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در هنگام تماشای این فیلم چه احساسی دارید؟
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.این صفحه از کتاب را بخوانید

ل فهم و از متن، زیرمتن و فرامتن، قابمجموعه ای یک پیام در بستر •
.تفسیر است

متن•
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.این صفحه از کتاب را بخوانید
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رب،می کندشلیککهتفنگیمثلرسانه
وداردمستقیموفوریقوی،تأثیرمخاطب
هیچبدونواستمنفعلکاملا مخاطب
وممحکمردنبهگلولهاینبرابردرمقاومتی

!است
ه و گذشت( گلوله جادویی)سال ها از این فرضیه غلط 

الزاما هر پیامی را بدون هیچ گونه مقاومتیمخاطبان 
.دریافت نخواهند کرد یمتاثیر فوری و مستق

مخاطب منفعل
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ت؟حس شما در مواجهه با این دو محتوای رسانه ای چه تفاوتی با هم داش

کتاب بازی
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مغز ما به دو قسمت تقسیم می شود

ضمیر خودآگاه

مغزباالیینیمهدرانجام•
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ضمیر ناخودآگاه

مغزپایینینیمهدرانجام•





درهنگام مشاهده هر کدام از این دو محتوای رسانه ای
اه؟کدام قسمت از مغزتان بیشتر درگیر است؟ خودآگاه یا ناخودآگ

کتاب بازی
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انواع رسانه ها از نظر مارشال مک لوهان

گرمرسانه های 
تمرکز کم مخاطب•

مشارکت کمتر مخاطب•

ست گیرنده به راحتی به مفهوم د•
.پیدا می کند

رسانه های سرد

نیاز به تمرکز بیشتر•

بنیاز به مشارکت بیشتر مخاط•

اطب درگیر شدن حواس پنجگانه مخ•
.برای درک پیام
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شما جزو کدام دسته هستید؟

مخاطب 
منفعل

مخاطب 
فعال

مخاطب 
هوشمند

تولیدکننده 
خالق

.را تکمیل کنید93جدول صفحهبرای پاسخ به این سوال، 
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به نظر شما
مخاطب فعال چه کسی است؟
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؟ به نظر شما کدام یک از این رسانه ها سرد و کدام یک گرم هستند
مخاطب منفعل از کدامیک بیشتر تاثیر می گیرد؟

کتاب بازی
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؟شما از یک آدم معلول یا کم توان چیستتصویر •
آیا این تصویر واقعی است یا رسانه ها برای ما ساخته اند؟•
ت، پا یا عضو مثالً بر اثر تصادف، دس) اگر شما دچار معلولیت بودید چه می کردید؟•

.(دیگری را از دست داده بودید

عل؟تا به حال در مواجهه با رسانه ها چقدر فعال بوده ایم و چقدر منف•
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د؟بگذارنتاثیرمامغزوقلببرتوانندمیهارسانهآیا•

!!!ببینیدرامسافرفیلم•
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سیزدهمدرسپایان




