
 ارتباطات و علوم شناختی ،مبانی خبر

ارتباط و خبر ، از روزگاران قديم در كانون تمامي مراودات اجتماعي بروز و 

اند، اند. هر گاه كه افراد بشر ناچار از برقراري روابط منظم با يكديگر شدهظهور داشته

هايي كه اين سيستمها ماهيت سيستمهاي ارتباطي كه ميان آنان به وجود آمده است و گونه

نزديكتر » اند، تا حد زيادي فرصــــت ثيري كه بدست آوردهاند و ميزان تأرشد كرده

 ، يا يكي كردن آنها را فراهم كرده است. « ساختن جوامع به يكديگر

يا ارتباط، به سادگي « . د»دربارة « ب»با « الف»، عبارت  است از پيوند  ارتباط

د. ممكن است كنپيوند برقرار مي« د»دربارة « ب»با « الف»شود كه زماني ايجاد مي

معموالً به « الف»يك شخص، يك گروه يا يك نظام اجتماعي باشد. در هر حال، « الف»

شود. موضوع اين ارتباط هم پيام تلقي مي« گيرنده»به عنوان « ب»و « فرستنده»عنوان 

 است.

ارتباط، معموالً يك كنش متقابل چهره به چهره است، اما اغلب يك كنش متقابل 

دربارة موضوع معيني « الف»از طريق مجراي « ب»د كه به وسيله آن ميانجي وجود دار

بان، يك رمزپرداز يا رمزگذار ، يك پيام و يك كند. در اينجا يك دروازهارتباط برقرار مي

 كانال وجود دارد. 

ارتباط شامل تالشهايي براي مشاركت در معنا، از طريق يك فرآيند كنش متقابل 

ست. اين بدان معناست که ارتباط يك فرآيند همگرايي است كه در نمادين ميان افراد بشر ا

آن فرستنده و گيرنده از طريق وسايل ميانجي يا غيرميانجي، اطالعات را در قاب های 

كنند. در يك فرآيند همگرا، فرستنده و آفرينند، يا در آن مشاركت ميشناختی نظير خبر مي

ركت كنند، يا يكي به سوي ديگري برود، يا هر گيرنده تمايل دارند كه به سوي يك نقطه ح

دو به يك سودمندي، عالقه و قانون مشترك دست يابند. عناصر ارتباط كه موجب و موجد 
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دهند، به معناي مشخص و مستقيم و اي كه روي ميهمة اين عناصر بايد در زمينه

 فرهنگي زمانه، مورد بررسي قرار گيرند.  –در چهارچوب اجتماعي 

ها نيست ، بلكه به ياد داشته باشيم که ارتباطات تنها بيان آشكار و انتقال ارادي پيام

 گذارند رامفهوم ارتباطات  تمامي فرآيندهايي  كه مردم از طريق آنها بر يكديگر تاثير مي

 گيرد. دربرمي

ها و رويدادها، همين كه اين تعريف بر اين فرضيه استوار است كه تمامي كنش

شوند، جنبة ارتباطي دارند. افزون بر اين، از آنجايي كه اين توسط انسان درك مي

گذارند. ارتباطات را يك دهند، بنابراين بر او تاثير مياقدامات، اطالعات فرد را تغيير مي

كنند كه زمان، فرهنگ و ماشين )به عنوان مجراهاي اصلي(، تحقق ني قلمداد ميپديدة انسا

هاي ارزشي هاي انساني و تكنولوژيك، ريشه در نظامكنند. اين مولفهآن را تسهيل مي

انساني دارند. بنابراين اگر با اين ديدگاه بخواهيم به ارتباطات نگاه كنيم، ارتباط، فرآيندي 

شوند. پس ، انساني و اجتماعي رخ داده، حفظ شده و دگرگون مياست كه در آن روابط 

 اي از انسانها و اشياء تشكيل شده است. ارتباط ، از بخش غيرقابل تفكيك مجموعه

 به طور كلي در اين زمينه، دو نتيجه زير را مي توان گرفت : 

 توان از بستر فرهنگي و اجتماعي آن خارج ساخت .ارتباطات را نمي  -1

 ونه بحث دربارة ارتباطات بايد با موضوع نظامهاي ارزشي قابل شود.هر گ 

پژوهش  به طور ساده به صورت " علوم شناختیبه همين دليل است که می گوئيم،     

 ای است  رشته ای ميان شاخه . اين دانش نوينشودتعريف می " مغز و ذهن علمی درباره  

 ،یشناسزبان ،یشناسذهن،عصب فلسفه ،یشناسمانند روان یمختلف یهاکه از رشته

است. اين علم به بررسی شدهتشکيل      یو هوش مصنوع انهيعلوم را ،یشناسانسان

ی که انجام اين فعاليتها را يبندی و فرايندها، طبقهتفکر های ذهنی مانندماهيت فعاليت

از جمله اهداف اصلی اين  ،به صورت مشخص تر پردازد. کند میمیشناخت آغاز ممکن 

، و يادگيری ،توجه ،حافظه ردن،ک ، تفکر و استدالل بينايی رشته پژوهش در زمينه

 شناسی می باشد. زبان مباحث مربوط به
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ادراکات مختلف ناشی از کم رفتار انسان ها برگرفته از اعتقاد دارند کهمحققين اين رشته   

 . استشدن يا زياد شدن شدت اتصاالت خاصی در مغز 

دريافت، درک و فهم خبر و اطالعات هم از اين قاعده مستثنی نيست و اين از جمله    

 دريافت های شناختی است.

خبر شناسی تحليل های علوم شناختی، روانهای کاربردی متأثر از يافتهيکی از حوزه    

شناسی روان،  بر اين اساس .است همگانیهای رسانه و ، ارتباطات اطالعات،

گردد و نيز طراحی در درک خطاهای شناختی که منجر به تصميمات نادرست می شناختی

 رساند. رين شيوه تأثير گذاری بر افکار عمومی به اين حوزه کمکهای مهمی میبهت

های علوم شناختی برای يکی از کاربران يافته رسانی، اطالعاتخبری وهای دستگاه   

نيز برای جذب افکار عمومی و تأثيرگذاری بر  جمعیهای تحليل اطالعات هستند. رسانه

شناسی شناختی نيز در استفاده از برند. زبانهره میشناسی شناختی باز اصول روان ،آن

 .دهدهای مناسب به اين حوزه کمک ارزشمندی انجام میاستعاره

  1398زمستان 
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