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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.
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چکیده
پـردازش اطالعـات، حـوزه مشـترک میـان رسـانه و علـوم شـناختی اسـت؛ در رسـانه، 
محصـول نظـام فنـاوری پـردازش اطالعـات و ارتباطـات )ICT( و در شـناخت انسـانی، 
محصول نظـام طبیعـی پـردازش اطالعـات. صفحه نمایش تلویزیـون بـا اسـتفاده از فناوری، 
اطالعـات را در ُمدهـای صـوت، تصویر و نوشـتار و در قالـب پیام هـای متنـی و زیرمتنی ثابت 
و رونـده پیـش رو قـرار می دهـد و مغـز، اطالعـات را در مدالیته هـای شـنیداری و دیـداری 
پـردازش  می کنـد. افزایش ظرفیـت پـردازش در محیـط رسـانه به خودی خود امتیاز نیسـت، 
مگر آنکـه شـیوه ارائه بـا ظرفیت و سـازوکار پردازشـی مغـز هماهنگ باشـد. برخـالف صوت 
و تصویر کـه در نواحی مشـخص پـردازش می شـوند، پـردازش نوشـتار، یعنی تصویـر صوتی 
کالم، مسـتلزم درگیـری نواحـی مختلـف مغـزی اسـت و طراحـی نامناسـب صفحه نمایش، 
پـردازش اطالعـات را مختـل می کند. نظریه بـار شـناختی بر پایه معماری شـناختی انسـان، 
دسـتورالعمل هایی را بـرای طراحـی صفحه نمایـش توصیـه می کنـد تـا انـدوزش اطالعـات 
و یادگیـری پیـام تسـهیل گـردد. ایـن پژوهـش بر پایـه اثـر گسسـتـ  توجـه، اثـر مدالیته و 
اثـر حشـو، بـه مطالعـه چگونگـی به کارگیـری دسـتورالعمل ها در صفحه نمایش هـای چهـار 
شـبکه خبـر سـیما، ایـرانـ  اینترنشـنال، بی بی سـی فارسـی و سـی ان ان پرداختـه اسـت. 
یافته هـا، نشـان داد سـی ان ان از فناوری پـردازش اطالعـات به گونـه بهینه اسـتفاده می کند. 
همچنیـن، یافته های مصاحبه نشـان داد که کارشناسـان شـبکه خبر سـیما با مفـاد نظریه و 

کاربـرد آن کمتـر آشـنایی دارند.

کلیدواژه هـا: علـوم شـناختی، نظریـه بار شـناختی، شـبکه های خبری، شـبکه 
خبر سـیما

رسانه و علوم شناختی: مطالعه ساختار صفحه نمایش شبکه های 
خبری تلویزیون با نظر به مالحظات نظری در نظریه بار شناختی

، داود نعمتی انارکی*، لیال ابوالفتحی** محمدعلی حکیم آرا
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شمـاره 1 )پیاپي 105(،
ــار 1400 بـهــــــــ

مقدمه
از دوران تدویـن اولیـن نظریه هـای سـنتی، مسـئله رابطـه رسـانه ـ مخاطـب، 
وزن و چگونگـی تأثیرگـذاری هـر یـک در مطالعـات ارتباط جمعـی همـواره محـل 
بحـث و نظریه پـردازی بـوده اسـت. بااین همـه، وقتـی سـخن از ایـن رابطـه اسـت، 
بـه گونـه ناچیـزی بـه آن از حیـث ظرفیـت پردازشـی رسـانه بـا نظـر بـه ظرفیـت 
پـردازش شـناختی انسـان نگریسـته شـده اسـت. رسـانه اطالعـات را در ُمدهـای1 
صوتـی2 و تصویـری3 پـردازش و در معـرض قـرار می دهـد و مخاطـب ایـن محرک ها 
را از راه گـوش و چشـم در مدالیته هـای4 شـنیداری5 و دیـداری6 دریافـت و در درون 
نظـام شـناختی خـود در نواحـی مربوط در سـاختار زیسـتی مغـز پـردازش می کند. 
در دوران حاکمیـت فنـاوری تولیـد و پخـش آنالـوگ7، رسـانه هایی همچـون رادیـو 
و تلویزیـون از حیـث درگیرسـازی حـواس انسـانی،  هماننـد محرک هـای طبیعـی، 
نواحـی تخصص یافتـه ای از کورتکـس مغـز را فعـال می کردنـد کـه بـرای شـنیدن و 
دیـدن در محیـط طبیعـی تکامل یافته انـد. از میـان نظریه پـردازان ارتباطات جمعی، 
مک لوهـان8 )1964( اولیـن 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 اسـت9«، با اشـاره بـه رادیو به عنـوان امتداد 
گـوش و تلویزیـون به عنوان امتداد چشـم، فناوری رسـانه را با حواس انسـانی گره زد 
و سـپس بـا نظـر به خصیصه زیسـتی، میان رسـانه ها تمایـز کیفی قایل شـد و آنها را 
برحسـب مفاهیـم فیزیکی سـرد و گـرم توصیف کـرد  )مک لوهـان، 1964: 7(. از نظر 
او هـر قـدر رسـانه در طـرح جزئیات قابلیت بیشـتری داشـته باشـد گرم تـر و هر قدر 
از قابلیـت کمتری برخوردار باشـد رو به سـردی می گـذارد. رسـانه هایی مانند کتاب، 
روزنامـه و تـا حـدی رادیـو را بـه خاطـر تکیه بـر کالم در زمره رسـانه های گـرم و در 
مقایسـه تلویزیـون و فیلـم را بـه خاطـر تمرکـز وافـر بر تصویر در دسـته رسـانه های 
سـرد قـرار  می گیـرد.  درواقـع، بی آنکه صراحت داشـته باشـد، میزان نیاز بـه پردازش 
اطالعـات از سـوی مخاطـب مـالک دمـای رسـانه بـود. آنچـه مک لوهـان می گفـت، 
خصیصـه رسـانه بـود. برخـالف نظر او، اما تجربه زیسـته ما بر این اسـت که اسـتفاده 
از رسـانه های نوشـتاری10 به عنـوان رسـانه های 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 چالش آفرین اسـت؛ 

1. modes
2. vocal
3. visual
4. modality

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

9. Medium is the message
10. written
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رسانه و علوم شنـاختی: 
مطالعــه ساختــــــار 
ـکه های ـایش شب صفحه نم
خبری تلویزیون با نظر 
به مالحظـات نظـری در
ــی نظــریــه بار شناخت

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

زیـرا خـط اختـراع بشـر اسـت و برخـالف صـوت و تصویـر کـه هـر یـک در ناحیـه 
ویـژه ای از کورتکـس مغـز پردازش می شـود، مغز فاقـد چنین ناحیه مشـخصی برای 
خوانـدن، یعنـی برای پردازش نوشـتار اسـت. با نظر به تقسـیم بندی گیـری1 )2007 
و 2008(، دانـش بشـری بـه دودسـته دانـش اولیه  زیسـتی2 و دانش ثانویه  زیسـتی3 
تقسـیم می شـود؛ دانـش اولیه زیسـتی بـه گونه غریـزی، از ابتـدای تولد با ما اسـت. 
منطبـق بـا دانش اولیه زیسـتی، مـا مي توانیم همزمـان ببینیم و بشـنویم، اما تکامل 
نیافته ایـم کـه بـدون آمـوزش بتوانیـم بخوانیـم و بنویسـیم )سـوئلر4 و همـکاران، 
2011(. ایـن توانایـی در محیط فرهنگی کسـب می شـود و به دلیل سـازش نایافتگی 
زیسـتی مغـز بـا نوشـتار، خوانـدن نیازمنـد آمـوزش اسـت و یادگیـری آن منجـر به 
پیدایـش اتصـاالت عصبـی تـازه در مغز می شـود. برای فهم نوشـتار، خواننـده نه تنها 
بایـد بـا تصویـر حـروف و تک تک اصوات آن آشـنا باشـد، بلکـه همزمان باید نسـبت 
بـه نحـوه چیدمـان آنهـا در ترکیب هـای مختلف کلمه شـناخت داشـته باشـد. اینکه 
مـا نمی توانیـم خـط میخـی را بخوانیـم، برای این اسـت کـه نمی توانیم میـان تصویر 

حـروف بـا صـوت آن پیونـد برقرار کنیـم تا شـاید معنـای را دریابیم.
اگـر بنـا بـه گفتـه مک لوهـان، رادیـو ادامـه گـوش و فیلـم، ادامـه چشـم باشـد، 
رسـانه های متکـی بـه نوشـتار ماننـد روزنامـه را بـا تسـامح بایـد ادامه مغز دانسـت؛ 
مغـزی کـه بـرای خوانـدن آموزش دیـده اسـت. نوشـتار، تصویـر صوتی کلمه اسـت؛ 
یعنـی خوانـدن، همزمان نواحـی عصب شـناختی5 متفاوتی را در سـطح کورتکس که 
بـه پـردازش اطالعـات دیـداری و شـنیداری تعلق دارنـد، درگیـر و میان آنهـا روابط 
برقـرار می کنـد. ایـن اسـت که پـردازش نوشـتار نه تنهـا مسـتلزم برقـراری اتصاالت 
نرونـی تـازه در قشـر مغز اسـت بلکـه نیازمنـد ارتبـاط نرونـی پی درپـی گیرنده های 
حسـی بـا ایـن مراکز و ارتبـاط مراکز بـا یکدیگر اسـت. برقـراری اتصاالت تـازه برای 
خوانـدن نوشـتار، بـه علت بار شـناختی6 که بر مغـز وارد می کند، از سـرعت پردازش 
اطالعـات می کاهـد؛ به ویـژه وقتـی بـا اطالعـات صوتـی و تصویـری همـراه شـود و 
ایـن هنگامـی اسـت کـه در معـرض چنـد رسـانه ای هایی قـرار می گیریـم کـه بـرای 
توضیـح متـن تصویـری، افـزون بـر صـوت، از نوشـتار اسـتفاده می کننـد. این گونـه 
درگیری شـناختی در روان شناسـی کانونی شـدن پردازش7 نام دارد و کانونی شـدن 
مسـتلزم دقـت و توانایـی پردازش اطالعات اسـت )پتی8 و کاچیوپـو9،  1986 و پتی و 

پریسـتر10، 2002؛ بـه نقل از حکیـم آرا، 1395(.
برخـالف محرک هـای صوتـی و تصویـری کـه بـه فراوانـی بـه گونـه طبیعـی در 

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

9. Cacioppo
10. Prister
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محیط زیسـت پراکنده انـد، 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 صفحه نمایش 

وسـایل ارتباطـی نیـز ظاهر می شـود.
گرچـه، بـرای مغـز تفاوتی نـدارد کـه اطالعات برگرفته توسـط حـواس از محیط 
طبیعـی هسـتند یـا از محیـط فنـاوری شـده رسـانه، امـا آنچـه صفحه نمایـش یـا 
محیـط رسـانه را بـرای مغـز از محیـط طبیعـی به شـدت متمایـز می کنـد، نوشـتار 
اسـت. نوشـتار باهم آمیـزی صـوت و تصویر، محیطـی غیرطبیعی را پیـش روی نظام 
شـناختی انسـان قـرار می دهد کـه به طور 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؛ پدیده ای که می توانـد دریافت و یادگیـری اطالعات 
را بـا دشـواری روبـه رو کنـد. ازاین رو، سـرعت ظهور یا گذر نوشـتار بـر صفحه نمایش 

تلویزیـون در نوارهـای زیرمتنـی آن، اهمیـت می یابد.
به این ترتیـب، بـرای اصحـاب رسـانه آشـنایی بـا شـیوه های کسـب، پـردازش و 
انـدوزش اطالعـات اهمیـت می یابـد؛ به ویـژه، یادگیـری از محیـط رسـانه کـه درج 
نوشـتار، آن را از محیـط طبیعـی متمایـز می کنـد. تمایـز در محیـط، سـبب طـرح 
بـر  بنـا  اسـت.  شـده  چندرسـانه ای ها1  محیـط  از  یادگیـری  دربـاره  نظریه هایـی 
تعریـف، چندرسـانه ای ها پردازنده هایـی بـرای پـردازش اطالعـات در بیـش از یـک 
ُمـد یـا قالـب ارتباطـی هسـتند؛ یعنـی منابـع اطالعاتـی چندگانـه صـوت، تصویر و 
گرافیـک نوشـتاری را یکجا پیـش روی مخاطب می گذارند )آریس2 و سـوئلر، 2005(. 
صفحه نمایـش تلویزیـون در کنـار دیگـر صفحه نمایش هـای دسـتگاه های ارتباطـی 
و پـردازش اطالعـات ماننـد گوشـی های همـراه، تبلت هـا، رایانه هـا و نرم افزارهـای 
آموزشـی، همچـون پاورپوینـتppt( 3(، همگـی در زمـره چندرسـانه ها دسـته بندی 
می شـوند. مباحث یادگیری چندرسـانه ای از سـویی، مبانی زیست شـناختی پردازش 
 )ICT( 4اطالعـات و از سـوی دیگـر، مباحـث حـوزه فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات
را بـه هـم گـره می زنـد. امـروزه، اصطـالح پـردازش5، مفهومـی مشـترک و رایـج در 
دو حـوزه فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات )ICT( و مطالعـات علـوم شـناختی6 اسـت 
)مایـر7، 2012( و طراحـی پیام هـای چندرسـانه ای، نیـاز بـه رعایـت الزامـات هـر دو 

1. multimedia
2. Ayres
3. Power Point (ppt)
4. Information Communication Technology (ICT)

5. process
6.cognitive science
7. Mayer
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حوزه فناوری رسـانه و سـازوکار شـناختی انسـان دارد. در انسـان، به علت محدودیت 
پـردازش مغـز، پـردازش اطالعات بخـش قابل مالحظـه ای از ظرفیت شـناختی را به 
خـود اختصـاص می دهـد؛ به ویـژه آنجا که با اشـکال ارتباطـی متفاوتـی مانند صوت، 
تصویـر و نوشـتار روبه روسـت. گسـترش ظرفیت هـای رسـانه بـرای طـرح همزمـان 
اطالعـات در موضوع هـای مختلـف و در مدهـای گوناگون، محیط رسـانه را از محیط 
طبیعـی دور می کنـد. هرچنـد در چارچوب تکامل زیسـتی، گیرنده های حسـی برای 
دریافـت مسـتقیم اطالعـات از محیـط طراحـی شـده اند، دریافت اطالعـات از محیط 
رسـانه نیـز از همـان قواعد پیـروی می کند؛ اما رسـانه به دلیل درج نوشـتار، محیطی 
غیرطبیعـی را پدیـد می آورد و این سـبب می شـود پردازش شـناختی بـا چالش های 

متعـدد روبه رو شـود.
مطالعـه نحـوه پـردازش ُمدهـای سـه گانه ارتباطـی در نظام شـناختی انسـان به 
حـوزه مطالعـات علـوم شـناختی اختصـاص دارد. به عنوان یـک حوزه مسـتقل، علوم 
شـناختی بـه دنبـال مطالعـه افکار، یادگیری و سـازماندهی شـناخت انسـانی شـکل 
گرفـت. ایـن رویکرد بـر پایه مطالعات عصب شـناختی مغز، به نظام شـناختی انسـان، 
به مثابـه پردازشـگر طبیعـی اطالعـات می نگـرد و سـازوکارهای شـناختی او را بـرای 
یادگیـری توضیـح می دهـد )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 ذخیره سـازی در سـاخت های شـناختی 
موسـوم بـه طرحواره هـا1. رابطـه رسـانهـ  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 می یابد. از 
برجسـته ترین نظریه هـا در قلمـرو علـوم شـناختی و یادگیـری، نظریه بار شـناختی2 
)سـوئلر، 1994 و سـوئلر و همـکاران، 2011( اسـت. بـار شـناختی از جنس اطالعات 
اسـت؛ چـه صوتـی یـا تصویـری کـه شـامل نوشـتار نیـز می شـود. در ایـن نظریـه، 
معماری شـناختی انسـان3 شـامل حافظه فعال3 و حافظه بلندمدت4 اسـت و پردازش 
مؤثـر اطالعـات منـوط بـه طراحـی رسـانه ای آن در چارچـوب دسـتورالعمل های5 
یادگیـری مغـز به عنـوان نظام طبیعـی پردازش اطالعـات ممکن می شـود. این نظریه 
پیشـنهادهایی را مطـرح می کنـد کـه توجـه بـه آنهـا می توانـد پـردازش اطالعـات 

رسـانه را بـرای مخاطـب تسـهیل کنـد و یادگیری پیـام را افزایـش دهد.

1. schema
2. cognitive load theory

3. human cognitive architecture
4. working memory

5. long term memory
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پیشینه پژوهش
در زمینـه علـوم شـناختی و چندرسـانه ای ها، در جامعـه مـا، مطالعات به سـمت 
آمـوزش زبـان دوم رفتـه اسـت. در نتیجـه، ایـن دسـت پژوهش هـا کـه به گونـه ای 
باشـند،  مرتبـط  تلویزیـون  خبـری  برنامه هـای  صفحه نمایـش  آرایـش  بـا  خـاص 
پیشـینه ای ندارنـد. اگـر چـه، نظریـه بـار شـناختی، از نظریه هـای مربـوط بـه حوزه 
آمـوزش و یادگیـری چندرسـانه ای اسـت، پژوهـش حاضـر نیز می کوشـد مفاهیم آن 

را به گونـه ای خـاص بـه قلمـرو تلویزیـون و برنامه هـای خبـری وارد کنـد.
یکـی پژوهش هـای قابـل ذکـر در ایـن زمینـه، پژوهـش فضیلت فـر و همـکاران 
)1390( در حـوزه یادگیـری زبـان دوم و دشـواری های مربوط به آن از طریق رسـانه 
)فیلـم( اسـت. در ایـن مطالعـه، به جای اصطـالح زیرمتنـی، از کلیـدواژه »برنامه های 
تلویزیونـی زیرنویـس دار« اسـتفاده شـده و در آن، »تأثیـر زیرنویس معیـار1 و وارونه2 
را در برابـر عـدم به کارگیـری زیرنویـس در فراگیـری واژگان زبـان دوم )انگلیسـی(« 
در حـوزه زبان آمـوزي از طریـق فیلـم بـه مطالعـه گـذارده و تأثیـر نـوع زیرنویـس 
)معیـار و وارونـه( را بـر رونـد به خاطرسـپاری 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 15 دقیقـه ای، 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(. یافته هـا نشـان داد، برنامه های 

تلویزیونـی زیرنویـس دار بـر فراگیـری واژگان زبـان دوم تأثیـر معناداری داشـتند.
پژوهـش رسـتمی و همکاران )1396( نمونه  دیگـری از پژوهش در حوزه آموزش 
اسـت. آنـان بـا هـدف مطالعـه اثربخشـی برنامـه آموزشـی، تأثیر بـار شـناختی را بر 
یادگیـری مفاهیـم جبـر در میـان دانش آموزان دختر پایه هفتم شـهر تهـران مطالعه 
کردنـد. پس از اعمال دسـتورات آموزشـی و ارزیابـی نتایج، یافته ها 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 پیام هـای 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، حکیم آرا 
تأثیـر هماهنگـی موضوعـی میـان پیام هـای متنـی و  )1395( به منظـور مطالعـه 

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 پیام هـای متنی 
و زیرمتنـی تلویزیـون: تأثیـر هدفمنـدی و هماهنگـی موضوعی بر یـادآوری«، میزان 
یـادآوری اطالعـات پیـام را در میـان 150 شـرکت کننده مطالعه کرد کـه در 5 گروه 
30 نفـری سـامان یافتـه بودنـد. یافته هـا نشـان داد، دو عامـل هماهنگـی موضوعـی 
پیام هـای متنـی و زیرمتنـی در تعامـل بـا هدفمنـدی1 می تواننـد در شـرایطی، بـر 
کانونـی کـردن پردازش و بیشـینه کردن یـادآوری پیام ها مؤثر باشـند )توکسـبری2، 
1999؛ بـه نقـل از حکیـم آرا، 1380(. نتایـج دارای داللت  هـای مدیریتـی در پخـش 
پیام هـای رسـانه  ای اسـت و نشـان می دهد که مدیریـت پیام، برای افزایـش یادگیری 

مخاطـب، چندان کـه تصـور می شـود، سرراسـت، آسـان و قابـل پیش بینـی نیسـت.
گروگـر3 و همـکاران )2014( زیـر عنـوان »توزیـع توجـه و بـار شـناختی در 
پیام هـای زیرمتنـی سـخنرانی«4 مطالعـه ای 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 صفحه نمایـش ظاهـر می شـد تا فشـردگی مطالـب و ربـط موضوعی در 
میـان گروه هـای کوچـک مـورد مطالعـه قـرار گیـرد. نتایـج بـه توصیـه در خصوص 
اسـتفاده از زبـان دوم در پیـام زیرمتنـی، به عنـوان عامـل تأثیرگـذار بـر حافظه فعال 
)کوتاه مـدت( و شـکل گیری طرحواره هـای منـدرج در حافظـه بلندمدت5 منجر شـد. 
ایـن پژوهـش به گونـه ای، بـه مطالعه حکیـم آرا )1395( نزدیک اسـت، با ایـن تفاوت 
کـه در پژوهـش گروگـر و همـکاران )2014(، در کنـار روش شبه آزمایشـی، بـرای 
اعتباریابـی یافته هـای بخـش نخسـت، از فنـاوری ترسـیم الکترونیکـی سـطح مغـز 

)EEG( بهـره 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«6 توسـط موسـوی7 و همکاران )1995( در دانشـگاه 
نیوولـز جنوبـی8 انجام گرفته اسـت. در شـش آزمایـش مختلف، منطق نظـری درباره 
اثـر گسسـتـ  توجـه در تعامـل بـا اثـر مدالیتـه )زبان گونـه( پیـام )اشـکال ارتباطی 
کالم شـنیداری و تصویـری( و تأثیـر آن بر حافظه کوتاه مدت 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 می شـود کـه ارائـه آنهـا متفـاوت اسـت )ماننـد اطالعـات صوتی و 

1. مخاطبان هدفمند آنانی هستند که با هدف به تماشای برنامه می نشینند و مخاطبان غیرهدفمند آنانی هستند که با هدف گذران اوقات برنامه 
Tewksbury .2را تماشا می    کنند )توکسبری، 1999(.

3. Kruger
4. Attention Distribution and cognitive load 
in a subtitle lecture: L1 vs. L2

5. Long term memory
6. Cognitive Load by Mixing Auditory and Visual Presentation Mode
7. Mousavi
8. New South Wales
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تصویـری(. نتایـج نشـان داد، ترکیـب دو مدالیتـه شـنیداری و تصویـری بـر فعالیـت 
حافظـه کوتاه مـدت می افزایـد و در ایـن صـورت، تأثیر منفـی اثر گسسـت ـ توجه از 

طریق شـکل مـواد شـنیداری برطرف می شـود.
مطالعـه کنونـی را می تـوان گامـی پژوهشـی در راه پیونـد میـان دو حـوزه علوم 
شـناختی و رسـانه های خبـری دانسـت. با نظر به شـوق وافـر مدیران رسـانه، به ویژه 
شـبکه های خبـری بـرای اسـتفاده از آخریـن دسـتاوردهای فنـاوری، پژوهش حاضر 
بـه دوراز تحلیـل محتـوای متون، بـه مطالعه چگونگی کاربسـت شـبکه های خبری از 
یافته هـای نظـری در حـوزه علـوم شـناختی و به ویـژه، 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 اطـالع 
دارنـد؟ همین طـور، ایـن پژوهـش به دنبال پاسـخ به این پرسـش اسـت کـه از میان 
شـبکه های خبری برجسـته،  شـامل شبکه  خبر سـیما، ایران اینترنشـنال، بی بی سی 
فارسـی و شـبکه انگلیسـی زبان سـی ان ان )CNN(، سـاختار صفحه نمایش کدام یک 
بـه گونـه بهتـر مالحظـات نظـری را در ترکیب بنـدی اشـکال صوتـی، تصویـری و 
نوشـتاری خـود رعایـت می کنـد. فرض بر این اسـت که پیـروی از دسـتورالعمل های 
نظریـه، بـه یادگیـری پیـام کمـک می کنـد. بـه ایـن منظور، چهـار اثـر مدالیتـه، اثر 
گسسـتـ  توجـه، اثـر حشـو و اثـر گـذر اطالعـات در این شـبکه ها مطالعه شـده اند. 
ازآنجاکـه تلویزیـون نیـز در ردیـف چندرسـانه ای ها قـرار می گیرد، یافته هـا می توانند 

بـه ارتقـای پخش در شـبکه خبر سـیما کمـک کنند.

علوم شناختی و چندرسانه ای ها
تـا دهـه 1990، نظـام پخش آنالوگ، نخسـتین سـامانه پخش تلویزیونـی بود که 
بـه دنبـال پیشـرفت های حاصل در قلمرو فنـاوری اطالعات و ارتباطـات )ICT( کنار 
گذاشـته شـد. ورود کدهـای دیجیتـال1 بـه حـوزه رسـانه های جمعی، بـا مزیت هایی 
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 چندرسـانه ای ها وارد حـوزه بازی هـا و 
پخـش تلویزیونی شـد. امروزه شـبکه های تلویزیونی می کوشـند از امکانـات گرافیکی 
ماننـد نوشـتار در کنـار صـوت و تصویـر بـرای درج و ارسـال هرچه بیشـتر اطالعات 

1. digital codes



17
رسانه و علوم شنـاختی: 
مطالعــه ساختــــــار 
ـکه های ـایش شب صفحه نم
خبری تلویزیون با نظر 
به مالحظـات نظـری در
ــی نظــریــه بار شناخت

اسـتفاده کننـد. به کارگیـری فناوری  تازه، رسـانه های خبـری را متحول کرده اسـت؛ 
امـا بـا نظـر بـه محدودیت هـای پردازشـی نظـام شـناختی انسـان، ایـن پرسـش نیز 
مطـرح اسـت کـه آیا امـکان ارسـال همزمـان اشـکال مختلـف اطالعـات در مدهای 
سـه گانه بـر صفحه نمایش شـبکه های خبـری، به معنای سـهولت دریافـت و پردازش 
آن در مدالیته های شـنیداری و دیداری از سـوی مخاطب اسـت؟ یافته های حکیم آرا 
)1395( نیـز نشـان داده بـود کـه وقتی توجه مخاطبـان معطوف بـه اطالعات صوتی 
و تصویـری بـر صفحه نمایش باشـد )پردازش کانونـی(، اطالعات نوشـتاری مندرج در 
نـوار زیرمتنـی را به خوبـی بـه خاطـر نمی آوردند. اکنـون، یافته هـای آن پژوهش را با 

نظـر بـه نظریه بـار شـناختی به گونـه دیگری می تـوان تفسـیر کرد.

نظریه بار شناختی و حافظه
نظریـه بـار شـناختی )سـوئلر و همـکاران، 2011( ازجملـه نظریه هایـی اسـت 
کـه فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات رسـانه  )ICT( را بـه شـناخت انسـانی به عنـوان 
نظـام طبیعـی پـردازش اطالعـات پیونـد می زنـد و توصیه هایـی را درباره شـیوه های 
طراحـی صفحه نمایـش رسـانه پیشـنهاد می دهـد 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. شـکل گیری شـناخت انسـانی بـر پایه اصول 
پنجگانـه برخاسـته از تکامـل زیسـتی تحـول می یابـد1. هنگامی که در معرض رسـانه 
قـرار داریـم، اطالعـات ابتـدا از طریـق گیرنده های حسـی وارد حافظه فعال می شـود 
و بسـته بـه نـوع اطالعـات )صوتـی و تصویری( طـی فراینـدی، به حافظـه بلندمدت 
انتقـال می یابـد و در قالـب طرحواره هـا حفـظ می شـوند. حافظـه فعال هـم به لحاظ 
ظرفیـت و هـم بـه لحـاظ مدت زمـان نگهـداری، در تنگنـا اسـت؛ به طور متوسـط 4 
مـاده را در حـدود 20 ثانیـه در خـود نگـه مـی دارد. بـا نظر بـه محدودیت پردازشـی 
در سـطح حافظـه فعـال، چالـش رابطـه رسـانهـ  مخاطب به مسـئله خوانـدن، یعنی 
پـردازش نوشـتار مربوط می شـود؛ به ویـژه، آنجا که نوشـتار، همراه با صـوت و تصویر 
مطـرح می شـود و امـروزه در رسـانه های خبـری، بـا ترکیبـات مختلـف آن مواجـه 
هسـتیم. باوجـود ظرفیـت پردازشـي محـدود، حافظه فعال پردازشـگر چندرسـانه اي 
)چندکانالـی2( اسـت؛ یعنی، اشـکال اطالعات شـنیداري و دیـداري را در مدالیته های 
ویـژه خـود پـردازش مي کنـد )سـوئلر و همـکاران، 2011: 130(. حافظـه فعـال از 

1. اصول نظریه بار شناختی شامل پنج اصل است: اصل اندوزش اطالعات، اصل وام گیری و بازسازماندهی، اصل دیم و پیدایش )جهش(، اصل 
دامنه محدود تغییر و اصل سازماندهی محیط و پیونددهی.

2. multi-channel
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یک سـو از طریـق گیرنده هـای حسـی با محیط )رسـانه( در ارتباط اسـت و از سـوی 
دیگـر، بـا حافظـه بلندمدت ارتبـاط تنگاتنـگ دارد. همه اطالعاتی که رسـانه پیش رو 
می گـذارد، پـس از دریافـت حسـی، ابتـدا وارد حافظـه فعـال می شـوند و سـپس، در 
صـورت پـردازش، بـه حافظه بلندمـدت انتقال می یابند و شـناخت انسـانی را شـکل 
می دهنـد. ایـن حافظه مشـتمل بـر طرحواره و سـاختارمند اسـت و از ظرفیت باالیی 

بـرای نگهـداری طوالنـی اطالعات برخوردار اسـت.
محدودیت هـای حافظـه فعـال از حیـث میـزان و مـدت نگهـداری اطالعـات، 
می توانـد مخاطـب را بـا اضافـه  بـار شـناختی1 روبـه رو کنـد. بـار شـناختی، از جنس 
اطالعـات و اضافه بار شـناختی، شـامل اطالعاتـی فراتر از ظرفیت حافظه فعال اسـت 
کـه در مدالیته هـای مختلـف کالمی و غیرکالمی در رسـانه مطرح می شـود. اضافه بار 
شـناختی، بـا تحمیـل بـار فراتـر از ظرفیـت نظـام شـناختی انسـان، سـبب اختـالل 
در پـردازش می شـود. طراحـی مناسـب پیـام بـا نظـر بـه معماری شـناختی انسـان، 
به ویـژه وقتـی نوشـتار در کار اسـت، می توانـد از اضافـه بار شـناختی بکاهـد و انتقال 
اطالعـات را از حافظـه فعـال بـه حافظه بلندمدت تسـهیل کنـد )سـوئلر و همکاران، 
2011(. تحـوالت 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 می کنـد و مدیریـت بـار شـناختی اطالعـات در هنگام 

پخـش خبـر اهمیـت می یابد.

انواع بار شناختی
نظریـه بار شـناختي میان سـه نوع بار2 )اطالعات( برحسـب کارکـردی که دارند، 
تمایـز قایـل مي شـود؛ سـه نـوع باری کـه روی هـم بار شـناختي3 پیـام را می سـازند 
شـامل بـار دروني4، بـار بیروني5 و بـار مربوط6 اسـت )سـوئلر، 2011: 57(. بار درونی 
کمینـه مقـدار اطالعـات الزم بـرای فهـم و یادگیـری پیـام اسـت. ایـن نوع بـار قابل 
دسـتکاري و فروکاهـی آن بـه کلمـات یـا تصاویـر کمتر از مقداری نیسـت کـه برای 
رسـاندن پیـام نیـاز اسـت )سـوئلر، 2010(. بـرای نمونـه، از واژگان ایـن پیـام کـه: 
»رئیس جمهـور به کشـور بازگشـت«، نمی توان کاسـت، زیـرا برداشـتن واژه ای از آن، 

آن را قابل فهـم نخواهـد کـرد.
بـار بیرونـي بـه شـیوه ارائـه مطالـب مربوط اسـت. ایـن نوع بـار، مزاحـم و مخل 
پـردازش بـار درونـی اسـت. اسـتفاده از آرایه هـای نامناسـب و بی ربطـی از اشـکال 

1. cognitive over load
2. load
3. cognitive load

4. intrinsic
5. extraneous
6. germane
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ارتباطـی ماننـد تصاویـر پویـا1، نوشـتار متنـی2 و زیرمتنـی، نـوع قلم و سـرعت گذر 
اطالعـات، هـر یـک می تواند بـار اضافی بر نظام شـناختی تحمیل کنـد و از فهم پیام 
بکاهـد. جمله بنـدی نادرسـت یـا اسـتفاده از کلمـات حشـو3 )بیهـوده( نیـز که طول 
جملـه را افزایـش می دهـد، می توانـد بـار بیرونـی ایجـاد می کنـد. بـرای نمونـه، این 
پیـام خبـری که »آقـای روحانی، رئیس جمهـور ایران، از سـفر خود بـه ایالت متحده 
امریـکا بازگشـت« قابـل تقلیل به »روحانی از امریکا بازگشـت« اسـت؛ بـار بیرونی را 
مي تـوان هنـگام طراحـي پیـام دسـتکاري کرد تـا در یادگیـری ایجاد اختـالل 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 
می کنـد. بـار مربـوط، بـه چگونگـی طراحی پیـام ربط نـدارد بلکه به دانـش مخاطب 
وابسـته اسـت و هنـگام پـردازش اطالعـات تـازه، از حافظـه بلندمـدت فراخوانـی 
می شـود. برخـالف بـار بیرونـی کـه مزاحـم یادگیـری اسـت، بـار مربـوط، سـودمند 

اسـت و درون سـازی اطالعـات تـازه را تسـهیل می کنـد.

بار شناختی در محیط چندرسانه ای تلویزیون: برنامه های خبری
برخـالف دوران آنالـوگ کـه صفحه نمایـش تلویزیـون، در هـر وهله، فقـط امکان 
ارسـال پیـام واحـد بـا موضـوع واحـد را در ظرفیـت خـود داشـت، امـروز بـه لطـف 
فنـاوری دیجیتـال، در محیط هـای چندرسـانه ای همچـون صفحه نمایـش تلویزیون، 
اطالعـات به طـور همزمـان، در ُمدهـای صوتـی، تصویـری ثابـت )عکـس( و پویـا4 
)ویدئـو( همـراه بـا نوشـتار در اشـکال رونـده و ایسـتا5 در پیام های متنـی و زیرمتنی 
ارسـال می شـوند. طـرح موضوع هـای مختلفـی چـون تحـوالت سیاسـی، رویدادها و 
مباحـث اجتماعـی، بهداشـتی، فرهنگـی، هنـری، ورزشـی و جـز این هـا در ُمدهـای 
گوناگـون، اکنـون از شـیو ه های رایـج در شـبکه های خبـری اسـت. امروزه، عـالوه بر 
اینکـه برنامه هـای خبـری همـراه بـا گزارش های تصویـری پخش می شـوند، همزمان 
در متـن گزارش هـای تصویـری نیـز گاه متون نوشـتاری چسـبیده به تصویر؛ شـامل 
معرفـی میهمانـان برنامـه و گزاره هایـی درج می شـوند کـه ممکـن اسـت شـامل 
اظهارنظـر توییتـری بازیگـران مهـم سیاسـی باشـند. نمایـش تصویـر منحنی هـای 
آمـاری و اطالعـات مربـوط بـه شـاخص های بـورس نیـز از امـور رایج انـد. افـزون بـر 
ایـن، نوارهـای زیرنویـس ممکـن اسـت پدیـدار یا محو شـوند یـا به گونـه ای رونده و 
زیرمتنـی از نظـر بگذرنـد. چکیـده سـرخط خبرهـا، رویدادهـای فرهنگـی، پیام های 

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

4. dynamic
5. static
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مذهبـی، اخبـار ورزشـی )اعـالم زمـان پخش بازی هـا یا نتایـج آنها( اطالعاتـی مانند 
معرفـی مجـری برنامـه یا گزارشـگر، موضوع مصاحبـه، نکات مهم و مواضع برجسـته 
در سـخنان شـخصیت های سیاسـی، هنـگام پخـش زنـده در نوارهـای زیرمتنی درج 
می شـوند. عـالوه بـر این، مـوارد دیگـری ماننـد اوقات شـرعی، اطالعات هواشناسـی 
و شـاخص های بـورس را هـم بایـد اضافه کـرد که اغلـب در پنجره هایی در گوشـه از 

صفحه نمایـش، همزمـان بـا پخـش برنامه هـای اصلـی تلویزیـون درج می شـوند.
همـه ایـن اطالعات حامل بار شـناختی هسـتند که بر هاضمه شـناختی مخاطب 
تحمیل می شـود. چگونگی طـرح و درج اطالعات بر صفحه نمایـش تلویزیون، موضوع 
توصیه هـا و دسـتورالعمل های طراحی پیام های چندرسـانه ای در نظریه بار شـناختی 
اسـت. ایـن دسـتورالعمل ها، نحـوه چیدمـان و ارائـه اطالعـات را منطبق با سـازوکار 
شـناختی انسـان تعییـن می کننـد. نظریه یادشـده، با پیشـنهاد اصولی تحـت عنوان 
اثـر1 )یـا عامـل( بـه پیش بینـی نتایـج یادگیـری از شـیوه ارائـه اطالعاتی می پـردازد 
کـه در رسـانه طـرح می شـود. ایـن اصـول، منطبق بـا اصـول تکامل زیسـتی تدوین 
شـده اند و هـر یـک، به گونـه ای متفـاوت، بر یادگیـری اثـر می گذارند. حـدود 11 اثر 
در ایـن زمینـه معرفـی شـده اند که از میـان آنها، اثـر مدالیته2، اثر گسسـتـ  توجه3، 
اثـر حشـو4 و اثـر گذر اطالعـات5 به خوبـی در قلمرو رسـانه های خبری قابل اسـتفاده 
هسـتند. منظـور از اصطـالح اثـر در قلمـرو روان شناسـی، نتیجه برآمـده از یک عامل 
معیـن اسـت؛ و در اینجـا، اثر یادگیری شـیوه طراحـی اطالعات مدنظر اسـت. با نظر 
بـه شـیوه های ارائـه اطالعـات در صفحه نمایـش و تأثیـر آن بـر پـردازش و یادگیری، 
هـر یـک از ایـن اثرهـا به گونـه ای متفـاوت بـر یادگیـری اثـر می گذارند. رعایـت این 
دسـتورالعمل های طراحـی از سـوی اصحـاب رسـانه، بـر خوانایـی6 می فزایـد. 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 گزاره های خبـری، تعـداد کلمات در 
هـر خبـر و سـرعت گـذر آن در صفحه نمایش. رعایت نکـردن دسـتورالعمل ها، منجر 
بـه افزایـش بـار شـناختی می شـود و دریافـت اطالعـات پیام را با مشـکل پردازشـی 

می کند. روبـه رو 
طراحـی دسـتورالعملی پیام های چندرسـانه ای از یک سـو مبتنی بـر ظرفیت های 
فنـاوری صـدا و تصویـر و از سـوی دیگـر، منطبق بـا طبیعت نظام پردازش شـناختی 
انسـان اسـت. ازایـن رو، آشـنایی بـا ایـن دسـتورالعمل ها بـرای اصحـاب رسـانه مهم 

1. effect
2. modality principle

3. split-attention effect
4. redundancy effect

5. transient effect
6. readbility
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اسـت؛ زیـرا همچـون توصیه هـای پزشـک در حـوزه بهداشـت کـه حـاوی جزئیـات 
هدایت گـری برای کسـب سـالمتی اسـت، در اینجا نیز، شـامل جزئیـات هدایت گری 
بـرای چگونگـی طراحـی هدفمنـد اطالعـات منطبق با نظام شـناختی انسـان اسـت 

کـه در صـورت رعایـت، اطالعـات در هاضمـه شـناختی جذب و هضم  شـوند.

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 کـه دریافـت دوگانه مدالیته بهتـر از ارائه تـک مدالیته اطالعات باشـد؛ به ویژه، 
هنگامی کـه دو منبـع اطالعاتـي )صـوت، تصویـر یـا نوشـتار( به تنهایـی قابل فهـم 
نباشـند. طبق مـدل یادگیري چندرسـانه اي )مایـر، 2012(، پردازش شـناختي متن 
و تصویـر مرتبـط باهـم، مسـتلزم انتخـاب و سـازماندهي عناصـر دیـداري و صوتـی 
به گونـه ای آمیختـه اسـت. همه ایـن پردازش ها در حافظـه فعال رخ می دهنـد )مایر، 
2012: 129(. متنـي کـه خوانـده مي شـود، اگـر همـان تصویـر یـا گزارشـی را کـه 
پخـش می شـود، توضیـح دهـد، حشـو اسـت و اثـر مدالیتـه تولیـد نمي کنـد. طبـق 
اصـل مدالیتـه، بهتـر اسـت از گفتار بـر صفحه نمایـش )تلویزیون( اسـتفاده شـود، نه 
از نوشـتار )کالرک1 و مایـر، 2008(. ایـن شـیوه ارائـه، از بـار بیرونـی مي کاهد. وقتي 
گـزارش خبـري همـراه بـا صـدا، نوشـتار و تصویر اسـت، بار شـناختي اضافـه، امکان 
پـردازش اطالعـات را مختـل مي کنـد. همراهي تصویـر و کالم، ظرفیت پردازشـي را 
در حافظـه فعـال اشـغال مي کنـد. به منظور پرهیـز از ایـن تنگنای پردازشـی، نظریه 
بـار شـناختی بر این اسـت کـه توزیع اطالعـات در دو کانال و اسـتفاده از دو پردازنده 
)کالمـي و تصویـري( بهتـر از ارائه آن در پردازنده منفرد اسـت و سـبب عملکرد بهتر 
مي شـود، بی آنکـه بـار شـناختي چندانـی را بـر حافظـه فعـال تحمیل کنـد. مدالیته 
ظرفیـت حافظـه فعـال را گسـترش مي دهـد. اسـتفاده از دو منبـع اطالعـات، بـرای 
نمونـه در قالـب دیاگـرام همـراه بـا توضیـح نوشـتاري، شـانس پـردازش را افزایـش 
مي دهـد. ارائـه اطالعـات در قالـب مدالیتـه دوگانه، از اثر گسسـت ـ توجـه اطالعات 
تصویـري مي کاهـد. در پژوهـش حاضـر باید دیـد که شـبکه های خبـری چگونه این 

مالحظـات را رعایـت می کنند.
اثـر گسسـت ـ توجـه هنگامـي اسـت کـه الزم شـود  اثـر گسسـت ـ توجـه: 
یادگیرنـده توجـه خـود را دسـت کم بیـن دو یـا چنـد منبعـی از اطالعـات تقسـیم 

1. Clark
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شمـاره 1 )پیاپي 105(،
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کنـد کـه بـه لحـاظ محیطـي یـا 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 به گونـه ای مجـزا قابل فهـم باشـد تـا یکپارچه سـازی1 اطالعات 
در ذهـن در درک نهایـي مؤثـر واقـع شـود و تأثیر بهتری بر یادگیری داشـته باشـد. 
وقتـی از منظـر گسسـت منابـع و تأثیـر آن بـر یادگیـری می نگریـم، جابه جایـی 
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 طرحواره جویی، مسـتلزم 
کاوش غیرضـروری بیـن عناصـر اطالعاتـی اسـت. در ایـن حالـت، گسسـت منابع بر 
بـار شـناختی بیرونـی می افزایـد و یادگیـری را کاهـش می دهـد؛ زیـرا حافظـه فعال 
هنـگام وسـاطت میـان محیـط رسـانه و اندوخته هـای حافظـه بلندمـدت، بایـد بـه 
دنبـال طرحـواره ای برای مفهوم سـازی اطالعات تازه باشـد. ازاین رو، برای پیشـگیری 
از بـار بیرونـی، منابـع فیزیکی اطالعات را بایـد درهم  آمیخت و یا بیـن آنها همزمانی 
ایجـاد کـرد. یادگیـری برتـر بـا درهم آمیـزی اطالعـات در اشـکال مختلـف هنگامی 
اسـت کـه کمتریـن گسسـت توجه حاصـل می شـود؛ یعنی قـرار دادن توضیـح مورد 
نیـاز در متـن تصویـر، بـه شـرطی که تصویـر و کالم به گونـه ای جدا و مسـتقل از هم 
درک شـدنی نباشـند. اگـر اطالعـات صوتـی )گفتـار(، تصویر و نوشـتار همـان چیز را 

تکـرار کننـد، اثـر حشـو پدیـد می آید.
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 
سـاده ای از گسسـتـ  توجـه در دو مدالیتـه صوتـی و تصویری اسـت. حجـم درونداد 
اطالعـات دو منبـع ممکـن اسـت از ظرفیـت حافظه فعـال فراتر رود. وقتـي اطالعات 
از حیـث موضوعـي بـه هـم مربـوط و تکمیل کننـده باشـند، از بـار اضافـی کاسـته و 

یادگیـري تسـهیل می شـود؛ به ویـژه هنگامی که ُمـد ارتباطـي پیام متفاوت باشـد.
اثـر حشـو: اثـر حشـو هنگامی اسـت که منابـع چندگانه بـه گونه مجـزا قابل فهم 
باشـند. گفتـن نـام فـرد هنـگام نمایـش تصویـر وی و همزمان نوشـته شـدن نـام او 
بـر صفحه نمایـش، نمونـه ای از حشـو اسـت. در ایـن حالـت، ادغـام دو پیام سـودمند 
نخواهـد بـود؛ زیـرا ترکیـب غیرضـروری دو منبـع، اطالعـات تـازه ای بـه مخاطـب 
نمی دهـد. اثر حشـو بـر بار شـناختی بیرونـی می افزاید. بـار بیرونی هرگونـه فعالیتی 

1. integration
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اسـت کـه به  طـور مسـتقیم بـا برانگیختـن طرحـواره مرتبـط نیسـت. اثـر حشـو دو 
چهـره دارد: نخسـت، درج اطالعـات اضافـی مربـوط به متـن و دوم اطالعـات بی ربط 
کـه اغلـب در نـوار زیرمتنی درج می شـود. اشـکال حشـو اغلب در قالـب مدالیته های 
مختلـف نوشـتاری گفتـاری و تصویـری خودنمایـی می کنـد. چنانچه تصویـر، مکمل 

توضیحـی بـرای گفتـار نباشـد، اثر حشـو ایجاد خواهـد کرد.
اثـر گـذر اطالعات: هنـگام خواندن نوشـته ای از روی کاغذ یا دیـدن تصویر چاپ 
شـده بر صفحه روزنامه، با اطالعات ایسـتا سـروکار داریم. در مقایسـه، وقتی با کسـی 
صحبـت می کنیـم یـا فیلـم می بینیـم، با اطالعـات گـذرا1 روبه رو هسـتیم. امـروز، با 
اسـتفاده از فنـاوری دیجیتـال، پیام های ضمیمـه ای و زیرمتنی نیز بـه اطالعات گذرا 
افـزوده شـده اند. همـه سـخنرانی ها، اطالعات گـذرا هسـتند. متون نوشـتاری در نوار 
زیرمتنـی تلویزیـون، به ویـژه 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 می شـوند، مشـمول اثـر گـذر اطالعات نیسـتند )سـوئلر 
و همـکاران، 2011: 220(. طبـق نظریـه بـار شـناختی، ظرفیـت حافظه فعـال براي 
یادگیـري 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 آموزه هـای علوم 
شـناختی و به ویـژه داللت هـای نظریـه بار شـناختی آگاهـی دارند و اینکه، آیـا از این 
آموزه هـا در طراحـی پیام هـای خبـری اسـتفاده می کننـد یـا خیـر، از الگـوی دلفی، 
به عنـوان روش گـردآوری و کاوش اطالعـات و طبقه بنـدی دانش اسـتفاده شـد. طی 
پژوهـش، بـا هفت تن از مدیران شـبکه خبر سـیما و دیگر شـبکه های خبری کشـور 
ماننـد پرس تـی وی در تهـران و کارشناسـانی از مراکـز شهرسـتان ها )سـمنان و قـم( 
کـه با سیسـتم سـی جی )CG( کار می کننـد، مصاحبه و درباره اعمال سیاسـت های 
تولیـدی، آشـنایی آنـان با مفاهیـم نظری و چگونگی اسـتفاده احتمالـی از مالحظات 
نظریـه بـار شـناختی، همچنین آرایـش صفحه نمایش در چارچوب دسـتورالعمل های 
نظریـه گفتگـو شـد. ازآنجاکـه هـدف اصلـی، رسـیدن بـه اجمـاع بـرای نتیجه گیری 

1. transient
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و جمع بنـدی تجربـه کاری ایـن افـراد در محیـط حرفـه ای بـود، اطالعـات ایـن عده 
کارشـناس، حـد اشـباع را تأمیـن کـرد. نتایـج، پـس از جمع بنـدی و طـی گفتگوی 

مجـدد، در اختیـار آنـان قـرار گرفت تـا از یافته هـا اطمینـان حاصل آید.
بـا نظـر بـه هـدف اصلـی پژوهـش، پرسـش دوم، بـا نحـوه اسـتفاده شـبکه های 
خبـری از مالحظـات نظـری مندرج در نظریه بار شـناختی در سـاختار صفحه نمایش 
از حیـث به کارگیـری اشـکال ارتباطـی )صـوت، تصویـر و نوشـتار( ارتبـاط داشـت. 
سـاختار رسـانه ای صفحه نمایـش  شـبکه های یـاد شـده، طـی یک مـاه، بـه دو روش 
مـورد بررسـی قـرار گرفـت: روش توصیفـی کـه گاه جنبـه کمـی به خـود می گرفت 
)ماننـد انـدازه قلم هـا، شـمارش تعـداد کلمـات، تعـداد گزاره هـای خبـری و سـرعت 
گـذر آنهـا در نوارهـای ثابـت و رونـده( و روش کیفـی کـه طـی آن، صفحه نمایـش 
شـبکه ها از حیـث چگونگـی هماهنگـی یـا ناهماهنگـی موضوعـی میـان متـن و 

نوارهـای زیرمتنی بررسـی شـد.

یافته های پژوهش
پاسخ به پرسش نخست پژوهش: یافته های مصاحبه

برگرفتـه از اطالعاتـی که دسـت اندرکاران خبر سـیما مطـرح کرده انـد، میز خبر 
از طریـق شـرکت هایی، تولیـد و بـه سـازمان های رسـانه ای فروختـه می شـود. ایـن 
شـرکت ها کـه متناسـب بـا نیـاز شـبکه های خبـری بـه تولیـد میزهایـی بـا امکانات 
از  می پردازنـد،  رایانـه ای  گرافیـک  یـا   )CG( سـی جی  بـه  موسـوم  نرم افـزاری 
نظریه هـای مرتبـط با یادگیـری چندرسـانه ای ها در چارچوب علوم شـناختی آگاهی 
ندارنـد و بـه آن، بی اعتنـا هسـتند. ایـن سیسـتم ها کـه در اسـتودیوهای پخش خبر 
اسـتفاده می شـوند، چیـزی فراتـر از تلویزیون، شـامل نرم افـزار نیوزروم )اتـاق خبر(، 
بسـته گرافیکی و سـخت افزار سـرور هسـتند. در اتـاق خبر، مدیریـت صفحه نمایش، 
بـر عهـده کارگـزار متخصـص )اپراتـور یـا سـی چی مـن1( اسـت. مدیریـت شـامل 
لوگوهـا، رونویس هـا و زیرنویس هـای مربـوط و نامربـوط بـه موضـوع منـدرج )حـک 
شـده( در تصویـر اسـت کـه در طـول برنامه هـای خبـری تنظیـم و اجـرا می شـوند 
)برگرفتـه از گفته هـای شـهمیری، ارشـد تولیـد تلویزیونـی و اخگـری، از مدیـران 
نیـز دارنـد.  پیشـین شـبکه پرس تـی وی(؛ هرچنـد کـه کاربردهـای غیـر خبـری 
به هرحـال، ایـن نرم افزارهـا در اغلـب مـوارد فرمت یـا سـاختار های مشـابهی دارند و 
شـامل امکانـات الزم بـرای ارائه نماهای باز و بسـته از اسـتودیو می شـوند که گوینده 

1.Computer Graphic Man
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و به طورمعمـول، یـک تـا چنـد میهمـان را می توانـد بـر صفحه نمایـش نشـان دهـد. 
ایـن نرم افزارهـا، همچنیـن مجهـز بـه امکاناتـی هسـتند کـه به کمـک آنهـا می توان 
همزمـان، بـا اجـرای مجـری )گوینـده(، اطالعاتـی را دربـاره موضـوع خبـر، عکـس، 
تصویـر یـا گزارش هـای خبـری از صحنه هـای 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 صفحه نمایـش شـبکه های مختلـف خبـری در دنیا، 
هرچنـد در نمـای کلـی شـبیه به هـم بـه نظـر می رسـند امـا فرمت هـای نرم افـزاری 

ناهمسـان هسـتند و خروجـی همگونـی ندارند.
ازاین گونـه  خبـری،  سـازمان های  دیگـر  همچـون  نیـز  صداوسـیما  سـازمان 
نرم افزارهـا بهـره می بـرد. در ایـران، بـه دلیل تحریم هـای اقتصـادی، ایـن نرم افزارها 
از طریـق منابـع داخلی )مانند شـرکت سـاعت و یـا واحدهای انفورماتیک وابسـته به 
شـبکه های مختلـف( طرح ریـزی می شـوند و از شـبکه ای بـه شـبکه دیگـر متفـاوت 
اسـت )از البـه الی گفته هـای اخگـری، شـهمیری و حاجـی زاده، کارشـناس تولیـد 
برنامه هـای خبـری(1. بـرای ایـن منظـور، گروهـی موسـوم بـه گـروه هنـری )آرت 
گـروپ2( بـه خدمـت گرفتـه می شـوند )از البـه الی گفته هـای اخگـری، از مدیـران 
پیشـین شـبکه پرس تـی وی و نظـری، از شـبکه خبـر سـمنان( تـا در ایـن زمینـه 

سـاختاری را طراحـی کننـد.
در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه چـرا نوشـته های زیرمتنـی، بلنـد و چندجمله ای 
هسـتند گفته شـد، در تلویزیون، از همان تکسـت )متن( روزنامه ای برای زیرنویس ها 
اسـتفاده می شـود )اخگـری(. در ایـن زمینه، بحـث از تضاد رنگ هـای صفحه نمایش، 
تقـارن، نـوع قلـم، اندازه و سـرعت گذر آنهـا )متغیرهـای خوانایی( و شـمار پیام های 
خبـری اسـت کـه در یـک بسـته روزانـه در نـوار زیرمتنـی قـرار می گیـرد. بـه گفته 
کارشناسـان، در خصـوص ایـن مسـائل کـه بـا شـیوه های نورپـردازی اسـتودیو و 
مطالعـات تخصصـی در حوزه علوم شـناختی نیز رابطه دارد، در مقایسـه با بی بی سـی 
و سـی ان ان، کار مناسـبی در شـبکه های خبـری ایـران انجام نشـده اسـت )اخگری(. 
بـه گفتـه هادی، از دیگر دسـت اندرکاران حوزه شـبکه خبـر و مدیـر انفورماتیک این 
شـبکه، زیرنویس هـا بیشـتر بـر پایـه نرم افـزار اسـت و در ایـن زمینـه، آموزش هایـی 
بـرای کارگـزاران در نظـر گرفتـه شـده اسـت. به گفتـه یکـی از کارشناسـان از فونت 
بی یکتـا3، بـا رنگ هـای مشـکی، قرمـز و آبـی در انـدازه 35 بر پایـه معیـار ویدئو )نه 
نرم افـزار ورد ـ ماکروسـافت( اسـتفاده می شـود؛ امـا در برخـی شهرسـتان ها، ماننـد 

1. به گفته  حاجی زاده، کارشناس برنامه های خبر، در مراکز استان ها از نرم افزار تدوین پریمیر ماکروسافت استفاده می شود.
2. art group
3. B yekan
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سـمنان، فونـت بی نازنیـن1 بـه بزرگـی 14 بـه کار می رود. هر خـط یا نـوار زیرمتنی، 
کـرال )سـرعت گـذر( 7 ثانیـه ای دارد )یعنـی، عبور کلمات از سـمت چپ به راسـت 
صفحـه 7 ثانیـه طـول می کشـد( و میانگیـن تعـداد کلمات، 17 اسـت )ایـن گفته با 
یافته هـای تجربـی پژوهـش حاضـر نیـز انطبـاق دارد(. در نتیجـه، می تـوان گفـت، 
صفحه نمایـش اخبـار در سـازمان صداوسـیما، بـا توجـه بـه تحریم ها و نظر شـخصی 
مدیـران و کارگـزاران، در هـر دوره، به گونـه ای متفـاوت طرح ریـزی شـده اسـت. 
در ایـن خصـوص، بـا پژوهشـکده علـوم شـناختی نیـز تمـاس گرفته شـد. بـه گفته 
یکـی از کارشناسـان ایـن مرکـز )مجتبـی عبـاس زاده(، بـه نظـر می رسـد، هیچ گونه 
اطالعـات و منابعـی در ایـن زمینـه گرد آوری نشـده اسـت. بـا توجه به اینکه رسـانه، 
یکـی از بسـترهای به کارگیـری یافته هـا در قلمـرو علـوم شـناختی به شـمار می رود، 
سـخنان این اسـتاد نشـان می دهد که این پژوهشـگاه، کمتر بر رابطه رسـانه و علوم 

شـناختی تمرکز پژوهشـی دارد.
اکنـون می توان به پرسـش نخسـت پژوهـش در خصوص مدیریـت صفحه نمایش 
شـبکه خبـر بـر پایـه مندرجات نظریـه بار شـناختی پاسـخ داد؛ دسـت اندرکاران این 
شـبکه در درجـه نخسـت تابـع چارچوب های فنـاوری و طراحی متعارف آن هسـتند 
و در درجـه دوم، تنهـا در مـوارد معرفی مصاحبه شـونده یا میهمـان برنامه، در همین 

حـد بـه مدیریت محتـوای پنجره هـا و نوارهای ایسـتا و رونـده می پردازند.

یافته های حاصل از تحلیل صفحه نمایش
1( شبکه خبر سیما

توصیـف: ایـن شـبکه دارای 3 نـوار ارائـه پیـام اسـت. نـوار یـا پنجـره نخسـت، 
بـه رنـگ سـبز تیـره بـا قلم سـفید اسـت. ایـن پنجـره، گاه بـه معرفـی گزارشـگر یا 
مصاحبه شـونده می پـردازد و گاه، همـراه بـا موضـوع مصاحبـه، در صدر دو نـوار دیگر 
قـرار می گیـرد. نـوار دوم، بـا زمینـه سـفید و قلـم قرمـز، در قالـب پیام های ایسـتای 
تغییـر یابنـده از پاییـن بـه بـاال، در طـول برنامـه جابه جـا می شـود و نـوار سـوم که 
نـوار رونـده اسـت، بـا رنـگ سـفید و قلـم مشـکی جلب توجـه می کنـد )تصویـر 1(؛ 
ایـن یعنـی، خوانایـی رعایـت می شـود. در تصویـر 2، متـن 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 می کند(. 

1. B Nazanin
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برحسـب مدالیته هـای چندگانـه، موضـوع و مناسـبت آنچـه به تصویر کشـیده شـده 
اسـت، بـدون این توضیحـات قابل فهم نخواهد بود. در این لحظه، موسـیقی حماسـی 
نیـز پخـش می شـود کـه مکملی برای پیـام اسـت. در این میان، نوار سـوم اثر حشـو 

ایجـاد می کنـد و بهتـر بود که از آن اسـتفاده نمی شـد.
در تصویـر 3 بـا نمونـه ای از پراکندگـی کدهـای صوتـی )گفتـاری( و تصویـری و 
مدالیته هـای چندگانـه )شـنیداری، دیـداری و نوشـتاری( روبـه رو هسـتیم، به ویـژه 
آنجـا کـه ارتبـاط خاص ناشـنوایان، متشـکل از نشـانه های غیرکالمی حرکت دسـت 
بـه کار مـی رود. بنـا بـر تقسـیم بندی پیرس1، ایـن نشـانه ها در هیچ یک از نشـانه های 
نمایـه ای2، شـمایلی3 و نمادین4 نمی گنجنـد )حکیم آرا، 1388 و میسـاری5، 2003(. 
در خصـوص اخبـار ناشـنوایان و اسـتفاده از نشـانه های حرکتی، اینکه مجـری برنامه 
در کـدام نقطـه از صفحه نمایـش قـرار داده شـود، محـل توجـه اسـت. دراین بـاره به 

نکاتـی در بخش پیشـنهادهای پژوهش اشـاره شـده اسـت.
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اي پيام است.  مكملي برشود كه  مينخواهد بود. در اين لحظه، موسيقي حماسي نيز پخش    فهمقابلتوضيحات  

  شد. استفاده نمي كه از آن   كند و بهتر بوددر اين ميان، نوار سوم اثر حشو ايجاد مي

تصوير   نمونه  3در  صوتي  با  كدهاي  پراكندگي  از  مداليته)  گفتاري(اي  و  تصويري  چندگانه  و  شنيداري،  (هاي 

نوشتاريديد و  ناشنوايا  آنجا  ويژهبه هستيم،    روروبه)  اري  خاص  ارتباط  نشانهكه  از  متشكل  غيركالمي  ن،  هاي 

  3، شمايلي2اي هاي نمايهاز نشانه  يك هيچ ها در  ، اين نشانه1بندي پيرس تقسيم  بنا بر.  رودكار ميحركت دست به

هاي و استفاده از نشانه  در خصوص اخبار ناشنوايان).  2003  ،5ساري يم   و  1388آرا،  حكيم(د  نگنجنمي  4و نمادين 

به نكاتي    بارهدراين.  نمايش قرار داده شود، محل توجه استكدام نقطه از صفحهدر  نامه  اينكه مجري بر  ،حركتي

  . اشاره شده است هاي پژوهشدر بخش پيشنهاد
  
  
  

 
 

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

  شونده و گاهگاه به معرفي مصاحبه ،ل از مصاحبه)؛ گاه به معرفي خبرنگارد (همساز با اطالعات حاصنثابتي ندار

). فقط در اين پنجره، اثر مداليته (تصوير و  1د (مانند تصاوير نياباختصاص مي مصاحبه به طرح موضوع  نيز

 
1.Pearce 
2.Indexical sign 
3. Iconic Sign 
4. Symbolic sign 
5. Messaris 

  نمونه مناسب كاربرد مداليته چندگانه و اثر گسست   . 2  تصوير  نمايش شبكه خبر در سه نوار تصوير معمول صفحه.1تصوير

Image1. A normal Screenshot of IRINN TV screen with 
three strips 

Image 2 . A proper example of IRINN screen usage of 
modality effect and split-attention effect. 

تحلیـل پنجـره ثابت و نوارهای متغیر: مشـاهدات متعدد نشـان داد کـه متون پنجره 
نخسـت در ایـن شـبکه وضعیـت ثابتی ندارند )همسـاز بـا اطالعات حاصـل از مصاحبه(؛ 
گاه بـه معرفـی خبرنـگار، گاه بـه معرفـی مصاحبه شـونده و گاه نیـز بـه طـرح موضـوع 
مصاحبـه اختصـاص می یابنـد )ماننـد تصاویـر 1(. فقـط در ایـن پنجـره، اثـر مدالیتـه 
)تصویـر و نوشـتار( و اثر گسسـتـ  توجه رعایت شـده اسـت؛ امـا در نوار دوم، اثر حشـو 
قابـل مشـاهده اسـت )موضـوع متـن، قاچـاق کاال و موضوع نـوار دوم،  چگونگـی مصرف 
مـواد غذایـی بـرای حفظ سـالمت اسـت(. اثر حشـو در نوار زیرگذر سـوم نیز کامـاًل بارز 
اسـت. در تصویـر 3، در نـوار دوم، میانگیـن تعـداد پیام هـا در هر برنامه، شـامل 14 پیام 
خبـری می شـود کـه به گونـه ای منظـم در هـر لـوپ )رفت وبرگشـت( تکـرار می شـوند 

1. Pearce
2. Indexical sign

3. Iconic Sign
4. Symbolic sign

5. Messaris



28
پژوهش های ارتباطی،
ســال بیـست  و هـشـتـم،
شمـاره 1 )پیاپي 105(،
ــار 1400 بـهــــــــ

ولـی ایـن میـزان، نظـم یکسـانی در طول پخش دیگـر برنامه ها نـدارد. در نوار سـوم، 
بیشـترین چالش هـا به چشـم می خـورد. در مـورد نوار رونـده زیرمتنی )سـوم(، برای 
نمونـه، در تاریـخ سه شـنبه 7 آبـان تعـداد 44 پیـام زیرمتنـی بـه مـدت 10 دقیقـه 
پخـش شـد. میانگیـن کلمـات در هر پیـام 15/49 بـوده اسـت. پنج شـنبه 9 آبان به 
مـدت 15دقیقـه، خبـر ورزشـی بـه پخـش رسـیده و در ایـن مـدت، تعـداد 86 پیام 
زیرمتنـی بـا میانگیـن 16/5 کلمه در هر پیام ارائه شـده اسـت. یکشـنبه 12 آبان، به 
مـدت 30 دقیقـه تعـداد 68 پیام بـا میانگین 15/36 کلمه در هر پیام از نظر گذشـته 
اسـت. چنان کـه مالحظـه می شـود، نظم معینـی در تعـداد پیام های رونـده زیرمتنی 

در ایـن شـبکه رعایت نشـده اسـت )برخـالف دیگر شـبکه ها(.
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  ،ناما در نوار دوم، اثر حشو قابل مشاهده است (موضوع مت؛ توجه رعايت شده استـ   نوشتار) و اثر گسست

سالمت است). اثر حشو در نوار   حفظ   ونگي مصرف مواد غذايي برايچگ ،قاچاق كاال و موضوع نوار دوم

  بارز است.  كامالًنيز زيرگذر سوم  

منظم    ايگونهبهكه    شود ميپيام خبري    14شامل    ،ها در هر برنامه، در نوار دوم، ميانگين تعداد پيام3تصوير  در  

ها ندارد. در  ند ولي اين ميزان، نظم يكساني در طول پخش ديگر برنامهوشار مي) تكروبرگشترفتدر هر لوپ (

چالش بيشترين  سوم،  ميها  نوار  چشم  تاريخ  خوردبه  در  نمونه،  براي  (سوم)،  زيرمتني  رونده  نوار  مورد  در   .

به    44تعداد  آبان    7شنبه  سه زيرمتني  پيام    دقيقه  10مدت  پيام  هر  در  كلمات  ميانگين  شد.  ده  بو  49/15پخش 

پيام زيرمتني با   86تعداد    ،در اين مدت  رسيده وپخش    به  خبر ورزشي   دقيقه،15مدت  به    آبان   9  شنبه پنجاست.  

است.    16/ 5ميانگين   شده  ارائه  پيام  در هر  به  بانآ  12يكشنبه  كلمه  با ميانگين   68تعداد    دقيقه  30مدت  ،  پيام 

چنان  15/ 36 است.  گذشته  نظر  از  پيام  هر  در  مالحظكلمه  ميكه  پيامشوه  تعداد  در  معيني  نظم  رونده  د،  هاي 

  ها).(برخالف ديگر شبكه نشده است زيرمتني در اين شبكه رعايت 
  
  
  

 
  
  

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

ندارد  از   وجود  گسست رو اين و  اثر  پيا ـ    ،  در  نمي م توجه  رعايت  خبرهاي  رساني  بخش  در  نمونه،  براي  شود. 

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

 شتاري نو بدون توضيح    ،نمايش صفحه   از   استفاده حداقلي   . 4تصوير  

 

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

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

نبایـد فرامـوش کـرد کـه از حیـث هماهنگـی موضوعـی، میـان بخـش خبری و 
موضـوع پیام هـای زیرمتنـی، سـازگاری وجود نـدارد و از ایـن رو، اثر گسسـت ـ توجه 
در پیام رسـانی رعایـت نمی شـود. بـرای نمونه، در بخـش خبرهای ورزشـی، پیام های 
زیرمتنـی ماننـد دیگـر بخش هـای خبـری، پیام هـای عمومـی و بی ربـط بـا موضـوع 
ورزشـی بوده انـد. 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، هیچ گونـه توضیحـی بـرای تصویر خبـری ارائه نمی شـود.

ضرباهنـگ، کنـدی یـا تنـدی تولیـد صداسـت و البته، بـه کل عبارت هـای متن، 
آهنـِگ گفت وگـوی صحنـه و مهـار تنفس مربـوط می شـود. گوینده بایـد ضرباهنگ 
را در متـن خـود مشـخص کنـد و پیـش از ورود بـه اسـتودیو و در اسـتودیو، زمان را 
در نظـر بگیـرد. در گفت وگـوی معمولـی و روزمره، حد متوسـط سـرعت، 120 کلمه 
در دقیقـه اسـت )آریـس و مارتینـاس1، 2005(؛ که البته در برخـی منابع تا 140 نیز 

1. Martinás
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رسانه و علوم شنـاختی: 
مطالعــه ساختــــــار 
ـکه های ـایش شب صفحه نم
خبری تلویزیون با نظر 
به مالحظـات نظـری در
ــی نظــریــه بار شناخت

ذکر شـده اسـت. به این ترتیب، پژوهشـگر سـرعت مناسـب بـرای شـنیدن در جایگاه 
مخاطـب را نیـز همیـن میزان فـرض کرده اسـت. با میانگیـن 130 کلمـه در دقیقه، 
یعنـی 2/2 کلمـه در حالت شـنیدن؛ امـا خوب می دانیـم که مخاطب چندرسـانه ای، 

بـرای خوانـدن هر کلمه، فرصت بیشـتری نیـاز دارد.
پیام هـا بـا توجـه بـه تعـداد و سـرعت گـذر کلمـات بـر ثانیـه در نـوار زیرمتنـی 
ایـن شـبکه، بـا میانگیـن 12/5 کلمـه در هـر پیـام، یعنـی ، گـذر1 هـر کلمـه، عرض 
صفحه نمایـش را با سـرعت2 )اسـپید( 5 ثانیه از سـمت چپ به راسـت طـی می کند؛ 
یعنـی، چشـم بـرای دیـدن هر کلمه، در حـدود 1/8 ثانیـه فرصت دارد. مقایسـه 2/2 
در برابـر 1/8، نشـان می دهـد کـه اوالً، خوانـدن پیام هـای زیرمتنی، به کانونی شـدن 
توجـه و دقـت زیـاد نیـاز دارد و ثانیـاً، سـرعت گذر کلمات بار شـناختی زیـادی را بر 

مخاطـب وارد می کنـد.
در ایـن حـال، دامنـه تغییـرات بیـن کمتریـن و بیشـترین تعـداد کلمـات در 
پیام هـای رونـده نـوار سـوم از 8 تا 25 کلمه در نوسـان بوده اسـت. ایـن اطالعات در 
مقایسـه با سـه شـبکه دیگـر اختالف فاحـش دارد. بـرای نمونه، دامنـه تغییر کلمات 
در بی بی سـی 6 کلمـه، در اینترنشـنال 4 کلمـه و در سـی ان ان تنهـا 2 کلمـه اسـت 
و ایـن می توانـد بیانگـر اعمـال مدیریـت در تدویـن اطالعـات کالمـی در نوارهـای 
زیرنویـس باشـد. جالـب آنکـه، در تاریخ 8 خـرداد، پیام های زیرمتنی بـدون تکرار در 
15 دقیقـه پخـش خبـر، همچنـان بی وقفه و بـدون تکـرار ادامه یافته و اثـری از لوپ 

)رفت وبرگشـت( اخبـار زیرنویـس نبوده اسـت.
پیام هـای  در  برجسته سـازی  مدیریـت  کمتـر  می رسـد،  نظـر  بـه  کـه  امـری 
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 4 کـه هیچ گونـه 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 

می شـود.

2( تحلیل صفحه نمایش 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 رنگ های آبی و سـفید، 

1. crawl 2. speed
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پژوهش های ارتباطی،
ســال بیـست  و هـشـتـم،
شمـاره 1 )پیاپي 105(،
ــار 1400 بـهــــــــ

بـه معرفـی مصاحبه شـونده اختصـاص دارد )تصویـر 5( و طـول آن برحسـب کلمـه، 13 
اسـت. نـوار تغییرپذیـر دوم کـه بـا رنـگ سـفید و قلم قرمـز، با عنـوان تازه تریـن خبرها 
ظاهـر می شـود، در طـول برنامـه بـا 8 خبـر و در هـر خبـر به طور متوسـط بـا 12 کلمه 
بـه مـدت 8 ثانیـه روی صفحـه باقـی می مانـد و سـپس، جـای خـود را بـه خبـر بعـدی 
می دهـد؛ یعنـی هر کلمـه 1/5 ثانیه فرصت پردازش شـدن دارد. محتـوای اطالعات درج 
شـده، از حیـث اثـرـ  گسسـت توجـه، بی فایـده و دارای اثـر حشـو اسـت. در نـوار رونده 
سـوم، بـا رنـگ دودی و قلـم سـفید، 16 خبـر به طـور متوسـط در عرض 3 دقیقـه و 30 
ثانیـه، بـا میانگیـن 24/6 کلمـه در هـر خبـر، هر کلمـه به مـدت 6/4 ثانیـه در صفحه از 
چـپ بـه راسـت گذر )کـرال( می کنـد. نکتـه آنکـه، هیچ یـک از پیام های خبـری به طور 
کامـل در کادر صفحـه قـرار نمی گیـرد؛ بـه ایـن معنـی کـه طـول جملـه بلندتـر از آنی 

اسـت کـه مخاطـب بتوانـد آن را یکجـا روی صفحه نمایش تلویزیـون ببینـد و بخواند.
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گزار موضوع  از  فارغ  سوم  نوار  خبر،  تفسير  به    ،شهنگام  مي  حركتهمچنان  ادامه  و  خود  مواقع  در  دهد. 

ديگرهابرنامه ني  شناسايي  قابل  ثابتي  وضعيت  حاوي  يست،  شبكه  اين  در  ثابت  نوار  مورد؛  يك  در  پيام    14. 

د. وقتي  وشدقيقه خبر ورزشي دنبال مي  15بخش خبري مشاهده شده با تركيب اخبار عمومي و    است و خبري  

مي د. از اين  وشپيام مي  10كه شامل    استهاي ورزشي  ر حاوي پيامنوار زيرمتني گذا  د،و شخبر ورزشي آغاز 

نمايش اين شبكه كه  . دو نمونه از صفحهاست   رؤيت قابل، يكجا  نمايشصفحهمورد آن در درون كادر    6تعداد،  

يز، با نظر به در اين شبكه ن  قابل مشاهده است.   6در تصوير    ، دهدحتي از نظر رنگ وضعيت ثابتي را نشان نمي

از متن تصوير براي نوشتار،    نشدن  زيرمتني، در بيشتر مواقع و استفاده  هماهنگي موضوعي ميان متن و نوارنبود  

  . استاثر حشو نمايان 

 

  )BBC( يسيبيب   يخبر شبكه شينماصفحه ليتحل )3

معرفي ميهمان   براي   است كه سفيدرنگ    ينوار سي فارسي داراي دو نوار است. نوار نخست،  بيشبكه خبري بي

). در اين شبكه هنگام گفتگو با ميهمان برنامه، روتيتر  7شود (تصوير  ر خبر استفاده ميتو در صورت نياز، سوتي

نمايش شبكه خبري ايران اينترنشنالنمونه صفحه .5 تصوير نمايش شبكه خبري ايران اينترنشنال؛ نمونه صفحه.6 تصوير 
 شبكه ساختار استاندارد از  خارج

Image 5 . A general screenshot of Iran-International 
News Channel screen. 

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

هنـگام تفسـیر خبـر، نوار سـوم فارغ از موضوع گـزارش، همچنان بـه حرکت خود 
ادامـه می دهـد. در مواقـع و برنامه هـای دیگـر، وضعیت ثابتی قابل شناسـایی نیسـت. 
در یـک مـورد؛ نـوار ثابـت در این شـبکه حاوی 14 پیـام خبری اسـت و بخش خبری 
مشـاهده شـده بـا ترکیـب اخبـار عمومـی و 15 دقیقـه خبر ورزشـی دنبال می شـود. 
وقتـی خبـر ورزشـی آغاز می شـود، نـوار زیرمتنی گذار حاوی پیام های ورزشـی اسـت 
کـه شـامل 10 پیـام می شـود. از این تعـداد، 6 مـورد آن در درون کادر صفحه نمایش، 
یکجـا قابل رؤیـت اسـت. دو نمونـه از صفحه نمایـش این شـبکه که حتـی از نظر رنگ 
وضعیـت ثابتـی را نشـان نمی دهـد، در تصویـر 6 قابل مشـاهده اسـت. در این شـبکه 
نیـز، بـا نظـر به نبـود هماهنگی موضوعی میان متـن و نوار زیرمتنی، در بیشـتر مواقع 

و اسـتفاده نشـدن از متن تصویر برای نوشـتار، اثر حشـو نمایان اسـت.
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)BBC( تحلیل صفحه نمایش شبکه خبری بی بی سی )3
شـبکه خبـری بی بی سـی فارسـی دارای دو نـوار اسـت. نـوار نخسـت، نـواری 
سـفیدرنگ اسـت که بـرای معرفی میهمـان و در صورت نیاز، سـوتیتر خبر اسـتفاده 
می شـود )تصویـر 7(. در ایـن شـبکه هنـگام گفتگـو بـا میهمـان برنامـه، روتیتـر 
)سرکلیشـه(1 شـامل 5 کلمـه بـرای معرفـی، بـه همـراه تیتـر کـه شـامل اشـاره بـه 
موضـوع گفتگـو اسـت و سـوتیتر بـا حداکثـر 12 کلمـه در شـرح موضوع، بـرای 10 
ثانیـه بـر صفحـه نمایـان می شـود. نـوار دوم، نـواری رونـده و قرمزرنـگ اسـت کـه 
صرف نظـر از موضـوع متـن خبـر، در پایین صفحه از پیش چشـم مخاطـب می گذرد.

تعـداد اخبـار رونـده زیرنویس در هر لوپ )رفت وبرگشـت( 9 پیام اسـت. میانگین 
تعـداد کلمـات ایـن نوار بـر صفحه نمایش هـر لحظه، 16/3 کلمه اسـت کـه هر یک، 
طـی مدت زمـان 7/8 ثانیـه بـر صفحـه می خـزد. ایـن یعنـی مطابـق اسـتاندارد، هـر 
کلمـه 2/1 ثانیـه از سـوی مخاطـب قابل مشـاهده اسـت )آنچـه در دو شـبکه خبری 
سـیما و ایـران اینترنشـنال کمتر دیده می شـود. نیمـی از پیام های این نـوار به خوبی 
در کادر صفحـه قـرار می گیـرد؛ یعنـی، تمـام متـن پیام یکجـا قابل رؤیت اسـت و اثر 

گـذر اطالعـات را ناچیز می سـازد.
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معرفي  5شامل    1(سركليشه) براي  همراه  ، كلمه  است  به  گفتگو  موضوع  به  اشاره  شامل  كه  سوتيتر    تيتر  با  و 

قرمزرنگ    و  رونده  ي. نوار دوم، نوارشودمير صفحه نمايان  به  ثاني  10براي    ،شرح موضوعكلمه در    12حداكثر  

  گذرد. صفحه از پيش چشم مخاطب مي پاييندر   ، نظر از موضوع متن خبراست كه صرف

(رفت  لوپ  هر  در  زيرنويس  رونده  اخبار  بر    9وبرگشت)  تعداد  نوار  اين  كلمات  تعداد  ميانگين  است.  پيام 

. اين يعني مطابق  خزدر صفحه مي ب ثانيه    7/ 8زمان  مدت   يك، طي كه هر    كلمه است   16/ 3  هر لحظه،   نمايش صفحه 

كلمه   هر  سوي ثانيه    2/ 1استاندارد،  (   از  است  مشاهده  قابل  ايران    آنچه مخاطب  و  سيما  خبري  شبكه  دو  در 

م متن پيام  گيرد؛ يعني، تما قرار مي خوبي در كادر صفحه  هاي اين نوار به . نيمي از پيام شود ديده مي اينترنشنال كمتر  

  سازد. است و اثر گذر اطالعات را ناچيز مي   رؤيت قابل يكجا  
  
  
  

 
  
 

  

  

كوتاه بودن، شانس بيشتري براي ديده شدن دارند. نكته ديگر    ها، به دليل پيام   گونه اين هاي بلند،  در مقايسه با پيام 

گسست  اثر  و  مداليته  اثر  رعايت  خصوص  است   ـ  در  خبري  مصاحبه  پخش  هنگام  همه  توجه،  موارد،  اين  در   .

 
 نگاري كاغذي است. اصطالحي در روزنامه .1

سيبينمايش شبكه خبري بينمونه صفحه .7 تصوير  
 فارسي 

سي فارسي بينمايش شبكه خبري بينمونه صفحه. 8 تصوير
 هنگام نشست خبري 

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

Image 7 . A general screenshot of BBC News Channel 
screen 

در مقایسـه بـا پیام هـای بلنـد، این گونـه پیام هـا، بـه دلیـل کوتـاه بودن، شـانس 
بیشـتری بـرای دیـده شـدن دارنـد. نکتـه دیگـر در خصـوص رعایـت اثـر مدالیته و 
اثـر گسسـتـ  توجـه، هنـگام پخـش مصاحبـه خبـری اسـت. در ایـن مـوارد، همـه 
صفحه نمایـش در جهـت کارسـازی ایـن دو اثـر در مخاطـب و رسـانه عمـل می کند 
)تصویـر 8(. گفتنی اسـت، شـبکه بی بی سـی انگلیسـی زبان، هیچ نوار رونـده ای ندارد 
و در حـد نـوار ثابـت جابه جاشـونده، حـدود 7 کلمـه به عنـوان سرکلیشـه در زیـر 

1. اصطالحی در روزنامه نگاری کاغذی است.
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صفحه نمایـش ظاهـر می شـود. ایـن یعنـی، باوجودآنکـه از اثر گسسـتـ  توجه کمتر 
بهـره می بـرد، سـعی دارد اثر حشـو را به حداقل برسـاند. در گزارش هـای خبری این 
شـبکه، از نوشـتار روی صفحه اسـتفاده می شـود و در نتیجه، گسسـت ـ توجه و اثر 

حشـو کاهـش می یابد.

)CNN( تحلیل صفحه نمایش شبکه خبری سی ان ان )4
سـی ان ان خـود را یـک شـبکه خبـری تمام عیـار معرفـی کـرده اسـت. نه تنهـا 
برنامه هـای نمایشـی نـدارد، بلکـه مسـتند نیـز پخـش نمی کنـد؛ هرچنـد گاه رپرتاژ 
نمایـش  بـه  گردشـگری  و  سـرمایه گذاری  مناطـق  معرفـی  بـرای  را  آگهی هایـی 
می گـذارد. صفحه نمایـش ایـن شـبکه به لحاظ بـه خدمـت گرفتن فنـاوری پردازش 
اطالعـات، بسـیار پیشـرفته و مدیریـت پیـام آن به گونـه ای اسـت کـه هنـگام پخش 
خبـر، اثـر مدالیتـه و اثر گسسـتـ  توجه را به بیشـینه مقدار و اثر حشـو را به کمینه 

مقـدار می رسـاند.
روش ایـن شـبکه به قـدری پیچیـده اسـت کـه توضیح منسـجم دربـاره پنجره ها 
و نوارهـای رونـد و ثابـت آن را دشـوار می سـازد. این امر، شـاید به دلیل دسـته بندی 
برنامه هـا به گونـه ای باشـد کـه مـا از آن خبـر نداریم؛ یعنـی، اینکه در کـدام برنامه ها 
بـه حداقـل پنجـره ثابـت اکتفـا می شـود و در کدام یـک از نوارهـای زیرمتنـی گـذرا 
اسـتفاده می کننـد. در برنامه هـای مختلـف آن، ماننـد خبـر، گزارش هـای خبـری 
و میزگردهـا نیـز از پنجره هـا و نوارهـای مختلـف )تـا 5 مـورد( اسـتفاده می شـود. 
بـرای مثـال، هنـگام پخـش خبـر دارای دو پنجره اسـت )تصویر 9( و هنـگام معرفی 

میهمـان، یـک پنجـره بـرای معرفـی وی افزایـش می یابد )تصویـر 10(.
در پنجـره قرمـز، موضـوع، در پنجـره سـفید، سـوتیتر )وضعیـت موجـود( و در 
پنجـره مشـکی بـا قلم سـفید، معرفـی میهمـان را درج می کنند. همه ایـن اطالعات 
بـا تغییـر موضـوع و میهمـان تغییـر می کنـد و همان گونـه که گفته شـد، خبـری از 
نـوار رونـده نیسـت. نکتـه  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 می شـود.
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ه موضوعي قرار دارند. گاه ز، اطالعات اين سه پنجره در راستاي يك حو آنكه  خبري از نوار رونده نيست. نكته

  د. شو عات كوتاه مانند دما يا شاخص بورس نمايان ميشامل اطال  نيز  پنجره ديگري
  
  
  

 
  
  

واژه (يك يا دو) نقش سرخط خبر و نوار ثابت دوم كه   دهاي خبري، پنجره ثابت آن به كمترين تعدادر برنامه

ها همواره از حيث موضوع  شود. پنجرهكلمه با قلم درشت استفاده مي 6كند، در حد سوتيتر عمل مي عنوانبه

و البته،  گيردرا دربر مينوار نوشتاري زيرمتني  5حتي  يا  4، گاه تا  نيز ها. در برخي برنامهاندهنگهما

). افزون بر اين، گاه يك نوار رونده 11دهد (تصوير هاي روي صفحه قرار ميهاي اقتصادي را در پنجرهشاخص

. در مقايسه با  گذراند مير ثانيه از نظر  كلمه ب  6/7كلمه در مدت  10هاي خبري را با ميانگين مشكي رنگ پيام

هاي خبري بود. در  مربوط به برنامه تاكنون گفته شد،آنچه   بيشتر است. اين كلماتسي فارسي، سرعت بيبي

را  يك نوار زيرمتني  اماشود  موضوع خاص، اين فرمت ثابت نگاه داشته مي دربارههاي گزارش خبري برنامه

 ). 12(نمونه، تصوير   كنندمينوار باال اضافه براي طرح سرخط خبرها به سه 

 

 

  

ان هنگام پخش خبر.ان نمايش شبكه سيصفحه .9 تصوير ان هنگام معرفي ميهمان ان نمايش سيصفحه .10 تصوير 

Image 9. A general screenshot of CNN News screen. Image 10. A CNN News screen introducing a guest. 

در برنامه هـای خبـری، پنجـره ثابت آن بـه کمترین تعداد واژه )یـک یا دو( نقش 
سـرخط خبـر و نـوار ثابـت دوم کـه به عنوان سـوتیتر عمـل می کند، در حـد 6 کلمه 
بـا قلم درشـت اسـتفاده می شـود. پنجره ها همـواره از حیث موضـوع هماهنگ اند. در 
برخـی برنامه هـا نیـز، گاه تـا 4 یـا حتـی 5 نـوار نوشـتاری زیرمتنی را دربـر می گیرد 
و البتـه، شـاخص های اقتصـادی را در پنجره هـای روی صفحـه قرار می دهـد )تصویر 
11(. افـزون بـر ایـن، گاه یک نوار رونده مشـکی رنـگ پیام های خبـری را با میانگین 
10 کلمـه در مـدت 7/6 کلمـه بـر ثانیـه از نظـر می گذراند. در مقایسـه با بی بی سـی 
فارسـی، سـرعت ایـن کلمـات بیشـتر اسـت. آنچـه تاکنـون گفتـه شـد، مربـوط بـه 
برنامه هـای خبـری بـود. در برنامه هـای گـزارش خبـری دربـاره موضـوع خـاص، این 
فرمـت ثابـت نـگاه داشـته می شـود امـا یـک نـوار زیرمتنـی را بـرای طـرح سـرخط 

خبرهـا به سـه نـوار باال اضافـه می کننـد )نمونه، تصویـر 12(.
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نكته قابل مالحظه    ). 12شود (تصوير  عنوان نوار پنجم باال نوار رونده ظاهر مي به   وهوا آب در اين ميان، گاه اخبار  

تصوير  از نوشتار چسبيده به    ، جاي آن را قطع و به   زيرنويس   ، ها و نمودارها آنكه، اين شبكه هنگام درج شاخص 

مي  مي   كند استفاده  پوشش  را  صفحه  همه  دقيقًادهد كه  اين  گسست   ، .  اثر  و  مداليته  اثر  از  استفاده  توجه    - بيانگر 

روزنامهشايد بتوان گفت،    است.  شبكهالگوي  شبيه روزنامه  ،نگاري اين  استبسيار  تصوير و هاي سنتي  ؛ يعني 

(قرمز رنگ)، تيتر (نوار دوم، سفيدرنگ؛ گاه در يك  و شامل روتيتر يا عنوان اصلي بحث    هماهنگ  كامالًمتن  

  شركت وري در برنامه  ضموارد، در دو سطر با قلم درشت) و چنانچه ميهمان (كارشناس) غيرح   سطر و در اندك

ديگري كند مشكي  ثابت  نوار  كه  ،  مي  است  اضافه  ميهمان  معرفي  راشود  براي  آن  در نامند ميزيرتيتر    و   .

خبري،  برنامه موضوع  عنوانچهيبههاي  به  مربوط  اطالعات  زيرمتني  نوارهاي  در  درج  اطالعات  متفرقه  هاي 

ايننمي مهم  نكته  شبكه  كهشود.  در اين  برخي  برنامه  ،  در  ولي  ندارد.  (گذرا)  رونده  زيرمتني  نوار  خبري  هاي 

بورس،   هاياخصشامل ش ؛ا ميزگردها، نوار چهارم سفيدرنگ يهاي خبري  شامل گزارش ، معمولطوربهها، برنامه

اين  وهواآب مانند  سياه  و  رونده  پنجم  نوار  مهم  ؛ رنگو  خبرهاي  سرخط  بخش پايين  از  ،شامل  ترين 

ميصفحه گذر  پيامنكننمايش  رنگ،  رونده مشكي  اين نوار  ميانگين  د.  با  خبري را  در مدت    10هاي    6/7كلمه 

ان اننمايش شبكه خبري سيصفحه .12تصوير 
 نجره و نوار ثابت و روندهپنج رديف پبرنامه؛ با بين

ان با چهار رديف پنجره اننمايش شبكه سيصفحه.11تصوير
 و نوار ثابت و رونده براي سرخط خبرها

Image 11. A screenshot of CNN News screen with 
four static and dynamic headlines strips 

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

در ایـن میـان، گاه اخبـار آب وهـوا به عنـوان نـوار پنجـم بـاال نـوار رونـده ظاهـر 
می شـود )تصویـر 12(. نکتـه قابـل مالحظـه آنکه، این شـبکه هنگام درج شـاخص ها 
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و نمودارهـا، زیرنویـس را قطـع و به جـای آن، از نوشـتار چسـبیده به تصویر اسـتفاده 
می کنـد کـه همـه صفحـه را پوشـش می دهـد. ایـن دقیقـاً، بیانگـر اسـتفاده از اثـر 
مدالیتـه و اثـر گسسـت- توجـه اسـت. شـاید بتـوان گفـت، الگـوی روزنامه نـگاری 
ایـن شـبکه، بسـیار شـبیه روزنامه هـای سـنتی اسـت؛ یعنـی تصویـر و متـن کامـاًل 
هماهنـگ  و شـامل روتیتـر یـا عنـوان اصلـی بحـث )قرمـز رنـگ(، تیتـر )نـوار دوم، 
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 می شـود و آن را زیرتیتـر می نامند. 
اطالعـات  زیرمتنـی  نوارهـای  در  اطالعـات  به هیچ عنـوان  خبـری،  برنامه هـای  در 
مربـوط بـه موضوع هـای متفرقـه درج نمی شـود. نکتـه مهـم اینکـه ایـن شـبکه، در 
برنامه هـای خبـری نـوار زیرمتنـی رونـده )گـذرا( نـدارد. ولـی در برخـی برنامه هـا، 
به طور معمـول، شـامل گزارش  هـای خبـری یـا میزگردهـا، نـوار چهـارم سـفیدرنگ؛ 
شـامل شـاخص های بـورس، آب وهـوا و ماننـد ایـن و نـوار پنجـم رونـده سـیاه رنگ؛ 
شـامل سـرخط خبرهـای مهـم، از پایین تریـن بخـش صفحه نمایـش گـذر می کنند. 
ایـن نـوار رونده مشـکی رنـگ، پیام های خبـری را با میانگین 10 کلمـه در مدت 7/6 
کلمـه بـر ثانیـه از نظر گـذر می گذرانـد. افزون بر این، گاه برحسـب اهمیـت موضوع، 

پنجره هایـی بـر صفحه نمایـش ظاهـر می شـوند.

بحث و نتیجه گیری
عالقه منـدی بـه مباحث علوم شـناختی در کشـور رو به فزونی نهـاده و به تازگی، 
توجـه کارشناسـان حـوزه رسـانه را نیز به خـود جلب کرده اسـت. بااین همه، بیشـتر 
افـراد، هنگامی کـه سـخن از علوم شـناختی مـی رود، آن را به حوزه پزشـکی، آموزش 
یـا بازاریابـی عصب شـناختی و این گونـه مـوارد ربـط می دهنـد و کمتـر بـا نظـر بـه 
پـردازش اطالعات در نظام شـناختی انسـان و در ارتباط با رسـانه بـه آن می پردازند؛ 
بنابرایـن و بـا توجـه بـه خصلـت نظریـه بار شـناختی و کاربـرد آن در حـوزه آموزش 
و یادگیـری، نمی تـوان انتظـار داشـت کـه ایـن نظریـه در میـان پژوهشـگران عرصه 
رسـانه مشـهور باشـد. بااین همـه، مؤلفه های منـدرج در آن، بـرای طراحـی پیام های 
متنـی و زیرمتنـی در تلویزیـون قابـل اسـتفاده اند و می تواننـد به چگونگـی پردازش 

صفحه نمایـش و پـردازش شـناختی مخاطب کمـک کنند.
ایـن پژوهـش با توجـه به چگونگی اسـتفاده از یافته هـا در قلمرو علوم شـناختی 
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در حـوزه خـاص رسـانه های خبـری صـورت گرفته و در این زمینه، پرسـش نخسـت 
پژوهـش، مدیریـت صفحه نمایش شـبکه خبـر را بر پایـه موازین نظریه بار شـناختی 
هـدف قـرار داده اسـت. چنان کـه گفتـه شـد، کسـانی کـه بـا تجهیـزات اتـاق خبـر 
ایـن شـبکه سـروکار دارنـد، حتـی گاه از نـام دقیـق انگلیسـی دسـتگاه یـا سیسـتم 
CG بی اطالع انـد و فقـط در ایـن حـد کـه CG مخفـف گرافیـک رایانه ای یـا مولد 
رایانـه ای 1 اسـت، در مـورد آن آگاهـی دارند. ایـن نکته را می توان نشـانه ای از آموزش 
ناکافـی دسـت اندرکاران این حوزه دانسـت. اعتـراف به اینکه مدیران شـبکه، الگوهای 
خـود را از دیگـر شـبکه  ها و نظـر فـردی خـود می گیرنـد، از دیگـر نکات قابـل تأمل 
اسـت. باوجودآنکـه، طراحـی صفحه نمایـش )ماننـد تصویـر 1( گاه بـا نظریه همسـو 
بـود، یافته هـای پژوهـش، ضـرورت توجـه آموزشـی را چـه در بخـش فنـی و چه در 

بخـش مدیریـت شـبکه خبر بیـش از گذشـته نمایـان می کند.
پرسـش اصلـي پژوهـش به نحوه اسـتفاده چهار شـبکه خبری؛ شـامل شـبکه خبر 
 )CNN( سـیما، ایران اینترنشـنال، بی بی سی فارسـی و شبکه انگلیسی زبان سـی ان ان
از مالحظـات نظـری منـدرج در نظریـه بـار شـناختی در سـاختار صفحه نمایـش ایـن 
شـبکه ها اختصـاص داشـت؛ زیـرا طراحـی نادرسـت، سـبب افزایـش بـار شـناختی و 
اختـالل در یادگیـری می شـود. بـه همیـن منظـور، اثر مدالیتـه، اثر گسسـتـ  توجه و 
اثـر حشـو در شـیوه پخش اخبار این شـبکه ها مـورد توجه قـرار گرفـت درحالی که اثر 
گـذر اطالعـات نیـز در حاشـیه مطالعه قرار داشـت. اسـتثنایی که در شـبکه خبر بارها 
دیده شـد )تصویر 3(، اسـتفاده از حرکات نشـانه ای دسـت برای مخاطبان ناشـنوا بود. 
ایـن کار اسـتفاده از صفحه نمایـش را گسـترش می دهـد. در چندرسـانه ای ها 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 بی حسـاب وکتاب بـود، در شـبکه ایـران اینترنشـنال از حیـث تعـداد و 
تکـرار، مدیریـت بهتری داشـت. شـاید در ذهن برخـی، تکرار پیام هـای زیرمتنی همان 
تأثیـر برجسته سـازی خبر را داشـته باشـد. در شـبکه خبـر، گاه پیام هـای زیرمتنی در 

طـول 15 دقیقـه پخـش خبر، یکسـره و بدون تکـرار ادامـه می یافت.
شـواهد نشـان  داد 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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پژوهش های ارتباطی،
ســال بیـست  و هـشـتـم،
شمـاره 1 )پیاپي 105(،
ــار 1400 بـهــــــــ

به وضـوح دیـده می شـود؛ برای مثـال، اطالعات زیرمتنـی فراوانی کـه نه تنها محتوای 
تصویـر متنـی را تکمیـل نمی کند، بلکه پیام دوم یا سـوم مسـتقلی به حسـاب می آید 
کـه بـا متن تصویـر همخوان نیسـت و بر بار شـناختی مخاطب می افزاید. اسـتفاده از 
جمـالت طوالنـی نیـز )گاه تـا 25 کلمـه( بر بـار بیرونی می افزایـد و پـردازش پیام را 
بـا اختـالل روبـه رو می کنـد )برخالف شـبکه خبری بی بی سـی، تصویـر 8 و 9(. نکته 
منفـی دربـاره افزایـش وافـر پیام ها، درج اطالعاتی اسـت کـه به احتمـال، فاقد ارزش 

خبـری بوده انـد؛ امـری که می تـوان از محتـوای این متـون دریافت.
در شـبکه بی بی سـی فارسـی به دلیـل بهره گیری فقـط از یک نـوار زیرمتنی، اثر 
حشـو کمتـری بـه چشـم می خـورد. در ایـن شـبکه، بـه تبعیت از شـبکه بی بی سـی 
انگلیسـی، از پنجره هـا و نوارهـای زیرمتنـی چندانی اسـتفاده نمی شـود. درواقع، این 
پنجره هـا و نوارهـا در شـبکه بی بی سـی انگلیسـی در کمتریـن حـد ممکـن هسـتند 
اما در شـبکه خبری سـی ان ان، مدیریت پخش به اوج خود می رسـد. در این شـبکه، 
هنـگام پخـش خبـر، اثـر مدالیته و اثر گسسـتـ  توجه مراعات می شـود و اثر حشـو 
بـه صفـر می رسـد؛ امـری کـه نشـان از بـه خدمت گیـری افـراد زبـده و اسـتفاده از 
آخریـن دسـتاوردهای علمـی در حـوزه علوم شـناختی در قلمـرو خبـر دارد. مطالعه 

ایـن چهـار شـبکه همچنین مـا را به یافتـه ای دیگر می رسـاند.
بـا توجـه بـه محیـط اصلـی و انـواع نوارهـا و پنجره هایـی کـه بـر صفحـه ظاهـر 
می شـوند، صفحه نمایـش شـبکه های خبـری را بایـد به مثابـه نوعی رسـانه در رسـانه 
انگاشـت؛ نـه یـک محیـط یکپارچـه و منسـجم. به ایـن معنی که بـا توجه بـه تکرار 
اخبـار، می تـوان انتظـار داشـت بـرای برخـی مخاطبـان، اخبـار زیرمتنـی حـاوی 
اطالعـات تـازه ای باشـد. تکـرار بی رویـه اخبـار در نوارهـای زیرمتنـی می توانـد بـه 
ایـن معنـا باشـد کـه هیچ گونـه مدیریـت برجسته سـازی در پیام هـای زیرمتنـی در 
شـبکه خبـر وجـود نـدارد. واقعیـت ایـن اسـت کـه اخبـار تلویزیـون عـالوه بـر انواع 
خبـر، انتظـارات ضمنی شـبکه های خبـری را نیز کـه از طریق برجسته سـازی دنبال 
می کننـد، شـامل می شـود؛ انتظاراتـی کـه یکـی از آنهـا جلب توجـه مخاطب اسـت.

چنان کـه گفتـه شـد، یکـی از دالیـل تعـداد زیـاد زیرنویس هـا در شـبکه خبـر 
سـیما، تبعیـت از الگـوی روزنامه نـگاری سـنتی )کاغـذی( و تکه تکـه کـردن اخبـار 
روزنامـه ای )تیتـر، سـوتیتر و متن( در رسـانه تصویـری و تقسـیم آن در چندین پیام 
ثابـت و رونـده زیرمتنـی اسـت. جالـب آنکـه، بـه نظر می رسـد شـبکه سـی ان ان نیز 
چنیـن دسـتورالعملی را پـی می گیـرد، بـا ایـن تفـاوت کـه در سـی ان ان، مدیریـت 



37
رسانه و علوم شنـاختی: 
مطالعــه ساختــــــار 
ـکه های ـایش شب صفحه نم
خبری تلویزیون با نظر 
به مالحظـات نظـری در
ــی نظــریــه بار شناخت

پخـش خبـر به قدری دقیق اسـت کـه گویـی صفحه نمایـش تلویزیون همـان صفحه 
دوم روزنامه هـای کاغـذی اسـت؛ صفحه ای که بـا تحلیل و تصویر همراه اسـت. حتی 
یـک مـورد نیز در این شـبکه دیده نشـد که عنـوان )تیتر( و موضوع )سـوتیتر( بی جا 
یـا جابه جـا اسـتفاده شـده باشـد. در ایـن خصـوص، یکـی از کارشناسـان و مدیـران 
شـبکه  پرس تـی وی کـه با فعالیت  همکارانش در شـبکه خبر آشـنایی داشـت، اشـاره 
کـرده بـود که در شـبکه های داخلـی، همان اخبـار روزنامه ای را، بدون طرح و نقشـه 
نظـری، به گونـه ای تکه تکـه در نـوار پیام هـای زیرمتنـی قـرار می دهنـد. معنـای این 
نکتـه بـه زبـان علـوم شـناختی این اسـت کـه کارگـزاران خبـری میـان محیط های 
گوناگـون تمایـز قائـل نمی شـوند؛ هرچنـد کـه اگـر بتـوان تحـوالت صفحه نمایش را 
همچـون صفحـه کاغذی، حیـن پخش هر خبـر، یکجا پیـش روی مخاطب قـرار داد، 

امتیـازی بـزرگ به شـمار مـی رود. ایـن نکته نیـاز بـه پژوهش های بیشـتر دارد.
از داللت هـای روان شـناختی ایـن نحـوه تولیـد خبـر این اسـت که گویی شـبکه 
سـی ان ان فرصـت روی برگردانـدن از صفحه نمایـش را بـه مخاطـب نمی دهـد. در 
مقایسـه بـا ایـن شـبکه امریکایـی کـه اخبـارش بی وقفـه و تهاجمی پخش می شـود، 

اخبـار شـبکه سـیما، بیشـتر منفعالنـه به نظر می رسـد.
صرف نظـر از اینکـه اطالعـات شـبکه ها تـا چـه حـد حائـز ارزش خبـری باشـند 
یـا نباشـند، موضـوع پژوهـش حاضـر ناظـر بـه جنبه هـای سـاختاری و ارتباطـی 
صفحه نمایـش شـبکه خبـری بـر پایـه یافته هـای 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 به خوبـی می تـوان بـرای تهیـه گزارش هـای خبـری بهـره جسـت؛ آنجـا کـه 
گفتـار و تصویـر دو قالـب ارتباطـی مکمل از یک روایت باشـند. باید توجه داشـت که 
تکیه بـر فنـاوری به تنهایـی نمی توانـد هدف هـای یـک شـبکه خبـری را تأمیـن کند. 
برگـزاری دوره هـای کوتاه مـدت در زمینـه یافته های علوم شـناختی بـرای کارگزاران 
شـبکه های خبـری فراتـر از جنبه هـای فناورانـه پخـش خبـر، می توانـد دیدگاه هـای 
اصحـاب خبـر تلویزیون را به جنبه های انسـانی پـردازش اطالعات نزدیـک کند. آنان 
بایـد متوجـه ایـن امر باشـند کـه قابلیـت فناوری بـرای پر کردن گوشـه گوشـه های 
صفحه نمایـش 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 می کنـد.
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