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در نشــریه روانشناسی (The Psychologist)؛ ما شیفته مجلهها هســتیم. اگرچه ممكن است محتوا و ظاهر نشریه، تركیبی 
از روزنامه و مجله باشــد؛ ولی به اعتقاد ما، شناسه كار، روشن و شــفاف است. عموم نظرسنجیهای انجام گرفته از مخاطبان، این 
موضوع را منعكس می كند كه “بیشتر شبیه به مجله هستیم تا هر چیز دیگری”. به اعتقاد ما، این موضوع خوب است و زمان آن فرا 
رســیده تا تردید را كنار بگذاریم و امیدوار باشــیم همزمان با راه اندازی مجدد نسخه چاپی در ژانویه، مجله ای سربلند به شمار آئیم. 

ما اعتقاد داریم كه مجله ها اهمیت دارند.
آیا موارد یادشده نوعی دلبستگی احساسی به یك شكل از تاریخ گذشته است؟ به تازگی زمان و انرژی فراوانی برای حضور برخط1 
و دیگر شكلهای رسانه ای، صرف كرده ایم؛ آیا این همان كاری است كه باید انجام شود؟ آیا برای اولین نسل خوانندگان دیجیتالی، 
شــكل كاغذی نشریه نامربوط است؟ یا این كه تحقیقهای انجام شده به وســیله روانشناسان و دیگران، بیانگر این است كه مجله ها 

مزیتهای واقعی و حتی مزیتهای غیرملموس و اسرارآمیزی دارند!

ترجمه:محّمدمیکائیلی
E. Rhodes

مجلهها
چهاهمیتیدارند!
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بستگیموضوعبهابزارمورداستفاده2
بــه این جمله دقت كنید: بی تردید در انواع عرضه های دیجیتالی، مزیتهایی وجود 
دارد. با نرم فزارهای كاربردی رایگان، می توانید ده ها موضوع و صدها مطالعه اخیر 
را به صورت غیربرخط3 در جیب خود داشــته باشید، می توانید  در آنها به جستجو 
بپردازید، آنها را به اشــتراك  بگذارید و به دیگر منابع نیز دسترسی داشته باشید، با 
پروندههایصوتیدیجیتال4، حتی می توانید مطالب را هنگام دویدن یا باغبانی 
گوش دهید. پس چرا هر زمان كه می پرسیم، آیا مایلید فقط شكل دیجیتالی مجله 

را دریافت كنید، با پاسخ منفی روبه رو می شویم؟
دكتر نیکــوالیویل (Nicola Yuill) مدرس دانشــگاه ساســکس 
(Sussex)، به تازگــی تحقیقهایــی درخصوص تفاوتهــای واكنش میان 

فرزنــد و والدین، هنگام مطالعه كتاب یا رایانهدستی،5 انجام داده است. 
او می گویــد خوانــدن، و روی آوردن بــه خواندن دیجیتالی، پرسشــهای 
روانشناســی بســیاری را درباره توجه، درک، و حافظه مطرح می سازد. اما 
جالب اســت بدانید كه حالت عینی مطالعه از روی كاغذ، به طور اساســی با 

خواندن صفحهنمایش6 متفاوت است.
یویل و گروه همراهش از واكنشــهای كودكان هفت تا نه ساله با مادرشان، 
هنگامــی كه برای آنان از روی كتاب یا كامپیوتر دســتی مطلب می خواند، و 
یا برعكس، فیلمبرداری كردند. وی گفت: در مورِد به خاطرســپردن مطالب 
خوانده شــده، تفاوت اندكی وجود داشت؛ ولی حالت قرارگرفتن فیزیک بدن 
آنها هنگام خواندن كتاب، جالــب بود. در گرمی و نحوه برخورد با موضوع، 
تفاوتهــای جالبــی وجود داشــت. كودكان هنــگام خوانــدن از روی كتاب 
الكترونیكی، بیشــتر »حالتوحشــی«7، رویزانونشسته8 و قوزکرده9 
روی كامپیوتر دســتی دارند، ولی هنگام خواندن كتاب كاغذی، بیشتر حالت 
گردخوابیده10 دارند كه از نظر برقراری ارتباط و تجسم، این دو به طور كامل 

متمایز هستند.
بــه نظر یویــل، مطالعه از روی صفحه نمایش، بیشــتر یك شــكل متمایز 
به حســاب می آید تا روشــی جایگزین بــرای مطالعه كاغــذی؛ به  ویژه آن كه 
مطالعــه از روی صفحه نمایــش، هنوز در مرحله »گام برداشــتن« برای نحوه 
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نمایش مطلب اســت. او می گوید كه بحث درباره »این یا آن« 
نیســت؛ بلكه انتظار می رود كــه كار بیشــتری روی قالبهای 
گوناگون مطلــب الكترونیكی انجام پذیــرد. به عقیده وی، ما 
در وضعیت دشــواری هستیم؛ زیرا بسترهای متعدد و متفاوتی 
برای خواندن برخــط فراهم آمده و فناوری همیشــه در حال 
تغییر اســت. مطالعه از روی صفحه نمایش، فناوری بســیار 
منعطفی است؛ ولی معنای ســنتی هم موضوعی مهم است. 
زمانــی كــه تهیه كننــدگان می خواهند یک نســخه دیجیتالی 
هماننــد نوع كاغذی عرضــه كنند، از زاویه غلطــی با موضوع 
برخورد می كنند؛ چرا كه این دو، هرگز یكســان نخواهند بود، 
زیرا دســتگاهی كه اســتفاده می كنید، در برخورد شما با آن اثر 

می گذارد.
انگلیســی  دانش پــژوه   ،(Matt Hayler) هایلــر  مــت
(Birmingham)، همــكاری نزدیكی  بیرمنگهام  دانشــگاه 
بــا دانشــمندان علوم شــناختی داشــته و از اعضــای مطالعه
الکترونیکی (E-READ) 11 اســت. گروه یادشــده، شبكه ای 
بین رشــته ای است كه روانشناسان، فلسفه دانان، جامعه شناسان 
و دانش پژوهان انسان شناســی را گرد هم می آورد تا مدلی تهیه 
كنند كه خواندن دارای چه مفهومی اســت و مطالعه الكترونیكی 
چه چیزی را ممكن اســت تغییر دهد. كارهــای هایلر به »قواعد 
دســتوری« یا قواعد ناخودآگاهی می پــردازد كه همه ما وقتی به 
موضوعی برخورد می كنیم، از آن پیروی می كنیم. به نظر هایلر، 
مطالعه الكترونیكی همچنان برای بعضی افراد »درســت« به نظر 
نمی رســد؛ زیرا هنوز باید برای چگونگی برخورد با آن مجموعه 
»قواعد دســتوری« تهیه شود و زمانی كه اســتاندارد الزم برای 
تعامل با یك موضوع دردســت نباشــد، به صــورت باورنكردنی 
احســاس گمشدگی خواهیم كرد. این احساس را هر شخصی كه 
آموزش رانندگی دیده باشد، درك می كند: “اولین باری كه پشت 

فرمان نشســتم، احساسی خوبی نســبت به این فناوری كه قرار 
اســت مرا به مقصد برساند، نداشــتم، و فقط شبیه به یك وسیله 
وحشــتناك بود كه مدل استانداردشــده ای بــرای واكنش به آن 
نداشتم.” ولی این مدلهای استانداردشده، به مرور زمان ایجاد، 

و اینک تبدیل به طبیعی ترین مسائل جهان  شده است.
از هایلر درباره دیدگاه نیكوال یویل ســئوال كردم كه می گوید، 
مطالعه از طریق صفحه نمایش و نســخه چاپی، بسیار متفاوتند. 
آیا تنها به زمان نیاز داریم تا نسل جدید، این دو روش را یكسان 
ببینــد؟ به نظر او، جامعه، مطالعه را از روی نســخه چاپی نمادی 
ســنتی برای امری می داند كه روشــنفكری نــام دارد. به عقیده 
وی، “ما برای مطالعــه دیجیتالی در مدارس آموزش ندیده ایم. 
تنهــا به ما یاد داده اند كه گویا مطالعه دیجیتالی هم مانند مطالعه 
كاغذی اســت؛ و بدون حساســیت خاصی نســبت به دو روش 
یادشده، همیشه تصور می شود كه مطالعه الكترونیكی نسبت به 
مطالعه نســخه چاپی كیفیت پایین تری دارد. در حالی كه این دو 
شیوه مطالعه، هر دو بااهمیت و مهارتهای به طور كامل متفاوتی 

هستند.”
جنــیتامســون (Jenny Thomson)، محقــق زبان و 
ســوادآموزی در دانشگاه شفیلد (Sheffield) است كه در زمینه 
بررسی عصب شناسی مشكالت یادگیری  كودكان و نارساخوانی
رشدی14 كار می كند. به نظر وی، بزرگساالن برای مطالعه روان 
از روی صفحه نمایش، بیشتر تقال و سعی می كنند، شاید به این 
علت كه مغز ما به مطالعه از روی نســخه چاپی عادت كرده است؛ 
و می گوید، نســلهای بعدی این موضوع را بهتر مدیریت خواهند 
كرد: “بیشتر مطالبی كه كودكان مطالعه می كنند، چیزهای زیادی 
دارد كــه آنها را به كلیک كردن در اینجــا و آنجا، ترغیب می كند؛ 
ولی تصور می كنم آنها نســبت به ما شــرایط بهتــری در مطالعه 

صفحه نمایش یا كتابخوان الكترونیكی، داشته باشند.”
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 (Harvard) در دانشگاه هاروارد ،(Boston) تامسون زمان زندگی در بوستون
با یك متخصص فیزیكنجومی15 كار می كرد كه نارســاخوانی شدیدی داشت. او به 
تامسون گفته بود كه توانایی مطالعاتی اش با آیفون (iPhone) به مراتب بهتر است. 
براساس یافته های تحقیق تامســون روی دانش آموزان نارساخوان دبیرستانی، آنها 
می توانســتند با مطالعه متون پیشرفته، اعم از داستانی و غیرداستانی از روی گوشی 
هوشمند، در مقایســه با نسخه كاغذی یا حتی كامپیوتر دســتی، متنها را بهتر درك 
كنند. آن پنجره كوچك گشوده شــده روی متن، در واقع بــه آنها كمك می كرد؛ البته 
مطالعه رمان روی گوشــی هوشــمند برای كسانی كه مطالعه ســنتی را یاد گرفته اند، 

دردآور است.
تامســون به معایب مطالعه برخط نیز اشــاره می كند: “برخی شركتهای قدرتمند 
برای افزایش ســود تجاری خــود، تحقیقهایی برای به دام انداختن پریشــان گونه 
ما انجام می دهند. البته، پایگاه های اطالع رســانی برای این طراحی شــده اند كه 
چندرســانه ای و جذاب باشــند؛ اما بازیگران بزرگ فناوری برخــط در این جهان، 
تالش می كنند كه چگونه افراد را از یک چیز به چیزی دیگر ببرند- مغز ما شانســی 

ندارد!” 
با وجود این، به نظر نمی رسد كه بمباران همیشگی آگهیهای تبلیغی و فراپیوندها، 
برای همه معضل باشد. تحقیقها نشان داده اند افرادی كه ظرفیت حافظه ای كمتری 
دارند، در زمان مطالعه متنی كه پر از فراپیوند است، درک بسیار عمیقتری دارند. در 
مقابل به نظر می رســد افرادی كه حافظه قوی تری دارند، فراگیری بهبودیافته تری 
دارند. تامســون می گوید: “فراپیوندها، خواننده را وامــی دارد تا برای ایجاد نوعی 
طــرح ادراكی، بجنگد؛ از اینرو مطلب بیشــتری به حافظه  مــی رود. این موضوع 

تأثیرهای بزرگی برای كتاب و طراحی دیجیتال آنها دارد.”
حاال چرا با مزیتهای مطالعه دیجیتالی- برخی مشــهود و برخی كمتر آشكار- این 
همه به نسخه چاپی وابســته ایم؟ طبق نظر تامسون: “بخشی از آن، به چگونگی 
سیســتم ارتباطی ما و بخشی نیز به مسئله نســلی مربوط است. آیا در طول نسلها 
ایــن موضوع تغییر خواهد كرد؟ نمی دانــم! ما از نظر عینی و حتی بوی كتاب به آن 
وابســته هســتیم و تجربه مثبتی داریم، به همین خاطر، تصــور می كنم رها كردن 
آن دشــوار باشــد. من به این موضوع فكر می كنم كه آیا كودكان نیز در آینده برای 
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مطالعه دیجیتالی  احســاس دلتنگی خواهندكرد ...به احتمال همین طور اســت؛ گرچه 
به نظر می رسد لذت عینی آن تجربه، كمتر باشد.”

فراترازاطالعات
مــن با دیگران كه صحبت می كنم، در حال بازگشــت به نســخه عینی مجله هســتند. 
فریــسجبر (Ferris Jabr)، روزنامه نگار، نویســنده مقاله عالــی »مغز مطالعه گر در 
عصــر دیجیتال«، عقیــده دارد كه مجله ها اهمیت دارند. او آنها را اژدهایآتشــین16 
توصیف می كند: “به عنوان شــیئی عینی، مجله ها از كتابهــای جلدكاغذی معمولی، كه 
یــك بوم بزرگ برای كلمات و عكســها عرضه می كنند، قطع بزرگ تــری دارند و این به 
آن معناســت  كه برای تجســم تصویری، فرصت بیشــتری  فراهم می آورند كه به افراد 
كمك می كند بدانند كجای متن هســتند و به خاطر بســپرند كه یــک مطلب را در كجای 
نشریه خوانده اند. به دلیل ارجحیت دادن به زیبایی شناسی تصویری در میان صفحه ها، 
و نه تنها روی جلد، مجله ها یك تجســم حســی بسیار قوی را خلق می كنند كه حافظه را 
بهبود می دهد.همچنین، مجله ها به طــور معمول به عنوان لوازم دائمی كتابخانه قلمداد 
نمی شــوند- بخاطر آن كه آنها را بدون نگرانی خم می كنیــم، تامی زنیم، پاره می كنیم و 
برش می زنیم- در عین حال، مجله ها با دیگران راحت تر به اشــتراك گذاشته و به صورت 

عمومی خوانده می شود.”
مت هایلر به ایده مجموعه »قواعددســتوری« اشــاره می كند كــه طی دهه ها در مورد 
مجله ها، ایجاد شــده اند. “مجله مجموعه ای اســت كه شــما می توانید قسمتی از آن را 
ببریــد، از جاگذاشــتن آن در مطب دكتر یا قطار خوشــحال می شــوید و از آن به عنوان 
زیرلیوانی17 یا مگسکش18  اســتفاده می كنید ... مجله بســیار كاربردی است!” ولی 
هایلــر به مزیت دیگری نیز اشــاره می كنــد؛ به  نظر او مجله ها هم ســرگرم كننده  و هم 
عرصه ای جدی برای ســازمان دهی مطالب اســت، موضوعی كه اهمیت آن در دنیای با 
حجم باالی اطالعات، روز افزون اســت. وی اضافــه می كند: “مجله هایی نظیر وایرد 
(Wired)، كماكان نســخه چاپی خــود را دارند؛ ولی وقتی سراســر اینترنت پر از اخبار 
فناوری باشــد، اصول مقاله نویسی، و اصول طراحی، نیز وجود دارند و شما می دانید كه 
مطالب خوبی جذب خواهید كرد. این موضوع، در شــرایطی كه حجم اطالعات بســیار 
باالســت، بااهمیت و تسكین دهنده است. با تمام اینها، ممكن است مردم این طور بیان 
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كنند: “اگر این مجله را فقط ماهی یكبار بخوانی، خوب است!”
به نظر پروفســور بروسهود (Bruce Hood) از دانشــگاه 
بریســتول (Bristol)، مجله هــا تنهــا دربرگیرنــده اطالعات 
نیســتند. كلمه های چاپی ممكن اســت به موضوعی احساسی، 
هماننــد موضوعی مربوط بــه خوِد خواننده، تبدیل شــوند. هود 
این طور توضیح داده اســت: “برای احساسی شدن، موضوع باید 
اصیل باشــد: یگانه بودن در عصر تجدیدچــاپ دیجیتال، برای 
بســیاری از ما اهمیت فزاینده دارد... یک كتاب بردار... هرچه 
تاریــخ تجدیدچــاپ به نویســنده نزدیک تر باشــد، اصیل تر و با 
ارزش تر است. حس وبوی كلمه چاپی هم چیزی نیست كه بتوان 
آن  را در شــكل دیجیتالی تكرار كرد. مطالعه نسخه چاپی مستلزم 
درگیرشدن عینی است، موضوعی كه فناوری به راحتی نمی تواند 

با آن رقابت كند.”

اطالعاتباالدستیوپاییندستی
بدین ترتیب، مجله ممكن است »شــیئی احساسی« باشد ... اما 
آیا می توانیم بهتر عمل كنیم و مزیتهای ملموس بیشــتری برای 

كلمات چاپی پیدا كنیم؟
روانشناســان، ماریــانولــف (Maryanne Wolf) و مریت
بارزیــالی (Mirit Barzillai)، نوشــته اند كه غوطه ورشــدن در 
مطالعه ای كه بیشتر برخط باشد، ممكن است به جای انعكاس عمیق 
و تفكر اصیل، به مهارتهای شــناختی خاصی نظیر چندکارهبودن20 
و عادت دادن دانش آموز به جمع آوری ســریع اطالعات و تغییر سریع 
حواس منجر شــود. فوریت و حجم اطالعات در دســترس، ممكن 
اســت دانش آموزان جدیــد را به راحتی به این فكر اشــتباه وادارد كه 
آن چه را نیاز دارند بدانند، در اختیار دارند. به این ترتیب، هنگامی كه 
اطالعات كامل به نظر می رسد، چه انگیزه ای وجود دارد كه دانش آموز 
به دنبال باالدســت یا پایین دســت آن برود؟ از دیدگاه عصب شناسی 

شــناختی، تقویت فرهنگ دیجیتال درخصوص تغییر سریع حواس و 
منابع چندگانه حواس پرتی، ممكن است مدار توسعه فرایندهای درک 
كوتاهتر، و نیز از نظر شناختی بیشتر مورد نیاز را كوتاه كند، كه موجب 

شكل گیری مطالعه عمیق و تفكر عمیق می شود.
پــس شــاید، مجله هــا موجب تالش شــناختی بیشــتر 
شــوند. تحقیقهای محیطکارشناختی21 دراین باره، به طور 
درخورتوجهی متناقض و منسوخ است؛ برای مثال، بررسی 
(Rake- 2008. اما مطالعات روانشناسی راکفتآکرمن  سال
(fet Ackerman  دستكم نشان می دهد كه مطالعه كنندگان 

نسبت به نســخه چاپی با ذهنیت یادگیری برخورد می كنند؛ 
درصورتی كه این موضوع ممكن است از روی نسخه صفحه 

نمایش، كمتر باشد. 
فریــس جبر این ســفر ســخت تر و خطی یعنــی مطالعه از 
طریق صفحه های چاپی را، “نقشــه برداری واضح تر، نســبت 
بــه مطالعه متن از روی صفحه نمایش” توصیف كرده اســت. 
مجله باز، دو دامنه به طور واضح و تعریف شده را برای خواننده 
عرضه كرده اســت- صفحه های چپ و راســت- و در مجموع 
هشــت گوشه  كه شخص ممكن اســت خود را با آن آشنا كند. 
به این ترتیب، خواننده می تواند بدون ازدست دادن چشم انداز 
كل متن، روی یک صفحه تمركز كند؛ می تواند نقطه شروع و 
پایان مجله و قرار گرفتن یک صفحه در این مرزها را مشــاهده 
كند. شــخص حتی می تواند ضخامت صفحه های خوانده شده 
و باقیمانده را هم حس كند. ورق زدن صفحه های مجله، مانند 
باقی گذاشــتن ردپا، یكی بعد از دیگری، در مســیر راهپیمایی 
اســت. یک آهنگ دارد و یک ســابقه عینی كه شــخص چه 
مسافتی را پیموده است. تمام این ویژگیها، نه تنها هدایت متن 
در مجله، بلكه ترسیم نقشه ذهنی  منسجم در مورد متن را نیز 
آسان تر می كند. در مقابل، بیشــتر صفحه نمایشها، كتابهای 
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الكترونیكی، تلفنهای هوشــمند، و كامپیوترهای دســتی، با 
هدایت بصری متن تداخل دارند و شــخص را از ترسیم نقشه 

سفر در ذهن خود، محروم می كنند.
جبر به اهمیــت “برخوردهای اتفاقی و حس كنترل” در هدایت 
كلمه هــای چاپــی اشــاره دارد، او از تحقیقهایی یــاد می كند كه 
نشان می دهند بســیاری از خوانندگان به صورت گذرا، نگاهی به 
متن برخــط می اندازند و برای مطالعه عمیــق بعدی، آن را چاپ 
می گیرند. موارد یادشده، به همراه تحقیقهای انجام شده به وسیله 
روانشــناسکیتگارلند (Kate Garland) نشــان می دهد كه 
نسخه چاپی برنده است! گارلند در گفتگو با خبرنگار عصب شناسی 
 (Maia Szalavitz) مایازاالویتــز ،(TIME.com) تایــم
توضیح داد، زمانی كه شــما چیزی را به یــاد می آورید، دو حالت 
دارد؛ یــا آن را »می دانیــد« و فقط به یاد شــما می آید- بدون لزوم 
به یاداوری آكاهانه فضایی كــه آن را یاد گرفته بودید- یا این كه از 
طریــق تلنگر زدن به خود درباره آن فضا، آن را »به یاد« می آورید 
و سپس، رسیدن به پاسخ. »دانستن« بهتر است؛ می توانید وقایع 
مهم را ســریعتر و بــا تالش كمتر به یاد آوریــد. یافته های ما این 
بود كه اشــخاص از روی كاغذ در طول زمان ســریع تر شــروع به 
»دانستن« مطلب می كنند. رسیدن به وضعیت دانستن )در خواندن 
با كامپیوتر(  طوالنی تر و )مستلزم(  آزمون تكراری بیشتر بود؛ ولی 
در نهایــت افرادی كه كار را با كامپیوتــر انجام می دادند، خود را به 

كسانی می رساندند كه مطلب را از روی كاغذ می خواندند.
شــاید مقصد یكسان باشــد؛ اما ته خط و چگونگی رسیدن به 
مقصد، به اولویت شــخص بستگی دارد. شــاید بهترین تعریف 
این اســت كه مطالعــه از روی صفحه نمایش و نســخه چاپی، 
به عنــوان مكمل هم دیده شــوند تا رقابت كننــده؛ البته، بدیهی 
است كه هر دو مزیتهایی دارند. در هر حال، امیدواریم همانطور 
كه آخرین نســخه مجله چاپی را در دستان خود دارید، آن را ارج 

نهید و به گونه ای با آن برخورد كنید كه با نســخه های عرضه شده 
دیجیتال، نمی كنید.

ما معتقدیم مجله كاغذی بااهمیت اســت. ولی نظر شما شرط 
است؛ شما راهنمای ما در این سفر هستید! 

پانوشتها:
1- Online
2- Devices
3- Offline
4- Podcasts
5- Tablet 
6- Screen
7- Vulture posture 
8- Crouched down
9- Hunched
10- گردخوابیدن (Curled up) اصطالحی اســت كه بیانگر حالت بدن شبیه 
جنین در رحم مادر می باشــد كه سر و پاها به داخل شكم جمع شده و كل بدن به 

تقریب شكل گرد می گیرد.
11- Evolution of Reading in the Age of Digitisation 
(e-READ) 
12- Grammar
13- Neuroscience of learning difficulties 
14- Developmental dyslexia
15- Astrophysicist
16- Chimers
طبق افسانه های یونان باستان، اژدهایی ماده متشكل از سه حیوان، سر از شیر، 

بدن از بز، و دم از مار.
17- Coaster
18- Fly swatter
19- Playful
20- Multitasking
21- Ergonomic
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