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 .کننده مصرف هم و اید تولیدکننده هم گیرنده؛

 خطیِ مفهوم ،)تعاملی( دوسویه های رسانه ظهور با است؟)تغییر در پیام همبرگری( پاسخ: بله.  کرده تغییر رسانه ها توسعۀ روند با مخاطب مفهوم آیا-1

 هم و ایده  هم فرستند واحد آنِ در اجتماعی های شبکه در شما مثال عنوان به است؛ شده تبدیل ای پیچیده و ای مفهوم دایره به گیرنده-فرستنده

       13درس 

 اصطالح گلولۀ جادویی برای کدام رسانه ها به کار می رفت؟ برای رسانه های یکسویه -2

 بر است ممکن مخاطبان است، مخاطبان یکسان همۀ برای ای رسانه تولید "متن"چرا امروزه نظریۀ شلیک جادویی رد شده است؟ پاسخ:هر چند --3

 .نیست درست تفسیرها، این همۀ الزاماً که کنند ایجاد خود برای پیام از متفاوتی تفسیر برداشت و خود، عقاید و ها ارزش تجربیات، قبلی، دانش اساس

و  "متن"مفهوم  بر عالوه رود؟ پاسخ: اوالً نمی پیش کنند می طرّاحی آنها که طور آن همیشه چرا طراحی های هوشمندانۀ رسانه ای در زیر متن ها،-4

  غیرمستقیم و مستقیم های پیام تواند می بیشتر باشد، بیشتر مخاطب ای داریم و ثانیاً هر چقدر  سوادرسانه "فرامتن"مفهوم دیگری به نام  "زیر متن"

 .کند بدل خودش ضد به حتّی و درک،خنثی را ای رسانه

 مکان و ها زمان در نیز خود رسانه ها تولیدات رسانه ای به کار می رود؟ پاسخ: خیر. گاهی شناختی)فرامتن( تنها در مورد و فرهنگی های آیا تفاوت-5

 می کنند. پیدا متضاد بعضاً کارکردهایی و معانی متفاوت، های

 تلفن ادامۀ اروپا، در همراه شناختی)فرامتن( در مورد رسانۀ تلفن همراه را در دو قارۀ اروپا و شرق آسیا بررسی کنید؟ تلفن و فرهنگی های تفاوت -6

فرهنگ  و اروپایی فردگرای فرهنگ که دهد می نشان این .است شده تبدیل اجتماعی سازی برای شبکه ابزاری به آسیا شرق در اما می شود محسوب

 بگذارد. تأثیر همراه تلفن کارکردهای بر است توانسته میزان چه تا آسیا شرق جمع گرای

 کنند به مفهوم: می استفاده منفعل مخاطب وسوسۀ که رسانه ها برای  "تزیین"و  "استکبار"دو مفهوم قرآنی -7

 دادن جلوه دارد، واقعیت آنچه از تر بزرگ را استکبار: .......................................  پاسخ: خود-الف

 زشتی هاتزیین: ....................................  پاسخ: زیبا جلوه دادن -ب

 و مناسب شکل به که می تواند و خواهد می وجود دارد؟ مخاطب فعال کسی است که می داند و هایی فرق منفعل، چه مخاطب و فعّال مخاطب بین--8

 او امیر است ناظر و حاضر جا همه و همیشه حد، از بیش و قاعده بی برنامه، در حالیکه مخاطب منفعل، بی کند، برداری بهره رسانه ها از متناسب میزان

 است.  آنها دست اسیر نیست؛ رسانه ها

 تجربه پردازیم تا می )دسترنج و سرمایه( هزینه و )جوانی و عمر( می کنید، چیست؟پاسخ:وقت دوئل رسانه یک از مندی بهره در منظور از اینکه شما-9

 عمر یک که حاصل– ای رسانه آثار برخی از باید هر چه بیشتر  را ندارد. رسانه ارزش حتی یک بار دیده یا تجربه شدن هر  آوریم اما دست به مغتنم ای

 بهره ببریم. … و فاخر فیلم های ارزشمند، های مانند کتاب  است سرشار خالقیت و اندیشه

 

 و تنها راه پیشرفت و موفقیت واقعی  فعّال به منفعل مخاطب از ل زیر چیست؟ پاسخ: تبدیل شدن اشکان تفسیر برای بهتری-10

   


