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چکیده
هـدف از پژوهـش حاضـر ،مقایسـه میـزان برانگیختگی حافظـه عناصر شـناختی
و هیجانـی خبـر در دانشـجویان دانشـگاههای تهـران بـوده کـه بهصـورت آزمایشـی
انجام شـده اسـت .جامعه آماری ،تمامی دانشـجویان کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد
دختر و پسـر دانشـگاههای شـهر تهران را در برمیگیـرد که از میـان آنها  60نفـر ابتدا،
بهصـورت خوشـهای و سـپس بهطـور هدفمنـد انتخـاب شـدهاند .ابـزار مورد اسـتفاده
نیـز شـامل پرسشـنامههای اطالعـات جمعیتشـناختی ،پیگیـری اخبار صداوسـیما،
آزمـون یـادآوری و قطعههـای اخبـار بـوده اسـت .تحلیـل دادههـا از طریـق آزمـون
تحلیـل واریانـس آمیخته نشـان داد کـه اثر اصلـی جنس ،پیگیری و شـبک ه بـر حافظه
عناصـر شـناختی و حافظه عناصـر هیجانـی معنادار اسـت .با توجـه به نتایـج ،دختران
بیـش از پسـران بـه عناصـر هیجانـی توجـه میکننـد و آنهـا را بـه یـاد میآورنـد .در
مقابل ،پسـران عناصر شـناختی اخبار را بیشـتر به خاطر میسـپارند .همچنیـن اخبار
شـبکه  2عناصر هیجانـی بیشـتری دارد و گروه دختـران آن را بیشـتر دنبـال میکنند
درحالیکـه اخبـار شـبکه خبـر بـه لحـاظ عناصـر شـناختی و بـرای گـروه پسـران
جذابتـر اسـت .بهاینترتیـب ،بـه نظر میرسـد که بهتر اسـت سـازمان صداوسـیماي
ايران بهمنظـور اثرگـذاری بـر مخاطبان بـه این نوع اثـرات توجه بیشـتری نشـان دهد
و مؤلفههـای اثرگـذار بـر هـر جنـس را بهدرسـتی بـه کار گیرد.
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مقدمه

یکـی از مهمتریـن منابـع کسـب خبـر از رویدادهـای مختلـف سیاسـی ،نظامی،
اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی بـرای مـردم جهـان ،بخشهـای خبـری تلویزیـون
اسـت کـه اغلـب بـه دلیـل ویژگیهایـی چـون در دسـترس بـودن بـرای همـگان و
جذابیتهـای صوتی و تصویـری ،مخاطبان متعدد دارد .کاربران رسـانههای اجتماعی
بـه محتـوای گسـترده تلویزیون واکنش نشـان میدهنـد و اثرات آن در زندگیشـان
پدیدار اسـت (آنسـتید 1و اولوگلیـن .)2011 ،2دیدگاههای مخاطبان ،مقیاسـی جالب
توجـه ،زنـده و پویا بـرای فهم ادراک و پذیـرش محتوای برنامههای تلویزیونی اسـت.
اخبـار تلویزیـون حتـی میتوانـد گفتگـوی افـراد مختلـف را در مورد مسـائل مطرح
شـده جهـت دهـد (ورگییـر 3و فرانسـس .)2016 ،4بیننـدگان تلویزیون با آن دسـته
از برنامههایـی کـه بـه میـزان بیشـتری میتواننـد بـا آنها احسـاس نزدیکـی کنند یا
درگیرشـان شـوند ،بیشـتر جذب میشـوند (گیو 5و چان ـ اولسـموند .)2015 ،6اخبار
تلویزیـون همانند سـایر تجربیات انسـان ،میتواند بر هیجانات (ایگارتـوا 7و همکاران،
 )2011و شـناخت (دیـل 8و همـکاران )2017 ،افـراد تأثیر بگـذارد .چارچوب خبری
کـه گوینـده بـر آن تأکیـد میکند ،تأثیـر تعیینکننـدهای بر چالش شـناختی ،درک
اهمیـت موضـوع ،نگـرش یا باور بـه آن و همچنین پاسـخهای هیجانـی دارد .مطالعه
بـر روی دانشـجویان بهعنـوان یکـی از مهمتریـن مخاطبـان اخبار نشـان میدهد که
در میـان آنهـا ،اعتمـاد بـه اخبار تلویزیون ،در درجه اول نسـبت به سـایر رسـانههای
اجتماعـی ،بهویـژه فضـای مجـازی قـرار دارد (زگلـدی .)2020 ،9همچنیـن پژوهش
ایگارتـوا و همـکاران ( )2011نشـان داده اسـت کـه بسـته بـه نوع خبری که شـنیده
میشـود ،هیجانـات افـراد نسـبت بـه مثبـت یا منفـی دیدن پدیـده مهاجـرت تغییر
میکنـد .در ادبیـات پژوهشـی ،از ایـن نـوع برانگیختگیهـای شـناختی و هیجانی با
عنـوان ،درگیـری شـناختی 10و هیجانی 11یاد میشـود.
درگیـری شـناختی ،توجـه ،بازشناسـی و بسـط و گسـترش محتـوای رسـانه را
منعکـس میکنـد .توجـه بـه معنـی انتخـاب پاسـخی اسـت کـه نیـاز بـه تلاش و
اختصـاص دادن ظرفیـت شـناختی به موضوع مورد نظر دارد .بر اسـاس بازشناسـی،
فـرد اطالعـات را بـه آشـنا و غیـر آشـنا تقسـیم میکنـد .وقتـی اطالعـات انتخـاب
شـده از تداعیهـا یـا تصاویر موجـود در ذهن گذر کرد ،وارد مرحله بسـط میشـود.
بسـط ،اطالعـات جدیـد را بـه دانـش و تصاویـر موجـود ارتبـاط میدهـد و معانی و
ارتباطاتـی بیـن آنهـا بـه وجـود مـیآورد .حین بسـط ،اطالعات مشـابه بـه یکدیگر
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متصـل شـده ،بهگونهای سـاختارمند جابهجـا میشـوند و تغییر مییابنـد (برکویتز
و راجـرز.)1986 ،2
درگیـری هیجانـی منعکسکننـده احساسـات درونـی فـرد اسـت .واکنشهـای
هیجانـی بـه محتـوای رسـانه و اخبـار بسـیار متداولانـد .بـرای مثـال ،پژوهش روی
کودکان نشـان داده اسـت که بسـیاری از آنان هنگام مشـاهده تلویزیون میترسـند و
بسـیاری نیز شـاد میشـوند (زیلمن .)1980 ،3بر اسـاس پژوهشهای صورت گرفته،
پردازش بیشـتر اطالعات (درگیری شـناختی) با توجه و بسـط بیشـتر ارتباط دارد و
ایـن نـوع ارتبـاط بهنوبـه خـود ،باعث واکنشهـای هیجانی شـدیدتر به اخبـار محلی
میشـود .از طـرف دیگـر ،انگیـزه مشـاهده اخبار محلی نیـز با تفاوتهایـی در تمرکز
درگیـری شـناختی و هیجانـی اخبـار همـراه اسـت؛ همچنـان انگیـزه بیشـتر بـرای
مشـاهده اخبـار با درگیری شـناختی و هیجانی بیشـتر ارتباط دارد (پـرس.)1990 ،4
درگیـری شـناختی ،کمتـر از درگیـری هیجانـی منجر به این میشـود کـه افراد
دیدگاههـای غیرانسـانی یـا بیادبانـه را مطـرح کننـد .علاوه بـر ایـن ،درگیـری بـا
دیدگاههـای قبلـی ،تمایـل افـراد را بـرای نوشـتن دیـدگاه جدید بـاال میبـرد و این،
بیانگـر نوعـی برانگیختگـی هیجانـی اسـت .اخبـار و دیدگاههـا بهطـور پویـا ،ارزش
بحـث دربـاره خبرهـا را شـکل میدهنـد (زیـگل 5و همـکاران.)2018 ،
نتایـج پژوهشهـا نشـان میدهـد کـه توجـه بـه درگیـری شـناختی و هیجانـی
اخبـار و سـایر برنامههـای تلویزیونـی میتوانـد دیـدگاه ،تفکـر و هیجانـات مخاطبان
را تغییـر دهـد و ازایـنرو ،توجـه بـه محتوای اخبار بسـیار ضـروری به نظر میرسـد.
از سـویی ،گسـترش روزافـزون رسـانههای خبـری خارجـی و داخلـی ،مجـازی یـا
اینترنتـی و از سـوی دیگـر ،نیازهـای جامعـه ایران بهعنـوان جامعهای در حـال گذار
که بحرانهای مختلف سیاسـی ،اجتماعی ،اقتصادی را پشـت سـر گذاشـته و اکنون
نیـز درگیـر چالشهـای متعـدد در این زمینههاسـت ،افزایـش توانمندی شـبکههای
تلویزیونـی را در جلـب مخاطبـان و ارائـه اخبـار مبتنـی بـر اهدافـی چـون اعتمـاد و
پذیـرش ،بـا اهمیـت میسـازد .بهاینترتیـب ،پژوهـش حاضـر در پـی پاسـخگویی
بـه ایـن پرسـش اسـت کـه شـبکههای مختلـف تلویزیـون ایران بـه لحـاظ درگیری
هیجانـی و شـناختی مخاطبـان ،در چـه وضعیتی قـرار دارنـد؟ بهعبارتدیگـر؛ کدام
نـوع درگیـری در هـر شـبکه خبری برجسـتهتر اسـت؟ پاسـخ بـه این پرسـش ،برای
برنامهریـزان اخبـار ایـن امـکان را فراهم میآورد که متناسـب با اثرپذیـری مخاطبان
خـود از مؤلفههـای شـناختی و هیجانـی ،نحـوه ارائـه اخبـار را تنظیـم کننـد؛ امری
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کـه بهنوبـه خـود ،منجـر بـه تغییـر نگـرش ،بـاور ،هیجـان و تفکـر مخاطبان نسـبت
بـه موضـوع خبـری و در نتیجـه ،کاهـش اثرپذیـری آنـان از اخبار معاند خواهد شـد.
همچنیـن ،پژوهـش حاضـر از نظـر تعییـن نـوع محتـوا و جنـس مخاطب اخبـار هر
شـبکه و نیـز در نظـر گرفتـن نقـش میـزان پیگیـری اخبـار ،دارای نـوآوری اسـت و
بـرای اولیـن بـار ابزارهـای پژوهشـی همچون یـادآوری و پیگیـری اخبار صداوسـیما
را معرفـی کـرده و مـورد اسـتفاده قـرار داده اسـت؛ ضمـن اینکه رابطه بیـن محتوای
خبـر و برانگیختگـی حافظـه را در مخاطبـان ،بهعنـوان یـک رابطه مسـتقیم و خطی
در نظـر نگرفتـه و به بررسـی نقـش جنس و میـزان پیگیری آنان نیز پرداخته اسـت.

پیشینه پژوهش

احمـدی و پورشـریفی ( )1392پژوهشـی را بـا عنـوان «نقـش منبـع خبـری در
اقنـاع افـراد بـا تعدیلکنندگـی نگـرش بـه منبـع خبـری ،جنسـیت و عزتنفـس»،
بـا مقیـاس عزتنفـس روزنبـرگ و پرسشـنامه نگرشسـنجی محققسـاخته را اجـرا
کردهانـد .نتایـج نشـان داد ،میـزان عزتنفـس در اقنـاع افـراد مؤثر بـوده بهطوریکه
افـراد بـا عزتنفـس پاییـن ،میـزان اقنـاع باالتـري نشـان دادهانـد؛ بنابرایـن افـرادي
کـه نگـرش مثبـت به منبـع داشـتهاند ،اقنـاع بیشـتر و افرادي کـه نگـرش منفی به
منبـع داشـتهاند ،اقنـاع کمتری نشـان دادهاند .همچنیـن نتایج حاکـی از آن بوده که
میـزان اقنـاع در دو جنـس متفـاوت اسـت و زنـان بیشـتر از مـردان اقناع میشـوند.
باهیگ )2019( 1نشـان داده اسـت در افرادی که انتشـار خبر را نوعی سـرگرمی
میداننـد ،بـدون توجـه بـه اعتبـار منبـع ،آن را بـه اشـتراک میگذارنـد و بـه همـه
خبرهـا اعتمـاد میکننـد؛ امـا دانشـجویانی کـه اخبـار را بهعنـوان یـک منبـع مهـم
اطالعاتـی در نظـر میگیرنـد و اعتبـار آن را مهم میداننـد ،اغلب به اخبـار تلویزیون
بیـش از اخبـار فضـای مجـازی اعتمـاد دارنـد و آن را بـرای دیگران ارسـال میکنند.
یکـی از مطالعـات در دانشـگاه آکسـفورد در قالـب طرح پژوهشـی نشـان داد که
مخاطبـان جـوان و دانشـجویان ،کمتـر از افراد سـنین باالتر بـه اخبار توجـه دارند و
بیننـده آن هسـتند البتـه درصورتیکـه متن خبر آسـان و به زبان سـاده ارائه شـود،
مطابـق بـا خلـق و ذهنیـت آنـان در مـورد موضوع خبـر باشـد و ریشـه در تجربیات
روزانهشـان داشـته باشـد ،پیگیریشان بیشـتر میشـود (گاالن 2و همکاران.)2018 ،
همچنیـن پژوهشـی با عنوان بررسـی اثرات اخبار شـوکهکننده بر عملکرد شـناختی
از سـوی پوتـوارا 3و راپونـن )2018( 4نشـان داده اسـت که در شـرایطی کـه واقعهای
3. Poutvaara
4. Ropponen

1. Bahige
2. Galan
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آسـیبزا رخ میدهـد ،زنـان بیشـتر از مـردان دچار اختالل اسـترس حاد یـا اختالل
اسـترس پـس از سـانحه میشـوند .ایـن در حالی اسـت کـه حمایت اجتماعـی برای
زنـان بیشـتر از مـردان در دسـترس اسـت و گفته میشـود کـه حمایـت اجتماعی از
افـراد در مقابـل اثـرات عوامـل اسـترسزای منفـی محافظـت میکنـد .بهاینترتیب،
الگویـی متضـاد دیـده میشـود کـه طبـق آن ،با وجـود شـبکههای اجتماعی بیشـتر
بـرای زنـان ،میـزان اثرپذیـری در آنـان باالتر اسـت .در ادامه ،پژوهشـگران بـه دنبال
بررسـی ایـن تضـاد ،مشـاهده کردنـد کـه مـردان نسـبت بـه زنـان ،عالئـم اختالل و
ناراحتـی خـود را کـم بـرآورد میکننـد درحالیکـه زنـان بیـش از مـردان بـه ابـراز
هیجانـی ایـن عالئـم میپردازنـد .همچنیـن مشـخص شـد کـه بـه لحاظ شـناختی،
زنـان توجـه تقسـیم شـده دارنـد و همزمـان میتواننـد بـار هیجانـی خـود را بـه
قسـمتهای مختلـف زندگـی معطـوف دارنـد درحالیکـه مـردان وقتی بـرای مثال،
در محیـط خانـواده دچـار مشـکل میشـوند ،کاراییشـان در محیـط کار بیشـتر از
زنـان افـت میکند.
در پژوهشـی کـه دیـل و همـکاران ( )2017در زمینـه اثـرات اخبـار بر اسـترس
و عملکـرد شـناختی بزرگسـاالن انجـام دادنـد ،بـه نتایجـی دسـت یافتند که نشـان
مـیداد کـه مشـاهده اخبـار در کوتاهمـدت ،باعـث اسـترس بدنی و ذهنی یـا اختالل
شـناختی در گروه بزرگسـاالن سـالم نمیشـود.
باربـر 1و اودیـن )2007( 2در بررسـی اثـرات شـناختی توجـه و اخبـار بـر رفتـار
خریـد کـردن افـراد و مؤسسـات بـه ایـن نتیجـه دسـت یافتنـد کـه بسـیاری از
سـرمایهگذاران تنهـا بـه خریـد سـهامهایی مبـادرت میورزنـد کـه در ابتـدا توجـه
آنـان را جلـب کردهانـد .بهعبارتدیگـر ،پسازاینکـه توجـه ،مجموعـه انتخـاب شـده
فـرد را مشـخص کـرد ،ترجیحـات منجـر بـه انتخـاب از بیـن مجموعـه مـورد توجه
میشـود و بهاینترتیـب ،محتـوای حافظـه شـناختی فرد تحـت تأثیر قـرار میگیرد.

چارچوب نظری پژوهش

پژوهشـگران از دیربـاز عالقهمنـد بودهانـد کـه بداننـد چـه مخاطبانـی از اخبـار
یـاد میگیرنـد .در ابتـدا ،پژوهشهـای مرتبـط بـا یادگیـری از رسـانهها و یـادآوری
محتـوای خبـر ،اغلـب نوعـی ارتبـاط مسـتقیم و سـاده را در نظـر میگرفتنـد؛ برای
مثـال ،مواجهـه بـا برخـی از محرکهـای رسـانهای (همچـون پخـش بحثهـای
سیاسـی از تلویزیـون) و بـه یـاد آوردن اطالعـات واقعـی آن (برای مثـال ،موضوعاتی
1. Barber
2. Odean
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کـه حیـن ایـن گفتگـو دربـاره آنهـا صحبـت شـد یـا نـام نامزدهایی کـه بـا یکدیگر
گفتگـو میکردنـد) اما پسازآن ،جسـتجوی ارتبـاط بین متغیرها ،یکـی از روشهای
بررسـی یادگیـری از اخبـار بـوده اسـت .بـر اسـاس ایـن پژوهشهـا ،عملکـرد افـراد
ً
کاملا متفـاوت اسـت .مطالعـات نشـان میدهنـد که حتـی وقتـی مواجهه بـا اخبار
کنتـرل شـده اسـت ،مخاطبـان بازهـم سـعی میکننـد اطالعـات واقعـی یـک پیـام
رسـانهای را بـه یادآورنـد (جنسـن.)2011 ،1
در حقیقـت مخاطبـان ،بیشـتر اطالعاتـی را کـه حیـن اخبـار کسـب کردهانـد،
فرامـوش میکننـد و بـه یـاد نمیآورنـد .بهعبارتدیگـر 67 ،درصـد داسـتانهایی
را کـه از روزنامـه خواندهانـد ،نادیـده میگیرنـد و کمتـر از  5درصـد داسـتانهای
خبـری را کـه بـه آنهـا توجـه کردهانـد ،بـه یـاد میآورنـد (فینداهـل.)2001 ،2
پژوهـش واندیجـک )1988( 3نشـان میدهد که تنها یکسـوم مخاطبـان میتوانند
موضوعـات اصلـی اخبـار را بـه یـاد بیاورنـد .وی نتیجـه میگیـرد کـه جزئیـات خبر
بهطـور کامـل فرامـوش میشـود و تنهـا یـک رد کلـی از اخبـار در ذهـن فـرد باقـی
میمانـد؛ کـه بـه او اجـازه میدهـد برخـی از اطالعـات قبلـی را بازشناسـی کنـد
درحالیکـه نمیتوانـد آنهـا را بـه یـاد بیـاورد.
بـه دنبـال ایـن محدودیتها بود که پژوهشـگران تصمیـم گرفتند بهجـای اینکه
بـه دنبـال رابطـهای مسـتقیم و خطـی بیـن مواجهه بـا اخبار و یـادآوری آن باشـند،
مدلهـای غیرمسـتقیم را ارائـه کننـد .مدلهـای اثـرات غیرمسـتقیم چنیـن فـرض
میکننـد کـه ارتبـاط بین متغیرهـا اغلب از طریـق متغیرهای دیگر ،تعدیل میشـود
و یـا تحـت تأثیـر قـرار میگیـرد .در زمینـه ارتباط بیـن متغیـر مواجهه و یـادآوری،
ممکـن اسـت بـرای مثـال ،توجـه مخاطبـان ،عمق پـردازش اطالعـات یا اسـتفاده از
اطالعـات ارائـه شـده ،نقش واسـطهای داشـته باشـند؛ بنابرایـن نیاز بود آن دسـته از
فرایندهـای شـناختی کـه ممکـن اسـت دراینبیـن ایفـای نقـش کنند ،مدنظـر قرار
گیرنـد .ازجملـه ایـن رویکردهـا میتـوان بـه مـدل ظرفیت محـدود پـردازش متن با
وسـاطت انگیزش ( ،)4LC4MPمدل احتمال بسـط ،5مدل اسـتفاده از اطالعات و مدل
6
وساطتشـناختی اشـاره کـرد .مـدل ظرفیـت محـدود پـردازش کـه از سـوی النگ
( )2000بیـان شـده اسـت ،چارچـوب نظـری بـا ارزشـی را ارائـه می کند .بر اسـاس
ایـن مـدل ،مخاطبان اخبار ،همان پردازشـگران اطالعات با ظرفیت شـناختی محدود
هسـتند .پـردازش اخبـار که بهمحض مواجه شـدن با خبر آغاز میشـود ،شـامل سـه
مرحلـه اسـت :رمزگردانـی ،ذخیـره و بازیابـی .طـی مرحلـه رمزگردانـی ،گیرندههای
4. Limited Capacity Model of Motivated Mediated Message Processing
5. elaboration likelihood model
6. Lang

1. Jensen
2. Findahl
3. Van Dijk
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حسـی ،اطالعات کالمی و بصری را بر اسـاس انتخاب کنترل شـده و خودکار ذخیره
میکننـد و تنهـا بخشـی از اطالعـات را بـه حافظه کاری میفرسـتند .ذخیرهسـازی،
فراینـد مرتبـط کـردن اطالعـات جدید با بـه اطالعات قبلی حافظه اسـت که شـامل
یـک شـبکه تداعیکننـده با گرههـا و ارتباطات بسـیار میشـود و در نهایـت بازیابی،
شـامل فعالسـازی مجـدد اطالعـات ذخیـره شـده قبلـی بهمنظـور درک و ذخیـره
اطالعـات جدیـد اسـت .میزانـی کـه اطالعات پـردازش میشـوند ،بسـتگی به تالش
شـناختی مـورد نیـاز برای ذخیره مؤثـر اطالعـات دارد .بهعبارتدیگـر ،هرچه فرد در
ایـن مراحـل بـه تلاش کمتری نیـاز داشـته باشـد ،اطالعات جدیـدی که همسـو با
اطالعـات قبلـی اسـت ،بیشـتر پـردازش و تبدیل بـه دانش میشـود .از طـرف دیگر،
درصورتیکـه منابـع شـناختی ناکافـی باشـند و هر یـک از این مراحل دچار مشـکل
شـود ،کسـب دانـش ایـدهآل نخواهـد بـود؛ بنابرایـن درصورتیکـه اخبـار ارائه شـده
بیـش از ظرفیـت شـناختی فـرد باشـد یا چیـزی بـه اطالعات قبلـی او اضافـه نکند،
فـردی ترجیـح میدهـد بـه اخبـار توجه نکنـد و مخاطب آن نباشـد.
مؤلفـه ضـروری دیگـر در مـدل النـگ ،توجـه بـه دو سیسـتم انگیزشـی اسـت.
هـر فـردی یـک سیسـتم لـذت 1و یـک سیسـتم نفـرت 2دارد؛ کـه بهطـور خـودکار
بـه محرکهـای انگیزشـی مرتبـط پاسـخ میدهنـد .بهطـور خالصـه ،سیسـتم لذت
بـا محرکهـای مثبـت یـا لذتبخـش و سیسـتم نفـرت ،بـا محرکهـای منفـی یـا
غیـر لذتبخـش فعال میشـود (النگ .)2000 ،فعالسـازی سیسـتم لـذت ،پردازش
شـناختی فعلـی را تحـت تأثیـر قرار میدهـد؛ بهاینترتیـب که محرکهـای جدید یا
محرکهـای مرتبـط از نظـر انگیزشـی بهتر از سـایر محرکهـا رمزگردانی میشـوند
(النـگ)2000 ،؛ بنابرایـن ،انگیـزش و نگـرش نسـبت بـه رسـانه ،نهتنهـا بـر توجـه
و تماشـا کـردن تلویزیـون تأثیـر دارنـد بلکـه روش پـردازش اطالعـات را نیـز تغییر
میدهنـد .بـر اسـاس مـدل احتمـال بسـط (پتـی 3و کاسـیوپو )1986 ،4مشـارکت
افـراد تعییـن میکنـد که چقـدر احتمـال دارد فردی برای توسـعه اطالعـات مرتبط
وقت صرف کند .پتی و کاسـیوپو ( )1979مشـارکت را «میزانی که مسـئله نگرشـی
مـورد نظـر بـرای فـرد اهمیـت دارد» تعریف میکننـد .افـرادی که مشـارکت باالیی
دارنـد ،بیشـتر مایلانـد کـه ظرفیت شـناختی خـود را صرف کسـب اطالعـات کنند.
مشـارکت میتوانـد بـه مخاطبـان کمـک کنـد اطالعـات غیـر مرتبط یـا غیرضروری
را بهمنظـور تسـهیل پـردازش اطالعـات ،کاهـش دهند یا حـذف کنند (سیسـیلیا 5و
همـکاران.)2005 ،
5. Sicilia

3. Petty
4. Cacioppo

1. appetitive
2. aversive
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در سـال  1973آتکیـن 1بـر اسـاس مـدل اسـتفاده از اطالعـات بیـان کـرد کـه
اسـتفاده ابـزاری میتوانـد تأثیـرات محتـوای رسـانههای مختلـف را بـر انتخـاب
اطالعـات توضیـح دهـد .بـه عقیده وی ،ریشـه انتخاب اطالعـات در نیاز بـه اطالعات
نهفتـه اسـت؛ یعنـی نیـازی کـه فرد بـه هدایت (احساسـی کـه دربـاره کارهـا دارد)،
عملکـرد (چگونگـی انجـام کارهـا) و تقویـت (تأییـد دوبـاره نگرشهـا) یـا اهـداف
مراقبـت و نظـارت دارد .در نتیجـه ،انتخـاب اطالعـات ،هدفمند اسـت و از درک فرد
نسـبت بـه مفیـد بـودن اطالعـات بـرای رفـع نیازهایـش ناشـی میشـود .بر اسـاس
نظـر آتکیـن ،نیـاز بـه مراقبـت و زندهبـودن ،رفتارهای جسـتجو برای اطالعـات را به
دنبـال دارد و اسـتفاده ابـزاری از پیامهـا بـا جهتگیـری و سـازگاری بـا اهدافـی که
فـرد از طریـق ایـن اطالعات بـه آنها دسـت مییابد ،اندازهگیری میشـود .بر اسـاس
تغییراتـی کـه در طـول زمـان در ایـن مدل بـه وجود آمده اسـت ،میتـوان گفت که
اسـتفاده اطالعاتـی از اخبـار در سـه بعـد ظاهر میشـود )1 :اهمیـت و بزرگی ادراک
شـده مشـکالت و خشـنودیها از سـوی فـرد )2 ،احتمال ادراک شـده تحقـق آنها و
 )3زمـان و بالفاصلـه رخ دادن ادراک شـده؛ بنابرایـن بر اسـاس این ابعـاد ،پیشبینی
میشـود کـه فـرد اخبـار مثبـت (مبتنی بـر فرصت) یـا منفـی (مبتنی بـر تهدید) را
انتخـاب کنـد و پـس از پـردازش بـه خاطر بسـپارد .برای مثـال ،یک گـزارش خبری
کـه بـه انتشـار اخبـار مربـوط بهنوعی بیمـاری مهلـک میپـردازد ،فایده بسـیار زیاد
یـا اسـتفاده اطالعاتـی باالیی بـرای خواننده دارد زیـرا امکان مرگ را کـه از نظر تأثیر
بـر سلامتی بسـیار اهمیـت دارد ،گوشـزد میکنـد .در مقابـل ،خبری کـه اطالعاتی
را دربـاره انتشـار نوعـی بیمـاری در منطقـهای دور از محیط زندگی فرد بـرای مثال،
آسـیا ارائـه میدهـد ،بهنـدرت احتمـال دارد کسـی را کـه در امریکا زندگـی میکند،
بهصـورت فـردی تحـت تأثیر قـرار دهد؛ یعنـی فایده اطالعاتـی برای افـراد امریکایی
نـدارد .از سـوی دیگـر ،درصورتیکـه خبـری بـرای بار دوم و سـریع منتشـر شـود ،با
اهمیت شـمرده میشـود و اطالعـات آن مورد توجه قـرار میگیرد (آتکیـن.)1973 ،
بـر اسـاس مدل وساطتشـناختی ( )CMMکه ابتدا از سـوی ایوالنـد)1998( 2
ارائـه شـد ،یادگیـری از اخبـار را سـه عامـل پیشبینـی میکنـد :انگیـزه نظـارت بـر
اخبـار ،توجـه و بسـط دادن .ایـده اصلـی مدل این اسـت کـه انگیزه نظارت بـر اخبار
(نظـارت بـر اخبـار برای کسـب اطالعات بالقـوه مهم) بهطـور غیرمسـتقیم یادگیری
را از طریـق افزایـش سـطح توجـه بـه اخبـار و میـزان اطالعـات مرتبـط بـا تفکـر
(یعنـی بسـط دادن) پیشبینـی میکنـد .ایوالنـد ( )1998انگیـزه را بـا اسـتفاده از
1. Atkin
2. Eveland
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مقیاسهـای لـذت نظارت 1که از سـنت اسـتفاده و رضامندی قـرض گرفته ،عملیاتی
کـرده اسـت .وی نظـارت را بهعنـوان انگیـزهای کـه پشـت یادگیـری از اخبـار وجود
دارد ،در نظـر گرفتـه و توجـه را بـه معنـای جهتیابـی هشـیار یا کنترل شـده ذهن
بـه سـمت محرکهـا تعریـف کـرده اسـت .همچنیـن اظهـار کـرده اسـت کـه توجه
را میتـوان بـا روشهـای گوناگونـی اندازهگیـری کـرد امـا بهتـر اسـت کـه توجـه
اسـتاندارد بـه مقیاسهـای اخبـار را بهعنـوان نماینـدهای مناسـب بـرای ایـن سـازه
مـورد اسـتفاده قـرار دهیم .وی توضیـح میدهد که این سـازه ،بیانگر عمـق پردازش
و میـزان مرور شـناختی اسـت .ایجـاد یا انتخاب یک مقیاس واحد برای سـازه بسـط
همچنـان مسـئلهای حل نشـده برای مدل وساطتشـناختی اسـت .تا زمـان حل این
مسـئله حـل میشـود ،پژوهشـگران میتواننـد بسـط را از طریـق  )1مـواردی که در
روانشناسـی آموزشـی مـورد اسـتفاده و پژوهـش قرار گرفتهانـد (برای مثـال ایوالند
و همـکاران )2004 ،یـا  )2تکنیـک فهرسـت کردن افـکار( 2کاسـیوپو و پتی)1981 ،
اندازهگیـری کننـد .یـک یا هـر دوی این روشهـا ،بهاحتمـال بهعنـوان مبنایی برای
مقیـاس نهایـی بسـط در مدل وسـاطت شـناختی بـهکار میروند.

روش پژوهش

ایـن پژوهـش از نـوع آزمایشـی بـوده و در آن بهطـور همزمـان ،از طـرح بیـن
آزمودنـی و درون ـ آزمودنـی اسـتفاده شـده اسـت .بهاینترتیـب کـه آزمودنیها اوالً،
از لحـاظ جنـس ،در دو گـروه دختـر و پسـر و ثانیـاً ،بر اسـاس میزان پیگیـری اخبار
صداوسـیما ،در دو گـروه پیگیـری بـاال و پیگیری پاییـن قرار گرفتند .از سـوی دیگر،
همـه آزمودنیهـا چنـد کلیـپ مربوط به شـبکههای مختلف صداوسـیما را مشـاهده
کردنـد و بهاینترتیـب ،بخـش درونگروهـی پژوهـش شـکل گرفـت .جامعـه آماری،
شـامل دانشـجویان پسـر و دختر کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد دورههای حضوری
دانشـگاههای شـهر تهـران میشـد کـه در سـال تحصیلـی  97ـ  1396شـاغل بـه
تحصیـل بودنـد و حجـم نمونه ،بر اسـاس منطق حضـور حداقـل  15آزمودنی در هر
گـروه از مطالعـات آزمایشـی 60 ،نفـر در نظر گرفته شـده بود ( 30پسـر و  30دختر
کـه هرکـدام بر اسـاس میزان پیگیـری اخبار صداوسـیما به دو گروه  15نفر تقسـیم
شـدند) .نمونهگیری در سـطح دانشـگاه و دانشـکده با روش خوشـهای انجام گرفت و
بـرای انتخـاب نمونـه نهایـی ،از روش هدفمنـد اسـتفاده شـد؛ بهاینترتیب کـه ابتدا،
شـهر تهـران بـه  5ناحیـه شـمال ،مرکـز ،جنـوب ،شـرق و غـرب ،تقسـیم و پـس از
1. surveillance gratification
2. thought-listing
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اسـتخراج دانشـگاههای موجـود در هـر یک از ایـن نواحی ،از هر ناحیه ،یک دانشـگاه
انتخاب شـد .در نهایت ،دانشـگاه تربیت مدرس ،دانشـگاه عالمه طباطبایی ،دانشـگاه
شـهید بهشـتی ،دانشـگاه علم و صنعت و دانشـگاه شـاهد بـرای نمونهگیـری انتخاب
شـدند و در مرحلـه بعـدی ،بـا مراجعـه به هر یـک از این دانشـگاهها  12دانشـجو (6
پسـر و  6دختـر) کـه نیمـی از آنهـا اخبـار صداوسـیما را پیگیری میکردنـد و نیمی
دیگـر پیگیـر نبودنـد بـه روش نمونهگیـری هدفمنـد بـرای انجـام پژوهـش انتخـاب
شـدند .بـرای جمـعآوری دادهها از ابزارهایی اسـتفاده شـد:
پرسشـنامه پیگیری اخبار صداوسـیما :ایـن پرسشـنامه محققسـاخته که
بـرای اندازهگیـری میـزان پیگیری اخبـار صداوسـیما از طرف شـرکتکنندگان تهیه
شـد ،شـامل  5سـؤال بـود که در موقعیتهـای مختلف ،دنبـال کردن اخبار از سـوی
آنـان را مـورد سـؤال قـرار مـیداد .روایی محتوای سـؤاالت بـا نظرسـنجی از  3نفر از
متخصصـان روانسـنجی و انجـام اصالحـات الزم مـورد تأییـد قـرار گرفـت و ضریب
توافـق بیـن ارزیابـان نیـز برابر با  0/9محاسـبه شـد که در حـد مطلوبی قرار داشـت.
در نهایـت ،همسـانی درونـی سـؤاالت بـا محاسـبه آلفای کرونبـاخ مورد بررسـی قرار
گرفـت و ضریـب  0/82به دسـت آمد.
آزمـون یـادآوری :از ایـن آزمـون بـرای سـنجش میـزان اثرگـذاری شـناختی و
هیجانـی اخبـار اسـتفاده شـد .در ایـن آزمـون کـه بهصـورت بـاز پاسـخ بـود و  15دقیقه
پـس از مشـاهده اخبـار انتخاب شـده بـه اجـرا درآمـد ،ابتـدا سـؤاالتی بـرای اندازهگیری
جنبههای شـناختی (همچـون نوع تفکـر ورای ایـن خبـر ،ارتباط و مقایسـه خبر بـا آنچه
در زندگـی روزمـره رخ میدهد ،مقایسـه بـا اخبار سـایر منابـع) و غیرشـناختی (همچون
جذابیـت گوینـده خبر ،تـن صـدا ،تصاویـر و کلیپهـای همراه بـا خبـر ،احساسـی که در
شـنونده برمیانگیزد) اخبـار کـه در حافظه آزمودنیها مانده اسـت ،مطرح شـد و سـپس،
پاسـخهای مکتـوب آنهـا بـا مقولهبنـدی پاسـخها بـه نمـرات کمـی اثـرات شـناختی و
غیرشـناختی تبدیل شـد .بهاینترتیب کـه  15دقیقـه پس از مشـاهده هر کلیـپ خبری،
از شـرکتکنندگان خواسـته شـد هرچه را از اخبار مشـاهده شـده به یاد دارند ،روی کاغذ
بنویسـند .این آزمـون یـادآوری ،محدودیـت زمانـی نداشـت و افراد بـه اختیار خـود برگه
کاغـذ را تحویـل میدادنـد .نمرهگـذاری نیـز به ایـن صورت بـود که مـوارد یادآوری شـده
را دو نفـر از همـکاران آموزشدیده اسـتخراج و دسـتهبندی میکردنـد و تعداد ایـن موارد
بهعنـوان حافظـه افـراد از اخبـار مشـاهده شـده در نظـر گرفته میشـد.
بهمنظـور اجرای پژوهش ،در مرحله ،اول کلیپهای خبری از آرشـیو صداوسـیما
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بـا نظـر کارشناسـی دو روانشـناس شـناختی بهگونهای انتخاب شـدند کـه هر یک،
واجـد جنبههـای متعادلی از مفاهیم شـناختی و غیرشـناختی باشـد و سـپس روایی
محتـوای آنهـا ،از سـوی دو روانشـناس شـناختی دیگـر مـورد بررسـی و تأییـد قرار
گرفـت .در بررسـی جنبههای شـناختی ،میـزان کاربرد عناصر شـناختی در هر کلیپ
خبـری بـرای ارائـه خبـر در نظـر گرفته شـد .بـرای مثـال ،تکیهبـر منطق ،اسـتفاده
از هـر نـوع اسـتدالل اعـم از قیاسـی ،اسـتقرایی بـا تمثیـل ،اشـاره بـه هر نـوع دلیل
منطقـی قابـل بررسـی ،تأکیـد بر هـر نـوع کاربردپذیری خبـر برای مخاطـب ،دعوت
صریـح یـا ضمنـی از مخاطـب بـرای قضـاوت و تصمیمگیـری دربـاره خبـر و مـوارد
مشـابه .در بررسـی جنبههـای غیرشـناختی نیـز بـه میـزان کاربـرد عناصـر هیجانی
در خبـر پرداختـه شـد .عناصـری ماننـد اسـتفاده از رنـگ و ظاهـر بـرای اثرگـذاری،
اسـتفاده از کلمـات یـا عبـارات تهییجکننـده بهجـای اطالعدهنـده ،تأکید بـر نکاتی
کـه موجـب بـروز احساسـات مخاطبـان میشـود ،دعـوت از مخاطبـان بـرای ابـراز
احساسـات و واکنـش هیجانـی و موارد مشـابه.
پـس از نهایـی شـدن کلیپهـا ،با اجرای پرسشـنامه پیگیـری اخبار صداوسـیما،
مطابـق بـا روش نمونهگیـری اقـدام بـه مشـخص کـردن آزمودنیهـا شـد و آنهـا
بهصـورت انفـرادی در محـل آزمایشـگاه روانشناسـی حضـور یافتنـد و در ابتـدا ،بـه
پرسشـنامه جمعیتشـناختی پاسـخ دادنـد .سـپس کلیپها بـه نمایش درآمـد و در
فواصـل مختلـف ،مدتزمانـی نیـز بـرای اسـتراحت آزمودنیهـا در نظـر گرفته شـد.
پـس از اتمـام ارائـه هـر کلیـپ ،بـا گذشـت  15دقیقـه ،آزمون یـادآوری اجرا شـد و
پـس از پایـان آزمایش نمرهگذاری ابزارهای اسـتفاده شـده طبق دسـتورالعمل انجام
گرفـت و دادههـا آمـاده تحلیل آماری شـد.
در پژوهـش حاضـر ،عناصـر شـناختی و هیجانـی خبـر بهعنـوان متغیرهـای
مسـتقل ،میـزان پیگیـری ،بهعنـوان متغیـر واسـطهای و یـادآوری ،بهعنـوان متغیـر
وابسـته در نظـر گرفتـه شـدند؛ دادهها بـا روشهای آمـار توصیفی ،از قبیـل فراوانی،
درصدهـا ،میانگیـن ،انحـراف معیـار ،حداقـل ،حداکثـر و غیـره توصیـف شـد .بـرای
پاسـخگویی بـه سـؤاالت پژوهش ،آزمـون تحلیل واریانـس آمیخته از طریـق نرمافزار
 spssنسـخه  21مـورد اسـتفاده قـرار گرفت.

یافتههای پژوهش

همانگونـه کـه در جـدول  1مشـاهده میشـود ،شـرکتکنندگان گروههـای
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مختلـف ،حافظـ ه شـناختی متفاوتـی در شـبکههای مختلـف کسـب کردهانـد .برای
بررسـی معنـاداری ایـن تفاوتهـا از آزمـون تحلیـل واریانـس آمیخته اسـتفاده شـد
کـه نتایـج آن در جـدول  .2ارائـه شـده اسـت .همچنیـن مفروضـه کرویـت دادهها با
اسـتفاده از آزمـون موچلـی بررسـی شـد و نشـان داد که ایـن مفروضه برقرار نیسـت
( .)=86χ2 ،<p 0/01ازایـنرو ،در محاسـبه تحلیل واریانـس آمیخته ،مقادیر تصحیح
شـده گرینهـاوس ـ گیـزر مورد اسـتفاده قـرار گرفت .مفروضـه برابـری واریانسهای
خطـا نیـز بـا آزمون  Fلوین بررسـی شـد کـه حاکـی از برقـراری این مفروضـه برای
شـبکههای  3 ،2 ،1و خبر بود (به ترتیب 0/71 ،p= 0/61 ،F)3 ،56(= 1/1 ،p= 0/4
=( F)3 ،56(= 0/31 ،p= 0/78 ،F)3 ،56و  .)F)3 ،56(= 1/4 ،p= 0/19مفروضـه
برابـری ماتریـس کوواریانسهـا بـا آزمـون  Mباکـس مـورد بررسـی قـرار گرفـت و
برقـراری ایـن مفروضـه را نشـان داد (.)F= 1/2 ،p= 0/11

جدول  .1میانگین و انحراف معیار حافظ ه شناختی شرکتکنندگان به
تفکیک گروهها و شبکههای مختلف

Table 1. Mean and standard deviation of participants› cognitive
memory by different groups and channels

جنس پیگیری
Keeping up sex

دختر
Girl
پسر
Boy

کم
Low
زیاد
Gigh
کم
Low
زیاد
High

شبکه 1
1 Channel
M

SD

شبکه 2
2 Channel
M

SD

شبکه 3
3 Channel
M

SD

شبکه خبر
News channel
M

SD

5/1 3/30 3/5 28/6 4/4 2/28 4/6 29/1
4/9 1/30 3/8 28/1 4/5 9/27 3/4 29/4
4/3 6/34 4/1 32/4 4/2 5/31 4/8 35/9
3/8 9/37 4/2 32/7 4/4 9/32 5/1 38/7

نتایـج تحلیـل واریانـس آمیخته در جدول  2نشـان میدهد که اثـر اصلی جنس
بـر حافظـه عناصـر شـناختی اثرگذار بـوده اسـت؛ بهاینترتیب که پسـران ،بیشـتر از
دختـران عناصر شـناختی را به یـاد آوردهاند.
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اثـر اصلـی پیگیـری نیـز بـر حافظـه عناصـر شـناختی معنـادار بـوده اسـت؛
بهاینترتیـب کـه گـروه پیگیـری زیـاد ،عناصـر شـناختی را بیشـتر از گـروه پیگیری
کـم بـه خاطـر آوردهانـد.

جدول  .2نتایج تحلیل واریانس آمیخته برای بررسی اثر متغیرهای
مستقل بر حافظه عناصر شناختی

Table 2. Results of mixed analysis of variance to investigate the
effect of independent variables on the memory of cognitive elements
منبع
Source

درون آزمودنی
Within subject
بین آزمودنی
Between subject

شبکه
Channel
شبکه * جنس
Channel*sex
شبکه * پیگیری
*Channel
Keeping up
شبکه * جنس *
پیگیری
*Channel*sex
Keeping up
جنس
sex
پیگیری
Keeping up
جنس * پیگیری
Sex* Keeping
up

مجموع درجه میانگین
مجذورات آزادی مجذورات
MS
df
SST

F

 Sig.مجذور اتا
Eta square

214

1/3

164

0/001 7/5

0/11

99

1/3

76/15

0/05 4/5

0/07

10/7

1/3

5/5

0/68 0/37

0/007

42

1/3

32/3

0/12 1/6

0/01

864

1

0/001 10/11 864

0/15

409

1

409

0/01 6/1

0/09

251

1

251

0/05 3/8

0/06

همچنیـن اثـر اصلـی شـبکههای تلویزیونـی معنـادار بوده اسـت ،به ایـن صورت
کـه عناصـر شـناختی شـبکه  1و خبر بیشـتر از شـبکه  2و  3بـه یاد آورده شـدهاند.
طبـق نتایـج جـدول  2اثـر تعاملی شـبکه و جنـس بر حافظـه شـناختی معنادار
اسـت .بـا توجـه بـه نتایج مشـاهده میشـود کـه دختـران ،از همـه شـبکهها عناصر
شـناختی برابـری را بـه یـاد آوردهانـد امـا پسـران عناصـر شـناختی بیشـتری را از
شـبکههای  1و خبـر بـه خاطـر سـپردهاند.

برانگیختــگیحــافـظه
عنــاصــر شناختــی و
هیجـانـی خبــر در بین
دانشجویان دختر و پـسر
دانشگاههــای تهـــران
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بـا توجـه بـه نتایـج جـدول  2اثـر تعاملـی جنـس و میـزان پیگیـری بـر حافظه
شـناختی معنـادار اسـت .نتایج نشـانمیدهد که دختـران گروه پیگیری کـم و زیاد،
تفاوتـی در عناصـر شـناختی بـه یـاد آورده شـده ندارنـد امـا پسـران گـروه پیگیری
زیـاد ،عناصـر شـناختی بیشـتری را به یـاد آوردهاند.
میانگیـن و انحـراف معیـار نمـرات حافظـه عناصـر هیجانـی شـرکتکنندگان به
تفکیـک جنـس ،میـزان پیگیری و شـبکههای مختلف در جدول  3ارائه شـده اسـت.
همانطـور کـه در جـدول  3مشـاهده میشـود ،شـرکتکنندگان گروههـای
مختلـف ،حافظـه هیجانـی متفاوتـی را در شـبکههای مختلف کسـب کردهانـد .برای
بررسـی معنـاداری ایـن تفاوتهـا از آزمـون تحلیـل واریانـس آمیخته اسـتفاده شـد
کـه نتایـج آن در جـدول  4ارائـه شـده اسـت .همچنیـن مفروضـه کرویـت دادهها با
اسـتفاده از آزمـون موچلـی مـورد بررسـی قـرار گرفت و نشـان داد که ایـن مفروضه
برقـرار نیسـت ( p> 0/01و  .)χ2=108ازایـنرو ،در محاسـبه تحلیـل واریانـس
آمیختـه ،از مقادیـر تصحیح شـده گرینهاوس ـ گیزر اسـتفاده شـد .مفروضـه برابری
واریانسهـای خطـا نیـز بـا آزمـون  Fلوین بررسـی شـد کـه حاکـی از برقـراری این
مفروضـه بـرای شـبکههای  3 ،2 ،1و خبر بـود (به ترتیـب )3 ،56(= 1/05 ،p= 0/41
 F)3 ،56(= 1/3 ،p= 0/32 ،F)3 ،56(= 0/6 ،p= 0/68 ،Fو .)F)3 ،56(= 1/2 ،p= 0/38
مفروضـه برابـری ماتریـس کوواریانسهـا بـا آزمـون  Mباکـس مورد بررسـی قرار
گرفـت کـه حاکـی از برقراری ایـن مفروضـه بـود (.)F= 1/12 ،p= 0/14

جدول  .3میانگین و انحراف معیار حافظه هیجانی شرکتکنندگان به
تفکیک گروهها و شبکههای مختلف

Table 3. Mean and standard deviation of participants› emotional
memory by different groups and channels

پیگیری
جنس
Keeping
Sex
up

دختر
Girl
پسر
Boy

کم
Low
زیاد
High
کم
Low
زیاد
High

شبکه 1
1 Channel
M

SD

شبکه 2
2 Channel
M

SD

شبکه 3
3 Channel
M

SD

شبکه خبر
News channel
M

SD

3/8 424/4 4/3 25/5 3/4 26/1 3/5 25/3
4/3 27/3 4/2 28/2 3/6 26/1

25/9

3/7

2/5 24/1 2/9 23/4 3/9 22/4

21/1

4

3/1 25/2 3/3 23/8 4/1 23/5

22/2

4/2
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نتایـج تحلیـل واریانـس آمیختـه در جـدول  4نشـان داد که اثر اصلـی جنس بر
حافظـه عناصـر هیجانـی اثرگـذار بـوده اسـت؛ بهاینترتیـب کـه دختـران بیشـتر از
پسـران عناصـر هیجانـی را به یـاد آوردهانـد .همچنین اثـر اصلی پیگیری بـر حافظه
عناصـر هیجانـی معنـادار بـوده اسـت؛ بهاینترتیـب کـه گـروه پیگیـری کـم ،عناصر
هیجانـی را بیشـتر از گـروه پیگیـری زیـاد به خاطـر آوردهاند.

جدول  .4نتایج تحلیل واریانس آمیخته برای بررسی اثر متغیرهای
مستقل بر حافظه عناصر هیجانی

Table 4. Results of mixed analysis of variance to investigate the
effect of independent variables on the memory of emotional elements
منبع
Source

درون آزمودنی
Within subject
بین آزمودنی
Between subject

شبکه
channel
شبکه * جنس
Channel*sex
شبکه * پیگیری
*Channel
Keeping up
شبکه * جنس *
پیگیری
*Channel*sex
Keeping up
جنس
sex
پیگیری
Keeping up
جنس * پیگیری
Sex* Keeping
up

مجموع درجه میانگین
مجذورات آزادی مجذورات
MS
df
SST

F

مجذور اتا
Eta
Sig.
square

196

1/6

122

0/01 5/5

0/1

112

1/6

70

0/05 4/2

0/06

87

1/6

54/3

0/05 3/4

0/06

35

1/6

21/8

0/12 1/4

0/01

748

1

748

0/14 0/001 9/81

339

1

339

0/05 4/2

0/08

132

1

132

0/15 1/15

0/08

اثـر اصلـی شـبکههای تلویزیونـی نیـز معنـادار بـود؛ بـه ایـن صورت کـه عناصر
هیجانـی شـبکه  2و  3بیشـتر از شـبکه  1و خبـر بـه یـاد آورده شـدهاند .بـا توجـه
بـه نتایـج مشـخص میشـود کـه عناصـر هیجانی اخبـار شـبکههای  2و  3بیشـتر از
شـبکههای  1و خبـر بـه یـاد آورده شـدهاند.

برانگیختــگیحــافـظه
عنــاصــر شناختــی و
هیجـانـی خبــر در بین
دانشجویان دختر و پـسر
دانشگاههــای تهـــران
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طبـق نتایـج جـدول  4اثـر تعاملـی شـبکه و جنـس بر حافظـه هیجانـی معنادار
اسـت .بنابرایـن مشـاهده میشـود که دختـران عناصر هیجانی بیشـتری را از شـبکه
 2بـه یـاد آوردهانـد امـا پسـران از شـبکه  3عناصـر هیجانـی بیشـتری را بـه خاطـر
داشـتهاند.
بـا توجـه بـه نتایـج جـدول  4اثـر تعاملـی شـبکه و میـزان پیگیـری بـر حافظه
هیجانی که معنادار اسـت ،مشـاهده میشـود که گـروه پیگیری کـم ،عناصر هیجانی
برابـری را از همـه شـبکهها بـه یـاد آورد هاند امـا گروه پیگیـری زیاد عناصـر هیجانی
بیشـتری را از شـبکههای  2و  3بـه خاطـر داشـتهاند.

بحث و نتیجهگیری

پژوهـش حاضـر ،بـا هدف مقایسـه میـزان برانگیختگـی حافظه عناصر شـناختی
و هیجانـی اخبـار کانالهـای مختلـف تلویزیـون ایـران در دانشـجویان انجـام گرفت.
نتایـج نشـان داد کـه عناصـر شـناختی اخبـار در شـبکه یـک و خبر ،بیش از شـبکه
 2و  3و در مقابـل ،عناصـر هیجانـی اخبـار در شـبکه  2و  3بیـش از دو شـبکه دیگر
اسـت؛ بنابرایـن میتـوان گفت که پسـران ،شـبکه یـک و خبر و دختران ،شـبکه  2و
 3را ترجیـح دادهانـد .همچنیـن از میـان شـبکههای هـر طبقه شـناختی و هیجانی،
اخبـار شـبکه خبـر و  2بیشـتر به یـاد آورده شـدهاند.
در تبییـن ایـن یافتههـا ،همسـو با پژوهـش اللمـی ( )1386میتـوان اضافه کرد
کـه موضوعـات مربـوط بـه اقتصـاد یـا آیندهنگـری و بسـیاری از مباحـث علمـی که
بـه تفکـر ،منطـق ،اسـتنباط و اسـتدالل نیـاز دارنـد ،بـرای مخاطبـان مـرد سـاخته
میشـوند و بازیگـران مـرد در آنهـا ایفـای نقـش میکننـد و برعکـس ،موضوعاتـی
کـه بـه مسـائل مصرفـی ،احساسـی و خانوادگـی مرتبطانـد ،مخاطبـان زن را جذب
میکننـد و ایفاگـران نقـش آنهـا نیـز زنـان هسـتند؛ بنابرایـن بهمنظـور اثرگـذاری
بـر هـر جنـس ،بایـد متناسـب با عناصـر شـناختی و هیجانـی محتـوا ،مطالب بـا بار
شـناختی را بـرای مـردان و مطالـب بـا بـار هیجانـی را بـرای زنـان ارائـه کرد.
اخبـار شـبکه یـک و خبـر ،بهصـورت رسـمیتر و بـا بیانی کمتـر هیجانـی ارائه
میشـود درحالیکـه میزان اسـتفاده از واژگان محـاورهای و عبارات سـاده و هیجانی
در اخبـار شـبکه دو و سـه کـه اغلـب متمرکـز بـر مسـائل زندگـی قشـرهای خاص
هسـتند ،بیشـتر بـه چشـم میخـورد؛ بـه همیـن دلیـل ،یعنـی وجـود بـار هیجانی
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بیشـتر در اخبـار شـبکههای دو و سـه ،توجـه زنـان به این دو شـبکه بیشـتر اسـت
و برعکـس ،مخاطبـان مـرد کـه بیشـتر از هیجـان جـاری در آن لحظـه ،بـه دنبـال
تحلیـل محتـوای ارائـه شـده هسـتند ،شـبکه یک و خبـر با بار شـناختی بیشـتر را
ترجیـح میدهنـد.
همچنیـن بـر اسـاس مـدل ظرفیـت محـدود پـردازش ،میزانـی کـه اطالعـات
پـردازش میشـوند ،بسـتگی بـه تلاش شـناختی مورد نیـاز بـرای ذخیره مؤثـر آنها
دارد .بهعبارتدیگـر ،هرچـه فـرد در ایـن مراحـل به تالش کمتری نیاز داشـته باشـد
و اطالعـات جدیـد را همسـو با اطالعـات قبلی بیابد ،بیشـتر آنها را پـردازش میکند
و بـه یـاد مـیآورد .مـردان بـا پـردازش بیشـتر اخبـار ،درگیـر محتـوای شـناختی
آن میشـوند درحالیکـه زنـان ،درگیـر محتـوای هیجانـی اخبارنـد و بـه تصاویـر و
هیجانـات جـاری حیـن ارائـه خبـر بیشـتر توجـه دارنـد و در نتیجـه ،ذخیرهسـازی
اطالعـات مربـوط ،در آنـان بیشـتر اسـت .بهعبارتدیگـر ،اگـر از یـک زن دربـاره
اخبـار ارائه شـده سـؤال شـود بـه تصاویـر و جلوههایـی که حیـن دیدن خبر بـا آنها
درگیـر شـده ،بیشـتر اشـاره میکند؛ امـا بنابر مدل وساطتشـناختی میتـوان گفت
ازآنجاکـه انگیـزه نظـارت بر اخبار بهطـور غیرمسـتقیم یادگیری را از طریـق افزایش
سـطح توجـه بـه خبرهـا و میـزان اطالعات مرتبـط با تفکـر پیشبینی میکنـد ،باید
نتیجـه گرفـت دلیـل اینکـه مـردان بیـش از زنـان به اخبـار توجـه دارنـد و آن را به
یـاد میآورنـد ،ایـن اسـت که بسـط یـا تفکر دربـاره محتـوای اخبـار در ایـن جنس
بیشـتر اسـت و ایـن بهنوبـه خود ،منجـر به یـادآوری بیشـتر میشـود درحالیکه در
زنـان ،بسـط محتـوای اخبار کمتر به چشـم میخـورد و بهتبع آن ،یـادآوری محتوای
شـناختی نیـز کاهـش مییابد زیرا دسترسـی بـه محتوای شـناختی ،نیاز به بسـط و
تفکـر اخبار مشـاهده شـده دارد.
طبـق مـدل اسـتفاده از اطالعـات میتـوان در تبیین ایـن تفاوت اظهـار کرد که
رفتـار جسـتجوگرانه در زنـان ،بـرای بـرآوردن نیازهـای احساسـی خـود و در مردان،
بهمنظـور ارضـای نیـاز بـه تفکـر و شـناخت ،تقویت میشـود.
پژوهشهـای صـورت گرفتـه دربـاره تفاوتهـای زنـان و مـردان در ارتباطـات
اجتماعـی و در محیـط کار نشـان میدهنـد کـه مـردان نسـبت بـه زنـان ،در محیط
کار صمیمیترنـد و اعتمادبهنفـس ،رودربایسـتی و قـدرت کالمـی بیشـتری دارنـد.
همچنیـن رکگوترنـ د و نسـبت بـه زنـان ،تمایـل بیشـتری بـه کار گروهـی دارنـد،
کمتـر بـه همـکاران خـود اعتمـاد میکنند ،بـه ارتباط با همـکاران همجنـس تمایل
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کمـی نشـان میدهنـد و در ارتباطـات رودررو قادرنـد بـا تکـرار ،منظـور خـود را بـه
دیگـران بفهماننـد ،اعتقـاد بیشـتری بـه مؤثـر بودن حـرکات بـدن دارنـد ،در حیطه
کاری خـود از کار و امکانـات ناراضـی هسـتند ،از حقـوق خـود اظهـار نارضایتـی
میکننـد و سـازگاری بیشـتری بـا وظایف محـول دارنـد .در مقابل زنان ،حسـاستر،
مسـئولیتپذیرتر و دارای هوش هیجانی بیشـتری هسـتند ،توجه بیشـتری به حفظ
حریـم شـخصی دارنـد و از حرکات دسـت بیشـتر اسـتفاده میکنند .آنان از پوشـش
خـود در سـازمان رضایـت کمتری دارنـد و در برابر تغییرات مقاومـت کمتری از خود
نشـان میدهنـد ،رفتار مدیر با زیردسـتان برایشـان مهم اسـت ،از کارهـای یکنواخت
بیشـتر بیزارنـد و هنـگام بروز مشـکل ،بیشـتر از همکاران خـود پشـتیبانی میکنند
(مجیدی قهـرودی و همـکاران.)1392 ،
همچنیـن زنـان و مـردان بـه لحـاظ زیسـتی یـا فیزیولوژیکـی در پـردازش
اطالعـات شـناختی و هیجانـی بـا یکدیگـر تفـاوت دارنـد؛ چنانکـه بـر اسـاس
پژوهشهـای مبتنـی بـر مقیاسهـای خـود گزارشـی و نیـز فعالیـت الکتریکـی
پوسـت که زنان نسـبت به محرکهای هیجانی و اسـترسزا حساسـیت بیشـتری
نشـان میدهنـد (کـرت 1و دیجلـدر)2012 ،2؛ همچنیـن در پـردازش تظاهـرات
چهـرهای هیجانـات بسـیار سـریعتر از مـردان عمـل میکننـد امـا ایـن تفـاوت
عمـده ،در کارکـرد حافظـه کاری کـه یک عنصر شـناختی اسـت ،دیده نمیشـود
و تنهـا در برخـی از تکالیف مربـوط به حافظه کاری ،مـردان عملکرد بهتری دارند
(سـایلیک 3و همـکاران.)2018 ،
بنابرایـن بـه نظـر میرسـد کـه زنـان ،بسـیار هیجانیتر هسـتند و بـه همین
دلیـل نیـز بیشـتر تحـت تأثیـر شـرایط اسـترسزا قـرار میگیرنـد و در برابـر
محرکهـای هیجانـی سـوگیری توجـه دارنـد و در نتیجـه ،سیسـتم شـناختی
خـود را بـه سـمت هشـیار بـودن نسـبت بـه محرکهـای هیجانی پیـش میبرند
(سـایلیک و همـکاران.)2018 ،
4
نتایـج پژوهـش حاضـر ،بـا مطالعـه سـاوادا و همـکاران ( )2014کـه هیچگونـه
تفاوتـی بیـن دو جنـس از نظر ابعاد شـناختی و هیجانی مشـاهده نکردهاند ،متناقض
اسـت .در تبییـن ایـن تناقـض ،بهاحتمـال ،ماهیـت محـرک هیجانـی اهمیـت دارد
زیـرا مطالعاتـی کـه هیچگونـه تفاوتـی بیـن دو جنـس مشـاهده نکردهانـد ،اغلـب از
محرکهایـی اسـتفاده کردهانـد که شـدت هیجان آنها بسـیار بـاال بوده اسـت؛ اما در
مطالعه سـایلیک و همکاران ( )2018از تصاویری اسـتفاده شـده که بهمنظور نشـان
3. Saylik
4. Sawada

1. Kret
2. De Gelder
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دادن شـدت هیجـان در چهـره فـرد از اعتبـار و پایایـی باالیـی برخـوردار بودهاند؛ به
همیـن دلیـل نیـز عینیتـر و معتبرتـر از مطالعاتـی به نظر میرسـد کـه برتری عمل
بازشناسـی تظاهـرات چهـرهای هیجان از سـوی زنـان را نشـان نمیدهند.
بـه لحـاظ نظـری ،بـرادی )1985( 1چنیـن تفاوتهایـی را ناشـی از تفـاوت در
فرایندهـای اجتماعـی شـدن و ترشـحات هورمونی میدانـد که منجر به فعالسـازی
مغـزی متفـاوت در زنـان و مردان میشـود (کـرت و دیجلـدر .)2012 ،بـرای مثال،
در اغلـب مـوارد ،از دوران کودکـی ،محیط زندگی پسـران به نسـبت بدون سـاختار و
محیط زندگی دختران به نسـبت سـاختارمند اسـت (بارسـتین 2و همکاران.)1980 ،
علاوه بـر ایـن ،زنـان و مـردان نقشهـای اجتماعـی متفاوتـی میپذیرنـد و تحـت
فشـارهای اجتماعـی متفاوتـی قـرار میگیرنـد؛ بـه همیـن دلیـل پذیرندگـی در آنها
باالتر اسـت (مییـرز ـ لـوی.)1989 ،3
همچنیـن فعالسـازی متفـاوت قشـر بصـری مغز نشـان میدهـد کـه در مردان،
4
فعالسـازی نیمکـره راسـت و در زنـان ،فعالیـت دو جانبـی دیده میشـود (پرووربیو
و همـکاران .)2006 ،برخـی مطالعـات نیز یادآور میشـوند که هنـگام ارائه تظاهرات
هیجانـی ،فعالسـازی نیمکـره راسـت در مـردان و فعالسـازی نیمکره چـپ در زنان
بـه چشـم میخـورد (لـی 5و همـکاران .)2002 ،نظریـه کنتـرل توجهـی( 6آیزنک 7و
همـکاران )2007 ،و سـازوکارهای دوگانـه کنتـرل( 8بـراور )2012 ،9نیـز در تبییـن
تفـاوت زنـان و مـردان در ایـن زمینـه بیـان میکننـد کـه در زنـان ،بـه دلیل سـطح
بـاالی هیجـان و اسـترس ،در پردازش اطالعات بهصورت شـناختی اختلال به وجود
میآیـد .بـه همیـن دلیـل نیـز زنان ترجیـح میدهنـد کـه مشـاهدهکننده و پذیرنده
باشـند تـا عامـل تغییـر ،درحالیکـه مردان بـه پـردازش عمیقتـری میپردازنـد .در
تبییـن پـردازش عمیقتر اطالعات ،مـدل بهگزینـی( 10دارلی 11و اسـمیت)1995 ،12
بیـان میکنـد کـه زنـان ،بهمثابـه پردازشـگرهای کلی و جامـع اطالعات ،اسـنادهای
عینـی و ذهنـی را در نظـر میگیرنـد درحالیکـه مـردان ،پردازشـگرهای انتخابیاند
و تنهـا بـه پـردازش اطالعـات مبتنـی بر هـدف خـود میپردازنـد؛ بنابرایـن ،دریافت
تصویـر و جلوههـای بصـری کـه حافظـه عناصـر هیجانـی را برمیانگیـزد و نیـاز بـه
پـردازش کلـی و جامـع یـا بـه عبارتی ،مبتنی بر گشـتالت شـیء دارد ،در زنـان بهتر
اسـت و هرچـه محتـوای خبـر دارای ایـن عناصـر باشـد ،مخاطـب زن ،آن را بیشـتر
بـه یـاد مـیآورد .در مـردان ،بـا انتخـاب اطالعات خبـری مبتنی بـر اهـداف ،پس از
پـردازش و تفکـر دربـاره محتـوا ،حافظه عناصر شـناختی دسـتخوش تغییر میشـود
9. Braver
10. selectivity model
11. Darley
12. Smith

5. Lee
6. Attentional Control Theory
7. Eysenck
8. Dual Mechanisms of Control

1. Brody
2. Burstein
3. Meyers-Levy
4. Proverbio
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و ایـن اطالعـات بـا اطالعاتـی کـه از قبـل در حافظـه ثبـت شـدهاند ،ارتبـاط برقـرار
میکنـد و عناصـر شـناختی آن بـه یـاد آورده میشـوند.

محدودیتها

ازجملـه محدودیتهـای ایـن پژوهـش میتـوان بـه نـوع نمونـه و ابـزار جمـعآوری
دادههـا اشـاره کـرد؛ نمونـه پژوهش حاضر ،تنها شـامل دانشـجویان بوده اسـت و تعمیم
نتایـج بـه گروههـای دیگـر بایـد بااحتیـاط صـورت گیرد .الزم اسـت کـه افراد با سـطح
تحصیلات و انـواع ویژگیهـای شـخصیتی؛ همچـون نیـاز بـه شـناخت و سـبکهای
پـردازش کلـی و جزئـی ،مـورد مقایسـه و بررسـی قـرار گیرنـد .همچنیـن باید دانسـت
کـه میـزان مواجهـه بـا اخبـار بـه چه صـورت اسـت زیرا برخـی دانشـجویان بـه دالیلی
چـون ضیـق وقـت و نبـود امکاناتی ماننـد تلویزیـون در خوابگاههـای دانشـجویی امکان
دسترسـی راحـت و پیگیـری اخبـار را ندارند .هرچنـد در پژوهش حاضر ،برای دسـتیابی
به پاسـخهای صادقانه ،از روش بینام کردن پرسشـنامهها اسـتفاده شـده اسـت ،احتمال
دارد کـه برخـی دانشـجویان بنـا بـر مالحظاتـی ،در ارائـه پاسـخها محافظهکارانـه عمل
کـرده باشـند ،علاوه بـر ایـن ،در پژوهـش حاضـر ،دو ابـزار اصلـی ،مؤلف سـاخته بوده،
ابزارهایـی کـه هرچنـد از لحاظ روایـی و پایایی ،نتایـج قابل قبولی داشـتهاند ،پیشازاین
در پژوهـش دیگـری مـورد اسـتفاده قـرار نگرفتهاند و نیاز اسـت بیشـتر بررسـی شـوند.

پیشنهادها

پیشـنهاد میشـود کـه در پژوهشهـای آتـی ،موضـوع خوابگاهـی یـا غیـر
خوابگاهـی بـودن دانشـجویان و امکان دسترسـی راحت آنان به تلویزیـون نیز مدنظر
قـرار گیـرد ،همچنیـن مقاطـع مختلـف تحصیلـی و قشـرهای گوناگـون جامعـه ،در
کنـار سـایر اجـزای نگـرش ،هیجـان و شـناخت در نظـر گرفته شـود ،منابـع خبری
بیشـتری بررسـی و منابـع خبـری مشـابه و همگونتـری بـرای مقایسـه بـا یکدیگـر
در نظـر گرفتـه شـوند .صداوسـیمای جمهـوری اسلامی ایـران میتوانـد بـا توجـه
بـه ویژگیهـای شـناختی و هیجانـی مخاطبـان خـود ،محتوای اخبـار را ارائـه دهد،
عوامـل مؤثـر بـر یـادآوری در دختـران و پسـران را بررسـی کنـد و متناسـب بـا این
عوامـل ،بـر یـادآوری محتـوای خبر اثر بگـذارد؛ ازجملـه؛ در ارائه اخبار برای پسـران،
محتـوا را بسـیار متمرکـز و خـاص پیـام اصلـی خبر تنظیم کنـد و برای دختـران ،به
ارائـه تصاویـر و جلوههـای خـاص بپـردازد .عالوه بـر این ،بـرای اثرگذاری بـر مردان،
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، توجـه خاصیتشـان دهد اما بـرای زنان،بـه ارائـه مسـتندات و تحلیلهای شـناختی
 بـا بـار هیجانـی و برانگیزاننده، نزدیـک بـه محـاوره،از زبـان سـاده و تـا حـد امـکان
.هیجانـات و احساسـات مرتبـط بـا محتـوای خبر بهـره گیرد
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Memory Arousal of Cognitive and Emotional Elements of
News in Students of Tehran Universities
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Abstract:

The aim of this experimental study was to compare the level of
memory arousal of cognitive and emotional elements of news in students
of Tehran universities. The statistical population was all male and female
students in M.A. And B.A. Of universities in Tehran, from which 60 people
were first selected in clusters and then purposefully. Data were collected
using a questionnaire including demographic information, radio news
follow-up, reminder test and news snippets. Data analysis through mixed
analysis of variance test showed that the main effect of gender, followup and network on cognitive element memory and emotional element
memory was significant. According to the results, girls pay more attention
to and remember emotional elements than boys. In contrast, boys are
more likely to remember the cognitive elements of the news. Channel 2
news also has more emotional elements and the girls follows it more,
while the news channel news is more cognitive in terms of elements
and more attractive for the boys. In order to influence the audience, it is
better for IRIB to pay more attention to this type of effects and to use the
components that affect each genre correctly.
Keywords: News, Follow-up, Cognitive Elements, Emotional
Elements, Remind
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