییتصمیمفرآیند
میرافرآیندیکزمینهدرموجوداحتماالتوافزایدمیرااطمینانمیزان
خاذاتآناساسبرداردبستگیتصمیمیارزشبهاطالعاتارزشلذا..کاهد

.شودمی
:میکندبیانرادادهاراهازاطالعاتبهرسیدنفرآیندزیرنمای•

داده ها پردازش اطالعات

داده ها ذخیره 



۱۱
ازواقعیت تامجاز

منشاءآنچه.استواقعیتازمادرکمجازیفضایواستواقعیتخودواقعیفضای
.استواقعیتازمادرکاستاثر
،اهمبهسفر؛هاربرپرلبندربهحملهمانند(تاریخیخبریهایسوژهنظریجهتاز

ردیگخبریسوژههرمانندتوانندمی)..وسپتامبریازدهدردوقلوبرجهایبهحمله
یمسوژه،اینخبریسوژهبودنواقعیصورتدر.باشندمجازییاواعتباری،واقعی
.باشدمصنوعییاو)خبرپیدایشدرالقاگردخالتعدم(طبیعیتواند

مجازیواعتباری،واقعیهایسوژهازترکیبیازالقاییخبریموجیکدرمعموال
.شودمیاستفاده



۱۲

گزارش تصویری



۱۳



ه تعالی سازمانی فرآیندی است کـ
ناشـــی از ســـرآمدی در عملکـــرد و 

شـــتابدهنده .نتـــایج مـــی باشـــد 
مســیر برتــری ودراســتعداد آنــام

ــــو ســــازی،  ــــالی ســــازمانی، الگ تع
و شناســایی و تشــخیص، توســعه

توانمنــــد ســــازی مــــدیران جهــــت 
موفقیـــت در ســـازمانها را، برنامـــه 

. ریزی می نماید 
ر آنام به عنـوان مشـاور و تسـهیلگ

ـــــــران  ـــــــدیران و رهب ـــــــار م در کن
فرهیختــــــه و تعــــــالی انــــــدیش 
سازمان، تحقق و وصـول بـه چشـم

انــداز آرمــانی ســازمان را تســهیل و 
.یاری می نماید 

۱۴
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