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Abstract:

Information processing is a common field between media and cognitive
science. The TV screen uses technology to place information in audio,
video, and text modes, in the form of fixed and moving text and context
messages, so that the brain can process information in auditory and visual
modalities. Increasing the processing capacity in the media environment is
not a privilege in itself, unless the presentation is consistent with the brain’s
processing capacity and mechanism. Unlike audio and video, which are
processed in specific areas of the brain, text processing, which is the audio
image of speech, requires the involvement of different areas brain, and
improper screen design disrupts information processing. Cognitive load
theory based on human cognitive structure has recommended guidelines
for screen design that facilitate information absorb and message learning.
This paper studied how to use the instructions in the screens of four
news channels of IRINN, Iran-International, BBC Persian and CNN based
on Split-Attention, modality principle, and redundancy effect. Findings
showed that CNN uses information processing technology better in the
framework of theory. Also, the findings of the interview showed that the
experts of the IRINN are not familiar with the theory and its application.
Keywords: Cognitive Science, Cognitive Load Theory, News
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چکیده
پـردازش اطالعـات ،حـوزه مشـترک میـان رسـانه و علـوم شـناختی اسـت؛ در رسـانه،
محصـول نظـام فنـاوری پـردازش اطالعـات و ارتباطـات ( )ICTو در شـناخت انسـانی،
محصول نظـام طبیعـی پـردازش اطالعـات .صفحهنمایش تلویزیـون بـا اسـتفاده از فناوری،
اطالعـات را در ُمدهـای صـوت ،تصویر و نوشـتار و در قالـب پیامهـای متنـی و زیرمتنی ثابت
و رونـده پیـشرو قـرار میدهـد و مغـز ،اطالعـات را در مدالیتههـای شـنیداری و دیـداری
پـردازشمیکنـد .افزایش ظرفیـت پـردازش در محیـط رسـانه بهخودیخود امتیاز نیسـت،
مگر آنکـه شـیوه ارائه بـا ظرفیت و سـازوکار پردازشـی مغـز هماهنگ باشـد .برخلاف صوت
و تصویر کـه در نواحی مشـخص پـردازش میشـوند ،پـردازش نوشـتار ،یعنی تصویـر صوتی
کالم ،مسـتلزم درگیـری نواحـی مختلـف مغـزی اسـت و طراحـی نامناسـب صفحهنمایش،
پـردازش اطالعـات را مختـل میکند .نظریه بـار شـناختی بر پایه معماری شـناختی انسـان،
دسـتورالعملهایی را بـرای طراحـی صفحهنمایـش توصیـه میکنـد تـا انـدوزش اطالعـات
و یادگیـری پیـام تسـهیل گـردد .ایـن پژوهـش بر پایـه اثـر گسسـت ـ توجـه ،اثـر مدالیته و
اثـر حشـو ،بـه مطالعـه چگونگـی بهکارگیـری دسـتورالعملها در صفحهنمایشهـای چهـار
شـبکه خبـر سـیما ،ایـران ـ اینترنشـنال ،بیبیسـی فارسـی و سـیانان پرداختـه اسـت.
یافتههـا ،نشـان داد سـیانان از فناوری پـردازش اطالعـات به گونـه بهینه اسـتفاده میکند.
همچنیـن ،یافتههای مصاحبه نشـان داد که کارشناسـان شـبکه خبر سـیما با مفـاد نظریه و
کاربـرد آن کمتـر آشـنایی دارند.
کلیدواژههـا :علـوم شـناختی ،نظریـه بار شـناختی ،شـبکههای خبری ،شـبکه
خبر سـیما
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مقدمه

از دوران تدویـن اولیـن نظریههـای سـنتی ،مسـئله رابطـه رسـانه ـ مخاطـب،
وزن و چگونگـی تأثیرگـذاری هـر یـک در مطالعـات ارتباطجمعـی همـواره محـل
بحـث و نظریهپـردازی بـوده اسـت .بااینهمـه ،وقتـی سـخن از ایـن رابطـه اسـت،
بـه گونـه ناچیـزی بـه آن از حیـث ظرفیـت پردازشـی رسـانه بـا نظـر بـه ظرفیـت
1
پـردازش شـناختی انسـان نگریسـته شـده اسـت .رسـانه اطالعـات را در ُمدهـای
صوتـی 2و تصویـری 3پـردازش و در معـرض قـرار میدهـد و مخاطـب ایـن محرکها
را از راه گـوش و چشـم در مدالیتههـای 4شـنیداری 5و دیـداری 6دریافـت و در درون
نظـام شـناختی خـود در نواحـی مربوط در سـاختار زیسـتی مغـز پـردازش میکند.
در دوران حاکمیـت فنـاوری تولیـد و پخـش آنالـوگ ،7رسـانههایی همچـون رادیـو
و تلویزیـون از حیـث درگیرسـازی حـواس انسـانی ،هماننـد محرکهـای طبیعـی،
نواحـی تخصصیافتـهای از کورتکـس مغـز را فعـال میکردنـد کـه بـرای شـنیدن و
دیـدن در محیـط طبیعـی تکامل یافتهانـد .از میـان نظریهپـردازان ارتباطات جمعی،
مکلوهـان )1964( 8اولیـن کسـی بـود کـه بـدون توجه به محتـوای پیام ،بر رسـانه
و اشـکال ارتباطـی آن تمرکـز کـرد .وی با نظـر به تأثیـرات اجتماعی رسـانه ،پس از
صـدور جملـه معروف خود،«رسـانه پیام اسـت ،»9با اشـاره بـه رادیو بهعنـوان امتداد
گـوش و تلویزیـون بهعنوان امتداد چشـم ،فناوری رسـانه را با حواس انسـانی گره زد
و سـپس بـا نظـر به خصیصه زیسـتی ،میان رسـانهها تمایـز کیفی قایل شـد و آنها را
برحسـب مفاهیـم فیزیکی سـرد و گـرم توصیف کـرد(مکلوهـان .)7 :1964 ،از نظر
او هـر قـدر رسـانه در طـرح جزئیات قابلیت بیشـتری داشـته باشـد گرمتـر و هر قدر
از قابلیـت کمتری برخوردار باشـد رو به سـردی میگـذارد .رسـانههایی مانند کتاب،
روزنامـه و تـا حـدی رادیـو را بـه خاطـر تکیهبـر کالم در زمره رسـانههای گـرم و در
مقایسـه تلویزیـون و فیلـم را بـه خاطـر تمرکـز وافـر بر تصویر در دسـته رسـانههای
سـرد قـرارمیگیـرد.درواقـع ،بیآنکه صراحت داشـته باشـد ،میزان نیاز بـه پردازش
اطالعـات از سـوی مخاطـب ملاک دمـای رسـانه بـود .آنچـه مکلوهـان میگفـت،
خصیصـه رسـانه بـود .برخلاف نظر او ،اما تجربه زیسـته ما بر این اسـت که اسـتفاده
از رسـانههای نوشـتاری 10بهعنـوان رسـانههای گـرم کـه روزنامه و کتـاب مصداقی از
آن اسـت کـه نیازمند تمرکز و بسـیج شـناختی بـرای پردازش دقیق اطالعات اسـت؛
یعنـی ،مسـتلزم کانونی شـدن توجه ،مشـارکت فعـال مخاطب.
در رابطـه مخاطب ـ رسـانه ،نوشـتار مفهوم کلیـدی و متغیر چالشآفرین اسـت؛
9. Medium is the message
10. written

5. aural
6. image
7. analog
8. McLuhan

1. modes
2. vocal
3. visual
4. modality
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زیـرا خـط اختـراع بشـر اسـت و برخلاف صـوت و تصویـر کـه هـر یـک در ناحیـه
ویـژهای از کورتکـس مغـز پردازش میشـود ،مغز فاقـد چنین ناحیه مشـخصی برای
خوانـدن ،یعنـی برای پردازش نوشـتار اسـت .با نظر به تقسـیمبندی گیـری2007( 1
3
و  ،)2008دانـش بشـری بـه دودسـته دانـش اولیهزیسـتی 2و دانش ثانوی ه زیسـتی
تقسـیم میشـود؛ دانـش اولیه زیسـتی بـه گونه غریـزی ،از ابتـدای تولد با ما اسـت.
منطبـق بـا دانش اولیه زیسـتی ،مـا ميتوانيم همزمـان ببينيم و بشـنويم ،اما تكامل
نيافتهايـم كـه بـدون آمـوزش بتوانيـم بخوانيـم و بنويسـيم (سـوئلر 4و همـکاران،
 .)2011ایـن توانایـی در محیط فرهنگی کسـب میشـود و به دلیل سـازشنایافتگی
زیسـتی مغـز بـا نوشـتار ،خوانـدن نیازمنـد آمـوزش اسـت و یادگیـری آن منجـر به
پیدایـش اتصـاالت عصبـی تـازه در مغز میشـود .برای فهم نوشـتار ،خواننـده نهتنها
بایـد بـا تصویـر حـروف و تکتک اصوات آن آشـنا باشـد ،بلکـه همزمان باید نسـبت
بـه نحـوه چیدمـان آنهـا در ترکیبهـای مختلف کلمه شـناخت داشـته باشـد .اینکه
مـا نمیتوانیـم خـط میخـی را بخوانیـم ،برای این اسـت کـه نمیتوانیم میـان تصویر
حـروف بـا صـوت آن پیونـد برقرار کنیـم تا شـاید معنـای را دریابیم.
اگـر بنـا بـه گفتـه مکلوهـان ،رادیـو ادامـه گـوش و فیلـم ،ادامـه چشـم باشـد،
رسـانههای متکـی بـه نوشـتار ماننـد روزنامـه را بـا تسـامح بایـد ادامه مغز دانسـت؛
مغـزی کـه بـرای خوانـدن آموزشدیـده اسـت .نوشـتار ،تصویـر صوتی کلمه اسـت؛
یعنـی خوانـدن ،همزمان نواحـی عصبشـناختی 5متفاوتی را در سـطح کورتکس که
بـه پـردازش اطالعـات دیـداری و شـنیداری تعلق دارنـد ،درگیـر و میان آنهـا روابط
برقـرار میکنـد .ایـن اسـت که پـردازش نوشـتار نهتنهـا مسـتلزم برقـراری اتصاالت
نرونـی تـازه در قشـر مغز اسـت بلکـه نیازمنـد ارتبـاط نرونـی پیدرپـی گیرندههای
حسـی بـا ایـن مراکز و ارتبـاط مراکز بـا یکدیگر اسـت .برقـراری اتصاالت تـازه برای
خوانـدن نوشـتار ،بـه علت بار شـناختی 6که بر مغـز وارد میکند ،از سـرعت پردازش
اطالعـات میکاهـد؛ بهویـژه وقتـی بـا اطالعـات صوتـی و تصویـری همـراه شـود و
ایـن هنگامـی اسـت کـه در معـرض چنـد رسـانهایهایی قـرار میگیریـم کـه بـرای
توضیـح متـن تصویـری ،افـزون بـر صـوت ،از نوشـتار اسـتفاده میکننـد .اینگونـه
درگیری شـناختی در روانشناسـی کانونی شـدن پردازش 7نام دارد و کانونی شـدن
مسـتلزم دقـت و توانایـی پردازش اطالعات اسـت (پتی 8و کاچیوپـو9 1986 ،و پتی و
پریسـتر2002 ،10؛ بـه نقل از حکیـمآرا.)1395 ،
برخلاف محرکهـای صوتـی و تصویـری کـه بـه فراوانـی بـه گونـه طبیعـی در
9. Cacioppo
10. Prister

5. neurology
6. cognitive load
7. central processing
8. Petty

1. Geary
2. biologically primary knowledge
3. biologically secondary knowledge
4. Sweller

رسانه و علوم شنـاختی:
مطالعــهساختــــــار
صفحهنمـایش شبـکههای
خبری تلویزیون با نظر
به مالحظـات نظـریدر
نظــریــه بار شناختــی
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محیطزیسـت پراکندهانـد ،نوشـتار نیازمنـد محیـط رسـانه اسـت؛ یعنـی ،چیزی که
خـط بـر روی آن نوشـته شـود یـا بـه نمایـش درآیـد .در گذشـته ،نوشـتار نیازمنـد
سـنگ ،پوسـت حیـوان یـا کاغـذ بـود ،اما امـروز به لطـف فنـاوری بـر صفحهنمایش
وسـایل ارتباطـی نیـز ظاهر میشـود.
گرچـه ،بـرای مغـز تفاوتی نـدارد کـه اطالعات برگرفته توسـط حـواس از محیط
طبیعـی هسـتند یـا از محیـط فنـاوری شـده رسـانه ،امـا آنچـه صفحهنمایـش یـا
محیـط رسـانه را بـرای مغـز از محیـط طبیعـی بهشـدت متمایـز میکنـد ،نوشـتار
اسـت .نوشـتار باهمآمیـزی صـوت و تصویر ،محیطـی غیرطبیعی را پیـش روی نظام
شـناختی انسـان قـرار میدهد کـه بهطور طبیعـی (غریزی) برای مغز آشـنا نیسـت؛
زیـرا بـرای خوانـدن (دانـش ثانویـه زیسـتی) ناحیـه مشـخصی در مغز وجـود ندارد.
بـرای پـردازش نوشـتار (خوانـدن) الزم اسـت چندیـن ناحیـه عصبی؛ شـامل نواحی
شـنوایی و بینایـی درگیـر آن شـوند .ایـن درگیـری یعنـی ،افزایـش بـار اطالعاتی بر
نظـام پردازش شـناختی انسـان؛ پدیدهای که میتوانـد دریافت و یادگیـری اطالعات
را بـا دشـواری روبـهرو کنـد .ازاینرو ،سـرعت ظهور یا گذر نوشـتار بـر صفحهنمایش
تلویزیـون در نوارهـای زیرمتنـی آن ،اهمیـت مییابد.
بهاینترتیـب ،بـرای اصحـاب رسـانه آشـنایی بـا شـیوههای کسـب ،پـردازش و
انـدوزش اطالعـات اهمیـت مییابـد؛ بهویـژه ،یادگیـری از محیـط رسـانه کـه درج
نوشـتار ،آن را از محیـط طبیعـی متمایـز میکنـد .تمایـز در محیـط ،سـبب طـرح
نظریههایـی دربـاره یادگیـری از محیـط چندرسـانهایها 1شـده اسـت .بنـا بـر
تعریـف ،چندرسـانهایها پردازندههایـی بـرای پـردازش اطالعـات در بیـش از یـک
ُمـد یـا قالـب ارتباطـی هسـتند؛ یعنـی منابـع اطالعاتـی چندگانـه صـوت ،تصویر و
گرافیـک نوشـتاری را یکجا پیـشروی مخاطب میگذارند (آریس 2و سـوئلر.)۲۰۰۵ ،
صفحهنمایـش تلویزیـون در کنـار دیگـر صفحهنمایشهـای دسـتگاههای ارتباطـی
و پـردازش اطالعـات ماننـد گوشـیهای همـراه ،تبلتهـا ،رایانههـا و نرمافزارهـای
آموزشـی ،همچـون پاورپوینـت ،)ppt( 3همگـی در زمـره چندرسـانهها دسـتهبندی
میشـوند .مباحث یادگیری چندرسـانهای از سـویی ،مبانی زیستشـناختی پردازش
اطالعـات و از سـوی دیگـر ،مباحـث حـوزه فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات)ICT( 4
را بـه هـم گـره میزنـد .امـروزه ،اصطلاح پـردازش ،5مفهومـی مشـترک و رایـج در
دو حـوزه فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات ( )ICTو مطالعـات علـوم شـناختی 6اسـت
(مایـر )2012 ،7و طراحـی پیامهـای چندرسـانهای ،نیـاز بـه رعایـت الزامـات هـر دو
5. process
6.cognitive science
7. Mayer

1. multimedia
2. Ayres
)3. Power Point (ppt
)4. Information Communication Technology (ICT
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حوزه فناوری رسـانه و سـازوکار شـناختی انسـان دارد .در انسـان ،بهعلت محدودیت
پـردازش مغـز ،پـردازش اطالعات بخـش قابل مالحظـهای از ظرفیت شـناختی را به
خـود اختصـاص میدهـد؛ بهویـژه آنجا که با اشـکال ارتباطـی متفاوتـی مانند صوت،
تصویـر و نوشـتار روبهروسـت .گسـترش ظرفیتهـای رسـانه بـرای طـرح همزمـان
اطالعـات در موضوعهـای مختلـف و در مدهـای گوناگون ،محیط رسـانه را از محیط
طبیعـی دور میکنـد .هرچنـد در چارچوب تکامل زیسـتی ،گیرندههای حسـی برای
دریافـت مسـتقیم اطالعـات از محیـط طراحـی شـدهاند ،دریافت اطالعـات از محیط
رسـانه نیـز از همـان قواعد پیـروی میکند؛ اما رسـانه به دلیل درج نوشـتار ،محیطی
غیرطبیعـی را پدیـد میآورد و این سـبب میشـود پردازش شـناختی بـا چالشهای
متعـدد روبهرو شـود.
مطالعـه نحـوه پـردازش ُمدهـای سـهگانه ارتباطـی در نظام شـناختی انسـان به
حـوزه مطالعـات علـوم شـناختی اختصـاص دارد .بهعنوان یـک حوزه مسـتقل ،علوم
شـناختی بـه دنبـال مطالعـه افکار ،یادگیری و سـازماندهی شـناخت انسـانی شـکل
گرفـت .ایـن رویکرد بـر پایه مطالعات عصبشـناختی مغز ،بهنظام شـناختی انسـان،
بهمثابـه پردازشـگر طبیعـی اطالعـات مینگـرد و سـازوکارهای شـناختی او را بـرای
یادگیـری توضیـح میدهـد (سـوئلر و همـکاران .)2011 ،در ایـن حـوزه ،یادگیـری
مفهومـی کانونـی اسـت و آن ،چیـزی جـز تغییـر در حافظـه بلندمـدت نیسـت؛
یعنـی ،فراینـد کسـب اطالعـات از محیـط و ذخیرهسـازی در سـاختهای شـناختی
موسـوم بـه طرحوارههـا .1رابطـه رسـانه ـ مخاطـب درواقـع ،بـه رابطه میـان فناوری
پـردازش اطالعـات و ارتباطـات بـا الزامـات نظـام طبیعـی پـردازش اطالعـات ،یعنی
شـناخت انسـانی اشـاره دارد و شـناخت انسـانی ،از راه یادگیری گسـترش مییابد .از
2
برجسـتهترین نظریههـا در قلمـرو علـوم شـناختی و یادگیـری ،نظریه بار شـناختی
(سـوئلر 1994 ،و سـوئلر و همـکاران )2011 ،اسـت .بـار شـناختی از جنس اطالعات
اسـت؛ چـه صوتـی یـا تصویـری کـه شـامل نوشـتار نیـز میشـود .در ایـن نظریـه،
معماری شـناختی انسـان 3شـامل حافظه فعال 3و حافظه بلندمدت 4اسـت و پردازش
5
مؤثـر اطالعـات منـوط بـه طراحـی رسـانهای آن در چارچـوب دسـتورالعملهای
یادگیـری مغـز بهعنـوان نظام طبیعـی پردازش اطالعـات ممکن میشـود .این نظریه
پیشـنهادهایی را مطـرح میکنـد کـه توجـه بـه آنهـا میتوانـد پـردازش اطالعـات
رسـانه را بـرای مخاطـب تسـهیل کنـد و یادگیری پیـام را افزایـش دهد.
5. long term memory

3. human cognitive architecture
4. working memory

1. schema
2. cognitive load theory
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پیشینه پژوهش

در زمینـه علـوم شـناختی و چندرسـانهایها ،در جامعـه مـا ،مطالعات به سـمت
آمـوزش زبـان دوم رفتـه اسـت .در نتیجـه ،ایـن دسـت پژوهشهـا کـه بهگونـهای
خـاص بـا آرایـش صفحهنمایـش برنامههـای خبـری تلویزیـون مرتبـط باشـند،
پیشـینهای ندارنـد .اگـر چـه ،نظریـه بـار شـناختی ،از نظریههـای مربـوط بـه حوزه
آمـوزش و یادگیـری چندرسـانهای اسـت ،پژوهـش حاضـر نیز میکوشـد مفاهیم آن
را بهگونـهای خـاص بـه قلمـرو تلویزیـون و برنامههـای خبـری وارد کنـد.
یکـی پژوهشهـای قابـل ذکـر در ایـن زمینـه ،پژوهـش فضیلتفـر و همـکاران
( )1390در حـوزه یادگیـری زبـان دوم و دشـواریهای مربوط به آن از طریق رسـانه
(فیلـم) اسـت .در ایـن مطالعـه ،بهجای اصطلاح زیرمتنـی ،از كليـدواژه «برنامههای
2
تلویزیونـی زیرنویـسدار» اسـتفاده شـده و در آن« ،تأثیـر زیرنویس معیـار 1و وارونه
را در برابـر عـدم بهکارگیـری زیرنویـس در فراگیـری واژگان زبـان دوم (انگلیسـی)»
در حـوزه زبانآمـوزي از طريـق فيلـم بـه مطالعـه گـذارده و تأثیـر نـوع زیرنویـس
(معیـار و وارونـه) را بـر رونـد بهخاطرسـپاری و یادگیـری واژگان مـورد بررسـی قرار
داده اسـت .بـرای ایـن منظـور 45 ،فراگیـر زبـان انگلیسـی بـه گونـه تصادفـی ،در
سـه گـروه ،بـه تماشـای یـک فیلـم کارتونـی  15دقیقـهای ،در یکـی از سـه حالـت
نشسـتند :الـف) گروه کنتـرل ،فیلم به زبان انگلیسـی بدون زیرنویـس ،ب) گروه دوم
بـا متغیـر آزمایشـی معیـار ،فیلم به زبان انگلیسـی بـا زیرنویس فارسـی و ج) فیلم به
زبـان فارسـی بـا زیرنویـس انگلیسـی (گـروه وارونـه) .یافتههـا نشـان داد ،برنامههای
تلویزیونـی زیرنویـسدار بـر فراگیـری واژگان زبـان دوم تأثیـر معناداری داشـتند.
پژوهـش رسـتمی و همکاران ( )1396نمون ه دیگـری از پژوهش در حوزه آموزش
اسـت .آنـان بـا هـدف مطالعـه اثربخشـی برنامـه آموزشـی ،تأثیر بـار شـناختی را بر
یادگیـری مفاهیـم جبـر در میـان دانشآموزان دختر پایه هفتم شـهر تهـران مطالعه
کردنـد .پس از اعمال دسـتورات آموزشـی و ارزیابـی نتایج ،یافتهها مطابـق انتظارات
نظـری نشـان داد بـار شـناختی کم ،بر افزایـش و کارآیـی یادگیری مؤثر بوده اسـت.
همسـو بـا نظریـه ،ایـن یافته بـه معنای آن اسـت کـه اگر طراحـی پیامهـای خبری
رسـانه نیـز فاقـد بار شـناختی اضافه (تحمیلی) باشـد ،احتمـال یادگیـری و یادآوری
محتوای آموزشـی بیشـتر است.
بـا توجـه بـه اینکـه یـادآوری اطالعـات پیام شـاخص یادگیـری اسـت ،حکیمآرا
( )1395بهمنظـور مطالعـه تأثیـر هماهنگـی موضوعـی میـان پیامهـای متنـی و
1. standard
2. reversed
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زیرمتنـی در صفحـه تلویزیـون ،در تعامـل بـا هدفمنـدی مخاطـب و تأثیـر ایـن دو
متغیـر بـر یادگیـری ،در پژوهشـی زیـر عنـوان «مخاطب و پـردازش پیامهـای متنی
و زیرمتنـی تلویزیـون :تأثیـر هدفمنـدی و هماهنگـی موضوعی بر یـادآوری» ،میزان
یـادآوری اطالعـات پیـام را در میـان  150شـرکتکننده مطالعه کرد کـه در  5گروه
 30نفـری سـامان یافتـه بودنـد .یافتههـا نشـان داد ،دو عامـل هماهنگـی موضوعـی
پیامهـای متنـی و زیرمتنـی در تعامـل بـا هدفمنـدی 1میتواننـد در شـرایطی ،بـر
کانونـی کـردن پردازش و بیشـینه کردن یـادآوری پیامها مؤثر باشـند (توکسـبری،2
1999؛ بـه نقـل از حکیـمآرا .)1380 ،نتایـج دارای داللتهـای مدیریتـی در پخـش
پیامهـای رسـانهای اسـت و نشـان میدهد که مدیریـت پیام ،برای افزایـش یادگیری
مخاطـب ،چندانکـه تصـور میشـود ،سرراسـت ،آسـان و قابـل پیشبینـی نیسـت.
گروگـر 3و همـکاران ( )2014زیـر عنـوان «توزیـع توجـه و بـار شـناختی در
پیامهـای زیرمتنـی سـخنرانی» 4مطالعـهای را در زمینه اسـتفاده از سـخنرانی (پیام
شـنیداری) در تعامـل با نوشـتار انجـام دادند .ایـن پژوهش با پژوهـش کنونی ارتباط
تنگاتنـگ دارد .در ایـن پژوهـش ،سـخنرانی در قالـب زبـان اول و نوشـتار ،در قالـب
زبـان دوم بـر صفحهنمایـش ظاهـر میشـد تا فشـردگی مطالـب و ربـط موضوعی در
میـان گروههـای کوچـک مـورد مطالعـه قـرار گیـرد .نتایـج بـه توصیـه در خصوص
اسـتفاده از زبـان دوم در پیـام زیرمتنـی ،بهعنـوان عامـل تأثیرگـذار بـر حافظه فعال
(کوتاهمـدت) و شـکلگیری طرحوارههـای منـدرج در حافظـه بلندمدت 5منجر شـد.
ایـن پژوهـش بهگونـهای ،بـه مطالعه حکیـمآرا ( )1395نزدیک اسـت ،با ایـن تفاوت
کـه در پژوهـش گروگـر و همـکاران ( ،)2014در کنـار روش شبهآزمایشـی ،بـرای
اعتباریابـی یافتههـای بخـش نخسـت ،از فنـاوری ترسـیم الکترونیکـی سـطح مغـز
( )EEGبهـره گرفتـه و حـرکات مردمـک چشـم را زیـر نظر قـرار داد.
پژوهـش قابـل توجـه دیگـر زیر عنـوان «کاهش بـار شـناختی از طریـق ترکیب
ارائه قالب شـنیداری و تصویری» 6توسـط موسـوی 7و همکاران ( )1995در دانشـگاه
نیوولـز جنوبـی 8انجام گرفته اسـت .در شـش آزمایـش مختلف ،منطق نظـری درباره
اثـر گسسـت ـ توجـه در تعامـل بـا اثـر مدالیتـه (زبانگونـه) پیـام (اشـکال ارتباطی
کالم شـنیداری و تصویـری) و تأثیـر آن بر حافظه کوتاهمدت هنگام آموزش هندسـه
در ایـن پژوهـش مـورد توجـه قـرار گرفـت .گسسـت توجه هنگامی اسـت کـه توجه
معطـوف بـه دو منبـع جداگانـه (ماننـد متن و تصویر) باشـد .اثـر مدالیتـه مربوط به
پـردازش مـوادی میشـود کـه ارائـه آنهـا متفـاوت اسـت (ماننـد اطالعـات صوتی و
 .1مخاطبان هدفمند آنانی هستند که با هدف به تماشای برنامه مینشینند و مخاطبان غیرهدفمند آنانی هستند که با هدف گذران اوقات برنامه
را تماشا میکنند (توکسبری.)1999 ،
5. Long term memory
2. Tewksbury

6. Cognitive Load by Mixing Auditory and Visual Presentation Mode
3. Kruger
4. Attention Distribution and cognitive load 7. Mousavi
8. New South Wales
in a subtitle lecture: L1 vs. L2

رسانه و علوم شنـاختی:
مطالعــهساختــــــار
صفحهنمـایش شبـکههای
خبری تلویزیون با نظر
به مالحظـات نظـریدر
نظــریــه بار شناختــی

16
پژوهشهای ارتباطی،
بیـستوهـشـتـم،
ســال 
شمـاره ( 1پياپي ،)105
بـهــــــــــار 1400

تصویـری) .نتایـج نشـان داد ،ترکیـب دو مدالیتـه شـنیداری و تصویـری بـر فعالیـت
حافظـه کوتاهمـدت میافزایـد و در ایـن صـورت ،تأثیر منفـی اثر گسسـت ـ توجه از
طریق شـکل مـواد شـنیداری برطرف میشـود.
مطالعـه کنونـی را میتـوان گامـی پژوهشـی در راه پیونـد میـان دو حـوزه علوم
شـناختی و رسـانههای خبـری دانسـت .با نظر به شـوق وافـر مدیران رسـانه ،بهویژه
شـبکههای خبـری بـرای اسـتفاده از آخریـن دسـتاوردهای فنـاوری ،پژوهش حاضر
بـهدوراز تحلیـل محتـوای متون ،بـه مطالعه چگونگی کاربسـت شـبکههای خبری از
یافتههـای نظـری در حـوزه علـوم شـناختی و بهویـژه ،مالحظـات منـدرج در نظریه
بار شـناختی اختصـاص دارد.
در وهلـه نخسـت اولیـن پرسـش پژوهـش کنونی این اسـت کـه آیا کارشناسـان
شـبکه خبـر سـیما از مفاهیـم و مندرجـات نظـری در نظریـه بـار شـناختی اطلاع
دارنـد؟ همینطـور ،ایـن پژوهـش به دنبال پاسـخ به این پرسـش اسـت کـه از میان
شـبکههای خبری برجسـته ،شـامل شبک ه خبر سـیما ،ایران اینترنشـنال ،بیبیسی
فارسـی و شـبکه انگلیسـیزبان سـیانان ( ،)CNNسـاختار صفحهنمایش کدامیک
بـه گونـه بهتـر مالحظـات نظـری را در ترکیببنـدی اشـکال صوتـی ،تصویـری و
نوشـتاری خـود رعایـت میکنـد .فرض بر این اسـت که پیـروی از دسـتورالعملهای
نظریـه ،بـه یادگیـری پیـام کمـک میکنـد .بـه ایـن منظور ،چهـار اثـر مدالیتـه ،اثر
گسسـت ـ توجـه ،اثـر حشـو و اثـر گـذر اطالعـات در این شـبکهها مطالعه شـدهاند.
ازآنجاکـه تلویزیـون نیـز در ردیـف چندرسـانهایها قـرار میگیرد ،یافتههـا میتوانند
بـه ارتقـای پخش در شـبکه خبر سـیما کمـک کنند.

علوم شناختی و چندرسانهایها

تـا دهـه  ،1990نظـام پخش آنالوگ ،نخسـتین سـامانه پخش تلویزیونـی بود که
بـه دنبـال پیشـرفتهای حاصل در قلمرو فنـاوری اطالعات و ارتباطـات ( )ICTکنار
گذاشـته شـد .ورود کدهـای دیجیتـال 1بـه حـوزه رسـانههای جمعی ،بـا مزیتهایی
کـه بـه همـراه داشـت ،محیـط رسـانه را دگرگـون کـرد .فنـاوری نویـن ارتباطـی،
امـکان پـردازش همزمـان اطالعـات را در ُمدهـای صـوت ،تصویر و گرافیک (نوشـتار
و انیمیشـن) فراهـم آورد و در نتیجـه ،پدیـده چندرسـانهایها وارد حـوزه بازیهـا و
پخـش تلویزیونی شـد .امروزه شـبکههای تلویزیونی میکوشـند از امکانـات گرافیکی
ماننـد نوشـتار در کنـار صـوت و تصویـر بـرای درج و ارسـال هرچه بیشـتر اطالعات
1. digital codes
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ی تازه ،رسـانههای خبـری را متحول کرده اسـت؛
اسـتفاده کننـد .بهکارگیـری فناور 
امـا بـا نظـر بـه محدودیتهـای پردازشـی نظـام شـناختی انسـان ،ایـن پرسـش نیز
مطـرح اسـت کـه آیا امـکان ارسـال همزمـان اشـکال مختلـف اطالعـات در مدهای
سـهگانه بـر صفحهنمایش شـبکههای خبـری ،به معنای سـهولت دریافـت و پردازش
آن در مدالیتههای شـنیداری و دیداری از سـوی مخاطب اسـت؟ یافتههای حکیمآرا
( )1395نیـز نشـان داده بـود کـه وقتی توجه مخاطبـان معطوف بـه اطالعات صوتی
و تصویـری بـر صفحهنمایش باشـد (پردازش کانونـی) ،اطالعات نوشـتاری مندرج در
نـوار زیرمتنـی را بهخوبـی بـه خاطـر نمیآوردند .اکنـون ،یافتههـای آن پژوهش را با
نظـر بـه نظریه بـار شـناختی به گونـه دیگری میتـوان تفسـیر کرد.

نظریه بار شناختی و حافظه

نظریـه بـار شـناختی (سـوئلر و همـکاران )2011 ،ازجملـه نظریههایـی اسـت
کـه فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات رسـان ه ( )ICTرا بـه شـناخت انسـانی بهعنـوان
نظـام طبیعـی پـردازش اطالعـات پیونـد میزنـد و توصیههایـی را درباره شـیوههای
طراحـی صفحهنمایـش رسـانه پیشـنهاد میدهـد تا دریافـت و یادگیـری اطالعات را
تسـهیل کنـد .بنا بـر نظریه بار شـناختی (سـوئلر و همـکاران ،)2011 ،حافظه دارای
سـاختاری اسـت کـه معمـاری شـناختی انسـان نـام دارد .معماری شـناختی شـامل
حافظـه فعـال و حافظه بلندمدت اسـت .شـکلگیری شـناخت انسـانی بـر پایه اصول
پنجگانـه برخاسـته از تکامـل زیسـتی تحـول مییابـد .1هنگامیکه در معرض رسـانه
قـرار داریـم ،اطالعـات ابتـدا از طریـق گیرندههای حسـی وارد حافظه فعال میشـود
و بسـته بـه نـوع اطالعـات (صوتـی و تصویری) طـی فراینـدی ،به حافظـه بلندمدت
انتقـال مییابـد و در قالـب طرحوارههـا حفـظ میشـوند .حافظـه فعال هـم به لحاظ
ظرفیـت و هـم بـه لحـاظ مدتزمـان نگهـداری ،در تنگنـا اسـت؛ بهطور متوسـط 4
مـاده را در حـدود  20ثانیـه در خـود نگـه مـیدارد .بـا نظر بـه محدودیت پردازشـی
در سـطح حافظـه فعـال ،چالـش رابطـه رسـانه ـ مخاطب به مسـئله خوانـدن ،یعنی
پـردازش نوشـتار مربوط میشـود؛ بهویـژه ،آنجا که نوشـتار ،همراه با صـوت و تصویر
مطـرح میشـود و امـروزه در رسـانههای خبـری ،بـا ترکیبـات مختلـف آن مواجـه
هسـتیم .باوجـود ظرفيـت پردازشـي محـدود ،حافظه فعال پردازشـگر چندرسـانهاي
(چندكانالـی )2اسـت؛ یعنی ،اشـكال اطالعات شـنيداري و ديـداري را در مداليتههای
ویـژه خـود پـردازش ميكنـد (سـوئلر و همـکاران .)130 :2011 ،حافظـه فعـال از
 .1اصول نظریه بار شناختی شامل پنج اصل است :اصل اندوزش اطالعات ،اصل وامگیری و بازسازماندهی ،اصل دیم و پیدایش (جهش) ،اصل
دامنه محدود تغییر و اصل سازماندهی محیط و پیونددهی.

2. multi-channel

رسانه و علوم شنـاختی:
مطالعــهساختــــــار
صفحهنمـایش شبـکههای
خبری تلویزیون با نظر
به مالحظـات نظـریدر
نظــریــه بار شناختــی
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یکسـو از طریـق گیرندههـای حسـی با محیط (رسـانه) در ارتباط اسـت و از سـوی
دیگـر ،بـا حافظـه بلندمدت ارتبـاط تنگاتنـگ دارد .همه اطالعاتی که رسـانه پیشرو
میگـذارد ،پـس از دریافـت حسـی ،ابتـدا وارد حافظـه فعـال میشـوند و سـپس ،در
صـورت پـردازش ،بـه حافظه بلندمـدت انتقال مییابند و شـناخت انسـانی را شـکل
میدهنـد .ایـن حافظه مشـتمل بـر طرحواره و سـاختارمند اسـت و از ظرفیت باالیی
بـرای نگهـداری طوالنـی اطالعات برخوردار اسـت.
محدودیتهـای حافظـه فعـال از حیـث میـزان و مـدت نگهـداری اطالعـات،
میتوانـد مخاطـب را بـا اضافـهبـار شـناختی 1روبـهرو کنـد .بـار شـناختی ،از جنس
اطالعـات و اضافه بار شـناختی ،شـامل اطالعاتـی فراتر از ظرفیت حافظه فعال اسـت
کـه در مدالیتههـای مختلـف کالمی و غیرکالمی در رسـانه مطرح میشـود .اضافهبار
شـناختی ،بـا تحمیـل بـار فراتـر از ظرفیـت نظـام شـناختی انسـان ،سـبب اختلال
در پـردازش میشـود .طراحـی مناسـب پیـام بـا نظـر بـه معماری شـناختی انسـان،
بهویـژه وقتـی نوشـتار در کار اسـت ،میتوانـد از اضافـه بار شـناختی بکاهـد و انتقال
اطالعـات را از حافظـه فعـال بـه حافظه بلندمدت تسـهیل کنـد (سـوئلر و همکاران،
 .)2011تحـوالت فنـاوری در حـوزه پخـش خبـر و ارائـه همزمـان حجـم فراوانـی از
اطالعـات ،بـا نظر بـه محدودیت ظرفیت پردازش شـناختی مخاطب مسـئله پردازش
شـناختی مخاطـب را مطـرح میکنـد و مدیریـت بـار شـناختی اطالعـات در هنگام
پخـش خبـر اهمیـت مییابد.

انواع بار شناختی

نظريـه بار شـناختي ميان سـه نوع بار (اطالعات) برحسـب کارکـردی که دارند،
تمايـز قایـل ميشـود؛ سـه نـوع باری کـه رویهـم بار شـناختي 3پیـام را میسـازند
شـامل بـار دروني ،4بـار بيروني 5و بـار مربوط 6اسـت (سـوئلر .)57 :2011 ،بار درونی
کمینـه مقـدار اطالعـات الزم بـرای فهـم و یادگیـری پیـام اسـت .ایـن نوع بـار قابل
دسـتكاري و فروکاهـی آن بـه کلمـات یـا تصاویـر کمتر از مقداری نيسـت کـه برای
رسـاندن پیـام نیـاز اسـت (سـوئلر .)2010 ،بـرای نمونـه ،از واژگان ایـن پیـام کـه:
«رئیسجمهـور به کشـور بازگشـت» ،نمیتوان کاسـت ،زیـرا برداشـتن واژهای از آن،
آن را قابلفهـم نخواهـد کـرد.
بـار بيرونـي بـه شـيوه ارائـه مطالـب مربوط اسـت .ایـن نوع بـار ،مزاحـم و مخل
پـردازش بـار درونـی اسـت .اسـتفاده از آرایههـای نامناسـب و بیربطـی از اشـکال
2

4. intrinsic
5. extraneous
6. germane

1. cognitive over load
2. load
3. cognitive load
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ارتباطـی ماننـد تصاويـر پویـا ،1نوشـتار متنـی 2و زيرمتنـی ،نـوع قلم و سـرعت گذر
اطالعـات ،هـر یـک میتواند بـار اضافی بر نظام شـناختی تحمیل کنـد و از فهم پیام
بکاهـد .جملهبنـدی نادرسـت یـا اسـتفاده از کلمـات حشـو( 3بیهـوده) نیـز که طول
جملـه را افزایـش میدهـد ،میتوانـد بـار بیرونـی ایجـاد میکنـد .بـرای نمونـه ،این
پیـام خبـری که «آقـای روحانی ،رئیسجمهـور ایران ،از سـفر خود بـه ایالت متحده
امریـکا بازگشـت» قابـل تقلیل به «روحانی از امریکا بازگشـت» اسـت؛ بـار بیرونی را
ميتـوان هنـگام طراحـي پیـام دسـتكاري كرد تـا در یادگیـری ایجاد اختلال نکند.
بـار مربـوط ،همـه اطالعـات وابسـته بـه موضوع اسـت کـه از پیش در شـناخت
(حافظـه) مخاطـب وجـود دارد .ایـن نـوع بـار ،بـه پـردازش بـار درونـی پیـام کمک
میکنـد .بـار مربـوط ،بـه چگونگـی طراحی پیـام ربط نـدارد بلکه به دانـش مخاطب
وابسـته اسـت و هنـگام پـردازش اطالعـات تـازه ،از حافظـه بلندمـدت فراخوانـی
میشـود .برخلاف بـار بیرونـی کـه مزاحـم یادگیـری اسـت ،بـار مربـوط ،سـودمند
اسـت و درونسـازی اطالعـات تـازه را تسـهیل میکنـد.

بار شناختی در محیط چندرسانهای تلویزیون :برنامههای خبری

برخلاف دوران آنالـوگ کـه صفحهنمایـش تلویزیـون ،در هـر وهله ،فقـط امکان
ارسـال پیـام واحـد بـا موضـوع واحـد را در ظرفیـت خـود داشـت ،امـروز بـه لطـف
فنـاوری دیجیتـال ،در محیطهـای چندرسـانهای همچـون صفحهنمایـش تلویزیون،
4
اطالعـات بهطـور همزمـان ،در ُمدهـای صوتـی ،تصویـری ثابـت (عکـس) و پویـا
(ویدئـو) همـراه بـا نوشـتار در اشـکال رونـده و ایسـتا 5در پیامهای متنـی و زیرمتنی
ارسـال میشـوند .طـرح موضوعهـای مختلفـی چـون تحـوالت سیاسـی ،رویدادها و
مباحـث اجتماعـی ،بهداشـتی ،فرهنگـی ،هنـری ،ورزشـی و جـز اینهـا در ُمدهـای
گوناگـون ،اکنـون از شـی وههای رایـج در شـبکههای خبـری اسـت .امروزه ،علاوه بر
اینکـه برنامههـای خبـری همـراه بـا گزارشهای تصویـری پخش میشـوند ،همزمان
در متـن گزارشهـای تصویـری نیـز گاه متون نوشـتاری چسـبیده به تصویر؛ شـامل
معرفـی میهمانـان برنامـه و گزارههایـی درج میشـوند کـه ممکـن اسـت شـامل
اظهارنظـر توییتـری بازیگـران مهـم سیاسـی باشـند .نمایـش تصویـر منحنیهـای
آمـاری و اطالعـات مربـوط بـه شـاخصهای بـورس نیـز از امـور رایجانـد .افـزون بـر
ایـن ،نوارهـای زیرنویـس ممکـن اسـت پدیـدار یا محو شـوند یـا بهگونـهای رونده و
زیرمتنـی از نظـر بگذرنـد .چکیـده سـرخط خبرهـا ،رویدادهـای فرهنگـی ،پیامهای
4. dynamic
5. static

1. Dynamic Visualization
2. text plus objects
3. redundant

رسانه و علوم شنـاختی:
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مذهبـی ،اخبـار ورزشـی (اعلام زمـان پخش بازیهـا یا نتایـج آنها) اطالعاتـی مانند
معرفـی مجـری برنامـه یا گزارشـگر ،موضوع مصاحبـه ،نکات مهم و مواضع برجسـته
در سـخنان شـخصیتهای سیاسـی ،هنـگام پخـش زنـده در نوارهـای زیرمتنی درج
میشـوند .علاوه بـر این ،مـوارد دیگـری ماننـد اوقات شـرعی ،اطالعات هواشناسـی
و شـاخصهای بـورس را هـم بایـد اضافه کـرد که اغلـب در پنجرههایی در گوشـه از
صفحهنمایـش ،همزمـان بـا پخـش برنامههـای اصلـی تلویزیـون درج میشـوند.
همـه ایـن اطالعات حامل بار شـناختی هسـتند که بر هاضمه شـناختی مخاطب
تحمیل میشـود .چگونگی طـرح و درج اطالعات بر صفحهنمایـش تلویزیون ،موضوع
توصیههـا و دسـتورالعملهای طراحی پیامهای چندرسـانهای در نظریه بار شـناختی
اسـت .ایـن دسـتورالعملها ،نحـوه چیدمـان و ارائـه اطالعـات را منطبق با سـازوکار
شـناختی انسـان تعییـن میکننـد .نظریه یادشـده ،با پیشـنهاد اصولی تحـت عنوان
اثـر( 1یـا عامـل) بـه پیشبینـی نتایـج یادگیـری از شـیوه ارائـه اطالعاتی میپـردازد
کـه در رسـانه طـرح میشـود .ایـن اصـول ،منطبق بـا اصـول تکامل زیسـتی تدوین
شـدهاند و هـر یـک ،بهگونـهای متفـاوت ،بر یادگیـری اثـر میگذارند .حـدود  11اثر
در ایـن زمینـه معرفـی شـدهاند که از میـان آنها ،اثـر مداليته ،2اثر گسسـت ـ توجه،3
اثـر حشـو 4و اثـر گذر اطالعـات 5بهخوبـی در قلمرو رسـانههای خبری قابل اسـتفاده
هسـتند .منظـور از اصطلاح اثـر در قلمـرو روانشناسـی ،نتیجه برآمـده از یک عامل
معیـن اسـت؛ و در اینجـا ،اثر یادگیری شـیوه طراحـی اطالعات مدنظر اسـت .با نظر
بـه شـیوههای ارائـه اطالعـات در صفحهنمایـش و تأثیـر آن بـر پـردازش و یادگیری،
هـر یـک از ایـن اثرهـا بهگونـهای متفـاوت بـر یادگیـری اثـر میگذارند .رعایـت این
دسـتورالعملهای طراحـی از سـوی اصحـاب رسـانه ،بـر خوانایـی 6میفزایـد .منظور
از خوانایـی ،سـهولت پـردازش اطالعـات نوشـتار از سـوی مخاطب اسـت و اینجا ،به
چگونگـی ارائـه پیـام برگشـت دارد؛ بـرای نمونه ،اطالعات نوشـتاری همـراه با تصویر
یـا بـدون آن ،نـوع قلـم ،درشـتی ،رنـگ ،تعـداد گزارههای خبـری ،تعـداد کلمات در
هـر خبـر و سـرعت گـذر آن در صفحهنمایش .رعایت نکـردن دسـتورالعملها ،منجر
بـه افزایـش بـار شـناختی میشـود و دریافـت اطالعـات پیام را با مشـکل پردازشـی
روبـهرو میکند.
طراحـی دسـتورالعملی پیامهای چندرسـانهای از یکسـو مبتنی بـر ظرفیتهای
فنـاوری صـدا و تصویـر و از سـوی دیگـر ،منطبق بـا طبیعت نظام پردازش شـناختی
انسـان اسـت .ازایـنرو ،آشـنایی بـا ایـن دسـتورالعملها بـرای اصحـاب رسـانه مهم
5. transient effect
6. readbility

3. split-attention effect
4. redundancy effect

1. effect
2. modality principle
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اسـت؛ زیـرا همچـون توصیههـای پزشـک در حـوزه بهداشـت کـه حـاوی جزئیـات
هدایتگـری برای کسـب سلامتی اسـت ،در اینجا نیز ،شـامل جزئیـات هدایتگری
بـرای چگونگـی طراحـی هدفمنـد اطالعـات منطبق با نظام شـناختی انسـان اسـت
کـه در صـورت رعایـت ،اطالعـات در هاضمـه شـناختی جذب و هضمشـوند.

رسانه و اثرهای بار شناختی

اثـر مدالیتـه :مدالیتـه ،قالـب ارتباطی اسـت که در اشـکال شـنیداری ،دیداری و
گرافیک نوشـتاری در مغز انسـان (مخاطب) قابل دریافت اسـت .اثر مدالیته هنگامي
اسـت كـه دریافـت دوگانه مداليته بهتـر از ارائه تـك مداليته اطالعات باشـد؛ بهویژه،
هنگامیکـه دو منبـع اطالعاتـي (صـوت ،تصویـر یـا نوشـتار) بهتنهایـی قابلفهـم
نباشـند .طبق مـدل يادگيري چندرسـانهاي (مايـر ،)٢٠12 ،پردازش شـناختي متن
و تصويـر مرتبـط باهـم ،مسـتلزم انتخـاب و سـازماندهي عناصـر ديـداري و صوتـی
بهگونـهای آميختـه اسـت .همه ايـن پردازشها در حافظـه فعال رخ میدهنـد (ماير،
 .)١٢٩ :٢٠12متنـي كـه خوانـده ميشـود ،اگـر همـان تصویـر یـا گزارشـی را کـه
پخـش میشـود ،توضيـح دهـد ،حشـو اسـت و اثـر مداليتـه توليـد نميكنـد .طبـق
اصـل مداليتـه ،بهتـر اسـت از گفتار بـر صفحهنمایـش (تلويزيون) اسـتفاده شـود ،نه
از نوشـتار (کالرک 1و مایـر .)2008 ،ايـن شـيوه ارائـه ،از بـار بیرونـی ميكاهد .وقتي
گـزارش خبـري همـراه بـا صـدا ،نوشـتار و تصوير اسـت ،بار شـناختي اضافـه ،امكان
پـردازش اطالعـات را مختـل ميكنـد .همراهي تصويـر و كالم ،ظرفيت پردازشـي را
در حافظـه فعـال اشـغال ميکنـد .بهمنظور پرهیـز از ايـن تنگنای پردازشـی ،نظریه
بـار شـناختی بر این اسـت کـه توزيع اطالعـات در دو کانال و اسـتفاده از دو پردازنده
(كالمـي و تصويـري) بهتـر از ارائه آن در پردازنده منفرد اسـت و سـبب عملکرد بهتر
ميشـود ،بیآنكـه بـار شـناختي چندانـی را بـر حافظـه فعـال تحميل كنـد .مداليته
ظرفيـت حافظـه فعـال را گسـترش ميدهـد .اسـتفاده از دو منبـع اطالعـات ،بـرای
نمونـه در قالـب دياگـرام همـراه بـا توضيـح نوشـتاري ،شـانس پـردازش را افزايـش
ميدهـد .ارائـه اطالعـات در قالـب مداليتـه دوگانه ،از اثر گسسـت ـ توجـه اطالعات
تصويـري ميكاهـد .در پژوهـش حاضـر باید دیـد که شـبکههای خبـری چگونه این
مالحظـات را رعایـت میکنند.
اثـر گسسـت ـ توجـه :اثـر گسسـت ـ توجـه هنگامـي اسـت كـه الزم شـود
يادگيرنـده توجـه خـود را دسـتكم بيـن دو یـا چنـد منبعـی از اطالعـات تقسـيم
1. Clark
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كنـد كـه بـه لحـاظ محيطـي يـا زماني ،از هـم جدا ولـی به لحـاظ موضوعـی ،به هم
وابسـته هسـتند (سـوئلر و همـکاران .)2011 ،در دیـدگاه نظریـه بـار شـناختی ،هـر
بخـش از پیـام نبایـد بهگونـهای مجـزا قابلفهـم باشـد تـا یکپارچهسـازی 1اطالعات
در ذهـن در درك نهايـي مؤثـر واقـع شـود و تأثیر بهتری بر یادگیری داشـته باشـد.
وقتـی از منظـر گسسـت منابـع و تأثیـر آن بـر یادگیـری مینگریـم ،جابهجایـی
توجـه از یـک منبـع اطالعـات (بـرای نمونه ،نوشـتاری) به منبـع دیگر (بـرای مثال،
تصویـری) مسـتلزم نگهـداری موقـت اطالعـات در حافظـه فعـال و در انتظـار بـودن
مغـز بـرای جسـتجو و پیونـد دادن دو بخـش اطالعـات بـه یکدیگـر اسـت .تعامـل
عناصـر بیـن دو منبـع اطالعاتـی (در ذهـن مخاطب) بـرای طرحوارهجویی ،مسـتلزم
کاوش غیرضـروری بیـن عناصـر اطالعاتـی اسـت .در ایـن حالـت ،گسسـت منابع بر
بـار شـناختی بیرونـی میافزایـد و یادگیـری را کاهـش میدهـد؛ زیـرا حافظـه فعال
هنـگام وسـاطت میـان محیـط رسـانه و اندوختههـای حافظـه بلندمـدت ،بایـد بـه
دنبـال طرحـوارهای برای مفهومسـازی اطالعات تازه باشـد .ازاینرو ،برای پیشـگیری
از بـار بیرونـی ،منابـع فیزیکی اطالعات را بایـد درهمآمیخت و یا بیـن آنها همزمانی
ایجـاد کـرد .یادگیـری برتـر بـا درهمآمیـزی اطالعـات در اشـکال مختلـف هنگامی
اسـت کـه کمتریـن گسسـت توجه حاصـل میشـود؛ یعنی قـرار دادن توضیـح مورد
نیـاز در متـن تصویـر ،بـه شـرطی که تصویـر و کالم بهگونـهای جدا و مسـتقل از هم
درکشـدنی نباشـند .اگـر اطالعـات صوتـی (گفتـار) ،تصویر و نوشـتار همـان چیز را
تکـرار کننـد ،اثـر حشـو پدیـد میآید.
اثـر مدالیتـه با اثرگسسـت ـ توجه پیوند نزدیکـی دارند؛ اولی در انسـان و دومی،
مربـوط به رسـانه اسـت .معرفـی صوتی نام فـرد و همزمان نمایش تصویـر وی ،نمونه
سـادهای از گسسـت ـ توجـه در دو مدالیتـه صوتـی و تصویری اسـت .حجـم درونداد
اطالعـات دو منبـع ممكـن اسـت از ظرفیـت حافظه فعـال فراتر رود .وقتـي اطالعات
از حيـث موضوعـي بـه هـم مربـوط و تکمیلکننـده باشـند ،از بـار اضافـی كاسـته و
يادگيـري تسـهيل میشـود؛ بهویـژه هنگامیکه ُمـد ارتباطـي پيام متفاوت باشـد.
اثـر حشـو :اثـر حشـو هنگامی اسـت که منابـع چندگانه بـه گونه مجـزا قابلفهم
باشـند .گفتـن نـام فـرد هنـگام نمایـش تصویـر وی و همزمان نوشـته شـدن نـام او
بـر صفحهنمایـش ،نمونـهای از حشـو اسـت .در ایـن حالـت ،ادغـام دو پیام سـودمند
نخواهـد بـود؛ زیـرا ترکیـب غیرضـروری دو منبـع ،اطالعـات تـازهای بـه مخاطـب
نمیدهـد .اثر حشـو بـر بار شـناختی بیرونـی میافزاید .بـار بیرونی هرگونـه فعالیتی
1. integration
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اسـت کـه بهطـور مسـتقیم بـا برانگیختـن طرحـواره مرتبـط نیسـت .اثـر حشـو دو
چهـره دارد :نخسـت ،درج اطالعـات اضافـی مربـوط به متـن و دوم اطالعـات بیربط
کـه اغلـب در نـوار زیرمتنی درج میشـود .اشـکال حشـو اغلب در قالـب مدالیتههای
مختلـف نوشـتاری گفتـاری و تصویـری خودنمایـی میکنـد .چنانچه تصویـر ،مکمل
توضیحـی بـرای گفتـار نباشـد ،اثر حشـو ایجاد خواهـد کرد.
اثـر گـذر اطالعات :هنـگام خواندن نوشـتهای از روی کاغذ یا دیـدن تصویر چاپ
شـده بر صفحه روزنامه ،با اطالعات ایسـتا سـروکار داریم .در مقایسـه ،وقتی با کسـی
صحبـت میکنیـم یـا فیلـم میبینیـم ،با اطالعـات گـذرا 1روبهرو هسـتیم .امـروز ،با
اسـتفاده از فنـاوری دیجیتـال ،پیامهای ضمیمـهای و زیرمتنی نیز بـه اطالعات گذرا
افـزوده شـدهاند .همـه سـخنرانیها ،اطالعات گـذرا هسـتند .متون نوشـتاری در نوار
زیرمتنـی تلویزیـون ،بهویـژه در نوارهـای رونـده ،اطالعاتی فانی هسـتند و یادگیرنده
بایـد بـا مـرور ذهنـی آنها را بـه حافظه بسـپارد .اثـر گذر اطالعات ،فراموشـی اسـت
و آن بـه علـت ناپدیـد شـدن اطالعـات ،پیـش از آن اسـت کـه یادگیرنـده فرصـت
کافـی بـرای پـردازش و اندوزش آن را داشـته باشـد .اطالعات گذرایی کـه در حافظه
فعـال نگهـداری و پـردازش میشـوند ،مشـمول اثـر گـذر اطالعات نیسـتند (سـوئلر
و همـکاران .)220 :2011 ،طبـق نظريـه بـار شـناختی ،ظرفیـت حافظه فعـال براي
يادگيـري اطالعـات ورودی (تـازه) محدودیـت دارد؛ بنابراین ،اثر گـذر اطالعات اغلب
اثـر منفی بـر یادگیری پیـام دارد.

روش پژوهش

بـرای پاسـخ بـه این پرسـش که آیا کارشناسـان شـبکه خبـر از آموزههـای علوم
شـناختی و بهویـژه داللتهـای نظریـه بار شـناختی آگاهـی دارند و اینکه ،آیـا از این
آموزههـا در طراحـی پیامهـای خبـری اسـتفاده میکننـد یـا خیـر ،از الگـوی دلفی،
بهعنـوان روش گـردآوری و کاوش اطالعـات و طبقهبنـدی دانش اسـتفاده شـد .طی
پژوهـش ،بـا هفت تن از مدیران شـبکه خبر سـیما و دیگر شـبکههای خبری کشـور
ماننـد پرستـیوی در تهـران و کارشناسـانی از مراکـز شهرسـتانها (سـمنان و قـم)
کـه با سیسـتم سـیجی ( )CGکار میکننـد ،مصاحبه و درباره اعمال سیاسـتهای
تولیـدی ،آشـنایی آنـان با مفاهیـم نظری و چگونگی اسـتفاده احتمالـی از مالحظات
نظریـه بـار شـناختی ،همچنین آرایـش صفحهنمایش در چارچوب دسـتورالعملهای
نظریـه گفتگـو شـد .ازآنجاکـه هـدف اصلـی ،رسـیدن بـه اجمـاع بـرای نتیجهگیری
1. transient
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و جمعبنـدی تجربـه کاری ایـن افـراد در محیـط حرفـهای بـود ،اطالعـات ایـن عده
کارشـناس ،حـد اشـباع را تأمیـن کـرد .نتایـج ،پـس از جمعبنـدی و طـی گفتگوی
مجـدد ،در اختیـار آنـان قـرار گرفت تـا از یافتههـا اطمینـان حاصل آید.
بـا نظـر بـه هـدف اصلـی پژوهـش ،پرسـش دوم ،بـا نحـوه اسـتفاده شـبکههای
خبـری از مالحظـات نظـری مندرج در نظریه بار شـناختی در سـاختار صفحهنمایش
از حیـث بهکارگیـری اشـکال ارتباطـی (صـوت ،تصویـر و نوشـتار) ارتبـاط داشـت.
ش شـبکههای یـاد شـده ،طـی یک مـاه ،بـه دو روش
سـاختار رسـانهای صفحهنمایـ 
مـورد بررسـی قـرار گرفـت :روش توصیفـی کـه گاه جنبـه کمـی به خـود میگرفت
(ماننـد انـدازه قلمهـا ،شـمارش تعـداد کلمـات ،تعـداد گزارههـای خبـری و سـرعت
گـذر آنهـا در نوارهـای ثابـت و رونـده) و روش کیفـی کـه طـی آن ،صفحهنمایـش
شـبکهها از حیـث چگونگـی هماهنگـی یـا ناهماهنگـی موضوعـی میـان متـن و
نوارهـای زیرمتنی بررسـی شـد.

یافتههای پژوهش
پاسخ به پرسش نخست پژوهش :یافتههای مصاحبه

برگرفتـه از اطالعاتـی که دسـتاندرکاران خبر سـیما مطـرح کردهانـد ،میز خبر
از طریـق شـرکتهایی ،تولیـد و بـه سـازمانهای رسـانهای فروختـه میشـود .ایـن
شـرکتها کـه متناسـب بـا نیـاز شـبکههای خبـری بـه تولیـد میزهایـی بـا امکانات
نرمافـزاری موسـوم بـه سـیجی ( )CGیـا گرافیـک رایانـهای میپردازنـد ،از
نظریههـای مرتبـط با یادگیـری چندرسـانهایها در چارچوب علوم شـناختی آگاهی
ندارنـد و بـه آن ،بیاعتنـا هسـتند .ایـن سیسـتمها کـه در اسـتودیوهای پخش خبر
اسـتفاده میشـوند ،چیـزی فراتـر از تلویزیون ،شـامل نرمافـزار نیوزروم (اتـاق خبر)،
بسـته گرافیکی و سـختافزار سـرور هسـتند .در اتـاق خبر ،مدیریـت صفحهنمایش،
بـر عهـده کارگـزار متخصـص (اپراتـور یـا سـیچی مـن )1اسـت .مدیریـت شـامل
لوگوهـا ،رونویسهـا و زیرنویسهـای مربـوط و نامربـوط بـه موضـوع منـدرج (حـک
شـده) در تصویـر اسـت کـه در طـول برنامههـای خبـری تنظیـم و اجـرا میشـوند
(برگرفتـه از گفتههـای شـهمیری ،ارشـد تولیـد تلویزیونـی و اخگـری ،از مدیـران
پیشـین شـبکه پرستـیوی)؛ هرچنـد کـه کاربردهـای غیـر خبـری نیـز دارنـد.
بههرحـال ،ایـن نرمافزارهـا در اغلـب مـوارد فرمت یـا سـاختارهای مشـابهی دارند و
شـامل امکانـات الزم بـرای ارائه نماهای باز و بسـته از اسـتودیو میشـوند که گوینده
1.Computer Graphic Man
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و بهطورمعمـول ،یـک تـا چنـد میهمـان را میتوانـد بـر صفحهنمایـش نشـان دهـد.
ایـن نرمافزارهـا ،همچنیـن مجهـز بـه امکاناتـی هسـتند کـه به کمـک آنهـا میتوان
همزمـان ،بـا اجـرای مجـری (گوینـده) ،اطالعاتـی را دربـاره موضـوع خبـر ،عکـس،
تصویـر یـا گزارشهـای خبـری از صحنههـای مربـوط بـه رویدادها پخش کـرد و در
همـان حـال ،نوشـتارهایی را در متـن یـا زیرمتـن در یک یا چنـد نوار ثابـت و رونده
بـه نمایـش درآورد .بـا مشـاهده صفحهنمایـش شـبکههای مختلـف خبـری در دنیا،
هرچنـد در نمـای کلـی شـبیه بههـم بـه نظـر میرسـند امـا فرمتهـای نرمافـزاری
ناهمسـان هسـتند و خروجـی همگونـی ندارند.
سـازمان صداوسـیما نیـز همچـون دیگـر سـازمانهای خبـری ،ازاینگونـه
نرمافزارهـا بهـره میبـرد .در ایـران ،بـه دلیل تحریمهـای اقتصـادی ،ایـن نرمافزارها
از طریـق منابـع داخلی (مانند شـرکت سـاعت و یـا واحدهای انفورماتیک وابسـته به
شـبکههای مختلـف) طرحریـزی میشـوند و از شـبکهای بـه شـبکه دیگـر متفـاوت
اسـت (از البـهالی گفتههـای اخگـری ،شـهمیری و حاجـیزاده ،کارشـناس تولیـد
برنامههـای خبـری) .1بـرای ایـن منظـور ،گروهـی موسـوم بـه گـروه هنـری (آرت
گـروپ )2بـه خدمـت گرفتـه میشـوند (از البـهالی گفتههـای اخگـری ،از مدیـران
پیشـین شـبکه پرستـیوی و نظـری ،از شـبکه خبـر سـمنان) تـا در ایـن زمینـه
سـاختاری را طراحـی کننـد.
در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه چـرا نوشـتههای زیرمتنـی ،بلنـد و چندجملهای
هسـتند گفته شـد ،در تلویزیون ،از همان تکسـت (متن) روزنامهای برای زیرنویسها
اسـتفاده میشـود (اخگـری) .در ایـن زمینه ،بحـث از تضاد رنگهـای صفحهنمایش،
تقـارن ،نـوع قلـم ،اندازه و سـرعت گذر آنهـا (متغیرهـای خوانایی) و شـمار پیامهای
خبـری اسـت کـه در یـک بسـته روزانـه در نـوار زیرمتنـی قـرار میگیـرد .بـه گفته
کارشناسـان ،در خصـوص ایـن مسـائل کـه بـا شـیوههای نورپـردازی اسـتودیو و
مطالعـات تخصصـی در حوزه علوم شـناختی نیز رابطه دارد ،در مقایسـه با بیبیسـی
و سـیانان ،کار مناسـبی در شـبکههای خبـری ایـران انجام نشـده اسـت (اخگری).
بـه گفتـه هادی ،از دیگر دسـتاندرکاران حوزه شـبکه خبـر و مدیـر انفورماتیک این
شـبکه ،زیرنویسهـا بیشـتر بـر پایـه نرمافـزار اسـت و در ایـن زمینـه ،آموزشهایـی
بـرای کارگـزاران در نظـر گرفتـه شـده اسـت .به گفتـه یکـی از کارشناسـان از فونت
بییکتـا ،3بـا رنگهـای مشـکی ،قرمـز و آبـی در انـدازه  35بر پایـه معیـار ویدئو (نه
نرمافـزار ورد ـ ماکروسـافت) اسـتفاده میشـود؛ امـا در برخـی شهرسـتانها ،ماننـد
 .1به گفته حاجیزاده ،کارشناس برنامههای خبر ،در مراکز استانها از نرمافزار تدوین پریمیر ماکروسافت استفاده میشود.
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سـمنان ،فونـت بینازنیـن 1بـه بزرگـی  14بـه کار میرود .هر خـط یا نـوار زیرمتنی،
کـرال (سـرعت گـذر)  7ثانیـهای دارد (یعنـی ،عبور کلمات از سـمت چپ به راسـت
صفحـه  7ثانیـه طـول میکشـد) و میانگیـن تعـداد کلمات 17 ،اسـت (ایـن گفته با
یافتههـای تجربـی پژوهـش حاضـر نیـز انطبـاق دارد) .در نتیجـه ،میتـوان گفـت،
صفحهنمایـش اخبـار در سـازمان صداوسـیما ،بـا توجـه بـه تحریمها و نظر شـخصی
مدیـران و کارگـزاران ،در هـر دوره ،بهگونـهای متفـاوت طرحریـزی شـده اسـت.
در ایـن خصـوص ،بـا پژوهشـکده علـوم شـناختی نیـز تمـاس گرفته شـد .بـه گفته
یکـی از کارشناسـان ایـن مرکـز (مجتبـی عبـاسزاده) ،بـه نظـر میرسـد ،هیچگونه
اطالعـات و منابعـی در ایـن زمینـه گردآوری نشـده اسـت .بـا توجه به اینکه رسـانه،
یکـی از بسـترهای بهکارگیـری یافتههـا در قلمـرو علـوم شـناختی به شـمار میرود،
سـخنان این اسـتاد نشـان میدهد که این پژوهشـگاه ،کمتر بر رابطه رسـانه و علوم
شـناختی تمرکز پژوهشـی دارد.
اکنـون میتوان به پرسـش نخسـت پژوهـش در خصوص مدیریـت صفحهنمایش
شـبکه خبـر بـر پایـه مندرجات نظریـه بار شـناختی پاسـخ داد؛ دسـتاندرکاران این
شـبکه در درجـه نخسـت تابـع چارچوبهای فنـاوری و طراحی متعارف آن هسـتند
و در درجـه دوم ،تنهـا در مـوارد معرفی مصاحبهشـونده یا میهمـان برنامه ،در همین
حـد بـه مدیریت محتـوای پنجرههـا و نوارهای ایسـتا و رونـده میپردازند.

یافتههای حاصل از تحلیل صفحهنمایش
 )1شبکه خبر سیما

توصیـف :ایـن شـبکه دارای  3نـوار ارائـه پیـام اسـت .نـوار یـا پنجـره نخسـت،
بـه رنـگ سـبز تیـره بـا قلم سـفید اسـت .ایـن پنجـره ،گاه بـه معرفـی گزارشـگر یا
مصاحبهشـونده میپـردازد و گاه ،همـراه بـا موضـوع مصاحبـه ،در صدر دو نـوار دیگر
قـرار میگیـرد .نـوار دوم ،بـا زمینـه سـفید و قلـم قرمـز ،در قالـب پیامهای ایسـتای
تغییـر یابنـده از پاییـن بـه بـاال ،در طـول برنامـه جابهجـا میشـود و نـوار سـوم که
نـوار رونـده اسـت ،بـا رنـگ سـفید و قلـم مشـکی جلبتوجـه میکنـد (تصویـر )1؛
ایـن یعنـی ،خوانایـی رعایـت میشـود .در تصویـر  ،2متـن چسـبیده به تصویـر (باال
سـمت راسـت :قیـام علیـه آشـوبگران) و نوار سـفید (با قلم قرمـز) ،نمونه درسـتی از
کاربـرد اثـر گسسـت ـ توجـه هسـتند (هـر یـک بـه فهـم دیگـری کمـک میکند).
1. B Nazanin
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برحسـب مدالیتههـای چندگانـه ،موضـوع و مناسـبت آنچـه به تصویر کشـیده شـده
اسـت ،بـدون این توضیحـات قابلفهم نخواهد بود .در این لحظه ،موسـیقی حماسـی
نیـز پخـش میشـود کـه مکملی برای پیـام اسـت .در این میان ،نوار سـوم اثر حشـو
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻗﺎﺑﻞﻓﻬﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ،ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺣﻤﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﭘﺨﺶ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻜﻤﻠﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺎم اﺳﺖ.
ایجـاد میکنـد و بهتـر بود که از آن اسـتفاده نمیشـد.
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،ﻧﻮار ﺳﻮم اﺛﺮ ﺣﺸﻮ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲﺷﺪ.
در تصویـر  3بـا نمونـهای از پراکندگـی کدهـای صوتـی (گفتـاری) و تصویـری و
در ﺗﺼﻮﻳﺮ  3ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪاي از ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻛﺪﻫﺎي ﺻﻮﺗﻲ )ﮔﻔﺘﺎري( و ﺗﺼﻮﻳﺮي و ﻣﺪاﻟﻴﺘﻪﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ )ﺷﻨﻴﺪاري،
مدالیتههـای چندگانـه (شـنیداری ،دیـداری و نوشـتاری) روبـهرو هسـتیم ،بهویـژه
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اخبـار
خصـوص
در
ﺣﺮﻛﺘﻲ ،اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺠﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻛﺪام ﻧﻘﻄﻪ از ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﻳﺶ ﻗﺮار داده ﺷﻮد ،ﻣﺤﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .دراﻳﻦﺑﺎره ﺑﻪ ﻧﻜﺎﺗﻲ
در کـدام نقطـه از صفحهنمایـش قـرار داده شـود ،محـل توجـه اسـت .دراینبـاره به
در ﺑﺨﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
نکاتـی در بخش پیشـنهادهای پژوهش اشـاره شـده اسـت.
Image1. A normal Screenshot of IRINN TV screen with

Image 2. A proper example of IRINN screen usage of

three strips

modality effect and split-attention effect.

ﺗﺼﻮﻳﺮ  .1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﻳﺶ ﺷﺒﻜﻪ ﺧﺒﺮ در ﺳﻪ ﻧﻮار

ﺗﺼﻮﻳﺮ  .2ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺪاﻟﻴﺘﻪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ و اﺛﺮ ﮔﺴﺴﺖ

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻨﺠﺮه ﺛﺎﺑﺖ و ﻧﻮارﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ :ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺘﻮن ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺨﺴﺖ در اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ وﺿﻌﻴﺖ

تحلیـل پنجـره ثابت و نوارهای متغیر :مشـاهدات متعدد نشـان داد کـه متون پنجره
ﺛﺎﺑﺘﻲ ﻧﺪارﻧﺪ )ﻫﻤﺴﺎز ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ(؛ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ،ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪه و ﮔﺎه
نخسـت در ایـن شـبکه وضعیـت ثابتی ندارند (همسـاز بـا اطالعات حاصـل از مصاحبه)؛
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ  .(1ﻓﻘﻂ در اﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮه ،اﺛﺮ ﻣﺪاﻟﻴﺘﻪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ و
گاه بـه معرفـی خبرنـگار ،گاه بـه معرفـی مصاحبهشـونده و گاه نیـز بـه طـرح موضـوع
مصاحبـه اختصـاص مییابنـد (ماننـد تصاویـر  .)1فقـط در ایـن پنجـره ،اثـر مدالیتـه
.Pearce
حشـو
signاثر
(تصویـر و نوشـتار) و اثر گسسـت ـ توجه رعایت شـده اسـت؛ امـا در نوار دوم،
.Indexical
. Iconic Sign
مصرف
چگونگـی
قابـل مشـاهده اسـت (موضـوع متـن ،قاچـاق کاال و موضوع نـوار دوم،
. Symbolic
sign
. Messaris
ً
کاملا بارز
مـواد غذایـی بـرای حفظ سلامت اسـت) .اثر حشـو در نوار زیرگذر سـوم نیز
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اسـت .در تصویـر  ،3در نـوار دوم ،میانگیـن تعـداد پیامهـا در هر برنامه ،شـامل  14پیام
خبـری میشـود کـه بهگونـهای منظـم در هـر لـوپ (رفتوبرگشـت) تکـرار میشـوند

1
2
3
4
5

5. Messaris

3. Iconic Sign
4. Symbolic sign

1. Pearce
2. Indexical sign

رسانه و علوم شنـاختی:
مطالعــهساختــــــار
صفحهنمـایش شبـکههای
خبری تلویزیون با نظر
به مالحظـات نظـریدر
نظــریــه بار شناختــی

ﻧﻮﺷﺘﺎر( و اﺛﺮ ﮔﺴﺴﺖ ـ ﺗﻮﺟﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﻧﻮار دوم ،اﺛﺮ ﺣﺸﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ )ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻦ،
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پژوهشهای ارتباطی،
بیـستوهـشـتـم،
ســال 
شمـاره ( 1پياپي ،)105
بـهــــــــــار 1400

ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ و ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻮار دوم ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ( .اﺛﺮ ﺣﺸﻮ در ﻧﻮار
زﻳﺮﮔﺬر ﺳﻮم ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎرز اﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻢ
ﮔﻮﻧﻪاي
ﺷﻮد ﻛﻪ
ﺧﺒﺮي ﻣﻲ
دیگـر 14ﭘﻴﺎم
پخش ﺷﺎﻣﻞ
طولﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ،
درﻫﺎ در
یکسـانیﭘﻴﺎم
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد
میـزان،دوم،
ایـن ،3در ﻧﻮار
ﺗﺼﻮﻳﺮ
در
سـوم،
در ﺑﻪنوار
نـدارد.
برنامهها
نظـم
ولـی

برایدر
(سـوم)،ﻧﺪارد.
دﻳﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﻃﻮل ﭘﺨﺶ
ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ در
ﻣﻴﺰان ،ﻧﻈﻢ
ﻧﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ
بهﺗﻜﺮار ﻣﻲ
وﺑﺮﮔﺸﺖ(
در ﻫﺮ ﻟﻮپ
زیرمتنی
رونـده
مـورد نوار
خـورد .در
چشـمﺷمﻮی
رﻓﺖشهـا
بیشـترین)چال

دقیقـه
مـدت ۱۰
زیرمتنـی بـه
پیـام
آبـان
شـنبه ۷
تاریـخ س
نمونـه،
ﺗﺎرﻳﺦ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در
)ﺳﻮم( ،ﺑﺮاي
روﻧﺪه زﻳﺮﻣﺘﻨﻲ
44ﻧﻮار
تعـدادﻣﻮرد
ﺧﻮرد .در
ﭼﺸﻢ ﻣﻲ
هﻫﺎ ﺑﻪ
ﭼﺎﻟﺶ
ﺳﻮم،درﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﻧﻮار
آبان
شـنبه
اسـت .پن
بـوده
پیـام
میانگیـن
بهده
 15ﺑﻮ
ﭘﻴﺎم/49۹
ﻛﻠﻤﺎتجدر ﻫﺮ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 15/49ﺷﺪ.
دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺨﺶ
هر 10
کلمـاتﺑﻪدرﻣﺪت
ﭘﻴﺎم زﻳﺮﻣﺘﻨﻲ
شـد .ﺗﻌﺪاد 44
پخـش 7آﺑﺎن
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ

مـدت ۱۵دقیقـه ،خبـر ورزشـی بـه پخـش رسـیده و در ایـن مـدت ،تعـداد  86پیام
زیرمتنـی بـا میانگیـن  16/5کلمه در هر پیام ارائه شـده اسـت .یکشـنبه  ۱۲آبان ،به
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  16/5ﻛﻠﻤﻪ در ﻫﺮ ﭘﻴﺎم اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ  12آﺑﺎن ،ﺑﻪ ﻣﺪت  30دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻌﺪاد  68ﭘﻴﺎم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
مـدت  ۳۰دقیقـه تعـداد  68پیام بـا میانگین  15/36کلمه در هر پیام از نظر گذشـته
 15/36ﻛﻠﻤﻪ در ﻫﺮ ﭘﻴﺎم از ﻧﻈﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﺷﻮد ،ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻴﻨﻲ در ﺗﻌﺪاد ﭘﻴﺎمﻫﺎي روﻧﺪه
اسـت .چنانکـه مالحظـه میشـود ،نظم معینـی در تعـداد پیامهای رونـده زیرمتنی
زﻳﺮﻣﺘﻨﻲ در اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ )ﺑﺮﺧﻼف دﻳﮕﺮ ﺷﺒﻜﻪ
ﻫﺎ( .شـبکهها).
دیگر
در ایـن شـبکه رعایت نشـده اسـت (برخلاف
اﺳﺖ .ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  9آﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت 15دﻗﻴﻘﻪ ،ﺧﺒﺮ ورزﺷﻲ ﺑﻪ ﭘﺨﺶ رﺳﻴﺪه و در اﻳﻦ ﻣﺪت ،ﺗﻌﺪاد  86ﭘﻴﺎم زﻳﺮﻣﺘﻨﻲ ﺑﺎ

Image 3. An example of redundancy effect in IRINN screen
plus a strip along with modality appropriate for deaf.

ﺗﺼﻮﻳﺮ  .3اﺛﺮ ﺣﺸﻮ در ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﻳﺶ ﺷﺒﻜﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻮار و
ﻣﺪاﻟﻴﺘﻪ وﻳﮋه ﻧﺎﺷﻨﻮاﻳﺎن

Image 4. A proper example of IRINN screen usage of
modality and split-attention effects.

ﺗﺼﻮﻳﺮ  .4اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﻗﻠﻲ از ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﻳﺶ ،ﺑﺪون ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﻮﺷﺘﺎري

نبایـد فرامـوش کـرد کـه از حیـث هماهنگـی موضوعـی ،میـان بخـش خبری و
موضـوع پیامهـای زیرمتنـی ،سـازگاری وجود نـدارد و ازایـنرو ،اثر گسسـت ـ توجه
وﺟﻮد ﻧﺪارد و ازاﻳﻦرو ،اﺛﺮ ﮔﺴﺴﺖ ـ ﺗﻮﺟﻪ در ﭘﻴﺎمرﺳﺎﻧﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲﺷﻮد .ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در ﺑﺨﺶ ﺧﺒﺮﻫﺎي
در پیامرسـانی رعایـت نمیشـود .بـرای نمونه ،در بخـش خبرهای ورزشـی ،پیامهای
22
زیرمتنـی ماننـد دیگـر بخشهـای خبـری ،پیامهـای عمومـی و بیربـط بـا موضـوع
ورزشـی بودهانـد .مشـاهدات حاکـی از آن اسـت کـه نظـم خاصـی در لحـاظ کـردن
مندرجـات نظـری در نظریه بـار شـناختی در مدیریت پخش اخبار این شـبکه وجود
نـدارد و در برخـی مـوارد ،هیچگونـه توضیحـی بـرای تصویر خبـری ارائه نمیشـود.
ضرباهنـگ ،کنـدی یـا تنـدی تولیـد صداسـت و البته ،بـهکل عبارتهـای متن،
ِ
آهنـگ گفتوگـوی صحنـه و مهـار تنفس مربـوط میشـود .گوینده بایـد ضرباهنگ
را در متـن خـود مشـخص کنـد و پیـش از ورود بـه اسـتودیو و در اسـتودیو ،زمان را
در نظـر بگیـرد .در گفتوگـوی معمولـی و روزمره ،حد متوسـط سـرعت 120 ،کلمه
در دقیقـه اسـت (آریـس و مارتینـاس)2005 ،1؛ که البته در برخـی منابع تا  140نیز

ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮد ﻛﻪ از ﺣﻴﺚ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ،ﻣﻴﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺒﺮي و ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻴﺎمﻫﺎي زﻳﺮﻣﺘﻨﻲ ،ﺳﺎزﮔﺎري

1. Martinás
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ذکر شـده اسـت .بهاینترتیب ،پژوهشـگر سـرعت مناسـب بـرای شـنیدن در جایگاه
مخاطـب را نیـز همیـن میزان فـرض کرده اسـت .با میانگیـن  130کلمـه در دقیقه،
یعنـی  2/2کلمـه در حالت شـنیدن؛ امـا خوب میدانیـم که مخاطب چندرسـانهای،
بـرای خوانـدن هر کلمه ،فرصت بیشـتری نیـاز دارد.
پیامهـا بـا توجـه بـه تعـداد و سـرعت گـذر کلمـات بـر ثانیـه در نـوار زیرمتنـی
ایـن شـبکه ،بـا میانگیـن  12/5کلمـه در هـر پیـام ،یعنـی ،گـذر 1هـر کلمـه ،عرض
صفحهنمایـش را با سـرعت( 2اسـپید)  5ثانیه از سـمت چپ به راسـت طـی میکند؛
یعنـی ،چشـم بـرای دیـدن هر کلمه ،در حـدود  1/8ثانیـه فرصت دارد .مقایسـه 2/2
در برابـر  ،1/8نشـان میدهـد کـه اوالً ،خوانـدن پیامهـای زیرمتنی ،به کانونی شـدن
توجـه و دقـت زیـاد نیـاز دارد و ثانیـاً ،سـرعت گذر کلمات بار شـناختی زیـادی را بر
مخاطـب وارد میکنـد.
در ایـن حـال ،دامنـه تغییـرات بیـن کمتریـن و بیشـترین تعـداد کلمـات در
پیامهـای رونـده نـوار سـوم از  8تا  25کلمه در نوسـان بوده اسـت .ایـن اطالعات در
مقایسـه با سـه شـبکه دیگـر اختالف فاحـش دارد .بـرای نمونه ،دامنـه تغییر کلمات
در بیبیسـی  6کلمـه ،در اینترنشـنال  4کلمـه و در سـیانان تنهـا  2کلمـه اسـت
و ایـن میتوانـد بیانگـر اعمـال مدیریـت در تدویـن اطالعـات کالمـی در نوارهـای
زیرنویـس باشـد .جالـب آنکـه ،در تاریخ  8خـرداد ،پیامهای زیرمتنی بـدون تکرار در
 15دقیقـه پخـش خبـر ،همچنـان بیوقفه و بـدون تکـرار ادامه یافته و اثـری از لوپ
(رفتوبرگشـت) اخبـار زیرنویـس نبوده اسـت.
امـری کـه بـه نظـر میرسـد ،کمتـر مدیریـت برجستهسـازی در پیامهـای
زیرمتنـی در شـبکه خبـر وجود دارد .برخی مشـاهدات نیـز حکایت از ایـن دارند که
نظـم خاصـی در لحـاظ کـردن مندرجات نظـری در نظریـه بار شـناختی در مدیریت
پخـش اخبـار این شـبکه وجـود نـدارد؛ مانند تصویر  4کـه هیچگونـه توضیحی برای
تصویـر خبـری ارائه نشـده اسـت .بـا نظر به نبـود هماهنگـی موضوعی میـان متن و
نـوار زیرمتنـی و اسـتفاده نشـدن از متـن تصویر برای درج نوشـتار ،اثر حشـو نمایان
میشـود.

 )2تحلیل صفحهنمایش شبکه ایران اینترنشنال

ایـن شـبکه همچون شـبکه خبـر سـیما ،دارای یک پنجـره ثابـت در بـاال و دو نوار،
یکـی ثابـت و دیگـری رونـده و زیرمتنی اسـت .پنجـره ثابت بـه رنگهای آبی و سـفید،
2. speed

1. crawl

رسانه و علوم شنـاختی:
مطالعــهساختــــــار
صفحهنمـایش شبـکههای
خبری تلویزیون با نظر
به مالحظـات نظـریدر
نظــریــه بار شناختــی
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بـه معرفـی مصاحبهشـونده اختصـاص دارد (تصویـر  )5و طـول آن برحسـب کلمـه13 ،
اسـت .نـوار تغییرپذیـر دوم کـه بـا رنـگ سـفید و قلم قرمـز ،با عنـوان تازهتریـن خبرها
ظاهـر میشـود ،در طـول برنامـه بـا  8خبـر و در هـر خبـر بهطور متوسـط بـا  12کلمه
بـه مـدت  8ثانیـه روی صفحـه باقـی میمانـد و سـپس ،جـای خـود را بـه خبـر بعـدی
میدهـد؛ یعنـی هر کلمـه  1/5ثانیه فرصت پردازش شـدن دارد .محتـوای اطالعات درج
شـده ،از حیـث اثـر ـ گسسـت توجـه ،بیفایـده و دارای اثـر حشـو اسـت .در نـوار رونده
سـوم ،بـا رنـگ دودی و قلـم سـفید 16 ،خبـر بهطـور متوسـط در عرض  3دقیقـه و 30
ثانیـه ،بـا میانگیـن  24/6کلمـه در هـر خبـر ،هر کلمـه به مـدت  6/4ثانیـه در صفحه از
چـپ بـه راسـت گذر (کـرال) میکنـد .نکتـه آنکـه ،هیچیـک از پیامهای خبـری بهطور
کامـل در کادر صفحـه قـرار نمیگیـرد؛ بـه ایـن معنـی کـه طـول جملـه بلندتـر از آنی
اسـت کـه مخاطـب بتوانـد آن را یکجـا روی صفحهنمایش تلویزیـون ببینـد و بخواند.
Image 5. A general screenshot of Iran-International
News Channel screen.

ﺗﺼﻮﻳﺮ  .5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﻳﺶ ﺷﺒﻜﻪ ﺧﺒﺮي اﻳﺮان اﻳﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل

Image 6. A screenshot of a non-standard of Iran-International
News Channel screen, having different strip color

ﺗﺼﻮﻳﺮ  .6ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﻳﺶ ﺷﺒﻜﻪ ﺧﺒﺮي اﻳﺮان اﻳﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل؛
ﺧﺎرج از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﻜﻪ

ﻣﻮاﻗﻊ و
بـه در
همچناندﻫﺪ.
ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲ
موضوع ﺣﺮﻛﺖ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ
ﮔﺰارش،
ﻣﻮﺿﻮع
تفسـیر ﻓﺎرغ
هنـگامﻧﻮار ﺳﻮم
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﺒﺮ،
خود
حرکت
گـزارش،
فارغ از
سـوم
خبـر،از نوار
نیسـت.
ثابتی
مواقـع و
وﺿﻌﻴﺖ در
دﻳﮕﺮ،یدهـد.
ادامـه م
شناسـایی 14ﭘﻴﺎم
قابلﺷﺒﻜﻪ ﺣﺎوي
در اﻳﻦ
وضعیتﺛﺎﺑﺖ
دیگـر،ﻣﻮرد؛ ﻧﻮار
هـایدر ﻳﻚ
برنام ﻧهﻴﺴﺖ.
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﺛﺎﺑﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي
خبری
اسـت
خبری
حاوی و14
ﺷﺪهدرﺑﺎ این
ثابـت
ﺧﺒﺮينـوار
مـورد؛
ﺧﺒﺮيدر
بخش وﻗﺘﻲ
دﻧﺒﺎلوﻣﻲﺷﻮد.
ورزﺷﻲ
پیـام ﺧﺒﺮ
 15دﻗﻴﻘﻪ
شـبکه ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺧﺒﺎر
ﻣﺸﺎﻫﺪه
یـکﺑﺨﺶ
اﺳﺖ و
شـود.
مشـاهده شـده بـا ترکیـب اخبـار عمومـی و  15دقیقـه خبر ورزشـی دنبال می
ﺧﺒﺮ ورزﺷﻲ آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد ،ﻧﻮار زﻳﺮﻣﺘﻨﻲ ﮔﺬار ﺣﺎوي ﭘﻴﺎمﻫﺎي ورزﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  10ﭘﻴﺎم ﻣﻲﺷﻮد .از اﻳﻦ
وقتـی خبـر ورزشـی آغاز میشـود ،نـوار زیرمتنی گذار حاوی پیامهای ورزشـی اسـت
ﺗﻌﺪاد 6 ،ﻣﻮرد آن در درون ﻛﺎدر ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﻳﺶ ،ﻳﻜﺠﺎ ﻗﺎﺑﻞرؤﻳﺖ اﺳﺖ .دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻛﻪ
کـه شـامل  10پیـام میشـود .از این تعـداد 6 ،مـورد آن در درون کادر صفحهنمایش،
ﺣﺘﻲ از ﻧﻈﺮ رﻧﮓ وﺿﻌﻴﺖ ﺛﺎﺑﺘﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲدﻫﺪ ،در ﺗﺼﻮﻳﺮ  6ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻴﺰ ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
یکجـا قابلرؤیـت اسـت .دو نمونـه از صفحهنمایـش این شـبکه که حتـی از نظر رنگ
ﻧﺒﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻦ و ﻧﻮار زﻳﺮﻣﺘﻨﻲ ،در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪن از ﻣﺘﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﺎر،
شـبکه
وضعیـت ثابتـی را نشـان نمیدهـد ،در تصویـر  6قابل مشـاهده اسـت .در این
بـا اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﻳﺎن
اﺛﺮ ﺣﺸﻮ
نظـر به نبـود هماهنگی موضوعی میان متـن و نوار زیرمتنی ،در بیشـتر مواقع
نیـز،
و اسـتفاده نشـدن از متن تصویر برای نوشـتار ،اثر حشـو نمایان اسـت.
 (3ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﻳﺶ ﺷﺒﻜﻪ ﺧﺒﺮي ﺑﻲﺑﻲﺳﻲ )(BBC
ﺷﺒﻜﻪ ﺧﺒﺮي ﺑﻲﺑﻲﺳﻲ ﻓﺎرﺳﻲ داراي دو ﻧﻮار اﺳﺖ .ﻧﻮار ﻧﺨﺴﺖ ،ﻧﻮاري ﺳﻔﻴﺪرﻧﮓ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﻬﻤﺎن
و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ،ﺳﻮﺗﻴﺘﺮ ﺧﺒﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد )ﺗﺼﻮﻳﺮ  .(7در اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻴﻬﻤﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،روﺗﻴﺘﺮ
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 )3تحلیل صفحهنمایش شبکه خبری بیبیسی ()BBC

شـبکه خبـری بیبیسـی فارسـی دارای دو نـوار اسـت .نـوار نخسـت ،نـواری
سـفیدرنگ اسـت که بـرای معرفی میهمـان و در صورت نیاز ،سـوتیتر خبر اسـتفاده
میشـود (تصویـر  .)7در ایـن شـبکه هنـگام گفتگـو بـا میهمـان برنامـه ،روتیتـر
(سرکلیشـه) 1شـامل  5کلمـه بـرای معرفـی ،بـه همـراه تیتـر کـه شـامل اشـاره بـه
موضـوع گفتگـو اسـت و سـوتیتر بـا حداکثـر  12کلمـه در شـرح موضوع ،بـرای 10
)ﺳﺮﻛﻠﻴﺸﻪ( 1ﺷﺎﻣﻞ  5ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﻲ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻴﺘﺮ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺘﮕﻮ اﺳﺖ و ﺳﻮﺗﻴﺘﺮ ﺑﺎ
ثانیـه بـر صفحـه نمایـان میشـود .نـوار دوم ،نـواری رونـده و قرمزرنـگ اسـت کـه
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  12ﻛﻠﻤﻪ در ﺷﺮح ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﺮاي  10ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲﺷﻮد .ﻧﻮار دوم ،ﻧﻮاري روﻧﺪه و ﻗﺮﻣﺰرﻧﮓ
صرفنظـر از موضـوع متـن خبـر ،در پایین صفحه از پیش چشـم مخاطـب میگذرد.
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻦ ﺧﺒﺮ ،در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ از ﭘﻴﺶ ﭼﺸﻢ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻲﮔﺬرد.
تعـداد اخبـار رونـده زیرنویس در هر لوپ (رفتوبرگشـت)  9پیام اسـت .میانگین
یک،ﺑﺮ
هر ﻧﻮار
کـه اﻳﻦ
ﻛﻠﻤﺎت
کلمهﺗﻌﺪاد
16/3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
لحظه،اﺳﺖ.
هـر  9ﭘﻴﺎم
وﺑﺮﮔﺸﺖ(
)رﻓﺖ
بـر ﻟﻮپ
نوار ﻫﺮ
زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ در
اﺧﺒﺎر روﻧﺪه
ﺗﻌﺪاد
اسـت
نمایش
صفحه
کلمـات ایـن
تعـداد
ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻣﻲﺧﺰد .اﻳﻦ
یعنـی ﺻﻔﺤﻪ
ایـن 7ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮ
خـزد.زﻣﺎن /8
ی ﻣﺪت
ﻳﻚ ،مﻃﻲ
بـرﻛﻪ ﻫﺮ
اﺳﺖ
 7/8ﻛﻠﻤﻪ
زمـان 16/3
ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ،
ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﺻﻔﺤﻪ
ﻳﻌﻨﻲهـر
اسـتاندارد،
مطابـق
صفحـه
ثانیـه
مدت
طـی
خبری
شـبکه
(آنچـه در
اسـت
مشـاهده
مخاطـب
سـوی
اﻳﺮان
ﺳﻴﻤﺎ و
ﺷﺒﻜﻪدوﺧﺒﺮي
آﻧﭽﻪ در دو
اﺳﺖ )
قابل ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺎﺑﻞ
ﺳﻮي
ثانیـه 2ازﺛﺎﻧﻴﻪ از
2/1ﻛﻠﻤﻪ /1
کلمـه ﻫﺮ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد،
سـیما و ایـران اینترنشـنال کمتر دیده میشـود .نیمـی از پیامهای این نـوار بهخوبی
اﻳﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل ﻛﻤﺘﺮ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد .ﻧﻴﻤﻲ از ﭘﻴﺎمﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﻮار ﺑﻪﺧﻮﺑﻲ در ﻛﺎدر ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد؛ ﻳﻌﻨﻲ ،ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻦ ﭘﻴﺎم
در کادر صفحـه قـرار میگیـرد؛ یعنـی ،تمـام متـن پیام یکجـا قابلرؤیت اسـت و اثر
ﻳﻜﺠﺎ ﻗﺎﺑﻞرؤﻳﺖ اﺳﺖ و اﺛﺮ ﮔﺬر اﻃﻼﻋﺎت را ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻲﺳﺎزد.
گـذر اطالعـات را ناچیز میسـازد.
Image 7. A general screenshot of BBC News Channel

Image 8. A screenshot of a general BBC News Channel
screen, showing a news conference

ﺗﺼﻮﻳﺮ  .7ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﻳﺶ ﺷﺒﻜﻪ ﺧﺒﺮي ﺑﻲﺑﻲﺳﻲ

ﺗﺼﻮﻳﺮ  .8ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﻳﺶ ﺷﺒﻜﻪ ﺧﺒﺮي ﺑﻲﺑﻲﺳﻲ ﻓﺎرﺳﻲ
ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮي

screen

ﻓﺎرﺳﻲ

در مقایسـه بـا پیامهـای بلنـد ،اینگونـه پیامهـا ،بـه دلیـل کوتـاه بودن ،شـانس
بیشـتری بـرای دیـده شـدن دارنـد .نکتـه دیگـر در خصـوص رعایـت اثـر مدالیته و
دﻳﮕﺮ
مـوارد،ﻧﻜﺘﻪ
ﺷﺪن دارﻧﺪ.
ﺑﻴﺸﺘﺮي
مصاحبـه ﺷﺎﻧﺲ
پخـش ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن،
ﻫﺎ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
توجـه،ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴﺎم
ﻫﺎيـ ﺑﻠﻨﺪ ،اﻳﻦ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺎم
همـه
ﺑﺮايدردﻳﺪهایـن
اسـت.
خبـری
هنـگام
گسسـت
در اثـر
ﻫﻤﻪ
ﻣﻮارد،
رسـانه .در اﻳﻦ
ﺧﺒﺮي اﺳﺖ
ﭘﺨﺶ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺗﻮﺟﻪ،دوﻫﻨﮕﺎم
جهـت اﺛﺮ ﮔﺴﺴﺖ
در ﻣﺪاﻟﻴﺘﻪ و
نمایـش اﺛﺮ
ﺧﺼﻮص رﻋﺎﻳﺖ
کند
عمـل می
مخاطـب و
اثـر در
کارسـازیـ ایـن
در صفحه
(تصویـر  .)8گفتنی اسـت ،شـبکه بیبیسـی انگلیسـیزبان ،هیچ نوار رونـدهای ندارد
اﺳﺖ.جابهجاشـونده ،حـدود  7کلمـه بهعنـوان سرکلیشـه در زیـر
ثابـت
و در حـد نـوار
 .اﺻﻄﻼﺣﻲ در روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎري ﻛﺎﻏﺬي
1

 .1اصطالحی در روزنامهنگاری کاغذی است.
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رسانه و علوم شنـاختی:
مطالعــهساختــــــار
صفحهنمـایش شبـکههای
خبری تلویزیون با نظر
به مالحظـات نظـریدر
نظــریــه بار شناختــی
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صفحهنمایـش ظاهـر میشـود .ایـن یعنـی ،باوجودآنکـه از اثر گسسـت ـ توجه کمتر
بهـره میبـرد ،سـعی دارد اثر حشـو را به حداقل برسـاند .در گزارشهـای خبری این
شـبکه ،از نوشـتار روی صفحه اسـتفاده میشـود و در نتیجه ،گسسـت ـ توجه و اثر
حشـو کاهـش مییابد.

 )4تحلیل صفحهنمایش شبکه خبری سیانان ()CNN

سـیانان خـود را یـک شـبکه خبـری تمامعیـار معرفـی کـرده اسـت .نهتنهـا
برنامههـای نمایشـی نـدارد ،بلکـه مسـتند نیـز پخـش نمیکنـد؛ هرچنـد گاه رپرتاژ
آگهیهایـی را بـرای معرفـی مناطـق سـرمایهگذاری و گردشـگری بـه نمایـش
میگـذارد .صفحهنمایـش ایـن شـبکه به لحاظ بـه خدمـت گرفتن فنـاوری پردازش
اطالعـات ،بسـیار پیشـرفته و مدیریـت پیـام آن بهگونـهای اسـت کـه هنـگام پخش
خبـر ،اثـر مدالیتـه و اثر گسسـت ـ توجه را به بیشـینه مقدار و اثر حشـو را به کمینه
مقـدار میرسـاند.
روش ایـن شـبکه بهقـدری پیچیـده اسـت کـه توضیح منسـجم دربـاره پنجرهها
و نوارهـای رونـد و ثابـت آن را دشـوار میسـازد .این امر ،شـاید به دلیل دسـتهبندی
برنامههـا بهگونـهای باشـد کـه مـا از آن خبـر نداریم؛ یعنـی ،اینکه در کـدام برنامهها
بـه حداقـل پنجـره ثابـت اکتفـا میشـود و در کدامیـک از نوارهـای زیرمتنـی گـذرا
اسـتفاده میکننـد .در برنامههـای مختلـف آن ،ماننـد خبـر ،گزارشهـای خبـری
و میزگردهـا نیـز از پنجرههـا و نوارهـای مختلـف (تـا  5مـورد) اسـتفاده میشـود.
بـرای مثـال ،هنـگام پخـش خبـر دارای دو پنجره اسـت (تصویر  )9و هنـگام معرفی
میهمـان ،یـک پنجـره بـرای معرفـی وی افزایـش مییابد (تصویـر .)10
در پنجـره قرمـز ،موضـوع ،در پنجـره سـفید ،سـوتیتر (وضعیـت موجـود) و در
پنجـره مشـکی بـا قلم سـفید ،معرفـی میهمـان را درج میکنند .همه ایـن اطالعات
بـا تغییـر موضـوع و میهمـان تغییـر میکنـد و همانگونـه که گفته شـد ،خبـری از
نـوار رونـده نیسـت .نکتـ ه آنکـه ،اطالعـات ایـن سـه پنجـره در راسـتای یـک حوزه
موضوعـی قـرار دارنـد .گاه پنجـره دیگـری نیـز شـامل اطالعات کوتـاه ماننـد دما یا
شـاخص بـورس نمایـان میشـود.

ﺧﺒﺮي از ﻧﻮار روﻧﺪه ﻧﻴﺴﺖ .ﻧﻜﺘﻪ آﻧﻜﻪ ،اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﺳﻪ ﭘﻨﺠﺮه در راﺳﺘﺎي ﻳﻚ ﺣﻮزه ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﮔﺎه
ﭘﻨﺠﺮه دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ ﻳﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲﺷﻮد.
Image 10. A CNN News screen introducing a guest.

Image 9. A general screenshot of CNN News screen.
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در برنامههـای خبـری ،پنجـره ثابت آن بـه کمترین تعداد واژه (یـک یا دو) نقش
سـرخط خبـر و نـوار ثابـت دوم کـه بهعنوان سـوتیتر عمـل میکند ،در حـد  6کلمه
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻮﺗﻴﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،در ﺣﺪ  6ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ درﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﻫﻤﻮاره از ﺣﻴﺚ ﻣﻮﺿﻮع
بـا قلم درشـت اسـتفاده میشـود .پنجرهها همـواره از حیث موضـوع هماهنگاند .در
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓاﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ،ﮔﺎه ﺗﺎ  4ﻳﺎ ﺣﺘﻲ  5ﻧﻮار ﻧﻮﺷﺘﺎري زﻳﺮﻣﺘﻨﻲ را درﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد و
اﻟﺒﺘﻪ،یگیرد
دربـر م
برخـی برنامههـا نیـز ،گاه تـا  4یـا حتـی  5نـوار نوشـتاری زیرمتنی را
روﻧﺪه
ﻳﻚ ﻧﻮار
اﻳﻦ ،ﮔﺎه
اﻓﺰون
)ﺗﺼﻮﻳﺮ .(11
ﻗﺮارهﻣﻲدﻫﺪ
های ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎي
صرا در
اﻗﺘﺼﺎدي
وﺷﺎﺧﺺ
(تصویر
دهـد
قرارﺑﺮ می
صفحـه
هـای روی
ﺻﻔﺤﻪپنجر
رويرا در
اقتصـادی
ﻫﺎيشـاخ
البتـه،
میانگین
خبـری را
رنـگ ﺑﺮپیام
گاه یک
ﭘﻴﺎمبـر
افـزون
.)11
ﮔﺬراﻧﺪ.بادر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ
هایﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﺛﺎﻧﻴﻪ از
مشـکی 7/ﻛﻠﻤﻪ
روندهدر ﻣﺪت 6
نوار 10ﻛﻠﻤﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ایـن ،را ﺑﺎ
ﻫﺎي ﺧﺒﺮي
ﻣﺸﻜﻲ رﻧﮓ
سـی
ﻫﺎيبا بیب
مقایسـه
گذراند.
نظـر می
ثانیـه
کلمـه
کلمـه در
10
ﺧﺒﺮيیﺑﻮد .در
درﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺮﺑﻮط
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ،
آﻧﭽﻪاز ﺗﺎﻛﻨﻮن
بـراﺳﺖ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ
7/6ﻛﻠﻤﺎت
مـدت اﻳﻦ
ﻓﺎرﺳﻲ ،ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﻲﺳﻲ
ﺑﻲ
بـه
فارسـی ،سـرعت ایـن کلمـات بیشـتر اسـت .آنچـه تاکنـون گفتـه شـد ،مربـوط
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﮔﺰارش ﺧﺒﺮي درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ،اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد اﻣﺎ ﻳﻚ ﻧﻮار زﻳﺮﻣﺘﻨﻲ را
برنامههـای خبـری بـود .در برنامههـای گـزارش خبـری دربـاره موضـوع خـاص ،این
ﺑﺮاي ﻃﺮح ﺳﺮﺧﻂ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻮار ﺑﺎﻻ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ )ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ .(12
فرمـت ثابـت نـگاه داشـته میشـود امـا یـک نـوار زیرمتنـی را بـرای طـرح سـرخط
خبرهـا به سـه نـوار باال اضافـه میکننـد (نمونه ،تصویـر .)12
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺧﺒﺮي ،ﭘﻨﺠﺮه ﺛﺎﺑﺖ آن ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد واژه )ﻳﻚ ﻳﺎ دو( ﻧﻘﺶ ﺳﺮﺧﻂ ﺧﺒﺮ و ﻧﻮار ﺛﺎﺑﺖ دوم ﻛﻪ

Image 12. A screenshot of CNN News screen general
programs with five static and dynamic strips.

Image 11. A screenshot of CNN News screen with
four static and dynamic headlines strips
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ﺗﺼﻮﻳﺮ  .11ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﻳﺶ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﻲانان ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ردﻳﻒ ﭘﻨﺠﺮه
و ﻧﻮار ﺛﺎﺑﺖ و روﻧﺪه ﺑﺮاي ﺳﺮﺧﻂ ﺧﺒﺮﻫﺎ

ﺗﺼﻮﻳﺮ  .12ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﻳﺶ ﺷﺒﻜﻪ ﺧﺒﺮي ﺳﻲانان
ﺑﻴﻦﺑﺮﻧﺎﻣﻪ؛ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ردﻳﻒ ﭘﻨﺠﺮه و ﻧﻮار ﺛﺎﺑﺖ و روﻧﺪه

در ایـن میـان ،گاه اخبـار آبوهـوا بهعنـوان نـوار پنجـم بـاال نـوار رونـده ظاهـر

ﻣﻼﺣﻈﻪ
شـاخﻗﺎﺑﻞ
درج( .ﻧﻜﺘﻪ
)ﺗﺼﻮﻳﺮ 12
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ
ﻧﻮار ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎﻻ
ﻋﻨﻮان
.)12وﻫﻮا ﺑﻪ
اﺧﺒﺎر آب
ﻣﻴﺎن ،ﮔﺎه
مدریاﻳﻦ
صها
ﺷﻮدهنگام
شـبکه
روﻧﺪهاین
مالحظـهﻧﻮارآنکه،
قابـل
نکتـه
(تصویـر
شـود
آﻧﻜﻪ ،اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻨﮕﺎم درج ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ،زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ را ﻗﻄﻊ و ﺑﻪﺟﺎي آن ،از ﻧﻮﺷﺘﺎر ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺻﻔﺤﻪ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲدﻫﺪ .اﻳﻦ دﻗﻴﻘ ًﺎ ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﺛﺮ ﻣﺪاﻟﻴﺘﻪ و اﺛﺮ ﮔﺴﺴﺖ -ﺗﻮﺟﻪ
اﺳﺖ .ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ،اﻟﮕﻮي روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎري اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ،ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ و
ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻼً ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﺷﺎﻣﻞ روﺗﻴﺘﺮ ﻳﺎ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﻲ ﺑﺤﺚ )ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ( ،ﺗﻴﺘﺮ )ﻧﻮار دوم ،ﺳﻔﻴﺪرﻧﮓ؛ ﮔﺎه در ﻳﻚ
ﺳﻄﺮ و در اﻧﺪك ﻣﻮارد ،در دو ﺳﻄﺮ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ درﺷﺖ( و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻴﻬﻤﺎن )ﻛﺎرﺷﻨﺎس( ﻏﻴﺮﺣﻀﻮري در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ

33
رسانه و علوم شنـاختی:
مطالعــهساختــــــار
صفحهنمـایش شبـکههای
خبری تلویزیون با نظر
به مالحظـات نظـریدر
نظــریــه بار شناختــی

34
پژوهشهای ارتباطی،
بیـستوهـشـتـم،
ســال 
شمـاره ( 1پياپي ،)105
بـهــــــــــار 1400

و نمودارهـا ،زیرنویـس را قطـع و بهجـای آن ،از نوشـتار چسـبیده به تصویر اسـتفاده
میکنـد کـه همـه صفحـه را پوشـش میدهـد .ایـن دقیقـاً ،بیانگـر اسـتفاده از اثـر
مدالیتـه و اثـر گسسـت -توجـه اسـت .شـاید بتـوان گفـت ،الگـوی روزنامهنـگاری
ً
کاملا
ایـن شـبکه ،بسـیار شـبیه روزنامههـای سـنتی اسـت؛ یعنـی تصویـر و متـن
گ و شـامل روتیتـر یـا عنـوان اصلـی بحـث (قرمـز رنـگ) ،تیتـر (نـوار دوم،
هماهنـ 
سـفیدرنگ؛ گاه در یـک سـطر و در انـدک مـوارد ،در دو سـطر بـا قلـم درشـت) و
چنانچـه میهمان (کارشـناس) غیرحضوری در برنامه شـرکت کند ،نوار ثابت مشـکی
دیگـری اسـت کـه بـرای معرفی میهمـان اضافـه میشـود و آن را زیرتیتـر مینامند.
در برنامههـای خبـری ،بههیچعنـوان اطالعـات در نوارهـای زیرمتنـی اطالعـات
مربـوط بـه موضوعهـای متفرقـه درج نمیشـود .نکتـه مهـم اینکـه ایـن شـبکه ،در
برنامههـای خبـری نـوار زیرمتنـی رونـده (گـذرا) نـدارد .ولـی در برخـی برنامههـا،
بهطورمعمـول ،شـامل گزارشهـای خبـری یـا میزگردهـا ،نـوار چهـارم سـفیدرنگ؛
شـامل شـاخصهای بـورس ،آبوهـوا و ماننـد ایـن و نـوار پنجـم رونـده سـیاهرنگ؛
شـامل سـرخط خبرهـای مهـم ،از پایینتریـن بخـش صفحهنمایـش گـذر میکنند.
ایـن نـوار رونده مشـکی رنـگ ،پیامهای خبـری را با میانگین  10کلمـه در مدت 7/6
کلمـه بـر ثانیـه از نظر گـذر میگذرانـد .افزون بر این ،گاه برحسـب اهمیـت موضوع،
پنجرههایـی بـر صفحهنمایـش ظاهـر میشـوند.

بحث و نتیجهگیری

عالقهمنـدی بـه مباحث علوم شـناختی در کشـور رو به فزونی نهـاده و بهتازگی،
توجـه کارشناسـان حـوزه رسـانه را نیز به خـود جلب کرده اسـت .بااینهمه ،بیشـتر
افـراد ،هنگامیکـه سـخن از علوم شـناختی مـیرود ،آن را به حوزه پزشـکی ،آموزش
یـا بازاریابـی عصبشـناختی و اینگونـه مـوارد ربـط میدهنـد و کمتـر بـا نظـر بـه
پـردازش اطالعات در نظام شـناختی انسـان و در ارتباط با رسـانه بـه آن میپردازند؛
بنابرایـن و بـا توجـه بـه خصلـت نظریـه بار شـناختی و کاربـرد آن در حـوزه آموزش
و یادگیـری ،نمیتـوان انتظـار داشـت کـه ایـن نظریـه در میـان پژوهشـگران عرصه
رسـانه مشـهور باشـد .بااینهمـه ،مؤلفههای منـدرج در آن ،بـرای طراحـی پیامهای
متنـی و زیرمتنـی در تلویزیـون قابـل اسـتفادهاند و میتواننـد به چگونگـی پردازش
صفحهنمایـش و پـردازش شـناختی مخاطب کمـک کنند.
ایـن پژوهـش با توجـه به چگونگی اسـتفاده از یافتههـا در قلمرو علوم شـناختی
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در حـوزه خـاص رسـانههای خبـری صـورت گرفته و در این زمینه ،پرسـش نخسـت
پژوهـش ،مدیریـت صفحهنمایش شـبکه خبـر را بر پایـه موازین نظریه بار شـناختی
هـدف قـرار داده اسـت .چنانکـه گفتـه شـد ،کسـانی کـه بـا تجهیـزات اتـاق خبـر
ایـن شـبکه سـروکار دارنـد ،حتـی گاه از نـام دقیـق انگلیسـی دسـتگاه یـا سیسـتم
 CGبیاطالعانـد و فقـط در ایـن حـد کـه  CGمخفـف گرافیـک رایانهای یـا مولد
رایانـها 
ی 1اسـت ،در مـورد آن آگاهـی دارند .ایـن نکته را میتوان نشـانهای از آموزش
ناکافـی دسـتاندرکاران این حوزه دانسـت .اعتـراف به اینکه مدیران شـبکه ،الگوهای
خـود را از دیگـر شـبکهها و نظـر فـردی خـود میگیرنـد ،از دیگـر نکات قابـل تأمل
اسـت .باوجودآنکـه ،طراحـی صفحهنمایـش (ماننـد تصویـر  )1گاه بـا نظریه همسـو
بـود ،یافتههـای پژوهـش ،ضـرورت توجـه آموزشـی را چـه در بخـش فنـی و چه در
بخـش مدیریـت شـبکه خبر بیـش از گذشـته نمایـان میکند.
پرسـش اصلـي پژوهـش به نحوه اسـتفاده چهار شـبکه خبری؛ شـامل شـبکه خبر
سـیما ،ایران اینترنشـنال ،بیبیسی فارسـی و شبکه انگلیسیزبان سـیانان ()CNN
از مالحظـات نظـری منـدرج در نظریـه بـار شـناختی در سـاختار صفحهنمایـش ایـن
شـبکهها اختصـاص داشـت؛ زیـرا طراحـی نادرسـت ،سـبب افزایـش بـار شـناختی و
اختلال در یادگیـری میشـود .بـه همیـن منظـور ،اثر مدالیتـه ،اثر گسسـت ـ توجه و
اثـر حشـو در شـیوه پخش اخبار این شـبکهها مـورد توجه قـرار گرفـت درحالیکه اثر
گـذر اطالعـات نیـز در حاشـیه مطالعه قرار داشـت .اسـتثنایی که در شـبکه خبر بارها
دیده شـد (تصویر  ،)3اسـتفاده از حرکات نشـانهای دسـت برای مخاطبان ناشـنوا بود.
ایـن کار اسـتفاده از صفحهنمایـش را گسـترش میدهـد .در چندرسـانهایها باید از اثر
حشـو پرهیـز کـرد تا اثر گسسـت ـ توجـه و اثـر مدالیته بتواننـد پـردازش اطالعات را
در سـطح حافظـه فعـال تسـهیل کنند .با تمام شـباهت ،نـوار رونده که در شـبکه خبر
سـیما ،تقریبـاً بیحسـابوکتاب بـود ،در شـبکه ایـران اینترنشـنال از حیـث تعـداد و
تکـرار ،مدیریـت بهتری داشـت .شـاید در ذهن برخـی ،تکرار پیامهـای زیرمتنی همان
تأثیـر برجستهسـازی خبر را داشـته باشـد .در شـبکه خبـر ،گاه پیامهـای زیرمتنی در
طـول  15دقیقـه پخـش خبر ،یکسـره و بدون تکـرار ادامـه مییافت.
شـواهد نشـانداد که دو شـبکه خبری سـیما و ایران اینترنشـنال ،هم به لحاظ
امکانـات فنـی پـردازش اطالعـات و هـم از حیـث تدویـن اطالعـات خبـری ،بسـیار
شـبیه بـه هـم هسـتند .در این دو شـبکه ،اثر حشـو در شـیوه طراحـی و پخش خبر
)1. Computer Generated (CG
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بهوضـوح دیـده میشـود؛ برای مثـال ،اطالعات زیرمتنـی فراوانی کـه نهتنها محتوای
تصویـر متنـی را تکمیـل نمیکند ،بلکه پیام دوم یا سـوم مسـتقلی بهحسـاب میآید
کـه بـا متن تصویـر همخوان نیسـت و بر بار شـناختی مخاطب میافزاید .اسـتفاده از
جملات طوالنـی نیـز (گاه تـا  25کلمـه) بر بـار بیرونی میافزایـد و پـردازش پیام را
بـا اختلال روبـهرو میکنـد (برخالف شـبکه خبری بیبیسـی ،تصویـر  8و  .)9نکته
منفـی دربـاره افزایـش وافـر پیامها ،درج اطالعاتی اسـت کـه بهاحتمـال ،فاقد ارزش
خبـری بودهانـد؛ امـری که میتـوان از محتـوای این متـون دریافت.
در شـبکه بیبیسـی فارسـی به دلیـل بهرهگیری فقـط از یک نـوار زیرمتنی ،اثر
حشـو کمتـری بـه چشـم میخـورد .در ایـن شـبکه ،بـه تبعیت از شـبکه بیبیسـی
انگلیسـی ،از پنجرههـا و نوارهـای زیرمتنـی چندانی اسـتفاده نمیشـود .درواقع ،این
پنجرههـا و نوارهـا در شـبکه بیبیسـی انگلیسـی در کمتریـن حـد ممکـن هسـتند
اما در شـبکه خبری سـیانان ،مدیریت پخش به اوج خود میرسـد .در این شـبکه،
هنـگام پخـش خبـر ،اثـر مدالیته و اثر گسسـت ـ توجه مراعات میشـود و اثر حشـو
بـه صفـر میرسـد؛ امـری کـه نشـان از بـه خدمتگیـری افـراد زبـده و اسـتفاده از
آخریـن دسـتاوردهای علمـی در حـوزه علوم شـناختی در قلمـرو خبـر دارد .مطالعه
ایـن چهـار شـبکه همچنین مـا را به یافتـهای دیگر میرسـاند.
بـا توجـه بـه محیـط اصلـی و انـواع نوارهـا و پنجرههایـی کـه بـر صفحـه ظاهـر
میشـوند ،صفحهنمایـش شـبکههای خبـری را بایـد بهمثابـه نوعی رسـانه در رسـانه
انگاشـت؛ نـه یـک محیـط یکپارچـه و منسـجم .به ایـن معنی که بـا توجه بـه تکرار
اخبـار ،میتـوان انتظـار داشـت بـرای برخـی مخاطبـان ،اخبـار زیرمتنـی حـاوی
اطالعـات تـازهای باشـد .تکـرار بیرویـه اخبـار در نوارهـای زیرمتنـی میتوانـد بـه
ایـن معنـا باشـد کـه هیچگونـه مدیریـت برجستهسـازی در پیامهـای زیرمتنـی در
شـبکه خبـر وجـود نـدارد .واقعیـت ایـن اسـت کـه اخبـار تلویزیـون علاوه بـر انواع
خبـر ،انتظـارات ضمنی شـبکههای خبـری را نیز کـه از طریق برجستهسـازی دنبال
میکننـد ،شـامل میشـود؛ انتظاراتـی کـه یکـی از آنهـا جلبتوجـه مخاطب اسـت.
چنانکـه گفتـه شـد ،یکـی از دالیـل تعـداد زیـاد زیرنویسهـا در شـبکه خبـر
سـیما ،تبعیـت از الگـوی روزنامهنـگاری سـنتی (کاغـذی) و تکهتکـه کـردن اخبـار
روزنامـهای (تیتـر ،سـوتیتر و متن) در رسـانه تصویـری و تقسـیم آن در چندین پیام
ثابـت و رونـده زیرمتنـی اسـت .جالـب آنکـه ،بـه نظر میرسـد شـبکه سـیانان نیز
چنیـن دسـتورالعملی را پـی میگیـرد ،بـا ایـن تفـاوت کـه در سـیانان ،مدیریـت
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پخـش خبـر بهقدری دقیق اسـت کـه گویـی صفحهنمایـش تلویزیون همـان صفحه
دوم روزنامههـای کاغـذی اسـت؛ صفحهای که بـا تحلیل و تصویر همراه اسـت .حتی
یـک مـورد نیز در این شـبکه دیده نشـد که عنـوان (تیتر) و موضوع (سـوتیتر) بیجا
یـا جابهجـا اسـتفاده شـده باشـد .در ایـن خصـوص ،یکـی از کارشناسـان و مدیـران
ت همکارانش در شـبکه خبر آشـنایی داشـت ،اشـاره
شـبک ه پرستـیوی کـه با فعالی 
کـرده بـود که در شـبکههای داخلـی ،همان اخبـار روزنامهای را ،بدون طرح و نقشـه
نظـری ،بهگونـهای تکهتکـه در نـوار پیامهـای زیرمتنـی قـرار میدهنـد .معنـای این
نکتـه بـه زبـان علـوم شـناختی این اسـت کـه کارگـزاران خبـری میـان محیطهای
گوناگـون تمایـز قائـل نمیشـوند؛ هرچنـد کـه اگـر بتـوان تحـوالت صفحهنمایش را
همچـون صفحـه کاغذی ،حیـن پخش هر خبـر ،یکجا پیـشروی مخاطب قـرار داد،
امتیـازی بـزرگ به شـمار مـیرود .ایـن نکته نیـاز بـه پژوهشهای بیشـتر دارد.
از داللتهـای روانشـناختی ایـن نحـوه تولیـد خبـر این اسـت که گویی شـبکه
سـیانان فرصـت روی برگردانـدن از صفحهنمایـش را بـه مخاطـب نمیدهـد .در
مقایسـه بـا ایـن شـبکه امریکایـی کـه اخبـارش بیوقفـه و تهاجمی پخش میشـود،
اخبـار شـبکه سـیما ،بیشـتر منفعالنـه به نظر میرسـد.
صرفنظـر از اینکـه اطالعـات شـبکهها تـا چـه حـد حائـز ارزش خبـری باشـند
یـا نباشـند ،موضـوع پژوهـش حاضـر ناظـر بـه جنبههـای سـاختاری و ارتباطـی
صفحهنمایـش شـبکه خبـری بـر پایـه یافتههـای علـوم شـناختی بـود .آنچـه بـه
ایـن پژوهـش ربـط دارد ،چگونگـی ارائـه اطالعـات پیـام و این اسـت که نحـوه ارائه
اطالعـات تـا چـه انـدازه بـا مفـاد نظریـه بـار شـناختی همخوانـی دارد .از مفـاد این
نظریـه بهخوبـی میتـوان بـرای تهیـه گزارشهـای خبـری بهـره جسـت؛ آنجـا کـه
گفتـار و تصویـر دو قالـب ارتباطـی مکمل از یک روایت باشـند .باید توجه داشـت که
تکیهبـر فنـاوری بهتنهایـی نمیتوانـد هدفهـای یـک شـبکه خبـری را تأمیـن کند.
برگـزاری دورههـای کوتاهمـدت در زمینـه یافتههای علوم شـناختی بـرای کارگزاران
شـبکههای خبـری فراتـر از جنبههـای فناورانـه پخـش خبـر ،میتوانـد دیدگاههـای
اصحـاب خبـر تلویزیون را به جنبههای انسـانی پـردازش اطالعات نزدیـک کند .آنان
بایـد متوجـه ایـن امر باشـند کـه قابلیـت فناوری بـرای پر کردن گوشـه گوشـههای
صفحهنمایـش از اطالعـات خبـری ،بـه معنـای توانایـی پـردازش شـناختی آن نـزد
انسـان در مقام مخاطب نیسـت .شـناخت انسـانی دارای معماری خاص خود اسـت و
اطالعـات را فقـط در همـان چارچـوب دریافـت و پـردازش میکنـد.
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